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2000 жылғы 11 тамыздан шыға бастады
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...Институтқа түсуге келіп, сол 
үйде емтиханға дайындалып 
жатқам. Әсеттің бір ауылдас 
ағайыны да сол көшеде тұрады 
екен. Араларында екі-үш-ақ үй 
бар жақын көршілер болғасын, 
әрі қазағынан орысы басым 
мекен ғой, жақсы араласатын-ды. 
Ұмытпасам, сол үйдің біз қатарлы 
бір ұлы осы бөлімшеде бақтың 
түнгі қарауылы болып істесе керек. 
Әсет екеуімізді таныстырған 
осы жігіт.

2-бет 14-бет

ҚАРЖЫ ИГЕРУ 
АЛЫНБАС 
ҚАМАЛҒА 
АЙНАЛДЫ

АТЫНА САЙ 
АЛАШТЫҢ 
АЙБАРЛЫ 
АБЫЗЫ ЕДІ!..

ПОЧЕМУ ВАХХАБИТЫ 
НЕ ГОВОРЯТ О 
НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ЦЕННОСТЯХ КАЗАХСКОГО 
НАРОДА  

12-бет

ӨРНЕГІ 
     ОНЫҢ 
       ӘН ЕДІ

11 октября ракета-носитель «Союз-ФГ» с 
пилотируемым космическим кораблем «Союз 
МС-10» стартовала с Байконура. На борту 
направлявшегося к МКС корабля находились 
космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг...
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Мәжіліске жалған сөйлеп, теріс 
жауап берудің не қажеті бар еді, 
егер екі-үш айдан кейін бәрібір 
сол ұсынысты қабылдайтын 
болса? Әйткенімен де, егер 
Үкімет депутаттардың 
дұрыстығына көздерін 
жеткізсе, сірә, теріс жауапты 
қайтарып алып, жолданған 
сауалдардың авторларына 
депу тат тық бастаманы 
қолдаймыз деп хабарлағаны 
әлдеқайда құптарлық болар 
еді.  Жеме-жемге келгенде, 
биліктің атқарушы және өкіл дік 
тармақтарының өзара әркет-
те суіндегі саяси мәдениет 
бұл деге німіз, – деп түсіндірді 
Перуашев.
«Ақжолдың» бұл сауалы 
биылғы Жолдауда да айтылған 
салықтық рақымшылыққа 
қатысты Үкіметтің атына 
жолданды... 

Елімізде ірі 3 кәсіподақ бар болса, соның ішіндегі осы атауға ең көбірек 
лайықтысы - Қазақстанның тәуелсіз кәсіподақтар конфедерациясы (ҚТКК), 
орысша  атауы - Конфедерация свободных профсоююзов Казахстана (КСПК) деп 
аталатыны ғана. «Біздің билік осы тәуелсіз конфедерацияны жабуды алдына 
мақсат етіп қойды» дейді тәуелсіз заңгер Жаңабек Әбішев.

АҚЫННЫҢ
мұңы мен жыры
Қасиетті халқымыздың жадында 
әрдайым сақталғанымен, кезінде 
атақ-жөнін атаудың өзіне мүмкіндік 
болмаған, жырлары шежіреге толы 
жырау Мұрат Мөңкеұлының есімі еліміз 
егемендік алғаннан кейінгі дәуірде 
кеңінен атала бастады. 

«АҚ ЖОЛ» ДЕПУТАТТАРЫ

ДО КАКИХ ПОР БУДУТ
ПАДАТЬ РАКЕТЫ НА ГОЛОВЫ 
КАЗАХСТАНЦЕВ?!

КӨТЕРГЕН БАСТАМАЛАРҒА ШЕНЕУНІКТЕР 
НЕГЕ АЙЛА-ШАРҒЫ ЖАСАЙДЫ?

КӘСІПОДАҚ – 
ЕҢБЕК АДАМЫНЫҢ ҚҰҚЫҒЫН 
ҚОРҒАУ ҮШІН КҮРЕССЕ ҒАНА, КӘСІПОДАҚ
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Жыл сайын бюджеттен түрлі 
бағдарламалар бойынша 
қыруар қаржы бөлінеді. Әрине, 
оның бәрі халықтың тұрмысын 
жақсартуға бағытталғаны 
белгілі.  Алайда сол қаржы 
жылда толықтай игерілмей 
жатады. 

Қаржы министрі Әлихан Смайылов Қазақстан Президентінің 
Жолдауында айтылған міндеттерге сәйкес ең төменгі жалақыны 
көтеру үшін қанша қаражат бөлінетінін айтты.

Президенттің тапсырмасына сәйкес шағын және орта бизнеске 
қатысты салықтық амнистия бір жыл бойы күшінде болады. Бұл 
туралы Үкімет үйінде өткен баспасөз мәслихатында Қаржы министрі 
Әлихан Смайылов айтты. 

ҚАРЖЫ ИГЕРУ АЛЫНБАС 
ҚАМАЛҒА АЙНАЛДЫ

МИНИСТР ГАЗЕТТЕРДІҢ 
ӨМІРШЕҢДІГІНЕ СЕНІМ БІЛДІРДІ   

САЛЫҚТЫҚ АМНИСТИЯ 
ҚАНДАЙ ЖЕҢІЛДІКТЕР БЕРЕДІ?

Ағымдағы жылға жоспарланған 
жобалардың орындалуын қараған 
Үкіметтің кезекті отырысында 
П р е м ь е р - м и н и с т р  Б а қ ы т ж а н 
Сағынтаев қарамағындағы ми-
нистр мен әкімдерге игерілмеген 
қаржыны кейін қайтаратынын 
қатаң ескертті. Бұл мәселе жыл 
сайын қайталанып созылмалы 
«сырқатқа» айналған. Қаншама рет 
айтылса да, жайбасар шенеунікер 
бюджет ақшасын уақтылы ұқсата 
алар емес. Өткен тоғыз айдың 
қорытынды есебі бойынша 53 
миллиард теңге шоттарда пайда-
ланусыз жатқан көрінеді. Ал кейбір 
маңызды салаларға осы қаржы 
ауадай қажет. Ақшаны игере ал-
ма ғандардың көшін Мәдениет 
және спорт, Қорғаныс, Ұлттық 
эко номика министрліктері бастап 

ҚР Ақпарат және коммуни
кациялар министрі Дәурен Абаев 
Шығыс Қазақстан облысының 
БАҚ басшыларымен, басылым 
редакторларымен, блогер
лер мен, жастар өкілдерімен 
кездесті. Кездесу барысында ол 
Жолдаудың әлеуметтік бағыты 
мен оның қазақстандықтардың 
өмір сапасын арттырудағы 
маңызын атап өтті. 

Бұл мәселеде ол мемлекеттік 
қызметті цифрландыру мен авто-
мат тандыруға ерекше тоқтал ды. 
«Бұл барлық азамат тарға қа тысты. 
Мемлекеттік қыз мет проак тивті 
болуы тиіс.  Біздің алды мызда 
мемлекеттік қызмет түрінің 90 пай-
ызын электронды фор матқа ау-
ыстыру міндеті тұр. Біз оны іске 
асырамыз», – деді Дәурен Абаев. 
Өзгеріс барлық дерлік салаларды 
қамтиды. Мысалы, 2019 жылы 
электрондық денсаулық төлқұ жат-
тарын енгізу мен құжат айналымын 
цифрлы түрде жүргізу кезектер мен 
бюро кратиядан арылтады. Кездесу 
барысында өңірлік журналистік 

тұр. Аймақтардағы әкімдіктер де 
қолдағы бар ақшаны игермеген. 
Ә с і р е с е ,  А с т а н а  қ а л а с ы  м е н 
Түркістан облысы 10 миллиардқа 
жуық, Қызылорда 2, Алматы 1 
жарым миллиард теңгені қажетке 
ж а р а т а  а л м а ғ а н .  Б а қ ы т ж а н 
Сағынтаев жылдың соңына дейін 
тағы да 3 ай уақыт қалғанын айтып, 
әр айдың қорытындысы бойын-
ша игерілмеген қаржы кейін 
қайтарылатынын тағы да ескертті.

Б ү к і л  х а л ы қ  с е н і м  а р т ы п 

о т ы р ғ а н  қ о м а қ т ы  б ю д ж е т т і к 
қаржының игерілмеуі не себепті 
жыл сайын қайталанып отыр? 
Жобалар дұрыс жоспарланбай, 
ақша аймақтарға кеш түсіп жатыр 
ма, әлде басқа да себептері бар ма? 
Қаржыны игерілмеді деп қайтып 
алу түпкілікті шешім емес екені 
белгілі. Бүйте берсек алға қойған 
жоспараларымызды біз ешқашан 
орындай алмаймыз. Бұл мәселенің 
түп-тамырына тереңірек үңіліп, 
нақты шешетін кез жетті емес пе?..

қауымдастықтың өзекті мәселелері 
де назар дан тыс қалған жоқ. БАҚ 
өкіл дері министрмен өзде рін тол-
ғандырып жүрген мәсе лелер мен 
қазақстандық журна листиканың 
келешегін тал қылады. Шығыс 
Қазақстан об лысы әкімінің орын-
басары Әсем Нүсіпованың айту-
ынша, ай мақта 152 БАҚ тіркелген, 
оның 123-і – баспа басылымдары. 
Талқы ланған мәселелердің дені 
газет шығарушылардың тап болып 
отырған қиындықтарына қатысты 
болды. Дәурен Абаев интернет-

басылымдардың саны артып келе 
жатқанына қарамастан, газеттің 
өміршеңдігіне сенім білдірді. 
«Зерттеу материалды интернет-
те оқуға орташа алғанда 40 се-
кунд уақыт кететінін, тура сондай 
мақаланы газеттен оқу 40 минутқа 
дейін жұмсалатынын көрсетіп 
отыр. Себебі, газетті терең ұғынып 
оқисың. Мүмкін, оқу мәдениетін 
жоғалтқан болармыз. Бірақ оны 
қайтару үшін қолдан келгеннің 
бәрін жасаймыз»,  – деп сендірді 
ведомство басшысы. 

« Е ң  а л д ы м е н ,  а м н и с т и я 
биылғы жылдың 1-қазанында 
қалыптасқан берешектері бой-
ынша тек  шағын және орта 
б и з н е с к е  қ а т ы с т ы  б о л а д ы . 
Қазір біз тиісті заңнамаларға 
өзгерістерді қарастырып жатыр-
мыз. Берешектерді сызып тастау 
келесі жылдың басынан аяғына 
дейін (яғни,  2019 жылдың 1 
қаңтарынан 31 желтоқсанына 
дейін)  жүрг із ілет ін  болады. 
Шағын және орта бизнес өзінің 
берешегін төлейтін болса, сонда 

біз сол берешектің үстіне қосылған 
айыппұлдың бәрін кешіретін бола-
мыз», – деді Әлихан Смайылов Ел-
басы Жолдауындағы мін дет терді 
жүзеге асыруда қар жылық қолдау 
бойынша өткен баспасөз мәслиха-
тында. Еске сала кетсек, осы 
жылдың 5 қазанында Қазақ стан 
Ресупбликасы ның Прези денті 
Нұрсұлтан Назар баев Қазақстан 
халқына «Қа зақ стандықтардың 
әл-ауқатының өсуі: Табыс пен 
тұрмыс сапасын арттыру» Жолдау-
ын жариялаған болатын. Аталмыш 

Жолдауда Президент 2019 жылдың 
1-қаңтарынан шағын және орта 
бизнес үшін салықтық амнистия 
жүргізілетінін атап өткен еді. 
«Бизнес жұмысын таза парақтан 
б а с т а у ы  ү ш і н  2 0 1 9  ж ы л д ы ң 
1-қаңтарынан шағын және орта 
бизнес үшін салықтық амнистия 
жүргізуге кірісуді тапсырамын. 
Дегенмен, барлығы да тегіс болып 
отырған жоқ. Біріншіден, салықты 
әділ төлейтін бизнес бар. Ол ертең 
«ананікін сыздың, менікін неге 
сызбадың?» дейді. Яғни, ол мем-
лекетке негізгі салығын төлеген 
болса,  онда өсімпұлдар мен 
айыппұлдар жайында  сөз болып 
отыр», – деген еді Елбасы.

Ақпарат

«АҚ ЖОЛ» ПАРТИЯСЫНЫҢ ҰСЫНЫСЫМЕН 
САНКТ-ПЕТЕРБОРДА ӘЛИХАНҒА 
ЕСКЕРТКІШ ТАҚТА ҚОЙЫЛАДЫ

ЕҢ ТӨМЕНГІ ЖАЛАҚЫ КӨТЕРІЛЕДІ

А л а ш  к ө с е м і  Ә л и х а н 
Бөкей хан ға ол оқыған Ресей-
дегі Санкт-Петербор мемле-
кеттік орман-тех никалық 
университетіне ескерт кіш 
тақта орнатылатын болды.

Б ұ л  ұ с ы н ы с т ы ,  я ғ н и 
ескерт  кіш тақта  орнату-
ды «Ақ жол» Демо кратия-
лық партиясының төрағасы, 
Мәжіліс депутаты Азат Перу-
ашев бастаған парламенттік 
фракция ұсынып, Санкт-
Петербор мемлекеттік Орман-
техникалық университетінің 
ректорына арнайы хат жолда-
ды. Оған қоса «Ақ жол» Ресей 
Мемлекеттік Думасын да іске 
жұмылдырды, атап айтқанда 
– «Справедливая Россия» 
партиясының Мемлекеттік 
Д у м а д а ғ ы  С . М и р о н о в 
бастаған фракциясы қызу 
қолдау көрсетті. Нәтижесінде, 
осындай сәтті де, қуанышты 
шешім қабылданды.

Одан бөлек  «Ақ жол» 
п а р т и я с ы  ұ л т  к ө с е м і н і ң 
қиян-кескі  күреске толы 
ғұмырының ақырғы 15 жы-
лын (1922-1937 жж.) өткізген 
Мәскеудегі Б.Кисловский 
орамы, 4 үйі мен Самара 
қаласындағы 1909-1917 жыл-
дары тұрған Казанская көшесі, 
30 (қазір 32 үй) үйіне де естелік 
тақта орнату ісі қолға алып 
отыр. Бұл игілікті іске байла-
нысты «Ақ жол» партиясының 
төрағасы, Мәжіліс депутаты 
Азат Перуашев Қазақстанның 
Ресейдегі Елшісі Иманғали 
Тасмағамбетовке  арнайы  хат 
жолдады.

 «Ақ жол» партиясының 
осындай жүйелі ұсыныстары 
мен нақты істерінің  арқасында 
б ү г і н  т а ң е р т е ң   С а н к т -
Петербордан қуанышты ха-
бар  келіп жетті. Алаш көсемі 
Әлихан Бөкейханның 1890-
1894 жылдары оқып бітірген 
б ұ р ы н ғ ы  И м п е р а т о р л ы қ 
Орман институты, қазіргі 
Санкт-Петербор мемлекеттік 
о р м а н - т е х н и к а л ы қ 
университетінің Ғылыми 
кеңесі  бас  ғимаратының 
маңдайшасына өзінің даңқты 
түлегі, 2015 жылы ЮНЕСКО 
Бас конференциясынының 
38-сессиясы «Бүкіл әлемдік 
шынайы даңқты қайраткер» 
деп жариялаған  Әлихан 
Бөкейхан туралы естелік 
тақта орнату туралы «Ақ жол» 
партиясының ұсынысын ба-
сым дауыспен қолдап  (27 
дауыс қолдады, 7 дауыс қарсы, 
5 дауыс қалыс қалды), игілікті 
шешім қабылдады.

А л а ш  к ө с е м і  Ә л и х а н 
Бөкей хан есімі әрқашан да 
ардақ тауға лайықты.

«Ақ жол» партиясы Алаш 
и д е я с ы н  н а с и х а т т а у д ы 
жүйелі түрде, нақты істермен 
жалғастыра береді.

Қаржы министрінің ай-
туынша, алдағы үш жылда 
Президенттің Жолдауындағы 
міндеттерді орындауға 1 трлн. 
288 млрд. теңге қарастырылған. 
« Н а қ т ы р а қ  а й т қ а н д а ,  е ң 
төменгі  айлық жалақыны 
көтеру үшін 85,8 млрд. теңге 
б ө л і н е д і .  Т и і с і н  ш е ,  б ұ л 
қаражат 275 мың қызметкердің 
айлығын өсіруге бағытталады. 
Өңдеу өнеркәсібі мен экспорт-
ты ілгерлету үшін 500 млрд. 
теңге бөлінеді. Ол қаражаттың 
322 млрд. теңгесі – Ұлттық қор 
мен Республикалық бюджет-
тен бұрын бөлініп, қайта пай-
даланылып жатқан қаражат. 
Шағын және орта бизнесті 
дамыту үшін үш жылдың 
ішінде 90 млрд. (яғни, жы-
лына 30 млрд. теңге) бөлу 
қарастырылған», – деді ми-
нистр Үкіметтің баспасөз 
орталығында өткен жиында. 

Әлихан Смайыловтың айтуын-
ша, агроөнеркәсіп кешенін да-
мыту үшін үш жылдың ішінде 
300 млрд. теңге (жылына 100 
млрд. теңге) бөлінбек. Со-
нымен қатар, алдағы 5 жылда 
«Нұрлы жер» бағдарламасы 
аясында 2 млн. адамды үй-
мен қамту үшін 76,6 млн. 
ш.м. баспана салу көзделген. 
«Қосымша жалға берілетін 
үйлердің құрылысына 30 млрд. 
теңге бөлінетін болады. Бұл 
250 мың отбасының тұрғын үй 
мәселесін шешуге мүмкіндік 
береді. Білім нысандарын салу 
үшін үш жылда 50 млрд. теңге 
бөлу көзделген. Балалардың 
қауіпсіздіг ін  қамтамасыз 
ету  үшін,  сонымен қатар 
мектептегі психологтардың 
жұмысын күшейтуге 16,8 млрд.
теңге қарастырылады (жылына 
5,6 млрд. теңге)», – деді ми-
нистр. 
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«Ақ жол» жетекшісі Азат Перуашев 
Мәжілісте өткен Дене шынықтыру және 
спорт туралы заң жобасын талқылау бары-
сында бірқатар мәселелерге байланысты өз 
көзқарасын ортаға салды.

Елімізде ірі 3 кәсіподақ бар болса, 
соның ішіндегі осы атауға ең көбірек 
лайықтысы - Қазақстанның тәуелсіз 
кәсіподақтар конфедерациясы (ҚТКК), 
орысша  атауы - Конфедерация 
свободных профсоююзов Казахстана 
(КСПК) деп аталатыны ғана. «Біздің 
билік осы тәуелсіз конфедерацияны 
жабуды алдына мақсат етіп қойды» 
дейді тәуелсіз заңгер Жаңабек Әбішев.

КӘСІПОДАҚ – 

«Неге?» деген заңды сұрақ туады 
мұндайда. Заңгердің айтуынша кәсіподақ 
деген ұйымның өзі  тиіст і  жағдайда 
жұмыс берушілердің қитұрқы әрекетінен 
жұмыскерлерді отандық және халықаралық 
заңнамалар шеңберінде айқаса жүріп 

Әлеумет

КӨКПАРШЫЛАРЫМЫЗ 
«КӨШПЕНДІЛЕР 

ОЙЫНДАРЫНДА» 
КЕЛІСІП ОЙНАДЫ МА?

орнына үкіметтің қолдауымен «Аманат» 
деген кәсіподақ құрылды. Бізге «сендер 
де жаңа кәсіподақ құрыңдар, соны тіркеп 
берейік» деген ауызша келісімнен соң өтініш 
бергенбіз. Бірақ, өтінішіміз «ана жердегі 
нүктесі дұрыс қойылмаған, мына жердегі 
үтірі қалып кеткен» деген сан-алуан желеу-
мен ол да тіркелмей жатыр.  

Кәсіподақ жетекшісіне қарсы қылмыстық 
іс қозғалды. Кәсіподақ та партия секілді 
қоғамдық ұйым қатарына жатады, екеуінің 
құқықтық мәртебесі бірдей. Партияның 
түкпірдегі бір ауылдағы тұрғыны бастау-
ыш партия ұйымының атына «мына пар-
тия мүшесі ретінде жарна төлеп тұрмын, 
бірақ, партиям мені қорғамайды» деген 
секілді арыз жазса, сол үшін партияның 

отырғанымыздай түзеле ме?» деген сұрақ 
та қойылған еді. Мен «түзелмейді» деп жау-
ап берген едім. Сөйтсем, қателесіппін. Олар 
жеңілдіктерді бірқатарын алып тастап еді, 
біздің биліктегілер қайта-қайта шабуылдап 
жүріп, екі жақ келісімге келеді. 

Жалпы, халықаралық кәсіподақтық 
ұйымдардың ескертпесін елемеуге болмай-
ды. Болмайтынын түсіну үшін бір ғана мысал 
келтірейік. Сонау 2003 жылы  Халықаралық 
еңбек ұйымына Беларусь елінің  салалық 
кәсіподақтарының бірінен түскен арыз-
шағым бойынша бұл ұйымның әкімшілік 
кеңесі Беларусқа комиссия жібереді. Ал, 
арыздың мағынасы тура біздің жағдайға 
ұқсас болған – үкіметтің талап етуі бой-
ынша оларда да әлгі кәсіподақ жабылған 

«Мемлекет басшысы биылғы Жолдауында 
әлеуметтік инфрақұрылымның қолжетімділігін 
қамтамасыз етуді, 100 спорт кешенін ашу-
ды және жаңа спорт ғимараттарында мектеп 
оқушыларының спортпен тегін шұғылдануын 
қолға алуды тапсырды. Неліктен, заң жоба-
сында бұл нормалар жоқ? «Ақ жол» фракциясы 
аталмыш заңға осындай талаптарды енгізетін 
болады», – деді депутат. 

Ол мемлекеттік қаражатқа салынған 
кешендердің жеке меншік иелеріне беріліп, 
кейін олар жаттығулар үшін 5 мың теңгеден 
басталатын, қарапайым халық үшін қолжетімсіз 
бағаларды белгілегені жөнінде мысалдар келтіріп 
өтті. 

«Сайып келгенде,  бұл нысандар сол 
балалардың ата-аналары төлеген салықтарының 
есебінен салынады. Неліктен олардан ақша 
талап етіп, есіктерін тарс бекітеді? Бұл жерде 
бұқаралық спорт немесе қолжетімді спорт зал-
дары туралы қандай сөз болуы мүмкін? Содан 
кейін барып әр жерден шетелдік легионерлерді 
шақырамыз», – деп өз ашуын жасырмады Пе-
руашев. 

«Лондонда өткен ойынды естеріңізге 
алсаңыздар – 7 бірдей алтын медаль! Елге үлкен 
қуаныш әкелді, әрбір жеңімпазға 250 мың доллар 
ақшалай сыйлық, пәтерлер, ордендер...»

Ал содан кейін допинг дауы, медальдардан 
айрылу, неткен қорлық еді..Манеза, Чишанло, 
Подобедова ... Олар ең құрмағанда өзіміздің от-
андастар болса игі еді, Қазақстанда бүкіл өмірін 
спортқа арнаған. Оларды не себепті елге тартты? 
Алатын ақшасын алып, кейін лақтырып кету 
үшін бе сонда?

Жақсы, болашақта сіздер сыйақыларды 
қайтаруды ұсынарсыздар, егер медальда-
рынан айырса. Ал, сіздер сол легионерлер-
ден тым болмаса мемлекеттік наградаларды, 
ордендерді қайтарып алдыңыздар ма?», – деп 
сұрады ол. Вице-министр Сәкен Мұсайбеков 
допингті қолданғаны жарыстардан шеттетілген 
легионерлерденмемлекеттік наградалары 
қайтарылып алынбағанын айтты.

«Президент айтқандай, спорт залдарын неге 
тегін етпеске, чемпиондарымызды өзіміз дай-
ындап шығарайық», –  деп түйіндеді Перуашев. 

– Мен сіздің министрліктеріңіз бейне бір 
жоғары жетістікті спорт түріне ғана емес, Сіздер 
балалар секциясынан бастап бұқаралық спортқа 
жауап берулеріңіз қажет».

«Ақ жол» жетекшісі сондай-ақ, министр-
лікті «Әділ ойынға»(«FairPlay») қатысты тексеріс 
жұмыстарын жүргізуге шақырды. Осы орайда 
қоғамның назарына ілігіп, түрлі әңгімелерге 
негіз болған Қырғызстанда өткен әлемдік 
«Көшпенділер ойындарында» қазақстандық 
көкпаршылардың өзбек командасынан ұтылып 
қалғаны жөнінде мысал келтіріп өтті. Бұл оқиға 
жұртшылық пен жанкүйерлердің күшті реакци-
ясын туғызып, спорттық этика мәселелерінің 
бетін ашты. 

«Министрлік келісіп алынған ойындарды 
назардан тыс қалдырмай, мұндай әділетсіздікке 
жол бермеуі керек. Дәл солардың кесірінен 
талантты спортшылар кетуде, елдің спорттық 
абыройына нұқсан келуде. «Ақ жол» фракциясы 
Заң жобасына спорттық этика жөнінде осындай 
ұсыныстарды енгізеді», – деп атап өтті Перуа-
шев. С.Мұсайбеков Көшпенділер ойындарында 
орын алған жағдай барып тұрған сорақылық 
екенімен келісті. «Біздің көкпаршылардың 
барлық көрсеткіштер бойынша өзбектерден 
жеңіліп қалуы мүмкін емес еді. Олар – әлемдегі 
ең мықтылары. Әрине, келешекте арнайы 
механизмдеріміз болуы қажет», – деді ол 
мәселенің маңыз дылығын мойындап. 

«Ақ жол» партиясының баспасөз қызметі 

қорғайтын, қорғауға тиіс ұйымның атауы. 
Кеңес кезінде жұмыс беруші жүз пайыз 
мемлекеттен тұратын. Сондықтан, шы-
найы кәсіподақ ол кезде болды деп айтуға 
ауыз бармайды. Енді кейінгі 27 жылда 
саяси, қоғамдық жағдай күрт өзгергенімен 
мемлекет імізд ің  кәс іподаққа деген 
көзқарасы сол өзгермеген күйінде қалды – 
ол кәсіподақ бүгін де «қолбаланың қызметін 
атқарып, «ләппай!» деп құрақ ұшып 
тұрса, саусағымның ұшымен шақырсам, 
зыр жүгіріп алдыма келсе, айтқаныма 
көнсе, айдауыма жүрсе» деген кеңестік 
көне мұраның жаңа кейіпті сарқыншағы. 
Кәсіподақ өз атына сай жұмыс істей баста-
са ол оппозиция атанып шыға келеді, ал, 
оппозицияны біздің биліктің онша жақсы 
көрмейтіні, шамасы келсе жабуға дайын 
тұратыны белгілі... 

Ал, кәсіподақ секілді ұйымды жабу – сот 
шешімі арқылы жүзеге асады. Және заң 
атаулыны белден баса отырып. Оларды 
жабу жайлы біздің Азаматтық Кодексте де, 
Қылмыстық Кодексте де айқын, қысқа да 
нұсқа етіп ештеңе жазылмаған. Ол қоғамдық 
ұйымдар қатарында қаралады. Олардан 
бөлек заңды тұлғалар бар. Кәсіподақтың 
жұмысына мемлекеттің араласуға хақысы 
жоқ – Конституциямыздың 5-бабының 
2-тармағына сәйкес «Қоғамдық бірлестіктер 
заң алдында бірдей. Қоғамдық бірлестіктер 
ісіне мемлекеттің және мемлекет ісіне 
қоғамдық бірлестіктердің заңсыз араласу-
ына, қоғамдық бірлестіктерге мемлекеттік 
органдардың қызметін жүктеуге жол 
берілмейді». Ал, Қылмыстық Кодексте бұл 
ережеге қатысты, соның ішінде «мемлекет 
қоғамдық бірлестік ісіне араласа алмайды» 
деген бап атымен жоқ...Тек оның 9-та-
рауында «Коммерциялық және өзге де 
ұйымдардағы қызмет мүдделеріне қарсы 
қылмыстық құқық бұзушылықтар» жайлы 
айтылады. 

Екіншіден, біздің жаңа тарихымызда, 
1917 жылдан бергі тарихымызда кәсіподақ 
ұйымын жабу деген оқиға болмаған. 
Сондықтан, соттар оны қалай жабуды 
білмейді. Сот енді не істейді? «Кәсіподақ 
ұйымын, яғни, заңды тұлғаны жаптық» 
дейді-дағы, соны сылтау етіп ұйымның 
БИН-ін алып қояды. БИН дегеніміз – биз-
нес-идентификациялау нөмірі. Яғни, сіздің 
есеп-шотыңызға ешнәрсе түспейді де, сіз 
одан ешнәрсе аламайсыз да деген сөз. 
Бұл – заңсыз. ҚР Азаматтық Кодексінің 49, 
50-баптарында кез келген заңды тұлғаның 
қалай жабылуы тиіс екендігі көрсетілген, 
сондағы заң талаптарына қайшы. 

Біздің Қазақстанның тәуелсіз кәсіп-
одақтар конфедерациясы (ҚТКК) Ха-
лықаралық кәсіподақтар конфедерациясы 
деп аталатын еуропалық  ұйымының мүшесі. 
Соған біздің кәсіподақ мүшелік жарна 
жөнінен қарыз. Бір жылда бір рет төлеп 
тұруымыз керек, ал, біздің есепшотымыз, 
БИН-іміз жабық. Бір соттастық. Сот шешімін 
бұздыра алмадық. Біздің кәсіподақтың 

республикалық жетекшісін соттау ешкімнің 
ойына келмейді  ғой? Ал,  бұл жерде 
кәсіподаққа қатысты дәл сондай сылтау-
мен кәсіподақ жетекшісі Лариса Харькова 
сотталды.

Одан бөлек сіз жарнатөлеген күннен 
бастап ол жарна сіздің ақшаңыз болудан 
қалады, өйткені, сіз оны өз еркіңізбен төлеп 
отырсыз! Енді ешкімге жарна төлегеніңізді 
желеу етіп шағымданудың заңсыздығы бы-
лай тұрсын, ол күлкілі жағдай. Ол аз десеңіз, 
Лариса Харькова Қылмыстық Кодекстің 
250-бабымен, «Өкілеттіктерді теріс пай-
далану» деген тұжырыммен жауапқа тар-
тылды, ал, ол бап жоғарыда айтылған 
«Коммерциялық және өзге де ұйымдардағы 
қызмет мүдделеріне қарсы қылмыстық 
құқық бұзушылықтар» туралы тарауға 
жатады. Яғни, біздің сот айыпталушыны 
Қылмыстық Кодексте көрсетілмеген баппен 
соттады...

Сосын біз не істедік? Заңды қадағалау 
тікелей қызметтік міндеті болып табылатын 
прокуратура деген құзыретті мекеме барын 
білесіздер. Оның кез-келген деңгейдегі 
бөлімшесі заң нормаларын түсіндіруге 
құқылы және міндетті. Біз сондықтан еліміздің 
Бас прокуратурасына «республикалық 
кәсіподақ ұйымының басшысын Қылмыстық 
Кодекстің 250-бабымен соттау қаншалықты 
заңды?» деп қайта-қайта сауал жіберумен 
болдық. Ал, олар олай құбылтып, бы-
лай құбылтып, бізге нақты жауап бергісі 
келмейді. Бірақ, мен қулығымды олардан 
асырдым-дағы, аудандық прокуратурадан 
алып алдым жауапты. 

Біздің тынымсыз әрекетіміздің арқасын-
да еуропалық ұйымдар еліміздегі құқық 
қорғау органдарының немен айналысып 
жатқанынан хабардар болып отыр. Былтыр-
дан бері бірнеше халықаралық делегация 
елімізге келіп кетті. Мысалы, солардың 
біреуі, жоғарыда аты аталған халықаралық 
кәсіподақтар конфедерациясы болса, біреуі 
БҰҰ-ның бір бөлімі болып есептелетін 
Халықаралық еңбек ұйымы, Америкадағы 
Ғаламдық еркін кәсіподақтары. Осы соңғы 
ұйымға әлемнің  түкпір-түкпірінен көмек 
сұрап келетіндер, хабарласатындар көп 
болады. 

Олардан бөлек Еуроодақтан қонақтар 
келіп кетті. Ал, кәсіподақ жабыл ға ны-
мен, оны қайта тірілту мәселесі еш-
қашан тоқтамақ емес. Біздің билік «заң-
дарымызды түзейміз,  халықаралық 
қа лыптарға (нормаларға) сай етеміз» 
дейді. «Мұсылман айтса сен» деген, 
еуропалықтар «е, міне, бізге уәде берді 
ғой, енді олар заңдарын да түзейді, өздері 
де түзеледі» деген үміт-сеніммен елдеріне 
қайтады. Былтыр біз АҚШ-тың елшілігінде  
болғанбыз. Сонда бір мәселе шешілген 
еді. Сонда біздің бәрімізге америкалықтар 
тарапынан «Егер біз Қазақстанға берілетін 
түрл і  жеңілд іктердің  б іразын алып 
тастасақ, сіздердің үкіметтеріңіз адам 
құқығын бұзбайтын бола ма», яғни, айтып 

екен. Мәселе Беларусь елінің президенті 
Александр Лукашенконың араласуымен 
аяқталады: кәсіподақты тарату жөніндегі 
шешім бұзылады, ал, үкіметтің бұл істегі 
кінәлі азаматтары қызметінен қуылады.

Неге президент А.Лукашенконың өзі ара-
ласады деген сұрақ тумай ма? Халықаралық 
еңбек ұйымы мемлекеттің кәсіподақ ісіне 
заңсыз араласқанын көргеннен кейін 
өзінің тәжірибесінде қолданып жүрген 
әдіске жүгінеді: БҰҰ-ның құрылымдық 
бөлімі ретінде ол халықаралық қаржылық 
ұйымдарға – Бүкіл дүниежүзілік банкке, 
Халықаралық валюта қорына Халықаралық 
еңбек ұйымының алдындағы өзінің мой-
нына алған міндеттемесін орындамайтын 
елдерге санкция  қабылдау жайлы өтініш 
жасай алатын құқығын пайдаланады. Соның 
салдарынан Беларусь елі халықаралық 
несие аларда пайдаланып жүрген өзінің 
жеңілдіктері мен преференцияларынан 
айрылады. Ал, бұл соққы елдің эконо-
микасына ауыр тиеді, сондықтан, прези-
дент Лукашенконың өзінің араласпауына, 
жағдайды өз абыройын жұмсап барып 
жөндемеуіне амалы қалмайды...

Аса ір і  норвег кәсіподақтары та-
ғайындаған Артур Свенсон атындағы адам 
құқығы бойынша берілетін халықаралық 
сыйлықты 2018 жылдың қорытындысы бой-
ынша Қазақстанның тәуелсіз кәсіподақтар 
конфедерациясының өкілдері Лариса Харь-
кова, Нұрбек Құшақбаев, Әмин Елеусінов 
үшеуі адамдардың еңбек құқығын қорғау 
жолындағы күресі үшін алды. Бұл үш 
кәсіподақ белсенділері осы жолдағы күресі 
үшін сотталған болатын. Л.Харькованың 
бостандығы шектелген болса, соңғы екі аза-
мат бас бостандығынан айрылып, түрмеге 
қамалған еді. Осы аталған азаматтар 
халықаралық ынтымақтастықтың арқасында 
бүгін азатттық алып отыр.

Қызық жағдай. Біздің жабылған кәсіп-
одақ ұйымымыздың өкілдері халық ара лық 
сыйлық алады. Онымен де қоймайды, 
халықаралық түрлі жиындарға да шақы-
рылады. Билік қате қадам жасағанын 
мойын  дағысы келмейді, біздің елдің ұйы-
мына, жеке азаматтарына шамасы келге-
німен, халықаралық ұйымдардың талабын 
орын дауға, біздің кәсіподақтың өкілдерін 
жиын дарға қатыстыруға мәжбүр.

Бір сөзбен айтқанда, күрес жалғасып 
жатыр. Біз өз тарапымыздан Бауыржан 
атамыздың бір ғана сөзін еске түсіріп кеткіміз 
келеді: «Әділдік әрқашан жеңеді, тек кешігіп 
жүреді».

Алмамбет ӘЗИЗҰЛЫ

 КӨЗҚАРАС

ЕҢБЕК АДАМЫНЫҢ ҚҰҚЫҒЫН 
ҚОРҒАУ ҮШІН КҮРЕССЕ ҒАНА,  КӘСІПОДАҚ
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Ш е н е у н і к т е р  д е п у т а т т ы қ 
сауал  дарға жауап беру кезінде 
жал ған сөйлейді – деп Азат Пе-
руашев кешегі өткен Мәжілістің 
пленарлық отырысында өз сөзін 
бекіте түсті. Президенттің биылғы 
Жолдауы негізінен өткен жылы 
шешілуі тиіс болған кәсіпкерлерге 
қ и с ы н с ы з  а й ы п п ұ л д а р  м е н 
өсімақылар салу мәселесінің 
өзектілігін арттыра түсті.

Ә ң г і м е  с а л ы қ т ы қ  д а у л а р 
бойын ша талап қою мерзімін қыс-
қарту жөнінде «Ақ жол» фракциясы 
бір емес бірнеше мәрте жолдаған 
ұсыныстары жайлы болып отыр. «Ақ 
жол» жетекшісі фрак ция 2013 жыл-
дан бастап бұл жағдайды Үкіметтің 
назарына бірнеше мәрте жол-
дап, Еуразия лық Экономикалық 
Одақтағы көршілерімізді үлгі ете 
отырып салық бойынша талап ету 
мерзімін 5 жылдан 3 жылға дейін 
қысқартуды ұсынғанын еске са-
лып өтті. Соңғы рет мұндай са-
уалдарды «ақжолдықтар» 2017 
жылғы 19-қаңтарда және 15-на-
урызда жолдаған. Алайда, өткен 
жылды қоса алғанда әр жолы 
бізге фракцияның ұсыныстары 
«мемлекет пен бизнес мүддесінің 
теңгеріміне сәйкеспейді» неме-
се олар «Салық кодексінің жаңа 
редакциясын әзірлеу бойынша 
құрылған жұмыс тобы тарапынан 
қолдау таппады» деген сыңайлы бас 
тартқан жауаптар келіп түсті.

Дәл сол 2017 жылдың күзінде 
Үкімет «мүддеге сәйкес келмейді», 
я болмаса «жұмыс тобының теріс 
көзқарасы» деген сияқты өзінің 
берген мәлімдемесіне қарамастан 
және де осыған қадам басу керек 
деген депутаттардың 5 жыл бойы 
айтып келген талаптары туралы 
бір ауыз сөз ескертіп атап өтпей, 
Кодекстің жобасына дәл сондай 
түзетулер енгізген.

«Біз менменшіл емеспіз, атақ-
даңққа да ұмтылмаймыз. Тек 
қабылдайтын шешімдерден биз-
нес те, мемлекет те ұтса болғаны. 
Дегенмен, сөзсіз таңданысымызды 
тудырғаны – мемлекеттік органдар 
бізге басқаша жауап қайтарады 
да, ал іс жүзінде мүлдем қарама-
қайшы әрекет етеді.

Мәжіліске жалған сөйлеп, 
теріс жауап берудің не қажеті 
б а р  е д і ,  е г е р  е к і - ү ш  а й д а н 
кейін бәрібір сол ұсынысты 
қабылдайтын болса? Әйткенімен 
де, егер Үкімет депутаттардың 
дұрыстығына көздерін жеткізсе, 
сірә, теріс жауапты қайтарып 
алып, жолданған сауалдардың 
авторларына депу тат тық баста-
маны қолдаймыз деп хабарлағаны 
ә л д е қ а й д а  қ ұ п т а р л ы қ  б о -
лар еді. Жеме-жемге келгенде, 
биліктің атқарушы және өкіл дік 
тармақтарының өзара әркет те-
суіндегі саяси мәдениет бұл деге-
німіз, – деп түсіндірді Перуашев.

« А қ ж о л д ы ң »  б ұ л  с а у а л ы 
биылғы Жолдауда да айтылған 
с а л ы қ т ы қ  р а қ ы м ш ы л ы қ қ а 
қатысты Үкіметтің атына жол-
данды. Фракция бұл тапсырма 
бұ рыннан келе жатқан салық дауы 
бойынша талап қою мерзімінің 
артықтығы мәселесін көтереді деп 
санайды.

«Елімізде талап қою мерзімінің 
5 жылға белгіленуі қарыз сомасын 
жасанды түрде қолдан көтеруге 
алып келеді. Ол былайша жүзеге 
асуда, 5 жыл бұрын бір емес бірнеше 
мәрте тексерістен өткен бизнестің 
салықтық есеп-қисабында көрсе-
тілген қандайда бір нақты не-
м е с е  ж а л ғ а н  к е м ш і л і к т е р г е 
килігіп, олқылықтар іздеп тау-
ып алады. Ал, ол үшін заңнамада 
қаржылық ықпал шаралары, 
яғни, санкциялар қарастырылған. 
Содан кейін барып сол сомаға 
5  ж ы л д ы қ  м е р з і м  і ш і н д е г і 
айыппұлдар мен өсімақыларды 

қосады. Нәтижесінде, айыппұл 
мен өсімақының сомасы негізгі 
қарыздың көлемінен де артық 
болып, кәсіпорынның күнкөрісі 
қиындай түседі. БАҚ-тың дерегіне 
сүйенсек, 2018 жылы шағын және 
орта бизнес өкілдерінің салықтық 
қарызы 257 миллиард теңгеден 
асқан, ал оның 122,5 миллиардын 
айыппұл мен өсімақы құрайды. 
Демек, бұл дегеніміз шағын және 
орта кәсіпкерлік өкілдерінің 
салықтық қарызының жартысын 
құрайды деген сөз! Президенттің 
бізге міндеттеген тапсырмасы 
дәл осы жағдайдың әділетсіздігі 
мен мағынасыздығын жоюға 
бағытталған», – деп атап өтті Пе-
руашев және де «Ақ жол» фрак-
циясы Мемлекет басшысының 
бұл бастамасын түпкілікті қолдай 
отырып, Үкіметке оны іске асыру 
барысында мұндай қордаланған 
мәселелерді түбегейлі шешіп қана 
қоймай, оның туындауына алып 

келген бастапқы шығу себептерін 
жоюды ұсынады деп түйіндеді.

Мәселенің мәнісі де осында, 
тіпті «Ақ жолдың» бастамасын 
Үкіметтің заң жобасына қоса оты-
рып, атқарушы билік оны Парла-
мент қабылдағаннан кейін бірден 
оның іске асырылуын бұғаттап 
т а с т а ғ а н .  Н а қ т ы р а қ  а й т с а қ 
– 2017 жылғы 25 желтоқсанда 
салық бойынша 3 жылдық талап 
ету мерзіміне көшуді тоқтатып 
қойып, керісінше, тағы да 2 жылға, 
яғни, 2020 жылға дейін кейінге 
қалдыратын Үкіметтің қаулысын 
қабылдайды.

«Ақ жол» жетекшісі осы орай-
да «Қазақша айтқанда, «артық 
қыламыз деп, тыртық қылдық»,  
–  деп дөп басып айтты.

Оның айтуынша, Президенттің 
Жолдауы бұл тәжірибенің жаппай 
ескіргенін (анахронизмдігін) және 
тиімсіз әрі осалдығын көрсетіп 
берді. 

Осыған байланысты, Елбасы-
ның салық амнистиясын жүргізуге 
кірісу  туралы тапсырмасына 
үндес Азат Перуашев Үкіметке 
ағымдағы қаржылық жылдан ба-
стап салықтық даулар бойынша 
талап қою мерзімін 5-тен 3 жылға 
дейін қысқартуды ұсынды.

«Ақ жол» партиясы және оның 
парламенттік фракциясы сайлау-
алды бағдарламаны жүзеге асыру 
және отандық бизнестің мүддесін 
қорғау бойынша жұмыстарды 
жалғастыруда.

«Ақ жол» партиясының 
баспасөз қызметі 

К ү н  т ә р т і б і н д е  б і р н е ш е  м ә с е л е 
қарастырылды. Отырыс бірінші кезекте 
Елбасының Қазақстан халқына арналған 
биылғы жолдауын талқылады. Конференци-
яда алдымен партия жетекшісі Азат Перуашев 
жолдауда жүктелген міндеттерді атай отырып, 
арнайы баяндама жасады.

Мәжілісмен өз сөзінде бүгінде әлем 
елдерінің көшбасшыларын дүниежүзілік 
саяси ахуал мен қор нарығы, тауарлық 
тартыс, түрлі экономикалық санкциялар 
ерекше алаңдатып отырғанын атай келе, 
мемлекет басшысы биыл өз жолдауында 
басты назарды қарапайым адамдардың 
мүддесі мен қатардағы тұрғындардың 
тұрмыс жағдайын жақсартуға аударып 
отырғанын атап өтті. Халықтың әлеуметтік-
тұрмыс тық жағдайын жақсартуда отандық 
өндірісті өркендететін кәсіпкерлік, шағын 
және орта бизнесті дамыту өте маңызды. 
«Ақ жол» партиясы  кәсіпкерлікті қолдап 
шағын және орта бизнес өкілдерін тұрақты 
түрде қорғап келе жатқаны белгілі. Осы 
аталған сала қарапайым тұрғындардың 
тұрмыстық деңгейін көтеруге тікелей әсер 
етері белгілі. Әсіресе кәсіпкерлікті дамыту 
арқылы жаңа жұмыс орындары ашылып, 
біз өз экономикамызды көтеруге жұмыс 
істейміз. Импортты барынша азайту үшін 
отандық өндірістің көкжиегін кеңейтуге 
міндеттіміз. Перуашев бүгіндер біз ше-
телден тауарлар сатып алуға жылына кем 
дегенде 40 млрд. доллар жұмсайтынымызды 
мысалға келтірді. Егер өз өндірісіміз дұрыс 

«АҚ ЖОЛ» ДЕПУТАТТАРЫ КӨТЕРГЕН БАСТАМАЛАРҒА 
ШЕНЕУНІКТЕР НЕГЕ АЙЛА-ШАРҒЫ ЖАСАЙДЫ?

АҚЖОЛДЫҚТАР ЖОЛДАУҒА 
ҚОЛДАУ КӨРСЕТТІ

Президенттің Жолдауы салық саясатындағы анахронизм мен 
кәсіпкерлерге айыппұл және өсімақылар салу мәселесінде мемлекеттік 
органдардың ептілігін көрсетті – «Ақ жол» депутаттары көтерген 
бастамаларға шенеуніктердің айла-шарғы жасағанын әшкереледі.

Алматыда «Ақ жол» демократиялық партиясы қалалық филиалында ҚР Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаевтың биылғы Жолдауын талқылауға арналған конференция болып 
өтті.  Конференция жұмысына партия төрағасы, ҚР Парламент Мәжілісінің депутаты 
Азат Перуашев, фракция депутаты Ерлан Барлыбаев, партия төрағасының орынбаса-
ры Қазыбек Иса, Орталық Кеңес хатшылары Әбдіразақ Сұлтанов, Нұрлан Жазылбеков, 
қатардағы партия мүшелері, еңбек ардагерлері және белсенді жастар қатысты.

Парламент тынысы

жұмыс істесе осы қомақты қаржы елімізде 
қалар еді. Кәсіпкерлікті дамыту бағытында 
«Ақ жол» партиясы фракциясы көптеген 
тиімді заңдарды қабылдауға мұрындық бол-
ды. Дегенмен, кедергілер әлі де баршылық. 
Оны ашық айтып, кемшіліктерді түзетудің 
жолдарын көрсеткен көптеген депутаттық 
сауалдар жолданды.  Тіпті ,  шешімін 
таппаған кейбір сауалдарды Үкіметке 
қайта-қайта ұсынуға тура келген кездер 
де аз емес. Партия жетекшісі осы орай-
да кәсіпкерлікке кедергі болып отырған 
бірнеше түйткілдерді  мысал ретінде 
келтірді. Қазір кәсіпорындарды тексеру 
барысында айыппұл 5 жыл мерзімді есепке 
алады. Нәтижесінде, кәсіпкерлерге салына-
тын айыппұл салық көлемінен ондаған есе 
асып кетеді. Бұл кез-келген кәсіпорынды 
бонкротқа жеткізіп, жабылуына әкеледі. 
Біздің мақсатымыз өндірісті, кәсіпкерлікті 
дамыту болғандықтан оны үш жылға 
шегеріп, айыппұлды жеңілдету қажет. Бір 
сөзбен айтқанда отандық өндірушілердің 
е р к і н  ж ұ м ы с  і с т е у і н е  м ү м к і н д і к 
жасағанымыз жөн. Шеттен әкелінетін та-
уарларды рәсімдеуде сәл қателік кетсе ол 
контрабанда болып есептеледі. Сол үшін 
қылмыстық іс қозғалады. Бұл да тым қатал 
шара, оны үлкен айыппұлмен алмастыруды 
ұсынамыз деді партия жетекшісі. 

«Ақ жол» партиясы төрағасының орын-
басары Қазыбек Иса бұл жолғы Жолдау 
халықтың әлеуметтік жағдайына баса на-
зар аударылуымен ерекшеленетінін атады. 

Аталған салалардың ішінде мұғалімдердің 
еңбегіне көңіл бөлінгені, педагогтар туралы 
арнайы заң қабылдау туралы Елбасының 
ұ с ы н ы с ы н а  қ о л д а у  б і л д і р д і .  Б і з д і ң 
болашағымыз білімде болғандықтан, осы 
сала жұмысына ерекше көңіл бөлу қажет. 
Түрлі реформаларды тықпалайтын біздің 
бас мұғаліміміз Президенттің тура қойған 
сұрағына жауап бере алмай, екіліктен көз 
ашпайтын нашар оқушыдай күмілжитінін 
мысалға келтірді. Біздің халықтың үштен 
бірі жастар болғандықтан келесі жылды – 
жастар жылы деп атауды қолдаған Қазыбек 
Иса оларды баспанамен қамту негізгі 
міндеттердің бірі екенін білдірді. Осы ретте 
бір кезде «Ақ жол» партиясы бастамашылық 
жасап, жастарға жатақхана, жас отбасыларға 
шағын пәтерлер салу ұсынысы Елбасының 
қолдауына ие болғанын да айтты. Осы 
Жолдауда және «7-20-25» бағдарламасында 
көрсетілген міндеттер барысында бұл аса 
қажет ұсыныс нақты іске асады деп сенім 
білдірді. Рухани жаңғыру аясында «Ақ 
жол» партиясының Алаш арыстарының 
есімін жаңғыртып, тарихтан лайықты орын 
алуына күш салып келе жатқанын, бұл игі 
істер алдағы уақытта да жалғаса беретінін 
жеткізді.

К о н ф е р е н ц и я  б а р ы с ы н д а  ө з  о й -

пікірлерін білдіргендер Жолдауды түрлі 
бағыттар бойынша қолдайтындықтарын 
ж е т к і з д і .  Е ң б е к  а р д а г е р і  К ө п е с б а й 
Жампейісов бұл жолы Жолдауда ардагерлер 
туралы айтылмаса да, жастарды тәрбиелеуде 
өз үлестерін қосатынын, ҚазҰУ доценті 
Арман Жұмәділ білім саласына қатысты 
көрсетілген міндеттерді құптады. Сол сияқты 
кәсіпкерлер Марал Томпиев пен Дмитрий 
Васильев  өндіріс саласына қатысты өз 
ойларын ортаға салды. Партия жиынында 
ұйымдастыру мәселесі қаралып, дауыс беру 
нәтижесінде Нұрлан Әбдіжапарұлы Жазыл-
беков Алматы қалалық филиалы төрағасы 
болып бірауыздан сайланды. 

Партия атқарған іс-шараларда «Ақ жол» 
жастар қанатының да  белсене қатысқанын 
айтып өткеніміз орынды. Олардың ба-
сым бөлігі ауылдан келген студенттер. 
Президенттің үндеуін  қолдаған жастар «Ақ 
жол» партиясының өткен жылы жатақхана 
мәселесі жөнінде көтерген бастамасы үшін 
өз алғыстарын білдірді. Жиын соңында 
партияның жаңа мүшелеріне билеттер табы-
сталды. Олардың қатарында жастармен бірге 
өмірлік тәжірибелері мол еңбек ардагерлері 
де бар. Жиын соңында конференцияға 
қатысушылар күн тәртібіндегі аталған 
мәселелер бойынша қаулы қабылдады.
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Мұрат ақын – Кіші 
жүздегі он екі ата 
Байұлынан тарай-

ды. Байұлының Байсейіт деген 
баласынан Қитас, Тілес туса, 
Тілестен – Бөкен, Қаратоқай 
тарайды. Қаратоқай атамыздан 
Аққұлы,  Айтболат, Андықожа, 
Шындыке, Бердіке деген бес 
бала бар. Мұрат Аққұлыдан 
өрбиді. Аққұлының Қарабие, 
Жиенбай,  Өтеғұл,  Маман, 
Құлсары, Жарылқасын деген 
алты баласы болған. Ал Жи-
енбайдан Рақпан, одан Аман, 
Аманнан Мөңке туады. Мұрат 
– Мөңкенің екінші ұлы. Мөңке-
нің үлкен баласы Матай да 
кезінде күшті ақын болған. 

А қ ы н  ө м і р і н  з е р т т е г е н 
Х.Сүйіншәлиев «ХІХ ғасыр әде-
биеті» деген кітабында «Әкесі 
М ө ң к е  ө з  е л і н е  а т ы  м ә л і м 
дәулетті адам. Тайсойған, Қа-
ра  бау  жерлерін  мекендеген 
Қаратоқай ұлыстарының беделді 
биі», – деп жазған. Ал жазушы 
Сәбит Мұқанов пен академик 
Қажым Жұмалиев еңбектерінде 
«Мұраттың әкесі, Мөңке ке-
дей шаруа,  әрі  момын адам 
болған» деп көрсетіледі. Қазірде 
«Мұратың әкесі бай, сөзін өткізе 
алатын би болған екен» деген 
мағлұматтар жиі айтылады. Деген-
мен, ақын әкесі қайтыс болғаннан 
кейін жетім қалып қой баққаны, 
жеті жасынан өлең шығарғаны 
шындыққа жанасымды сияқты.

Мұрат шығармалары туралы 
айтылғанда жұртшылық оның  
айтыстарына елеңдеп, әсерлене 
тыңдайды. Оның жасынан елдік 
мазмұндағы мағлұматтарды жетік 
білуіне жақын атасы Есеттің 
ықпалы болған. Оның ақылы 
жас ақынға қатты әсер еткен. 
«Сен айтысқа қатыссаң, сөзді 
бірінші бастауға тырыспа. Содан 
соң қарсы ақынның жеке бас 
кемшілігіне тиісе берме. Қайта 
еліңе елеулі  тұлғаларды, батыр-
ларды, халық сыйлайтын адам-
дарды үлгі тұтып айтуға тырыс», 
– деп келелі кеңесін берген.

Мұрат кезінде Жаскелең, Бала 
Ораз, Жантолы, Тыныш тық, 
Ізім шайырлармен айтысқан. Тіл 
қағысуы, дидарласу сөздері жақсы 
сақталған. Мұраттың айтыста-
ры негізінен қайымдасу түрінде 
келеді. Ол қайым өлеңдердің 
жолдарын қайыра қолданады.
Ал Жылқышы деген ақынмен 
айтысы оның жасырақ кезінде 
болған. Ақын айтыстың соңғы 
жағында ел қорғаған ерлерді, 
мырзалылығымен белгілі болған 
азаматтарды, қайырымды дәулет 
иелерін кеңірек айтады.

Ж а л п ы , С ы п ы р а ,  А с а н , 
Қазтуған, Шалкиіз, Жиембет, 
Доспамбет, Махамбет, Шерни-
яз, тағы басқалардың бірталай 
шығармалары бізге осы Мұрат 
секілді ақындардың айтуымен 
жеткен. Мұратты өз көзімен 
көрген маңғыстаулық Мұрын 

Мұрат Мөңкеұлы – 175 жыл

жыраудың айтқан естеліктерін 
құнды дерек ретінде қарастыруға 
болады. Ол өзіне бала кезінде 
алғаш жыр үйреткен Мұрат 
екендіг ін  мақтан еткен.  Ол 
Мұрат тан «Едіге» жырын, кейін 
«Қырымның қырық батыры» 
цикліне қарасты барлық жырлар 
шоғырын үйренген.

Мұрын жырау «Мұрат мен 
көрген ақындардың ішін дегі 
ең күштісі еді», – деп баға ла-
ған. Ақынның «Үш қиян», «Са-
рыарқа», «Қазтуған», «Әттең, 

Мұраттың «Айжарыққа», 
«Есенғали болысқа», «Есентемір 
Тұрабай болысқа», «Қарақожа 
болысқа», т.б. өлеңдері елдегі 
болыстық билікке таласуға, 
сайлауға наразылық білдірген ту-
ындылар екендігі анық. Мұрат – 
сұлулықты, көркемдікті бағалай 
білген ақын. Оның «Қыз» деген 
өлеңінде сұлудың сырт көрінісі, 
елге үлгі болар арудың ақылы мен 
мінезі, іскерлігі, жүріс-тұрысы, 
киім киісі түгел дерлік қамтылып, 
бір адамның бойына жинақтап, 
жырланады. Жалпы «Айдан 
сұлу болар ма?», «Жігітті көркем 
көрсеткен», «Асқар, асқар, асқар 
тау», «Мен белгілі жүйрікпін», 
«Ер өлмейді демеңіз», «Дүниенің 
т ө р т  б ұ р ы ш ы » ,  т а ғ ы  б а с қ а 
түрленген тіркестер жұрттың 
жүрегінде әбден жатталған.

Мұрат ескіше хат таныған. 
Ө л е ң  д е р і н і ң  к ө б і  ж а з б а ғ а 
т ү с к е н .  С ұ ң ғ ы л а  а қ ы н н ы ң 
көп теген өлеңдерін Ығылман 
Шөрекұлы жадында сақтап,біздің 
заманымызға жеткізген. Мұрат 
ақын туралы кез інде  Халел 
Досмұхамедов былай деп жаз-
ды: «Мұрат – мақтау өлең айтып 
мал таппаған адам, заманындағы 
ұлықтарға шығарған сықақ сөзі 
көп. Сондай-ақ, Мұрат орынды 
жерде ешкімнің бет-ажарына 
қа рамай, тиісе сөйлеуден тайын-
баған».

Ж а л п ы ,  М ұ р а т т ы  с а л 
демейді, бірыңғай ақындықпен 
айналысқан адам деп білеміз. 
Ол 1843 жылы Қарабау ауы-
л ы н д а  т у ғ а н ,  1 9 0 6  ж ы л ы 
Мәмбет құмындағы қаратоқай 
ағайындарына барып келе жа-
тып, Өрлік тұсында шеркеш 
Шалда деген жолдасының 
үйінде қайтыс болады. Оның 
сүйегін тілеулестері казактар-
дан жасырып өткізіп, қазіргі 

Жарсуаттың іргесіндегі қорымға 
қояды. Ақынның осындағы 
жерленген жерін тауып, белгі 
қойған осы ауылдағы аталаста-
ры Жөкес Кенжеғалиев пен Бер-
деш Есбосыновтың есімдерін 
құрметпен атауға тиіспіз.

Мұраттың нағашысы адай 
руынан екен. Ақын аштық жыл-
дарында Маңғыстауға барып, 
нағашылары Азамат, Саламат, 
Сәмет деген кісілерді паналаған.
Ақын Қараша деген кісінің 
Қырықжылқы деген қызынан 
туған дейді. Қайын жұрты есен 
беріш Иман деген кісі екен. 
Ақынның Сары, Дәулетқали 
деген екі баласы, Сәбила атты 
қызы болған. Сары өмірден ерте 
кеткен. Ол алты жасар кезінде 
ауырғанда іші кеуіп, домбыра 
тартқанда тәуір болып, іші ба-
сылады екен дейді.

Мұраттың ұлы Дәулетқали да 
біршама танымал ақын болған. 
Ол Орал қаласында өткен Жазу-
шылар одағының съезіне барған. 
Оған Дәулетқалимен бірге Ха-
мит Ерғалиев, Жәрдем Тілеков, 
Уәли Жайықов, Сағат Төлебаев, 
Құлмағанбет Бөріқұлақұлы, 
С ұ р а у б а й  Ү т і б а е в ,  Ж а н а ш 
Нұрмұқанов сияқты қаламгерлер 
қатысқан. Осы жиында түскен 
суретті кезінде Ембіде тұрған 
Жанашаға бізге арнайы жолдаған 
еді. Онда топтың бір жақ шетінде 
Дәулетқали отыр. Дәулетқали 
«Сөйлемеймін мен неге, төрт 
аяғым тең жорға, Мен Мұрат 
ақын баласы» деген ырғақпен 
жырлайды екен. Қазіргі ғылыми 
айналысқа түскен суретті атақты 
суретші,  жерлесіміз  Мұхит 
Қалимов салған. Онда ақынның 
қараңғы түнектен жарық дүниеге 
үмітпен, жігермен қарап тұрғаны 
бейнеленген.

Қай кезде де Мұрат ақынның 
жоқ шылары табылып, ол туралы 
дүркіндеп жазылып тұрды. Өз 
дәуірінде Халел Досмұхамедов, 
Қажым Жұмалиев,  Ханғали 
С ү й і н і ш ә л и е в ,  М ұ х т а р 
Әуезов,  Сәбит Мұқановтар 
түрлі зерттеулерін, танымдық 
мақалаларын жариялады. Ал 
ғалым-зерттеуші, осы Мұрат 
ақын туралы кесек-кесек ғылыми 
еңбектерін жариялап жүрген Бау-
ыржан Омарұлы ініміздің еңбегі 
ерекше атап өтуге лайық. Жалпы, 
мұраттанушылар туралы өз ал-
дына бір мақала жазуға болады. 
Оны алдағы күндердің еншісінде 
қалдырдық.

Ақынның биылғы 175 жыл-
дығы жерлестеріне де үлкен 
абыройлы мін деттер жүктейтіні 
айқын. Баршамыз ақын рухын 
аялап, оның шығармаларын 
бүгінгі ұрпақ арасында кеңінен 
насихат тауға тиіспіз. Әрбір 
оқушы кемінде Мұрат тың екі-
үш өлеңін жатқа білуге тиіс ті 
десек, оның несі мін?! Мұрат 
ақын ның ескерткіші де ойда 
болу керек дейміз.

...Тайсойған, Орал бойы 
жүрген жерім,

Қызығын дәулетінің 
көрген жерім.

Ат мініп мырзалардан, 
нар жетектеп,

Қиғаш қас, оймақ ауыз, 
бал тамақты

Күнінде асаулықтың 
сүйген жерім, 

–  деп жырлаған Мұрат ақын 
есімі енді ұмытылмай, жылдар 
жылжыған сайын жаңғыра бер-
мек деп ойлаймыз.

Сансызбай БАЗАРБАЕВ,
Қазақстанның «Құрметті 

журналисі», Индер ауданының 
Құрметті азаматы.

Атырау облысы.

АҚЫННЫҢ
мұңы мен жыры

Қасиетті халқымыздың жадында әрдайым сақталғанымен, кезінде 
атақ-жөнін атаудың өзіне мүмкіндік болмаған, жырлары шежіреге 
толы жырау Мұрат Мөңкеұлының есімі еліміз егемендік алғаннан 
кейінгі дәуірде кеңінен атала бастады. Ертеректе Мұраттың өлең-
толғаулары мектеп  оқулықтарынан  шығарылып тасталған кезде 
Қажым Жұмалиев: «Мұрат Мөңкеұлы – өз дәуіріндегі тілі бай, күшті 
ақындардың бірі. Әлеумет өмірінде болған әртүрлі қайшылықтарды 
көрсетуі, елін сүюшілігі, халықтың ісі үшін күрескен батыр ұлдарын 
жыр етіп, ерлік өмірі мен ісін кейінгі ұрпаққа үлгі етуі, өнегелі тіл 
байлығы біздер үшін  керек», – деп жазған болатын. Алайда, 1959 
жылы Алматыда өткен, әдеби мұраны зерттеп, бағалауға арналған  
ғылыми конференцияда Мұрат, Шортанбай, Дулат шығармалары 
халыққа жат деп танылды. Олар тек жоғары оқу орындарында шолу 
түрінде оқытылуы қажет деген тұжырым жасалды. Ал шындығында 
Мұрат шығармаларының көркемдік дәрежесі өте жоғары еді. Ол ел 
басындағы елеулі оқиғаларды, басқыншыларға қарсы жанқиярлық 
күресті, атақты адамдарды дәріптеп, әдет-ғұрыптардың қалың топқа 
әсерін білуге ерекше назар аударған ақын болды.

бір қапы дүние-ай» атты толғау-
лары өзара байланысты, са-
рындас шығармалар екендігі 
белгілі. Мысалы, «Үш қиян» мен 
«Қазтуғанда» отаршылдар қысы-
мынан қиналған елдің жайын 
өрнектелсе, «Сарыарқа» мен 
«Әттең, бір қапы дүние-айда» 
қоян жұтының ауыр зардаптары-
баяндлады.

Мұнда ақын Атырау аңғары, 
Жайық, Ойыл, Қиыл, Жем, 
Сағыз ойпаты туралы толғанып, 
олардың қолдан шығып кетіп, 
елдің мейірімсіз жаудан жәбір 
көргендігін, барар жер, басар 
тау қалмай бара жатқандығын 
айтып торығады. Дәулеттіден 
бақ таяды, ақыл ақшаға жүгінеді, 
пәле-жәле көбейеді, арамзалар 
болыс болып, ел билейді. Заман 
түзелмеске бет бұрады. Міне, 
Мұрат жырларының негізгі са-
рыны – осы.

Замана қайтып түзелсін, 
Қоңсыдан туған би болды.
Ақылсыздың баласы,
Ақшасына сүйеніп,
Айтқан сөзі пұл болды.
Заманың мұндай сұм болды.
Осылайша ел арасындағы 

келеңсіз жайларды санамалап 
жырға қосқан ақын келешек-
ке күдікпен қарайды.Батпан-
дап кірген кеселдің мысқалдап 
шыға қоймайтынына налиды. 
Ұлтқа зиянын тигізетін әрбір 
н ә р с е г е  қ а р с ы  к ө з қ а р а с ы н 
білдіреді. Бұл кезде біз оның 
а қ ы н д ы қ т ы ң  д е й г е й і н е н 
шығып, қай раткерліктің бигіне 
көтерілгеніне куә боламыз. Алай-
да бұл – жалғыз Мұратқа ғана 
емес, сол тұстағы барлық ақын-
жырауларға тән нәрсе. Олар же-
келеген жұртқа елеулі ескерт-
пе айтып қана қоймай, тұтас 
халықтың тағдырына алаңдады.  

Мен қауіп еткеннен айтамын,

Ақ борықтай иілген,
Кейінгі туған баланың,
Ұстай ма деп білегін,
Шаяма деп жүрегін,
Шашын, мұртын қойдырып,
Ащы суға тойдырып,
Бұза ма деп іреңін.
Адыра қалғыр заманның
Мен жаратпаймын сүреңін, 

– деген Мұрат ақынның тол-
ғамдарын осы тұрғыдан ұғы-
нуымыз керек.

Қазақ еліне тұтқа болған Асан 
Қайғы, Қазтуған, Орақ, Мамай, 
Телағыстар өздерінің жанына 
жаққан ата қоныстарынан амал-
сыз үдере көшуге мәжбүр болып-
ты. Сондықтан, Мұрат «Олар-
дан қалған қоныстың енді кімге 
жақсылығы бұйырар екен?» деп 
жан жүрегі езіліп, кеңсірігі  аши  
отырып, күйзеледі.

Мұраттың «Қазтуғанын» «Үш 
қиян» толғауының логикалық 
жалғасы деуге әбден болады. 
Оның негізгі қаһарманы – тари-
хи адам. ХV ғасырда өмір сүрген 
батыр, әрі шешен тұлға. Ол Еділ 
мен Жайық арасын мекен еткен 
жампоз жырау. Қабыршақтыны 
қыстаған Сүйінішұлы Қазтуған. 
Ақын осы Қазтуған арқылы өз 
ойын мәнерлеп, терең оймен 
толғанады. Шығарма әрқашан 
оқуға да, тыңдауға да ұнамды, 
жүрекке жылы тиетін туынды 
екені анық.

Мұрат ақынның ең көлемді 
туындысы – «Қарасай-Қази» 
жыры.  Ол Орақ батырдың 
және оның балалары Қарасай 
мен Қазидың ерліктері тура-
лы шығарма. Ноғай-қазақтың 
даңқты батыры Орақ күншіл 
а ғ а й ы н д а р д ы ң  к е с і р і н е н 
қаза болады. Орақтың досы 
Ақмырзаның қоштасуы, кәрі 
шешесінің жоқтауы, әйелінің 
азалы зары ерекше әсерге толы.
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күніме оралтқан, мектепте химия пәнінен 
сабақ берген, талай олимпиадаларға баптап 
апарып, үкілеп бәйгеге қосқан Ұлту қажы 
Бәйменованың сөйлеген сөзі мен берген  
ақ батасы болды: «Біздің мектепті талай 
шәкірттер бітірді, қаншасының балалық 
шағы осы ауылда өтті. Менің риза бола-
тыным солардың ішінде осы екі баланың 
(інім Бекзаттың еңбегі ғой бәрі) өскен 
ұясын ұмытпай, туған ауылына жиі ат басын 
бұрып, соғыс ардагерлеріне өз қаржыларына 
ескерткіш қойып, ауылдың атын жазды-
рып белгі орнатып, бүгін алыс-жақын елді 
жинап кітабының тұсаукесерін өткізуге 
келгеніне ризашылығым шексіз. Сенің 
«Қазақ» радиосындағы «Мен қазақпын» атты 
бағдарламаңды он жыл бойы тыңдағанда, 
өзіңдей шәкіртім барын сезініп, марқайып 
қалатын едім. Өздеріңнен кейін өсіп келе 

Білім алған мектебімнің екі үздік оқушысы 
кітабымды алып келіп, ұстазым Ұлту қажы 
мен Ұлытау ауданының әкімі Әнуар Омар 
тұсауын кесті. Риясыз пейілмен жерлестерім 
мен сыныптастарым қаумалап, кезінде біз 
үшін үлкен болып көрінетін клубтың аула-
сында суретке түсіп, шырайлы кештің әдемі 
әсерлері жүрек түбіндегі жазбаларға көшіп 
жатқан сол бір шақты бейнелеп айтуға 
сөздің де құдіреті жетпейтін сияқты... 

ҰЛЫТАУҒА БАРҒАНДА, 
ӘНУАР КҮТІП АЛҒАНДА...

Ширек ғасыр бұрын көрер мендер 
көзайымына айнал ған «Жұмадан жұмаға 
дейін» телебағ дарламасының шығарма-
шылық тобы сапарымыздың екінші күнінде 
жұбын жазбай, араға қаншама жылдарды  

ТЕРЕКТІГЕ БАРҒАН КҮН, 
ҰСТАЗДАН БАТА АЛҒАН КҮН...

Жұманың таңында сағат тілі  7-ні 
көрсеткенде туған ауылға да жеттік. Шағын 
станса болғандықтан бірер минут қана аял-
дайтын поездан үшеуміз түсіп үлгергенше, 
қолдарында гүл шоқтары бар, шашу шашып 
қарсы алған, ата-анамның көзін көрген 
Үмітжан апам бастаған топты көргенде 
таңқалдым. Әрі қобалжып келе жатқан 
көңілім орнына түсті.

 Осыдан отыз бес жыл бұрын алтын 
ұя мектебімнен түлеп ұшып, журнали-
стика мамандығын таңдап, он үш жыл 
мысты шаһар Жезқазғанда телерадио сала-
сында жұмыс істедім. Облыс жабылғанда 
алғашқылардың қатарында Астанаға аттан-
дым. Соңғы жиырма бір жыл елордасында 
қызмет атқарып жүргендіктен, аядай болса 
да, аяулы мекен, туған жерім – Теректіге 
жыл құсындай жылына бір келіп, ата-
анамның бейітіне дұға бағыштап кеткенім 
болмаса, дәл осылай жерлестеріммен 
жүздесудің сәті түспепті.  Журналист 
мамандығының арқасында қазақ елінің 
талай қасиетті мекенін аралап,тарихи 
тұлғалары жайлы телерадиохабарлар дай-
ындасам да, көңіл түкпірінде балалық 
балдәурен шақтарым өткен кішкентай ау-
ылыма деген сағынышым бұғып жататын.

Інім Бекзат ай сайын туған ауылы-
на бір бармаса жаны жай таппайды, 
жақсылығына қуанып, жоғын түгендеп 
хабарласқан сайын ауылдың жаңалығын 
жеткізіп тұратын. Биыл қала бойынша жыл 
меценаттарын анықтайтын «Жомарт жүрек» 
байқауының «Туған жер» аталымының 
жеңімпазы атанғанда соңымнан ерген 
бауырымның азаматтық ісіне апасы ретінде 
іштей марқайып қалғанмын. Жасаған 
жақсылығын жаһанға жар салып айтпай-
тын, өзін әлі күнге сол кішкентай ауылдың 
бір баласы санайтын інімнің игі істеріне 
сырттай тілекші болып отырып, шіркін-
ай, мен де жерлестерімнің алдына барып, 
туған жеріме тағзым етіп қайтсам, аяулы 
ұстаздарыма берген білімі мен тәрбиесі үшін 
ризашылығымды білдіріп қайтсам деген 
ойым болатын.

Сондықтан, інім Бекзат «кіта бың ның 
тұсаукесерін туған ауылымызда өткізейік, 
журналистикаға жолыңның бастауы, 
армандарың мен алғашқы қадамдарыңа 
куә болып, қанат бітірген, тілекші болған 
жандардың ақ батасын алып, туған жер-
ге тағзым жасап қайтсаңшы», – деген-
де қуанып кеттім. Баспадан кітабым 
шығысымен алып ұшып жеттім. Бұл кез-
десу жайлы қалалық «Сарыарқа» газетінде 
журналистика саласында өзім үлгі тұтатын 
әріптес ағаларымның бірі Амандық Рахұлы 
жан-жақты жазып жариялағандықтан, 
оқырман қауым мен Астанаға жетпей-ақ 
ха бар ласып ізгі тілектерін білдіріп жатты. 

Кездесу кезінде көңілімді тербеп өткен 

өзінде рухани жаңғыру бағытында уақыттың 
алдын орауға талпыныс жасаған екенбіз. 
Елбасының жариялаған «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» атты жобасы елім, жерім 
деген әрбір қазақстандықтың тебірене ой-
ланатын қасиетті борышы деп білетін біз 
сонау жылдары-ақ оны жүзеге асыруға ірге 
тас қалаған екенбіз. 

Сөз бен істе алшақтық болмай, жүрек 
қалауымен атқаруға талпынысымыздың 
уақыттан озып, Жезқазған жұртшылығы 
есінде жылдар бойы жүрерлік игі қадам 
жасағанымыз мақсатымыздың биік, халық 
алдындағы ар мен абыройымыздың таза 
болғандығы деп ойлаймын.  

Мұны араға жылдар салып, өткенге 
парасат көзімен ой жүгірткен тұсымда 
бүгінгідей біздер жүргізген «Жұмадан жұмаға 
дейін» бағдарламасын ұмытпай бізге құрмет 

...Біз жолға шықтық. Астанадан күн 
сайын қатынайтын Жезқазған поезына 
отырып, туған жерімізге бағыт түзедік. 
Журналистика саласында жүрген 
отыз бес жылда қанша шақырым жол 
жүргенімді есептеп көрмеппін, деген-
мен, бұл  сапардың жөні бөлек. Жаным-
да Жезқазған облыстық телерадиоком-
паниясында он үш жыл бірге қызмет 
атқарған, отбасымен әлі күнге туыстар-
дай болып араласатын қажы Тоғанбай 
Жәменкеұлы мен зайыбы Рысалды 
бар. Тәуелсіздік таңымен бірге эфирге 
жолдама алған, «Жұмадан жұмаға 
дейін» хабарының жүгін көтеріскен 
үштіктің бірі, бүгінде  Алматыда тұрса 
да, сыйластығымызға арақашықтық 
әсер етпей, апалы-сіңлідей болып 
сырласатын Заря Әмірқызы жұбайы 
Қалас Жамаловпен жұма күні Теректіде 
жолығамыз деп келіскен едік. Мақсат 
– туған жеріме барып, жерлестеріме 
жылдар белесінде жазылған «Жур-
налист жолы» кітабымның танысты-
рылымын өткізу және арада ширек 
ғасыр өтсе де Жезқазған жұртшылығы 
есінде сақтаған бағдарламаның 
үш жүргізушісі, үш жүздің басын 
қосқан, ұлт ұясы – Ұлытауға барып 
жұртшылықпен жүздесу.

ТУҒАН ЖЕРГЕ ТАҒЗЫМ: 
«ЖЫЛДАР МЕН ЖОЛДАР» 
жатқан буын сендерге қарап, туған жерге 
деген сүйіспеншілік сезім мен ұстаздарына 
деген құрметті бойларына сіңіреді, еліктейді. 
Сол үшін де арнайы бүгін кездесуге келіп, ақ 
тілегіммен мендей ана бақытына кенеліп, 
өсіп-өне бер деп алтын жүзігімді сыйға тарта-
мын, әрқашан жарқырап кішкентай ауылдың 
атын алысқа жеткізіп жүре бер, айналай-
ын!», – дегенде алдымда сан шәкіртті қияға 
талпындырған ұлағатты ұстазым ғана емес,ақ 
тілегін арнаған аяулы анам тұрғандай болды.  

Ия, менің мамандығыма адал дық 
танытқан жылдар белесінде әр жазған 
кейіпкерлерімнің, сан түрлі кәсіп иелерінің 
жан дүниесін жарқыратып аша алуыма 
ықпал еткен, адалдық бәйгесінде атым 
озып, бәсекеге қабілетті болуыма себепкер 
жандар осы шағын ауылдың кішкентай 
мектебіндегі  үлкен жүректі ұстаздарымның 
арқасы дер едім. Математика пәнінен 
дәріс беріп, тақтаға шығарған есебінде 
әдейі қате жіберіп, дұрыс формуламен 
шешу жолын тапқан шәкіртіне тоқсандық 
бағасына бес қоятын, мектеп директоры 
болған Ислам Сүлейменов, тарихқа деген 
қызығушылығымды арттырып, өзімнен 
жоғары сынып оқушыларының алдында 
мерейімді өсіріп сабақ бергізіп, әрбір тари-
хи оқиғаларды жатқа айтатын қабілетімді 
ерекше бағалаған Нұраш Дүйсенбаев, өзі 
математик болса да, ақынжанды есебімді 
шығарып үнсіз отыратын кезімде: «ашық-
жарқын мінезі, есепке жүйрік тым өзі, 
есеп шықса қатесіз, Базаргүл деймін бұл 
өзі» деп еркелететін Дәмеш Құттығожина, 
сабақ айтқанда бес емес «6» қойып, үлкен 
үміт күтетін шәкіртім дейтін Жамбыл Бек-
жанов сынды ұстаздарым өмірден озса да, 
бейнелері көз алдымда сол қалпында тұр.

«Білімнің негізі – бастауышта», – деп 
әр үйдің еркелеріне өз баласындай қараған 
Ақәйнек Құттығарина ұстазым да мойныма 
орамалын жауып, ақжарма тілегін жеткізді. 

салып, ұлттың ұясы – Ұлытауға бет алдық. 
Бұған дейін, журналист ретінде біз әкімді 
күтіп тұратын болсақ, туған жерімізде 
көрсетілген құрметтің үлкені, қасиетті 
мекеннің – Ұлытаудай жердің әкімі Әнуар 
Омардың қасына қолпаштаушы топ ертпей, 
алдымыздан арнайы шығып, ауыл сырты-
нан өзі күтіп алуынан, лауазымы өскенде 
өзгеріп сала беретін мансаптың құлы емес, 
тектілігі мен кісілік келбетін сақтай білетін 
Ұлытаудың ұлы екендігін «сырт көз-сыншы» 
дегендей, бірден байқадық. Аудандық 
өнер мектебінің ғимаратында өткен кез-
десу де еркін, ешбір жасандылықсыз, 
жаттанды сөз, жалған ұрансыз қойылған 
сауалдарға қарай ашық әңгіме форма-
тында ұйымдастырылғасын  ешкімді 
жалықтырған жоқ. Ұлытау жайлы бірнеше 
тарихи деректерді сөйлеткен кітаптардың 
авторы Тоғанбай қажы Құлманұлының: 
«Қазір ойлап отырсам, біз сонау жылдардың 

көрсетіп отырған сіздердің жүздеріңізден, 
қойған сауалдарыңыздан ұқтым», – дегені 
көпшілік көңілінен шыққандай. 

«Екіге бөлінбейтін келіншек», «Түнгі 
оттар», «Сіз іздеген әлем», «Ақбота», 
т.б. кітаптар авторы ретінде отбасы мен 
жазушылықты қатар алып жүру оңай 
ма?– деген сауалдан басталып, Заряның 
әсерлі әңгімесіне қызыға тыңдаған жастар 
арасынан, «Тәуелсіздік алғаннан кейін 
өмірге келген жас буыннан қандай үміт 
күтесіздер?» деген сауал ортаға тасталғанда, 
бұған дейін айтылған сөздерді үнсіз тыңдап 
отырған, алғаш еңбек жолын сол кездегі 
Жезқазғандағы политехникалық инсти-
тутта оқытушы болып бастаған, мысты 
өңірде талай техника саласындағы инженер 
жастарды тәрбиелеуде өзіндік қолтаңбасы 
бар, бүгінде философия ғылымдарының 
докторы, бірнеше оқулықтардың авторы, 
Қалас Жамалов ағамыз әңгімеге араласып, 
тұщымды жауап берді. 

 Одан әрі сауалдың жауабын толықтырған 
Заря Жұманованың Ұлытаудан шыққан 
тұңғыш академик Өмірхан Аймағанбетұлы 
Байқоңыров жайлы тереңнен толғап, 
жастарға ой салар әңгіме лерін естіген Бағдат 
Байжантаев: «Жыл сайынғы өтетін «Акаде-
мик Байқоңыров оқулары» кезінде осындай 
дүниелерді айту керек, бұдан былай есімізде 
болсын», – деп ризашылық сезімін жеткізді. 

Өзіме қойылған бірнеше сауал дардың 
бәріне өткен күндердің жадымда сақталған 
маңызды оқиғаларын еске алып жауап 
беруіме тура келді. Қойылған сан сауалдың 
жауабының түйінін тарқатып, менің 
журналистік жолымда туған жерім жайын-
да қандай тақырыпта қалам тербедім, тари-
хи тұлғалардың ұрпақтарымен жүздескенде 
қандай ғибрат алдым, рухани жаңғырудың 
құр сөзбен емес, ұрпақ жадында атқарған 
ісімен қалдыру бағытында не тындыра ал-
дым дегенге жауабым ретінде тұсаукесерін 
өткізіп, ұлытаулық жастар оқысын деп 
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Нұрлан НЫҒМАТУЛИН:

Білім және ғылым вице-министрі Бибігүл Асылова қазақша қойылған сұраққа 
орысша жауап бергені үшін Мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматулиннен сөз естіп 
қалды.  Мәжілісте «2018-2020 жылдарға арналған республикалық бюджет тура-
лы» ҚР Заңына өзгеріс тер мен толықтырулар енгізу туралы» заң жобасы талқыға 
салынды.

Премьер министр Бақытжан САҒЫНТАЕВТЫҢ 
Семейге сапары жергілікті атқамінерлердің жо-
лына «погон төсеп» қарсы алуымен есте қалды. 
Яғни, Үкімет басшысы өтетін бағыттың ішіндегі 
сүбелісі – Абай көшесі бойына қаз-қатар поли-
цейлер тізіліп, қоғамдық бақылау күшейтілгені 
қызық болды. Жай күндері өтетін терроризмге 
қарсы күрес мақсатындағы оқу-жаттығу шара-
лары мұндай дүрбелеңмен өтпейтін еді. Жарық 
бағандарынан да жиі орналасқан полицейлерге 
қарап, «Сағынтаевтың халыққа жақындығы осы 
болды ма, әлде, сауысқаннан сақтығы осы ма?» 
деген жұрт көкейіндегі сауал жауапсыз қалды.

МЕМЛЕКЕТТІК 
ТІЛДІ ҮЙРЕНЕТІН 
УАҚЫТ КЕЛДІ

САҒЫНТАЕВТЫҢ 
ҚАЗАҚШАСЫН
ДОСҚОЖАНОВТЫҢ 
ОРЫСШАСЫ «ҚҰРТТЫ»

ҚАЗАҚСТАНДА 
ТҰРАТЫН ҰЛТТАР 

ҚАЗАҚША СӨЙЛЕСУІ 
КЕРЕК

теңгеге азайтылды. Бұл бөлінген 
қосымша қаражаттың шамамен 20%-
не тең. Бұл министрліктің қосымша 
бөлінген бюджет қаражатының 
осынша қомақты соммасын игер-
меу себебі қандай? Бұл Мемлекет 
басшысының берген тапсырмаларын 
толық әрі уақытылы орындауға теріс 
әсерін тигізбей ме?», – деді ол.

Алайда, вице-министр қойылған 
сұраққа орысша жауап берді.

Осы орайда Нұрлан Нығматулин 
Бибігүл Асыловаға қазақша үйренетін 
уақыт келгенін айтты.

«Бибігүл Амангелдіқызы, сіз 

Жалпы, семейліктер Бақытжан 
Сағынтаевтың кездесуді бастан-
аяқ қазақша жүргізгеніне дән риза 
болды. Алайда, жиын аяқталар 
тұста «Әжептәуір ән еді, пұшық 
шіркін қор қылдының» керін 
келтірген көріністің куәсі болдық. 
Шығыс Қазақстан облыстық 
мәсли хатының депутаты, «Азия» 
фирмасының президенті Әсемқан 
Досқожанов Президент Жол-
дауына қатысты ойын орыс-
ша білдіріп, жерлестерін бір 
қуантып, бір қызартты. Қуант-
қаны – қарамағындағы жұмыс-
шы  ла рының жалақысын арт-
тыратыны болса, қызартқаны 
— Үкімет басшысының төрде 
еркін көсіліп отырған қазақ 
тілін орысша сөйлеп, босағаға 
түсіріп кеткені болды. Мұны 
елемеген сыңай танытқанымен, 
Сағынтаев қорытынды сөзінде: 
«Біз Семейге Абай, Мұхтар, 
Шәкәрімді тудырған топырақ деп 
келеміз. Жиынды қазақ тілінде 
өткізгеніміз – ұлы тұлғаларға де-
ген құрметіміз» деп Досқожанов 
сияқтыларға ұлт құндылығын 
қастерлеуді жаймен ғана ұқтырып 
кетті.

«Жас Алаш»

Мәжілісте барлық мұғалім мен 
оқушыны 3 айда ағылшынша үйретіп 
жатырмыз дедіңіз. Бірақ сізге де 
мемлекеттік тілді үйренетін уақыт 
келген шығар», – деп түйіндеді сөзін 
Мәжіліс төрағасы.

baq.kz.

Отырыста депутат Мұсырман 
Кәрібаев білім және ғылым вице-
министрі Бибігүл Асыловаға өзін 
толғандырып жүрген сауалға жауап 
беруін сұрады.

«Бибігүл Амангелдіқызы, бюд-
жетті көктемгі нақтылау кезінде 
Мемлекет басшысы Жолдауын-
да қойылған міндеттерді  және 
Президенттің 5 әлеуметтік бастама-
сын, сондай-ақ басқа да міндеттерді 
іске асыру үшін білім және ғылым 
министрлігінің шығыстары 117 млрд. 
800 млн. теңгеге ұлғайтылды. Алайда 
қазіргі таңда аталған сомма 23 млрд. 

Хош, сонымен, қалада атқары-
лып жатқан істердің толымдысы – 
«Қарағайлы» ықшамауданындағы 
құрылыс нысандарында болып, 
басқа да өндіріс орындарында, 
Абай музейінде аялдаған Б.Сағын-
таев негізгі жиынды Қаазақ гу-
мани тарлық-инновациялық заң 
университетінде өткізді. Жи-
ынды ашпас бұрын Бақытжан 
Әбдірұлы Семейге көктемнен 
бері неше мәрте «келейін деп келе 
алмай, жетейін деп жете алмай» 
қалғанын жасырған жоқ. Есесіне, 
бұл жолғы сапары Президенттің су 
жаңа Жолдауы шығуымен тұспа-
тұс келіпті. Сол себептен де бас-
қосудың негізгі өзегі Жолдауда 
айтылған ха лық тың әл-ауқатын 
арттыратын жалақы ның көтерілуі 
жайында өрбіді.

Премьер-минстр өзімен бірге 
ерте келген Еңбек және әлеуметтік 
қорғау министрі М.Әбілқасымова, 
Білім және ғылым министрі 
Е.Сағадиев, Көлік және комму-
никация министрі Ж.Қасымбек, 
Денсау  лық сақтау  министрі 
Е.Біртанов қа кезек-кезе гімен 
сөз беріп, министрлер өз сала-
лары бойынша жетістіктері мен 
Жолдауға қатысты атқаратын 
істерін ортаға салды.

Біздің болашақтағы ұлттық саяса
тымыздың концепциясы мынандай болуы 
керек: Қазақстанда бәленбай ұлт тұрады 
деп қақсай бергенді қойып, «Қазақстанда 
бірақ ұлт, қазақ халқы ғана тұрады. 
Қалғандары – әртүрлі уақытта осында 
келіп тұрақтап қалған диаспоралар мен 
этникалық топтар ғана» деп шегелеп 
тұрып айтып, ұлтты ұйыстыра түсетін 
саясат ұстана бастауымыз керек.

Ұлт (нация) дегеніміз не? Қазақ станда 
тұратын қазағы болсын, орысы болсын, 
кәрісі болсын – бәрі бір ұлт, бір халық. 
Және ол ұлт өзара шет тілінде (орысша) 
емес, мемлекеттік тілде – қазақша сөйлесуі 
керек. Мемлекетшілдік деп осыны айтады.

Қазір біз Қазақстанда тұратын әр ди-
аспораны бір-бір ұлт деп бөліп қарап, 
қазақты ешқандай құқықтық артықшылығы 
жоқ, сол көп диаспораның бірі секілді етіп 
қойдық. Мысалы, татар халқы – Татарстан-
да тұрады. Қазақстандағыларын диаспора 
дейміз. Бір халық қатарынан екі мемлекетте 
өмір сүре алмайды ешқашан.

Қазақстан сосын қаншама халық 
тұратын федерация не құрама штат емес, 
қазақ дейтін бір-ақ ұлт тұратын унитарлы 
(біртұтас) мемлекет. Қалғанының бәрі осы 
қазақ ұлтының аясына топтасып, ұлттық 
бірыңғайлыққа ұмтыла бастауы тиіс. Өз 
ішіміздегі осы мәселені реттеп алғанда ғана 
бізде нағыз ұлттық өрлеу (возрождение) 
басталады, достар!

Жолымбет МӘКІШ
(фейсбук парақшасынан)

арнайы аудандық білім бөліміне, аудандық 
кітапханаға қалдырған «Журналист жолы» 
кітабымнан мына жолдарды арнағым келеді:

«Менің журналист болып еңбек  жолымды 
бастаған жылдар өз туған жерімде ұлтты руха-
ни құндылықтармен табыстырудың алғашқы 
бастамасы болды деп айта аламын. Қойнауы 
кенге толған құт мекен бұрынғы Жезқазған 
облысының құрамына жеті аудан және төрт қала 
кіретін. Өздеріңізге белгілі, Алаш ардақтылары 
Әлихан Бөкейханов та, Әлімхан Ермеков пен 
Жақып Ақбаев та Ақтоғай ауданында дүниеге 
келген.  Шет ауданы Шортанбай жырау, Ағадыр 
Ағыбай батырын, Жаңаарқа Сәкендей дау-
ылпаз ақынын жас ұрпақ жадында қалдыру 
үшін республика деңгейінде айтулы шаралар 
өткізсе, солардың нақ ортасында облыстық 
теледидардың журналистерінің қатарында 
жүріп қаншама хабарлар дайындадым. Осын-
дай рухты көтеретін дүниелердің арқасында 
өз басым олардың ұрпақтарын қатыстырып, 
туған жерінен – қызмет атқарған жолдарының 
бәрінен жүріп өтіп, архив ақтарып, алғаш рет 
облыстық теледидарда «Тәбәрік» атты авторлық 
бағдарламамды ашып отыздан аса тарихи-
танымдық дүниелерді көрерменге ұсындым. 
Ұлттық құндылықтарды насихаттауға арналған 
бес жылдан аса көрермен көңілінен шыққан 
«Жұмадан жұмаға дейін» бағдарламасы жөнінде 
жезқазғандықтар әлі күнге жылы лебіздерін 
білдіріп, естеліктерін де айтып жүр. Әсіресе, 
1992 жылғы дүниежүзі қазақтарының алғашқы 
құрылтайына келген қандас бауырларымыздың 
Ұлытау топырағына табандары тиген кездегі 
толғаныстарын жеткізген хабарларымды, сол 
кездегі алған әсерлерімді сөзбен жеткізу мүмкін 
емес. Ұлытаудай қасиетті мекеннің қадірін ұқсын 
деп сол кездегі  облыстық қазақ тілі қоғамының 
төрағасы  болған елге танымал азамат Кенжеболат 
Жолдыбаев ағамыз бастап, облыстық әуежайдың 
басшысы тікұшақ беріп қолдау көрсетіп үш 
сағат бойы әуеден түсірген бейнекөріністермен 
көмкерілген хабар да жерлестерімнің есінде 
шығар деп ойлаймын. Жезқазғандағы он үш 
жылғы журналистік жылдар мен облыстан бастап, 
республикамыздың бірнеше қасиетті жерлерін 
аралап хабар дайындаған жемісті жылдарым-
нан соң, жаңа елордасына ауысқасын да туған 
жерімнен қол үзген емеспін. Жезқазғандық 
елімізге белгілі мемлекет және қоғам қайраткері 
Әлихан Бәйменов құрған «Ұлытау» қоғамдық 
қозға лысының ұйымдастырған 1999 жылғы 
халықаралық «Алтай-Дунай» этнологиялық экс-
педициясына қатысып, үш ай бойы үш елдің 
шекарасын басып өтіп үш мың шақырым жолды 
біресе түйемен, біресе жаяу жүріп дайындаған он 
үш сериялы жолсапар баяным да туған жеріме, 
өскен еліме қызмет етуде теңізге тамған тамшы-
дай үлесім деп ойлаймын».

Журналистік  жол баяным ның соңында осы 
сапар кезін дегі кез десулерді арқау етіп көрермен-
дерге ұсынған, кезінде өзіміз еңбек еткен қасиетті 
шаңырақ «Дидар» телеарнасының ұжымына 
(Базарбай Әлеухан, Төлеш Асантегі, Нұрлан 
Әбжанов), алғашқы мақалаларым жарияланған 
«Сарыарқа» газетінің ұжымына (Дархан Мұқан, 
Амандық Рахұлы, Абдолла Дастанов), «Жезказ-
ганский вестник» газетінің, «Ұлытау»аудандық 
газетінің ұжымдарына, кездесуге арнайы келген 
өзім үлгі тұтатын аға буын ардагер журналис-
тер Аманжол Үсентегі, Батырбек Мырзабе-
ков, Сара Смағұлова, Сағымкүл Жантуринаға, 
ғалым Кенжебай Ахметовке, кітаптың таныс-
тырылымын жоғары деңгейде жүргізген Ізтілеу 
Түсіповке, жүздесу үшін уақыттарын арнап келген 
туған жерімдегі жерлестеріме, сыныптастарыма 
ризашылығымды білдіремін. Теректіден басталған 
жолды Ұлытауға дейін жалғастырып, шырайлы 
кеш өткізуге атсалысқан Ұлытау ауданының әкімі 
Әнуар Омарға Ұлытаудай қасиетті жерді әлемге 
танытуда атқарып жатқан жұмыстарына сәттілік 
тілеймін. 

Елбасының «Болашаққа бағдар:  Руха-
ни жаңғыру» бағдарламасы аясында «Әулиелі 
Теректіден – қасиетті Ұлытауға дейін» туған жерге 
тағзым ретінде өткізген кездесулер мен жылдар 
белесінде жазған дүниелеріміз аядай ауылынан 
бастау алып, кең байтақ қазақ даласының барлық 
өңірін қастерлей білуге, сан қатпарлы тарихтың 
құпиясына үңіліп, өлке шежіресін зерттеп-зерде-
леуде жас ұрпақтың талпынысын оятуға септігіміз 
тисе мақсатымыздың орындалғаны деп санаймын. 

Базаргүл СЕЙІТЖАНҚЫЗЫ,  
ҚР Ақпарат саласының үздігі, К.Шалабаев 

атындағы Қазақстан Журналистер одағы 
сыйлығының, Президент Алғыс хатының, 

«Радио ісінің үздігі» төсбелгісінің иегері 



№41 (807), 22 қазан, 20188 www.qazaquni.kzЭссе

1956 жылдың тамызы еді. 
Үшеуіміз кешқұрым өзен жа-
ғасында отырып ұзақ әңгіме-
дүкен құрдық. Көп әңгімеден тек 
Әсетке қатысты жәйттер ғана 
есімде қалыпты: сол жылы ол 
Алматыдағы №12-қазақ мектебін 
бітірген, Құр ман ғазы атындағы 
мемле кеттік консерваторияның 
к о м п о  з и т о р л ы қ  б ө л і м і н е 
оқуға түспекші болып жүрген. 
Жаңылыспасам, «Алмалы Ал-
матым» дейтін бір әні бар еді. 
Ол ән туралы бұған дейін-ақ 
естігем, өйткені осы 12-мектепті 
менің немере ағам да Әсетпен 
бірге бітірген. Сондықтан, ол 
бауырым Әсеттің бұл әнді қалай 
шығарғанын әжептәуір оқиға 
ретінде әңгімелеп, тіпті нәшіне 
келтіре шырқап та берген. Ол өзі 
кезінде тәп-тәуір әнші еді. 

Айналып келгенде,  Әсет 
туралы тиіп-қашты мәліметім 
бұрыннан-ақ бар-тұғын. Соның 
әсері болар, мен оны болашақ 
өнер иесі ретінде ғана емес, 
қазірдің өзінде танылған талант 
есебінде мойындағандай едім. 
Олай дейтінімнің тағы бір себебі 
– әлгі немере бауырымның ай-
туына қарағанда, Әсеттің сол әні 
тіпті белгілі балалар композиторы 
Ибрагим Нүсіпбаев басқаратын 
балалар хорының орындауында 
Қазақ радиосынан шырқалып та 
тұратын көрінеді.

Әңгімелесіп отырғанда, кенет 
Әсет маған: «Өзің арақ ішкіш 
емессің бе? Ішкіштер құсап бетіңді 
безеу басып кетіпті», – демесін бе! 
Екі жа ғым мен алқымым астын-
да майда безеуім болушы еді, 
бірақ араққа әуестігім жоқ-тұғын. 
Ішкіштердің бетіне безеу шығады 
дегенді естігенім де осы. Кейін 
де ести қоймаған сияқтымын. 
Құлағыма түрпідей тиген бұл 
сөзіне не жауап қайтарғаным 
есімде қалмапты.

Дәл сол күні ме, әлде келесі 
күні ме, Әсеттің әлгі қарауыл 
т у ы с қ а н ы  е к е у і м і з д і  т ү н г і 
«жорыққа» ілестіріп шыққаны 
бар. Әбден жұрт аяғы басылған 
шақта қолымызға бір-бір дейілше 

Марал ЫСҚАҚБАЙ,
жазушы

(шағын қап) ұстатып, бақтың 
қалың ортасындағы өзі жақсы 
білетін зәулім апорт ағашының 
түбіне ертіп келді .  Қараңғы 
түннің өзінде ағаш басындағы 
жұдырықтай ірі-ірі апорттардың 
а ғ а р а ң д а ғ а н  с ұ л б а с ы  к ө з 
қызықтырады. Иісі тіпті бұрқырап 
тұр. Бір-біреуін үзіп алып, әшейін 
екі бармағымызбен-ақ қарс-
қарс айырып, күртілдете жедік 
дейсің! Үлкендігі сондай, екіге 
бөліп барып тістемесең, аузыңа 
сыймайды... Қызығып кеткенбіз 
ғой, ішіміз онсыз да алмаға бөгіп 
жүрген. 

Сонан соң әдейілеп келген 
шаруамызға кірістік: бойымыз 
еркін  жетет ін  бұтақтардағы 
әрқайсысы жарты келіден кем 
тартпайтын үлкен-үлкен алма-
ларды бырт-бырт үзіп, би паз-
дап ыдысымызға саламыз. Би-
паздайтын себебіміз – қасы-
мыздағы қарауыл «басшысы»: 
«Абайлаңдар, ұрылып қалмасын», 
– деп, ескертіп қояды. Әлімізге 
қарап та жинамаппыз. Жарты 
дейілшедей алманы көтеріп, 
үйге жеткенше иығымды кесіп 
жібергені есімде.

Бұл жорықтың аты – әрине, 
ұрлық еді. Және өз басымызға 
т ү к к е  қ а ж е т і  ж о қ  ұ р л ы қ . 
Қарауылдың өзі жүріңдер деп 
шақырған соң ғана.  Сонша 
қиналып жеткізген «жүгімді» 
әлгі қарауылдікіне тастап кете 
қоймаған шығармын-ау. Кейін 
Әсет екеуміз бұл оқиғаны әзіл 
үшін еске алып: «Біз түнгі «жорық» 
үстінде табысқан достармыз» – 
деп күлетін едік.

Мен ол жолы конкурстан өте 
алмай, ауылға қайттым да, біраз 
жыл байланысымыз үзіліп қалды. 
Араға үш жыл салып Алматыға 
тағы келдім де,  ҚазМУ-дың 
филология факультетіне түстім. 
Бұл кездері Әсет «дүрілдеген» 
атағы бар жас композитор атанып 
қалған-ды. Баяғы достығымызды 
е с к е  а л ы п  б і р - б і р і м і з д і 
іздегеніміз де жоқ, бір-бірімізді 
жатырқағамыз да жоқ. Кездесе 
қалсақ, қауқылдай амандасып, 

реті келсе, бір-бір саптыаяқ сыра 
сыйласып, қоштасатынбыз.

Университеттен соң мен 
Әсеттің туған жері – Жамбыл 
ауданына мектеп мұғалімі бо-
лып орналасқам. Екі жылдан соң 
директордың оқу ісі жөніндегі 
орынбасарлығына жоғарылағам. 
Бір күні қызмет бабымен аудандық 
атқару комитетіне соғып едім, 
сол жерде Әсет ұшыраса кеткені. 
Шұрқырай амандастық. Сөйтсем, 
ол осы ауданның Мәдениет 
б ө л і м і н і ң  б а с т ы ғ ы  б о л ы п 
тағайындалған екен. Бірақ бұл 
қызметті ол ұзақ атқарған жоқ. «Е, 
не болып қалды?» – деймін ғой 
жолыққанда. «Ой, құрысын! Мен 
істейтін жұмыс емес екен. Үнемі 
бензин іздестірумен күнім өтеді. 
Біреу дау айтып келеді, екіншісі 
әлдене сұрап келеді. Бәрін мен та-
уып беруім керек. Күндегі тірлігің 

осы. Бастық боласың дегенге 
шіреніп жүреді екем деп ойла-
маймын ба?!. Қысқасы, ол менің 
қолым емес екен, соны білдім» 
– деп қарқ-қарқ күледі. Әсеттің 
мінезін анық танытатын деталь 
– осы.

Бұл қызметтен босағасын 
Алматыға қайтып кетер деп 
е д і м ,  б і р а қ  о л  Ұ з ы н а ғ а ш т а 
біразға дейін қалып қойды. Ау-
дан орталығындағы талабы бар 
балаларға пианинодан сабақ беріп, 
соны нәпақа етіп жүретін. Осы 
тұста екеуміз қайта жақындасып 
кеттік. Әсіресе, мен мектеп дирек-
торы деген лауазымға ие болған 
соң, аудан орталығына жиірек 
қатынайтын болғам. 

Сол кезде жолығып қалып 
ж ү р е м і з .  К е з д е с у і м і з  ж а й 
ө т п е й т і н .  О л  к ө б і н е  м а ғ а н 
жаңа шығармашылық табысы 

белгісіздеу көп әндерінің арасына 
сіңіп, танылмай қалып қойды. 
Оның себебін кейін өзім топ-
шыладым. Бірақ, қырсық теріс 
ақылдан болған. Әсеттің ол әнін 
тыңдап көрген алматылық бір 
білгіш оған: «Мына әнді мынан-
дай жеңіл-желпі махаббат мәтініне 
қор қылу – обал. Тынысы кең 
патриоттық әнге айналдыру ке-
рек. Мәтінін өзгерт» – деп кеңес 
берген ғой. Әсет соны құп алған. 
Екі ортада өзгеше сұлу бір ән 
халыққа жетпей архивтің арасын-
да қалып қойды. Кейде әуен бағын 
мәтін ашатыны осы мысалдан-ақ 
байқалса керек-ті. Әсетпен бірге 
қыдырған кездердің өзі қызықты 
да болушы еді. Бір жолы күні 
бойы бірге жүрдік те, мен әлдебір 
себеппен ауылыма қайтып кете 
алмайтын болғасын, аудандағы 
жер үй іспетті жатағандау мей-

Өрнегі оның

Алматының шығыс бетінде, 
Кіші Алматы өзенінің бойында қазір Тәттімбет 

атындағы көше бар. 
Өткен ғасырдың елуінші жылдары ол көше «Садовая» аталатын 

және қала құрамына кірмейтін, «Горный Гигант» совхозының бөлімшесі 
еді. Тұрғындары түгелдей алма өсірумен айналысатын-ды. Әр үйдің іргесінен 

басталатын жекеше бақтар мен совхоз бағының арасы үзілместен жалғасып жатар 
еді. Қалаға тиіп тұрғанмен, ауылға тән сипатын да бұзбай әрі табиғат аясындағы 

өзгеше сұлулығын да қоса сақтай алғаны өз алдына, тамыз-қыркүйекте бұрқырай 
аңқып, саф ауада алма иісіне араласа ұйып қалатын неше түрлі жеміс-жидегінің қою 

хош иісі тіпті ғажап еді. Әсіресе, кешқұрым Алатаудан өскен сары желмен желпи жететін 
жұпарының кісіні ішпей-жемей мас қылатын кереметін ұмыту мүмкін емес. 

Осы бір жәннат төріндей тамаша ауылда менің бір жақын ағайым тұратын-ды. 
Институтқа түсуге келіп, сол үйде емтиханға дайындалып жатқам. Әсеттің бір 
ауылдас ағайыны да сол көшеде тұрады екен. Араларында екі-үш-ақ үй бар 

жақын көршілер болғасын, әрі қазағынан орысы басым мекен ғой, 
жақсы араласатын-ды. Ұмытпасам, сол үйдің біз қатарлы бір 

ұлы осы бөлімшеде бақтың түнгі қарауылы болып істесе 
керек. Әсет екеуімізді таныстырған 

осы жігіт.

төңірегінде әңгімелейді, әндерін 
салып береді .  Шамасы,  сол 
тұстағы оның ең «музыкалық сауа-
ты мықты» тыңдаушысы мен бол-
сам керек. Жақсы әнді жаныммен 
түсініп, қуана құттықтайтыным 
болмаса, қайбір жарытымды пікір 
естіді дейсің менен. Тек адал 
көңілімді сезетін шығар, сонан 
соң қуанышын бөліседі де.

Бір жолыққанда ол: «Тамаша 
ән шығардым» – деді сүйінші 
сұрағандай қуанып. Әннің аты 
– «Ұялшақ қыз» екен. Ыстық-
суығы басылып үлгермеген жаңа 
ән болғасын ба, қайта-қайта 
ыңылдай айтып, маған да үйретіп 
жіберген. Әсеттің жаңа әні деп, 
біраз жұртқа өзімнің жаман 
дауысыммен-ақ мен де «шырқап» 
беріп жүрдім әуелгі кездері. Қазір 
есімде «Мен сені жақсы көрем 
ұялшақ қыз» деген жалғыз жолы 
ғана қалыпты. Ән өте парасатты, 
байсалды, әрі тұнып тұрған лири-
ка еді. Халық сүйіп айтатындай, 
жастар арасына тез тарайтын-ақ 
жөні бар ән-тұғын. Бірақ, Әсеттің 
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Ә с е т т і ң  б о й ы н д а  н а ғ ы з 
тума талантқа тән мінез жиі 
байқалатын. «Қуаныш вальсін» 
он бес-ақ минутте жаздым, ал 
«Мұңайманы» табан астында 
шығардым, шамасы, бес-ақ ми-
нут кетті-ау деймін деуші еді. Ал 
тұрмыстық мәселелерге, жеке 
басының шаруасына түк қыры 
жоқтығы сонша, мүлде дәрменсіз 
адам сияқты көрінетін. Сонан 
соң сұмдық аңқау еді. Сол мінезін 
Зәмзура марқұм (жұбайы) үнемі 
ойынға айналдырып, соңынан 
бізге күліп отырып айтар еді. 
Соның бірі мынадай: бірде Әсеттің 
үйіне бейтаныс әнші қыз телефон 
шалады. Телефонды көтерген 
Зәмзура оның бұйымтайы Әсет 

Эссе

екенсің. Мына үйдің іші не деген 
масқара! Өстіп те үй ұстай ма 
екен!? Анау ыдыс-аяқтың, мына 
еденнің бес батпан кірін неге 
жумайсың? Әке-шешең келгенше, 
мына үйдің ішін тап-тұйнақтай та-
залап қой. Біз кешке осында келіп 
қонамыз. Папаң мен мамаңа со-
лай деп айт... Қане, тұрыңдар да 
кірісіңдер» – деп, бұйрықты беріп 
кеп тастады. «Ет асып қойыңдар» 
– демегеніңе шүкір деп күлдім де: 

– Мынау шының ба? – деймін 
тысқа шыққан соң. – Ақшасын 
төлеп тастадық, қонақүйде-ақ 
жата бермейміз бе?..

– Ақшаны қайтарып ала-
мыз. Оны одан да ресторанға 
жұмсамаймыз ба? – дейді ол.

Бірақ ол күні әлгі үйге қонуды 
«тағдыр» маңдайымызға жаз-
бапты. Ресторанның алдын-
да Әсеттің жерлес достарын 
кездестірдік те, олар бізді қоярда-
қоймай Қарғалыға алып кетті. 
Ертеңінде әлгі таныс ағайдікіне 
соғып, шаруамды біржолата бітіре 
кетейін деп келсем, үйдің әрі 
кіріп, тап-тұйнақтай тазарып 
қалған екен. Тіпті ауланың іші 
де тілмен жалағаңдай, кешегі 
көрген қоқыстан түк жоқ. Әсетті 
ерте келіп, тапсырмасы қалай 
орындалғанын көрсету керек еді-
ау деп күлдім іштей.

Бір күндері Әсет Алматыға 
қайтып оралды да, біраз уақыт 
одан тағы көз жазып қалдым. Бұл 
атақты «Гүлдер» ансамблінің жаңа 
ұйымдастырылған жылдары еді. 
Әсет осы ансамбльдің көркемдік 
жетекшісі болып орналасқан екен. 
«Гүлдер» шын мәнінде атына 
лайық тамаша ұжым еді. Даланың 
көз жауын алар сан-алуан жа-
байы гүлдерінше құлпырып 
ұзақ жылдар бойына сахнаның 
сәнін кіргізген кілең өрімтал жас 
қыздардан құралған бұл жаңа 
ұжым бірден-ақ жалпы халық 
ықыласына бөленіп, теледидар 
мен газет беттерінен түспей, абы-
ройы тез дүркіреген. 

Алматыдан 150-160 шақы-
рымдай жерде тұратын біздер үшін 
ол тамаша ансамбльдің кон цертін 

қызыл гүл болып көрінген. Ал 
солардың қақ ортасында бетінен 
нұры төгіліп, мерейі тасып тұрған 
Әсеттің кемеңгерге лайық жарқын 
келбеті әлі күнге көз алдым-
да! Тік тұрып қол шапалақтап, 
жерлестерінің «Әсет! Әсет!» деп 
дауыстаған қошеметі тек Әсеттің 
өзін ғана емес, оның барша жана-
шырын түгел толқытса керек-ті. 

Маған Әсеттің сол маңғаз 
кейпі оның даңқ тұғырына бас-
тайтын баспалдаққа аяғын са-
лып тұрған сәтіндей елестеген. 
Досымның әркімге-ақ арман сол 
биік тұғырға Құдай берген өнері 
мен адал еңбегінің арқасында 
көтеріле алғанына дән риза-
мын. Әсетпен дос едік дегенді 
мақтанышпен айтып жүргеніміз 
соның айғағы емес пе!..

Қазір менің есіме Әсеттің 
дәл осылай мерейі тасыған тағы 
бір сәті түсіп отыр. Шамасы, 
1993 жылдың күзі болса керек. 
Мен ол кезде Қазақстан Ком-
партиясы Орталық Комитетінің 
Мәдениет бөлімінде істейтінмін. 
Бір күні телефон шалып, кіріп 
шығатын шаруасы барын айтып, 
бірінші қабаттағы рұқсатнама 
бюросына ескертіп қоюымды 
өтінді. Арада жарты сағаттай 
өткенде, жайтаңдай күліп, сал-
дырлай сөйлеп,  кабинетіме 
кірді ол. Көңілі көтеріңкі, жүрісі 
асығыстау.

Асығатын да, қуанатын да 
жөні бар еді. Қазіргі Республи-
ка сарайында шығармашылық 
кешін өткізбекші болып жүгіріп 
жүрген. Жаңылыспасам, бұл оның 
тұңғыш кеші болса керек. Ол кез-
де осы күнгідей емес, ол сарайға 
әркімнің қолы жете бермейтін, 
оның үстіне жаппай кеш өткізу 
дәстүрге де онша ене қоймаған-
д ы .  Ж е к е  ш ы ғ а р м а ш ы л ы қ 
кешті осында тұңғыш рет Ол-
ж а с  С ү л е й м е н о в  ө т к і з д і - а у 
деймін. Олжастан соң іле-шала 
осы сарайды Мұхтар Шаханов 
сұрағанда, Орталық комитеттегі 
басшылар оның көрермен жи-
най аларына сеніңкіремей, әрі 
бұл батылдығына таңырқап, 

қазіргі Ғ.Мүсірепов атындағы 
жастар мен балалар театрының 
сахнасына әрең рұқсат бергені 
есімде. Ол кезде Республика 
сарайының сахнасында тек рес-
ми мерекелік концерттер не-
месе сырттан келген атышу-
лы өнер иелерінің гастрольдік 
концерттері ғана өтетін. Жылына 
бір рет «Жігер» аталатын жас 
өнерпаздар фестивалін өткізіп 
жүрдік. Міне, осындай жағдайда 
Әсеттің қазақ елінің төрі іспетті 
үлкен сахнадан өз талантын 
құрметтейтін көпшілік алдында 
шығармашылық есеп бергендей 
жеке кешін өткізбек болуы дәл 
сол тұста елеулі мәдени оқиға 
болғаны анық еді.

жазар» алдыртқан екен. Оны бал-
коннан жіп тастап тартып ала-
ды да, досы жерде, өзі жоғарыда 
тұрып, кезектесе тост айтып, 
келіншегі жұмыстан қайтқанша 
көңіл көтерген ғой. Жастық 
шақтың осындай қызықтары да 
болған...

Бір ғажабы, Зәмзура Әсеттің 
осындай қылықтарына үнемі 
кешіріммен қарайтын. Күйеуі 
емес, қимас бауырындай мә-
пелеуші еді. Әлгіндей қылық-
тарын бізге әңгімелегенде, еш 
зілсіз мәз-мейрам отырып айтар 
еді. Бала қылығын қызықтағандай 
сөйлейтін. Үйде жүрген қонақ 
секілді шаруаға қырсыз мінезін ай-
тып шағынғанын естіген емеспін. 
Тіпті  оның шығармашылық 
шаруасының өзіне мұрындық 
болып жүрер еді. 

Атын ұмытып калыппын, 
1989 жылы «Өнер» баспасы-
нан Әсеттің бір кітабы жарық 
көрді. Қолжазбасын тапсырып 
қойғанына бірер жыл өтсе керек, 
бірақ баспа басшылары өтірік 
уәдемен жылдан-жылға жылжыта 
берген сияқты. Мінезі жұмсақ 
Әсет үндемей қайтып кете беретін 
көрінеді.  Тіпті  маған айтуға 
жоқ қой. Соны жақсы білетін 
Зәмзура бір күні екеуіміз сөйлесіп 
отырғанда: «Сен қысыр әңгімені 
қойып, Маралға анау кітабың 
туралы айтпайсың ба?» – деді. Ол 
кезде мен «Жазушы» баспасының 
директоры едім. Жай-жапсарын 
естіген соң, мен сол кездегі баспа 
директоры Сұлтан Оразалиновке 
хабарластым. Ол менің өзіне ісім 
түсе қалғанын жақсы пайдала-
нып, ағасы Кәменнің бір кітабын 
жоспарға кіргізіп бер деп шарт 
қойды. Өз бетімше-ақ кітабын 
«Өнердің» жоспарына кіргізуге 
қол жеткіздім. Өз уақытысында 
жасалған «бартер» сауданың бір 
түрі осындай еді.

Ә с е т т і ң  б а у ы р ы  д е р т к е 
шалдығып, цирроз белгі берген 
кез еді. Оңтүстік Қазақстанның 
С а р ы а ғ а ш  а у д а н ы н д а  Ә б е н 
дейтін бір мықты емші бар екен, 
өзіміздің атақты бір-екі ақын 
соған барып, осы Әсеттің науқасы 
секілді аурудан айығып кетіпті 
деген сөз тарап жүретін сол кезде 
біздің Алматыда. Соны естіген 
соң, бұл да барып қайтуға бел 
буды. Зәмзураның қан қысымы 
да қатты көтерілетін, оның да 
емделгісі келеді. Олардың қасына 
мен өз әйелім Аңсағанды қостым. 
Ү ш е у і н  п о й ы з ғ а  ш ы ғ а р ы п 
келгесін, Шымкент обкомындағы 
жіг іттерге  телефон шалып, 
Сарыағашқа жеткізіп салуларын 
өтіндім. Айтпақшы, олармен бірге 
композитор Ибрагим Нүсіпбаев 
пен жақсы шәкірті, татар жігіт 
Ғалымжан да жолға шыққан. 
Барлығы Әбен ақсақалдың үйінде 
он шақты күн жатып, жақсы 
емделіп келеді. Әсіресе, менің 
зайыбыма жақты қарияның 
емі. Әсет те біраз жыл жақсы 
жүрді.  Әсеттің, Зәмзураның 
дертіне дауа қонбады. Әсеттің 
жары ғана емес, әлпештеген 
анасындай қамқор еді. Әсеттің 
серілікпен шалқып жүруі осы кең 
де жайсаң зайыбының арқасы-
тұғын.  Қайран Зәмзураның 
көзі жұмылғасын-ақ Әсеттің 
денсаулығы күрт төмендеді.

Сыпа киініп, сұлу жүрген-
мен, Әсет марқұм мансап, дәулет, 
дүние-мүлік дегенге мән берген 
емес. Кісінің сыртынан ғайбат сөз 
айтпайтын, мейлінше адал, тіпті 
адалдығы аңқаулыққа апарып 
соғып жататын тумысы бөлек аза-
мат еді. Ол тек өнер үшін, ән үшін 
жаратылғандай көрінетін. Музы-
ка, ән дегеннен өзгенің соңына 
түсіп қумаған таза дарын еді...

ән едіӨрнегі оның

манханадан екеуімізге екі орын 
сайлап, ақшасын төлеп, көшеге 
қайта шықтық. Бір кісінің үйіне 
кіріп, тындыра кететін шаруам 
бар еді, соға шығайыншы деп, 
соған бұрылдық. Отағасының өзі 
де, әйелі де үйде жоқ екен, бала-
лары олардың тек кешке қарай 
ораларын айтты. Әрі орталыққа 
жақын, әрі үш-төрт бөлмелі кең 
үйді көрген соң, Әсет: «Оу, Марал, 
осынау кең сарайдай үй тұрғанда 
мейманханаға түнеп неміз бар. 
Осында-ақ қонбаймыз ба?» – деді. 
Бір қызығы, әлгі үйдегі жеңгеміз 
өзгеше салақ кісі-тұғын. Ондай үй 
туралы қазекем: «тойған кісі тамақ 
ішпейтіндей» деп жатады. Мен 
Әсетке соны айтып, ишарамен 
айнала төңіректі нұсқадым. «Сол 
да сөз бе? Сойталдай қызы бар 
екен, тазалаттырамыз, – деді де, 
қасындағы құрбысымен сөйлесіп 
отырған он үш-он төрттердегі 
талдырмаш қызға қарап. – «Оу, 
қарағым, сен осы үйдің қызысың 
ба?» – деді. Қыз басын изеген. 
«Өзің әп-әдемі бойжеткен бала 

бір көру арман болып жүрген шақ 
еді. Қызмет бабымен жолым түсіп, 
Ұзынағашқа келе қалсам, дәл сол 
күні «Гүлдердің» концерті болғалы 
жатыр екен. Ауылға қайтпай, 
концертті тамашалай кетейін деп 
шештім де қолым босасымен, 
жүгіріп аудандық Мәдениет үйіне 
жеттім. Концерт басталуға дейін 
әлі де ең кемі екі сағаттан астам 
уақыт бар екеніне қарамастан, 
кассада билет жоқ болып шықты. 
Қап, әттеген-ай, енді қайттім деп 
қинала аңырып тұр едім, Әсеттің 
өзі келе қалғаны. Шұрқыраса, 
жай-жапсар сұрас тық. «Оу, Ма-
рал, өзге жұрт бір төбе де, сен бір 
төбе емессің бе? Бұл концертгі 
сен көрмей, кім көреді? Басталар 
кезінде кел, өзім кіргізіп алам» – 
деді әзілдей күліп.

Бұл күні мен мүлдем басқа 
Әсетті – қайраткерге айналып 
үлгерген үлкен тұлғаны көргендей 
е д і м .  К о н ц е р т  с о ң ы н д а  г ү л 
құшақтап сахнаға түгел шыққан 
ансамбль мүшелері менің көзіме 
шынында  да  өрттей  жанған 

Әсет біраз шақыру билетін ала 
келген екен, Орталық Комитеттегі 
өзі жақсы танитын, көңілі жақын 
жігіттерге, кейбір басшыларға 
апарып беруімді өтінді. Менің 
есімнен кетпейтін бір оқиға 
осыған байланысты өтті. Ол кез-
де Орталық Комитеттің Мәдениет 
бөлімінде Мәрлен дейтін бір фи-
зик жігіт бастық еді. Мәдениет 
бөліміне еш қатысы жоқ бөтен 
адам болғандікі ғой, қызмет 
бабына қатысты күнделікті 
т іршіліг імізде әртүрлі  оқыс 
жәйттер кездесіп қалып жататын. 
Мынау да сондай сорақылықтың 
бірі еді. Әсет Мәрленге арналған 
шақыру билетіне: «Құрметті 
Мәке және үйдегі құрдас!» – деп 
жазған екен, соны көрген бетте 
талағы тарс кетіп: «Мынаның есі 
дұрыс па? Құрдасы несі? Менімен 
құрдас болғысы келе ме? Жоқ, 
әйеліммен құрдас болғысы келе 
ме? Тапқан екен құрдас бола-
тын кісіні! Билетгі кімге жіберіп 
отырғанын білмейтін бұл не 
қылған мақау?! Құрдастың не 
екенін көрсетейін мен оған. Ре-
спублика сарайын кім беріп жүр?» 
– деп жатып ашуланды. Мен 
сылап-сипап түсіндірген болып 
жатырмын: жасымыз қарайлас 
екенін, қазақ ұғымында күйеуі 
құрдастың әйелі де құрдас санала 
беретінін, тіпті «әкесі құрдастың 
– баласы құрдас» дейтін мақал 
да барын, қойшы, талай нәрсені 
айттым-ау деймін. Біреудің дай-
ындап қойған кешіне кесірі тиіп, 
бүлдіріп алмасын деп қорқып 
жүрмін ғой. Өнердің мәнісін 
т ү с і н б е г е с і н ,  ө н е р  и е с і н і ң 
қадірін қайдан білсін. Ойда 
жоқта қолына тие қалған мансап 
тізгіні басын айналдырып, өзінің 
шама-шарқын айырудан қалған 
ғой. Қазір сол «мықтының» 
қайда жүргенін кім біледі. Ал 
Әсеттің есімі өнер тарихына ал-
тын әріппен жазылып қалғаны 
баршаға аян. Көзі жұмылғанына 
қарамастан, 500 әннің басын 
құраған томдары жарық көріп, 
концерттік кештері өтіп жатуы 
соның дәлелі емес пе!

әндеріне қатысты екенін білгесін, 
үйге келе ғой дейді де, алқам-
салқам отырған оған: «Киіміңді 
киіп жинақы отыр, қазір саған бір 
бейтаныс әнші қыз келеді» – деп 
ескертеді. Әшейінде қозғала қою 
қиын Әсет «қыз келеді» дегенге 
елеңдеп, тездетіп жуынып, жұтына 
киініп, айнаға қарағыштай берген 
сияқты. Онымен де қоймай, «қыз 
ба екен, келіншек пе екен» деп 
сұрап та қоятын көрінеді. Бұл 
қылығы онша ұнай қоймаған 
Зәкеңнің ішіне от түсіп кетсе 
керек, мен саған қыз-келіншекке 
қырындағанды көрсетейін деп: 
«Бет-аузың мыж-мыж болып 
қалай көрінесің? Жақпайсың 
ба бірдеңе», – дейді ғой. «Не 
жағайын?» – деп елп ете түседі, 
кешегі ішістен кейін нәумәздеу 
отырған аңқау Әсет. Шамасы, 
сықпытым келіспей қалған-ау деп 
ойласа керек. «Бетіңді мына крем-
мен сыла да, үстіне опа жақ», – 
деп әлгі атаған нәрселерін қолына 
ұстата салады.

Әсет қай бір опа-далап жағып 
үйренген адам, аяқ астынан 
клоунға айналып шыға келген 
көрінеді. Баладай аңқау күйеуінің 
түрін көріп Зәмзура ішек-сілесі 
қата, көзінен жас аққанша күледі. 
Ол қызықты кейіннен Әсеттің 
көзінше айтып, бізді де күлкіге 
қарық қылатын.

Жаны жәннәтта болсын, Әсет 
марқұм өзімді жақсы сыйлау-
шы еді де, сөзімді тындаушы еді. 
Ішетін достарына ілесіп, Зәкеңді 
тыңдамай кететін шақтарында 
ол мені шақыратын-ды. Сондай 
бір оқиғадан кейінгі Зәкеңнің 
әңгімесі есіме түсіп отыр: Әсет 
бірде «бөтелкелес» достарымен 
бір-екі күндей қатар «тойлап», 
үйге оралғасын, Зәмзура оны 
сыртынан құлыптап, өзі жұмысқа 
кетеді. Кешқұрым келсе, Әсекең 
жақсы қызу көрінеді. Үйде ол 
ішетін ештеңе жоғы өзіне аян, 
бұл ішімдікті қайдан тауып ішті 
деп таңырқайды. Балконға шықса 
босаған шиша тұрғанын көреді. 
Сөйтсе, бұл Зәкең кетісімен бір 
жолдасына телефон шалып, «бас 



10 www.qazaquni.kz
№41 (807), 22 қазан, 2018Актуальная тема

ПОЧЕМУ НАШИ ЧИНОВНИКИ 
ЛОББИРУЮТ ИНТЕРЕСЫ 

«РОСКОСМОСА»?! 
 
В пресс-службе аэрокосми-

ческого комитета Министерства 
оборонной и аэрокосмической 
промышленности РК сразу за-
явили: никакого вреда для при-
роды нет от этой аварии ракеты. 
Заранее! Без всякого обследования 
места падения фрагментов ракеты 
и пролитого топлива! В свое время 
Талгат Мусабаев, возглавлявший 
«Казкосмоса», тоже говорил, что 
вреда от падения «Протона» нет! 
Например, из заявления Талгата 
Мусабаева 2 июля 2013 года следо-
вало, что авария ракеты-носителя 
«Протон-М» не представляет боль-
шой опасности. 

То же самое говорил Т.Мусабаев 
6 сентября 2007 года, когда про-
изошла авария ракеты-носителя 
«Протон-М» в 40 км юго-западнее 
г. Жезказган: «К счастью для нас, 
основное количество топлива геп-
тил было сожжено». Как известно, в 
тот раз Россия признала экологиче-
ский ущерб Казахстану и выплатила 
компенсацию.

Такие заявления бывшего глав-
ного космонавта Казахстана свиде-
тельствовали не только о степени 
компетентности в вопросах ток-
сичности и опасности ракетного 
топлива, но и лоббировании инте-
ресов «Роскосмоса». 

Надо отметить, Россия с боль-
шим трудом признает экологиче-
ский ущерб нашей стране, порой 
не желает платить штраф. При 
этом сумма штрафов часто бывает 
незначительной. Возможно, в не-
желании РФ платить по счетам есть 
и «заслуга» наших чиновников от 
космоса – их «поддержка» хорошо 
помогает скрывать «Роскосмосу» 
многие «подводные камни» эколо-
гического бедствия от космических 
проектов в Казахстане.

В данной ситуации Казахстан 
должен добиваться не только за-
прета эксплуатации «Протонов», но 
и оплаты (кроме аренды) адресной 
компенсации населению постра-
давших районов. Как в 1991 году 
Казахстан закрыл Семипалатин-
ский ядерный полигон, так и сейчас 
необходимо добиваться закрытия 
российских военных полигонов в 
нашей стране. 

Необходимо провести тщатель-
ное расследование каждой аварии. 
У Москвы нет права распоряжаться 
жизнями казахстанцев, безопас-
ностью их здоровья, экологией. 
Ведь «Роскосмос» не в состоянии 
обеспечить безопасность полетов 
ракет. 

В договор об аренде космодро-
ма необходимо включить пункт, 
предусматривающий включение 
представителей международных 
космических организаций в состав 
комиссии по расследованию таких 
аварий. Тогда мы точно будем знать 

ущерб нашей экологии и экономи-
ке. В противном случае нас будут 
продолжать вводить в заблуждение 
чиновники от космоса России и 
Казахстана. 

СЕКРЕТНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 
РАКЕТНОГО ТОПЛИВА 

 
Больше всех страдают от за-

пусков ракет жители поселков То-
ретам и Акай Кармакшинского 
района, расположенных недалеко 
от космодрома. Например, по сер-
дечнососудистым заболеваниям, 
заболеваниям дыхательных путей, 
нервной системы эти аулы зани-
мает лидирующие позиции в об-
ласти, в этих населенных пунктах 
с населением 10 тысяч человек 
родились 49 детей с врожденными 
патологиями. 

По поводу заражения почвы, 
загрязнения атмосферы от запуска 
ракет и падения их частей на нашей 
территории. Конечно, сидя в офисе 
в Астане, Алматы, наши чиновники 
не почувствуют вреда от ракетного 
топлива. А то, что оно через по-
чву попадает в подземные воды, 
растения, в животных, едящих эти 
растения, а впоследствии дойдет 
и до людей, которые живут в той 
местности, мало беспокоят наших 
«космонавтов».

После любого запуска с Бай-
конура, даже удачного, погода в 
Кызылординской области сильно 
портится. В Кызылорде все это уже 
давно знают. 25% от суммы аренды 
Байконура должны идти целевым 
назначением на оздоровление и 
социальные проекты Кызылордин-
ской области, так как деятельность 
космодрома наносит ощутимый 
вред здоровью жителей и экологии 
региона. 

В топливе, пролитого в резуль-
тате аварии «Союза», – не 100% 
двухкомпонентная смесь на основе 
кислорода и керосина. В ракетном 
топливе имеются секретные компо-
ненты, которые правительство РФ 
никогда никому не раскроет. Так 
что оценить безопасность топлива 
мы объективно не сможем, зная, 
как в России все делается, особо не 
беспокоясь насчет экологического 
ущерба для окружающей среды, тем 

более пуски ракет осуществляются 
не на территории РФ.

Журналист Жасулан Кужеков 
написал в социальной сети: «По-
мимо керосина и жидкого кисло-
рода в топливной смеси имеются и 
стойкие органические загрязнители 
(СОЗ), использование которых 
регулируются отдельной Стокголь-
мской Конвенцией – настолько 
они живучи и опасны. Но об этом 
помалкивают и россияне, и наши. 
Так что мифы о «безвредности» 
«Союзов» приберегите для впечат-
лительных дамочек. И о высоких 
технологиях. Россияне у нас даже 
болты не закупают, ссылаясь на со-
глашение о нераспространении ра-
кетных технологий. И только EADS 
открывает нам доступ к высоким 
технологиям по сборке спутников, 
по чуть-чуть. Я уже предупреждал, 
что договор по «Сункару» – лишь 
уловка и бесполезная трата денег. 
Никакой прибыли там не будет, 
поскольку будущая ракета отстает 
от конкурентов уже на эскизном 
этапе».

КАЗАХСТАН 
ПЛАТИТ ДОРОГУЮ ЦЕНУ 

ЗА «БАЙКОНУР»
 
Россия пока не откажется от 

эксплуатации ракет-носителей 
«Протон-М» в ближайшие годы: 
слишком большие деньги сулят 
они соседней стране. Однако со-
седи не могут себе «позволить» 
эксплуатацию этих РН на сво-
ей территории из-за известной 
всем токсичности, поэтому и нет 
в России стартовых площадок для 
«Протонов», а в Казахстане – по-
жалуйста.

В 2014 году произошла круп-
ная авария с РН «Протон-М». 
Стартовавший 16 мая с Байконура 
«Протон-М» с космическим аппа-
ратом связи «Экспресс-АМ4Р» на 
борту сгорел в плотных слоях ат-
мосферы над территорией Китая. 
Головная часть в составе разгон-
ного блока «Бриз-М» и космиче-
ского аппарата «Экспресс-АМ4Р» 
не успела отделиться от ракеты, 
и спутник не был выведен на ор-
биту. Предварительная причина 
аварии – отказ рулевого двигателя 
3-й ступени. 

Если в 2013 году в России гово-
рили о диверсии по поводу аварии 
на космодроме, то после аварии 16 
мая стали говорить о саботаже. В 
частности, в ходе расследования 
в прошлом году выяснилось, что 
три из шести датчиков оказались 
перевернуты на 180 градусов: грубо 
говоря, поставлены «вверх нога-
ми». Но не выяснено, кем и почему 
эти три датчика были неправильно 
установлены. Крепление корпусов 
этих трех датчиков не допускает 
другой установки, кроме правиль-
ной, установить неправильно эти 
датчики можно только механиче-
ски воздействуя на оборудование, 
т.е. к примеру, прибить молотком. 

По этой причине никто не 
может гарантировать, что ракета 
не собьется с курса и не упадет на 
один из населенных пунктов. Ведь 
с 2006 года «Протон» уже восемь 
раз подводил. Если это диверсия, 
то против кого? Ведь производи-
тели получают компенсацию – все 
выводимые на орбиту спутники 
застрахованы. 

Казахстан платит дорогую цену 
за использование «Байконура» 
Россией. Эксплуатация космо-
дрома с середины прошлого века 
привела к негативным экологиче-

ским последствиям: загрязнению 
почвы, воды, воздуха токсичными 
компонентами ракетного топлива, 
разрушению естественной биоло-
гической системы, гибели флоры и 
фауны, изменению погодных усло-
вий и т.д. Не говоря о «выпадении 
осадков» в виде космического му-
сора – ступеней ракет с неотрабо-
танным токсическим топливом. В 
Интернете сеть маленький рассказ 
о двух мальчиках, которые в степи 
игрались с какими-то железками: 
их не успели довезти до больницы 
– столь быстро действует гептил. 
Есть также неофициальная ин-
формация, что местные жители за 
большие деньги собирали упавшие 
фрагменты ракет и впоследствии 
умерли от радиации.

В итоге все это приводило к ро-
сту числа заболеваний у населения: 
инфекционных, онкологических, 
сердечнососудистых и других за-
болеваний, увеличению детской 
и материнской смертности. Не-
даром Кызылординская область 
занимает лидирующие позиции по 
заболеваемости населения среди 
регионов страны. Статистика на-
столько тревожна, что дает основа-
ние говорить об угрозе генофонду 
проживающих здесь людей. Сегод-
ня каждый ребенок в Приаралье 
появляется на свет больным, а к 
совершеннолетию приобретает це-
лый букет хронических болезней. 
Особую тревогу вызывает уровень 
младенческой смертности в Кызы-
лординской области. 

Череда катастроф «Протонов», 
проблемы с двигателями, отзывы 
уже готовых ракет, небывалая 
коррупция при строительстве кос-
модрома «Восточный» и теперь 
авария «надежной» ракеты-носи-
теля «Союз-ФГ» свидетельствуют о 
закате российской космонавтики. 
Ведь пилотируемые российские 
ракеты-носители «Союз» счита-
лись самыми надежными, без-
укоризненными в работе – ныне и 
этого лишилась «Роскосмос». 

И пришло время заново оце-
нить совместную работу с Россией 
в космической сфере, пересмо-
треть космическую программу, 
условия аренды космодрома «Бай-
конур», условия выплаты ком-
пенсации пострадавшим районам 
и т.д.

Дастан ЕЛДЕС
d.eldesov@mail.ru                 

11 октября ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым 
космическим кораблем «Союз МС-10» стартовала с Байконура. 
На борту направлявшегося к МКС корабля находились космонавт 
Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг. Во время начального этапа 
полета произошла авария носителя, после чего аппарат с экипажем с 
помощью системы аварийного спасения благополучно приземлился 
недалеко от города Жезкагган. В результате падения ракеты-носителя 
«Союз» пролилось 22 тонны топлива.  

ДО КАКИХ ПОР БУДУТ ПАДАТЬ 
ракеты на головы казахстанцев?!
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ного языка, но во многом в ущерб 
его качеству. После 27 лет усилий 
грамотно говорить по-казахски на-
учились лишь единицы, основная 
масса граждан по--прежнему ис-
пользует разговорную речь. При-
меры некорректного употребления 
языка встречаются повсеместно 
– некачественные учебники, не-
лепости при переводе визуальной 
информации, корявые выступле-
ния чиновников, депутатов, пред-
ставителей шоубизнеса.

В такой же спешке, собствен-
но, и происходило обогащение 
казахского языка неологизмами. 
Всю «дорогу» этот процесс со-
провождался жесткой критикой, 
однако в погоне за количествен-
ными показателями на нее мало 
обращали внимания. Каждый день 
штамповались новые казахские 
слова, среди которых все чаще 
встречались языковые конфузы. В 
итоге их набралось более 21 тысячи 
(примерно столько же Пушкин и 
Шекспир использовали в своих 
произведениях), хотя вряд ли даже 
десятая доля применяется сегодня 
на практике.

Неизвестно, сколько бы еще 
длилась эта «лингвистическая 
гонка», если бы в нее не вмешался 
президент. Выступая с Посла-
нием народу в январе этого года, 
он запретил нагромождать язык 
«смешными» словами и потре-
бовал унифицировать казахскую 
терми-нологию, приблизив ее к 
международному уровню. С тех 
пор началась «работа над ошибка-
ми», а по сути обратный процесс...

Самое любопытное, что мно-
гие из тех, кто выступал против 
неудачных переводов, теперь счи-
тают, что пути назад нет, и лучше 
оставить все как есть. Свою по-
зицию они объясняют тем, что 
многие неологизмы уже успели 
прижиться в языке, и стереть их 
из памяти людей, учебников, сло-
варей, газет и т.д. будет нелегко. В 
противном случае есть риск соз-
дать хаос и еще больше усложнить 
язык, в том числе для изучения. 

Казахский язык оказался в «терминологическом» тупике. С одной 
стороны, звучат требования отказаться от неудачных неологизмов, 
наносящих вред его имиджу. С другой, осуществить это в условиях, 
когда большинство переведенных терминов уже успело войти в 
обиход, чревато множеством других проблем…

ВМЕСТО ТЫСЯЧИ СЛОВ.
В КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ?
ЧЕМ ОБЕРНЕТСЯ ОТКАЗ ОТ НЕОЛОГИЗМОВ

на латинскую графику следует 
строго фильтровать опрометчиво 
переведенные слова, – говорит 
она, – чтобы в новые учебники, 
методические пособия и словари 
не попали нелепые переводы. 
Международные термины лучше 
использовать в первозданном 
виде, лишь слегка адаптируя под 
фонетику казахского языка и не 
более того.

Впрочем, по словам дирек-
тора Института развития госу-
дарственного языка Бижомарта 
Капалбека, сейчас речь не идет 
о какой-то массовой ревизии 
языка, скорее всего, пересмотру 
подвергнуться лишь 20-30 тер-
минов, попавших под критику 
общественности. Хотя даже эта 
работа, по его словам, всячески 
тормозится, и это неуди-витель-
но, учитывая, что форма суще-
ствования языка – в порождении, 
а не в ограничении.

– Если язык не будет напол-
няться, то просто умрет, засо-
рившись иностранными словами, 
– утверждает он. – Поэтому счи-
таю, что нет необходимости пере-
сматривать уже переведенные на 
казахский язык международные 
термины. Это будет регресс, а не 
прогресс. Ведь многие слова уже 
прочно вошли в обиход и широ-
ко используются, к примеру, в 
той же казахскоязычной прессе. 
Невозможно остановить этот 
процесс, тем более в словарях эти 
термины уже зафиксированы. И 
потом нельзя забывать, что дея-
тельность терминологической ко-
миссии носит рекомендательный 
характер и не имеет юридической 
силы, чтобы запрещать...

По мнению автора бестселле-
ра «Ситуативный казахский» Ка-
ната Тасибекова, государствен-
ной языковой политике всегда 
не хватало именно взвешенного, 
системного и где-то даже фило-
софского подхода. Беспорядоч-
ные метания привели к тому, что 
в стране не была толком решена 
ни одна языковая проблема...

– Да, казахский перевод мно-
гих терминов вызывает критику, 
но со временем некоторые из них 
приживаются, и нет нужды их 
упразднять. Вспомните, к приме-
ру, та-кие слова, как «ғаламтор», 
«балмуздак», «мұражай», «ұшақ» 
– в свое время над ними все смея-
лись, а сейчас они уже не кажутся 
такими абсурдными. Можно из-
дать сколько угодно указов, вы-
работать массу рекомендаций, но 
невозможно заранее предугадать, 
какие слова приживутся, а какие 
– нет. Все они должны пройти 
испытание временем. И если мы 
сейчас начнем все подряд «воз-
вращать», то лишь усугубим си-
туацию и введем людей в заблуж-
дение. А вместе с растерянностью 
и раздражением можем вызвать у 
них и чувство отторжения. После 
подобных экспериментов, как 
правило, желающих изучать язык 
становится меньше...

На взгляд эксперта, торопить-
ся в языковых вопросах бессмыс-
ленно и даже опасно. Поэтому 
решение проблем с терминоло-
гией стоит отложить до лучших 
времен, а именно, когда в стране 
начнется полноценный переход 
казахского языка на латинскую 
графику.

– С переводом на латиницу 
все эти проблемы отпадут сами 
собой, – уверен он. – Объясню 
почему. Ввод новых терминов во 
всех других языках осуществляет-
ся следующим образом: берется 
иностранное слово, приспоса-
бливается под фонетику этого 
языка и прописывается на его 
алфавите. Так, например, проис-
ходит в русском языке, где пода-
вляющее большинство терминов 
заимствовано из других языков. 
А учитывая, что казахский язык 
состоит в основном из русских 
слов (по сути, иноязычных), то не 
вижу смысла придумывать что-то 
новое. Нужно лишь приспосо-
бить их под казахскую фонетику. 
И удобнее всего делать это, ко-
нечно, на латинице.

«ПТИЧИЙ» ЯЗЫК 
УХОДИТ В ПРОШЛОЕ

Но одно дело употребляемые 
в повседневной жизни слова, и 
совсем другое – научная термино-
логия, которая также подверглась 
тотальному и во многом бездум-
ному переводу на казахский язык. 
Взять, к примеру, медицинскую 
лексику, сплошь состоящую из 
интернационализмов, благодаря 
которым врачи и фармацевты 
всего мира могут понимать друг 
друга. Только ради реформы ли-
шать наших специалистов про-
фессионального языка, который 
создавался веками, как минимум, 
нелогично.

Как отмечает президент Акаде-
мии профилактической медицины 
Алмаз Шарман, поскольку со-
временная медицина в Казахстане 
происходит от советской, которая 
в свою очередь имеет европейские 
корни, то следует сохранить при-
нятые в Европе термины, имею-
щие греческую этимологию. Тем 
более в большинстве государств 
их не стали менять. Исключением, 
по его словам, являются китай-
цы и японцы, которые обладают 
глубокими традициями восточ-
ной медицины, независимыми 
от европейской. Самобытностью 
также характеризуется арабская 
медицина, которая имеет богатые 
корни еще со времен Авиценны...

– Взять, к примеру, слово 
«хирург», которое перевели на 
казахский язык как «оташы». 
Оно происходит от греческого 
χειρουργός (хирургос) и одинако-
во произносится во многих стра-
нах мира. На арабском «хирург» 
звучит как «jarrāH» («жарА»). Как 
вы знаете, на казахском слово 
«жарА» означает «болячка, язва». 
Кстати, узбеки заимствовали этот 
арабский термин – у них слово 
«хирург» выражается как «jarroh» 
(«жарроҳ»)... Касательно термина 
«оташы», то не имею представле-
ния о его происхождении, – при-
знается профессор.

А вот насчет формы общения 
врачей с пациентами у Алмаза 
Шармана другое мнение. В дан-
ном случае он советует наоборот 
упростить терминологию, объ-
ясняя это тем, что современная 
медицина благодаря Интернету и 
широкой доступности информа-
ции становится все более экоси-
стемной, предусматривая актив-
ное участие пациентов в принятии 
решений о собственном здоровье. 
То есть сегодня она существенно 
отличается от распространенного 
ранее эгоцентристского подхода, 
когда медицинская информация 
принадлежала лишь медикам, и 
они разговаривали между собой 
на «птичьем» языке, пользуясь 
непонятными для обывателя тер-
минами. Пресловутым является 
неразборчивый почерк врачей 
при написании медицинских 
заключений. Сейчас, по его сло-
вам, рукописные рецепты теряют 
актуальность на фоне активного 
внедрения в здравоохранении 
цифровизации.

– Недавно Британская коро-
левская медицинская академия 
призвала врачей отказаться от 
медицинских жаргонов, а вместо 
этого использовать более про-
стые и понятные для пациентов 
термины, – говорит профессор. 
– Дело в том, что медицинская 
терминология иногда может не-
правильно интерпретироваться 
пациентами, вызывая замеша-
тельство и тревогу. Примером 
является слово «хронический», 
которое в медицинских кругах 
чаще всего означает просто дли-
тельное вялотекущее течение 
болезни. Однако пациент часто 
понимает его как нечто отрица-
тельное, опасное. Или, напри-
мер, вместо таких терминов, как 
«нефрологический» или «ре-
нальный», лучше сказать проще 
– «почечный». Термин «фибрил-
ляцию предсердий» можно пере-
дать пациенту в более простом 
виде, например, как «неровное 
сердцебиение»...

Принцип доступного изло-
жения медицинских материалов, 
по его словам, был взят на во-
оружение при создании техно-
логических продуктов в области 
медицины. И это очень важно, 
считает он, учитывая, что сегодня 
известно порядка 14 тысяч болез-
ней, которые проявляются двумя-
стами симптомов и лечатся при-
близительно 6 тысячами лекарств 
и медицинских вмешательств. 
Ни один, даже самый опытный 
специалист, уверяет Алмаз Шар-
ман, не в состоянии охватить весь 
этот массив информации, при 
этом регулярно следить за всеми 
новшествами медицинской на-
уки и к тому же помнить все, что 
когда-либо происходило с его 
пациентами...

- Что уж там говорить о попыт-
ках перевода на казахский язык 
всего этого объема профессио-
нальной медицинской литерату-
ры, которая в современном мире 
на 90 процентов представлена на 
английском языке. Правильнее 
было бы медиков обучать ан-
глийскому языку, а на доступном 
казахском языке предоставить 
базовые медицинские знания с 
тем, чтобы граждане имели воз-
можность принимать самостоя-
тельные решения, касающиеся 
своего здоровья. Для этого важно 
широко использовать современ-
ные цифровые технологии и мо-
бильные приложения, – заключил 
эксперт.

Сауле ИСАБАЕВА
camonitor.kz

ПЕРЕСТАРАЛИСЬ...

Издавна язык считается жи-
вым организмом, который не тер-
пит насилия и может полноценно 
развиваться лишь естественным 
путем. Но для этого требуется 
время, которое Казахстану, стре-
мившемуся скорее «вернуться к 
корням», в начале независимости 
казалось роскошью... Пришлось 
бежать впереди паровоза, по ходу 
коррек-тируя маршрут, а иногда и 
откатываться назад.

Да, за эти годы удалось до-
биться существенного расширения 
сферы применения государствен-

РЕШЕНИЕ 
В ЛАТИНИЦЕ?

Профессиональный перевод-
чик Алия Юсупова, которой при-
ходится ежедневно сталкиваться 
со словесными новообразовани-
ями, убеждена, что, несмотря на 
то, что перевод ряда иностранных 
слов, в том числе и русских, на 
казахский язык привел к лингви-
стическим несуразностям, сейчас 
не совсем целесообразно судо-
рожно их «отменять», поскольку 
есть опасность внести еще боль-
ше путаницы.

– Считаю, что при переходе 
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– Как ваше объединение 
«Адырна» начало борьбу с пред
ставителями деструктивных рели
гиозных течений?

– Поначалу национально-
этнографическое объединение 
«Адырна» было студенческим 
движением. Я сам окончил фа-
культет журналистики.  Позже я 
работал в газете «Ана тілі» кор-
респондентом, выпускал газету в 
Казахском национальном аграр-
ном университете. Именно тогда 
я узнал, как студентов завлекают 
к себе различные деструктивные 
религиозные организации. Они 
организовывали для наших сту-
дентов благотворительные столы 
в Уразу и Курбан айт. Стоит от-
метить, что после участия в таких 
мероприятиях студенты стали 
уходить головой в религию. Они 
бросали учебу и читали намаз. 
Я это видел, будучи студентом 
университета. Смена настрое-
ний среди молодежи наблюда-
лась сильная. Представители 
этих течений завлекают к себе 
психологическим путем. Они 
стараются понравиться любыми 
методами. Именно поэтому, мы 
создали на базе КазНу и КНАУ 
объединение «Адырна». Мы вы-
ступаем в защиту традиционных 
ценностей казахов, истории, на-
циональной культуры. Мы стали 
встречаться с различными экс-
пертами, обсуждать эти вопросы.  
Важно было действовать. Самое 
интересное, что религиозные 
проповедники редко говорят о 
национальных ценностях.

– Что становится причиной 
религиозного фанатизма среди 
молодежи?

– Молодежь бежит от вред-
ных привычек. От культа ночных 
клубов, алкоголя, наркотиков. 
И пытается найти спасенье в 
религии.  Но у нас есть своя 
культура. Есть собственная исто-
рия и исторические личности. 
Молодежи необходимо приви-
вать заветы и ценности деятелей 
Алаша.  Именно с этой целью мы 
организовали научно-практиче-
скую конференцию «Алаш орда: 
национальные и религиозные 
проблемы». На конференции 
выступили ученые с самых раз-
ных областей Казахстана. Наши 
великие предки были настроены 
патриотично и выступали про-
тив сект, призывая сохранить 
нашу уникальную культуру и 
национальный код.  К столетию 
Алаш-Орды мы выпустили до-
кументальный фильм «Заветы 
Алаша. Национальная тради-
ция и религия». Фильм глубо-
ко затронул тему религии и ее 
влияния на культурную жизнь 
страны. Один парень даже вышел 
из религиозной секты после про-
смотра фильма.

В прошлом году мы в со-

трудничестве с Управлением по 
вопросам религий организовали 
проект «Религия и традиция». В 
ходе реализации проекта мы про-
вели традиционный музыкаль-
ный концерт. Посредством таких 
мероприятий мы пытаемся оз-
накомить население с казахской 
культурой, продемонстрировать 
особенности в ментальности 
казахского народа. До этого объ-
единение «Адырна» провело 10 
концертов. В ходе концертов 
исполнялись песни Акана Сери, 
Биржана Сала, Жаяу Мусы, Ба-
луана Шолака. Таким образом, 
мы пытаемся показать молоде-
жи, что у нас есть свои герои, на 
которых стоит равняться. Нам 
не нужна чужая арабская куль-
тура. Наш народ религиозен, но 
давайте не будем становиться 
арабами. Мы организовали для 
молодежи встречи с религиове-
дом,  докторантом PһD  Асыл-
таем Тасболатом. Встречи про-
ходят в мечетях, находящихся 
возле рынков.

– Почему именно возле рын
ков?

– Потому, что именно на 
рынках происходит скопление 
людей в коротких штанах и с 
длинной бородой. Важна инфор-
мационная работа с ними. Мы 
пытаемся донести, насколько 
важно оставаться казахами. По-
этому мы идем в момент чтения 
намаза, когда в мечетях много 
молящихся. Договариваемся с 
муллами, начинаем общаться с 
ними. Мы провели уже 10 лекций 
в различных мечетях. В наших 
лекциях участвовало около 1500 
человек. Мы посетили такие 
торговые точки, как «Кенжехан», 
«Арман», «Зеленый базар», «Ба-
рыс 4». В мечетях, прилежащих 
к ним, мы прочитали лекции на 
тему религии и традиции.

В чуждых нам религиозных 
течениях запрещается домбра и 
празднование Наурыза.  Поэто-

му Асылтай Тасболат старается 
посредством Корана объяснить 
им, почему важно сохранять 
свою национальную культуру и 
ценности. Это своего рода имму-
нитет против арабской экспан-
сии. Кроме того, мы проводим 
личные встречи тет-а-тет с теми, 
кто погрузился в деструктивные 
религиозные течения.

В ходе разговора поясняешь 
людям, почему такая борода и 
одежда порождают в обществе 
тревогу. В своих беседах мы го-
ворим об Абае, как о культурном 
феномене, служащим примером 
казахам. Приводим слова наших 
великих предков. Конечно, мы 
не можем сказать им, чтоб они 
ушли из салафии. Нам важно уз-
нать, каких ценностей они при-
держиваются и какие установки 
извлекли из религии.

– А как вы отбираете лекто
ров?

– Нам нужен тот, кто хоро-
шо знает казахскую культуру. 

Человек, борющийся за наци-
ональные ценности. При этом 
знающий основы религии.  По-
этому мы призываем к работе 
идеологов, журналистов, кото-
рые хорошо понимают эту тему и 
могут беседовать с людьми.

– Религиозная экспансия ис
ламских стран крайне сильная на 
данном этапе?

– Ну, они воспринимают 
религию как политику. Религия 
в какой-то степени и есть чистая 
политика. Давайте уж начистоту. 
Исламские страны благодаря 
религии сохраняют торговое и 
экономическое влияние в мире. 
Кроме того, есть в этом своео-
бразный бизнес. Мы покупаем 
религиозную одежду, покупаем 
книги и не только. Покупаем 
исламскую атрибутику от сглаза 
и т.д. Мы же не смотрим на все 
это глубоко. Не оцениваем ситу-
ацию под другим углом. Сейчас 
выходят арабские чаи, халяльные 
щетки для чистки зубов, духи, 
еда, если вы хотите совершить 
хадж – у вас должны быть деньги 
при себе. Более 3 тысяч долла-
ров. Одежда стоит денег. Денег 
стоит религиозная атрибутика. 
Дальше всех ушла православная 
церковь, в которой царит чистый 
бизнес.  

А стоит возразить, тебе го-
ворят что-то вроде «Нельзя гне-
ваться. Бог против гнева!» Все 

ПОЧЕМУ ВАХХАБИТЫ 
не говорят о национальных 
ценностях казахского народа   

Как Казахстан собирается бороться с деструктивными религиозными 
течениями?  Как представители этих самых течений входят в доверие 
к казахстанцам? Противоречит ли религия национальным ценностям 
и традициям? Об этом и многом другом наш разговор с директором 
национально-этнографического объединения «Адырна» Арманом 
Аубакиром. Именно Арман Аубакир осуществляет социальные 
проекты, касающиеся темы религии. это политика и система контроля 

людей. Религия – это прекрас-
ное средство для управления 
людьми. Опиум для народа. Мы 
должны это понимать и не давать 
нами манипулировать. Если каж-
дый гражданин будет мыслить 
критически, навряд ли в обще-
стве будут процветать секты. Не 
так ли? Духовность – она внутри. 
Для сохранения национальной 
идентичности, нужно сохранять 
культуру. Религия должна быть 
отделена от светскости. Мы – 
светское государство. Пусть ре-
лигия развивается своим путем. 
Надо выстроить такое общество, 
где религия не лезет в политику и 
не диктует свои условия.  Просто 
взгляните на многие исламские 
страны. Там же женщин за людей 
не считают. Никто не считается 
с женщинами. У них нет даже 
базовых прав. Это рабство! Жен-
щины не работают, не учатся, не 
имеют хобби, не имеют своего 
мнения. К ним относятся, как к 
скотине, которая обязана вос-
производить потомство. А что 
могут женщины сделать в таких 
условиях? Ничего! Нет прав. 
Нет возможности возразить. Нет 
знаний. Нет образования.  По 
сути, без образования ты никто 
в современном мире. Мир раз-
вивается каждый день. Наши 
люди должны быть готовы жить 
в обществе 21 века. Иначе они 
останутся ни с чем в итоге. Нет 
образования – нет будущего! Нет 
жизни! Мы часто говорим, что 
религия борется с деградацией. 
На самом деле, это глупость. В 
исламских странах поощряется 
проституция.

В нашей истории есть такие 
великие женщины, как Томирис, 
Зарина. Я читал произведения 
Марко Поло. Он рассказывает 
о казахской  девушке по имени 
Айжарык, которая ставила своим 
условием – выйти замуж только 
за того, кто ее победит в бою.  
Никто не мог победить Айжарык. 
Времена тогда были очень слож-
ные. Но, заметьте, женщина у 
казахов могла диктовать свои ус-
ловия мужчинам. Женщина мог-
ла выбирать.  Со временем из-за 
ислама у нас ужесточились зако-
ны. Самое страшное наказание у 
казахов до ислама было – стать 
карабетом и быть изгнанным из 
аула. Это потом появились жёст-
кие виды наказаний.

– Какое положение с религи
озными сектами в Алматы?

– Ну, в Казахстане, в целом, 
сильные религиозные настрое-
ния. Кто бы что ни говорил. Мы 
работаем в этом направлении. 
И не только мы. Однако это не 
всегда приносит положительные 
плоды. Одного поборешь, по-
явится кто-то другой.

Мейірім БАҚЫТЖАНОВА
altyn-orda.kz
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«Время славы нашего народа осталось в прошлом. 
Все дело в этом. Мужи побежденных народов превращаются 
в домашних тиранов, вымещают зло на женщинах» 

Из романа Т. Асемкулова «Таттімбет сері»

Тема похищений девушек с 
целью замужества, вообще 
тема насилия над женщиной 
становится постоянной в 
соцсетях, так как поводов 
к этому наша жизнь дает 
предостаточно. К сожалению.
Я хотела бы поговорить об 
этом в контексте казахской 
традиционной культуры. Но не 
потому, что традиции могли 
бы оправдать это позорное 
для нас явление. Если бы такие 
традиции действительно 
существовали в прошлом, то 
их следовало бы искоренить. 
А потому, что часто это 
явление оправдывают именно 
казахскими обычаями.

Точка зрения 

Итак, насколько похищение 
девушек, вообще физическое (и 
психологическое) насилие над 
женщиной укоренено в наших тра-
дициях?  Поскольку у казахов нет, 
как в европейских, например, стра-
нах, судебных архивов за несколько 
веков, то можно лишь высказывать 
предположения, основываясь на 
нашей устной литературе и обыч-
ном праве, мнении знатоков тра-
диционной культуры.

Начнем с обычного права. Из 
казахских уложений наиболее со-
хранилось «Жеті жарғы» Тауке-
хана, относящиеся к концу XVII 
– началу XVIII веков.  В «Жеті 
жарғы» похищение, а также из-
насилование приравнивается к 
убийству и карается смертью. Или, 
по согласию сторон, смерть может 
быть заменена штрафом құн в раз-
мере, полагающемся за убийство.

Следует сказать, речь в «Жеті 
жарғы» шла в большей степени об 
ущербе, нанесенном семье девуш-
ки или женщины, а не ей лично. 
Законодательство было нацелено 
на то, чтобы прекратить бесконеч-
ные споры и военные столкнове-
ния родов из-за женщин, того, что 

называется «жесір дауы». Поэтому, 
если девушка не была просватана, 
обидчик был готов жениться на 
ней, а ее семья была согласна на 
это, дело заканчивалось выплатой 
калыма и крупного штрафа.

И еще один момент. «Жеті 
жарғы» считается прогрессивным, 
поскольку пыталось кровную месть 
заменить в большинстве случаев 
выплатой штрафов. Возможно, это 
и так. Но, по мнению кюйши, пи-
сателя и одного из лучших знатоков 
традиционной казахской культуры 
Таласбека Асемкулова, например, 
подобная замена привела к паде-
нию нравов, в то время как дуэль и 
кровная месть, принятые у казахов 
до этого, побуждали мужчин к 

увозит его с собой, утром обна-
руживает ошибку и смиряется с 
судьбой. Этот вариант можно было 
бы и не рассматривать в качестве 
похищения, но у сказочного моти-
ва есть любопытное продолжение.

В XIX – начале XX века казах-
ская устная литература продолжала 
развиваться весьма интересным 
образом. Влияние письменной ка-
захской и переводной литературы, 
возможно даже кино, ускорило 
вызревание в недрах устной лите-
ратуры новых жанров. В частности, 
появляется нечто вроде плутовско-
го романа в стихах. Один из любо-
пытнейших образчиков – «Песня 
Карги» неизвестного автора, впер-
вые опубликованная в 1938 году, а в 

обстоятельства своей женитьбы, 
чтобы не опозорить доставшую-
ся ему столь странным образом 
жену.

В одной бытовой сказке раз-
бойники ночью в степи захватыва-
ют одинокую девушку, но отпуска-
ют ее после рассказа о благородстве 
законного жениха, позволившего 
ей в первую брачную ночь попро-
щаться с возлюбленным, и воз-
любленного, отказавшегося при-
коснуться к чужой законной жене.

Есть еще один сюжет истории 
и литературы. Как известно, ко-
чевники всегда брали в качестве 
трофея девушек и молодых жен-
щин. Как решалась их судьба? 
Абдижамил Нурпеисов в романе 

ние с десятками тысяч захваченных 
казахами пленниц, так же как с уве-
денными в плен казашками, было 
всегда рыцарским. Но все-таки 
более или менее мягкое отношение 
было тем, что в этологии называют 
«идеальной нормой».

Да и логически рассуждая, 
общество, в котором мужчины 
регулярно отсутствуют, пребывая 
в походе или на дальнем отгоне, не 
может строиться на насилии над 
женщиной, так же как дедовщина 
невозможна в воюющей армии. 
Когда мужчина уходит в очередной 
поход, его семья остается на оди-
ноком стойбище далеко в степи, в 
любой момент может подвергнуть-
ся набегу или нападению волков. 

ОБРАЩАТЬСЯ С ЖЕНОЙ 
ПРЕВРАЩАЕТ ЕЕ В РАБЫНЮ»

«НЕ УМЕЮЩИЙ

«Похищение любимой невесты». 
Неизвестный художник 

взаимной учтивости. Кстати, из 
рассказов моей әже – уроженки 
Западного Казахстана – следует, 
что похищение девушки в начале 
XX века вело к вооруженному пре-
следованию и столкновению двух 
родов. О том, были эти похищения 
по согласию девушки, я не догада-
лась в свое время спросить.

Если обратиться к казахскому 
литературному наследию, то мотив 
похищения девушки против ее 
воли упоминается в двух ситуа-
циях.

Во-первых, это один из поч-
ти обязательных пунктов угрозы 
батыра вражескому хану: убить 
самого хана, разгромить его ставку, 
ханских беков сделать пастухами, с 
его сыном-наследником сыграть в 
кокпар, а дочь увезти на крупе коня 
и превратить в наложницу (или 
жену) и т.д. Здесь все ясно. По-
хищение девушки воспринимается 
как элемент кровной вражды.

Во-вторых, в сказках ханская 
дочь хочет против воли отца выйти 
замуж за друга и договаривается 
ночью убежать с ним, но в ночной 
тьме девушка принимает случай-
ного путника за своего жениха и 

наше время – в книге Журсинбека 
Сеилова «Тағылым тамшылары» 
(«Капли истины». Астана, «Фоли-
ант», 2012). Авантюрный сюжет, 
реалии кочевой жизни, сюжетные 
повороты из сказок, вполне со-
временные психологические кол-
лизии, а также унаследованные от 
мифо-эпической традиции образы 
и средства художественной вырази-
тельности сплетаются в поэме.

В «Песне Карги» основной 
сюжет завязывается так. Барымтач 
и вор-одиночка Карга залег в роще 
за незнакомым аулом ждать ночи. 
Поздно вечером аул затих, Карга 
собрался было «на дело», как к 
роще подъехал всадник одвуконь, 
привязал лошадей и пошел в аул 
пешком, крадучись. «Неужели кол-
лега?» – удивился Карга, на всякий 
случай забрал лошадей и привязал 
их в другом месте. Вскоре мужчина 
вернулся с девушкой, лошадей не 
было, мужчина ушел искать их. 
Карга отвязал лошадей и подошел 
к девушке с той стороны, в которую 
ушел мужчина, подсадил ее молча в 
седло, и они ускакали.

Если в сказке ханская дочь 
будит случайно заснувшего в на-
значенном ею месте путника, то 
здесь явный умысел. Пара скачет 
всю ночь, утром девушка обна-
руживает рядом с собой чужака, 
падает в обморок, Карга приводит 
ее в чувства. Девушка, очнувшись, 
начинает ругать его: мол, неужели 
ты такой урод и глупец, что ни 
одна знакомая девушка на тебя 
не смотрит, и ты воруешь первую 
попавшуюся. Бездомный и нищий 
Карга возмущен такими упреками 
до глубины души и предлагает от-
везти ее обратно. Тут новая инте-
ресная коллизия, но пересказывать 
не буду (предлагаю обратиться к 
поэме).

В связи с темой хочется под-
черкнуть. Карга – вор без особых 
нравственных устоев, «сам себе 
закон», например, он прячется 
в могиле и изображает привиде-
ние, презрев казахское почитание 
умерших. Он хитростью увез де-
вушку, но даже он не позволяет 
себе насилия над беззащитной 
жертвой, предоставляет ей право 
самой решить свою судьбу. Затем 
всю жизнь он скрывает от родичей 

«Кровь и пот» описывает неглас-
ное соглашение, существовавшее 
между казахами и туркменами: 
пленницы были неприкосновенны 
до тех пор, пока аламаны не вер-
нутся в родные места. Женщина 
сама могла во время ночной стоян-
ки прийти к какому-то из воинов, 
и тогда он был обязан взять ее в 
жены. Все остальные пленницы 
были защищены от домогательств 
по крайней мере в течение похода, 
и для их родственников это был 
шанс вернуть жен и дочерей невре-
димыми. Литературный домысел? 
Вряд ли. Роман написан в совет-
ской идеологической парадигме 
и безжалостно изображает грубые 
нравы того времени.

Кстати, легенда о скале Ок-
жетпес рассказывает: хан и все 
казахские воины были очарованы 
калмыцкой пленницей, но она ска-
зала, что выйдет за того, чья стрела 
долетит до вершины Окжетпес. В 
казахский стан проник ее жених, 
он оказался лучшим стрелком, 
и казахи отдали ему пленницу. 
Красивая байка для туристов? Воз-
можно. Но легенда о батыре Баяне 
– одном из лучших воинов Аблай-
хана – вполне реальна. Баян привез 
к себе в аул пленницу-калмычку 
в надежде, что со временем она 
смягчится и согласится стать его 
женой. Но девушка втайне стала 
встречаться с младшим братом Ба-
яна Нояном и уговорила его бежать 
вместе к калмыкам. Баян догнал 
беглецов и убил и брата-предателя, 
и пленницу.

Но мне хочется подчеркнуть 
другое: Баян, образ которого в 
фольклоре довольно брутален, 
ждет согласия пленницы на брак. Я 
не пытаюсь доказать, что обраще-

И он не может доверить жизнь 
своих престарелых родителей и 
детей, свое имущество, наконец, 
озлобленной, затаившей месть 
женщине. Оставить близких на 
безвольную, сломленную женщину 
также опасно.

По мнению Таласбека Асем-
кулова, два фактора привели в 
XVIII-XIX веках к огрублению 
нравов казахов, в частности, по от-
ношению к женщинам. Во-первых, 
бесконечная война с калмыками, 
захват пленных женщин, которых 
привозили так сказать «на крупе 
коня» и превращали в токал или 
невольниц. Обилие женщин обе-
сценивало их, к тому же привычка 
грубо относиться с пленными жен-
щинами переносилась и на своих. 
Во-вторых, поражение кочевой 
цивилизации, более конкретно, 
колониальное рабство, бессилие 
казахов перед внешним врагом за-
ставляло их вымещать свою агрес-
сию на слабых – на женщинах и 
детях.

Получается, поборники «казах-
ских обычаев» пытаются увекове-
чить поражение нации? Может ли 
женщина, подвергшаяся насилию с 
согласия своих родителей и потому 
смирившаяся с ним, родить счаст-
ливых и свободных детей?

Казахская пословица гласит: 
«Жібекті түте алмаған жүн қылар, 
қатын күте алмаған күң қылар» – 
«Тот, кто не умеет обращаться с 
шелком, превращает его в шерсть, 
тот, кто не умеет обращаться с же-
ной (беречь ее, ухаживать за ней), 
превращает ее в рабыню». 

Зира НАУРЫЗБАЕВА
express-k.kz 

(в сокращении)
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А й д ы ң - к ү н н і ң  а м а н ы н д а 
төбемізден жай түскендей суық 
xабар жетті! Алладан үкім келіп, аб-
зал   құдамыз Батырxан Нақымовтан 
айрылып қалыппыз!…

Түркістан облысы, Ордабасы 
ауданы, Темірлан ауылында 1953 
жылы 10 наурызда  туған Батырхан 
Нахымов 2018 жылы 12-қазанда 
Астанада  мезгілсіз өмірден өтті.

Қайтпас сапарға аттанардан 
төрт-ақ күн бұрын  Астанадағы 
ағамыздың  шаңырағында –  төрде 
төредей болып отырғанын көріп, 
төбем көкке жеткендей, көктен 

іздегенім жерден табылғандай 
қ у а н ы п  к е т і п  е д і м .  Қ а д і р л і 
Батырxан құдам да мені көргенге 
қатты қуанып, екеуміз арқа-жарқа 
болып, арғы-бергі әңгімелерді 
ақтарып, бір мәз болып қалып 
едік. «Екі күннен кейін ота жасауға 
жатамын» деп еді. Көңілі көтеріңкі 
болып, алдағы сынаққа Алла жар 
болсын деп, сенімі берік болып 
отырған. «Ауырып қалдым, аунап 
тұрдым дегендей, ертең-ақ құдай 
қаласа атқа мініп кетесіз» деп, – мен 
де берік сеніммен айтып едім. 11-ші 
қазан күні жолға шығар алдында 
ауруxанаға кіріп, құдамның көңілін 
бір аулап шығайын деп, жеңгеміз 
Кішкентайға xабарласқанымда:  
«Сағат төрттен кейін ғана кіргізеді. 
Біз қазір көкеңіз екеуміз рұқсат 
сұрап қана кірудеміз. Бүгін 5-те 
Алматыға ұшып бара жатсаңыз, 
үлгермейсіз, ертең келгесін кіре 
бересіз ғой. Әлі бір айдай емделеді», 
– деп еді. Әкесінің ару да, ақылды 
қызы да бұл сөздерді бар сеніммен 
айтып еді.

Ал Алла ісіне қайран жоқ! Тек 

Сіздерге бекем болыңыздар деп, 
құдайдан сабыр тілейміз! Мүмкін, 
дүниеден құйрықты жұлдыздай 
жарқ етіп өте шыққан Дүйсенxан 
Нақымовтай дүлділ ақынның 
ақынжанды бауыры болғасын ба, 
біз Батырxан құдамыз екеуміз бір 
көргеннен бір-бірімізді жанымыз 
жақын тартып кеткен еді.

А с қ а р  А л т а й д ы ң  Қ а т о н -
Қарағайына тікұшақпен тіке ұшып 
барған, жолай мақтаулы маржан 
көл – Марқакөлде марқайып, 
ұшқыш балық аулап, ұшып-қонған 
қызықты күндерді біраз еске алып 
едік кеше ғана.

Мен Алтайдың тауында өріп 
жүрген керемет кербұғылардың  
мүйізінің қанын ішкенді көтере 
а л м а й ,  а у ы р ы п  қ а л ғ а н д а , 
құдамның өзін құлай күтіп жатқан 
шығыстықтардың қаумалауынан 
шығып кетіп, өзге де күтушілерге 
сене қоймай, мен секілді өзіне 
серік болған сері құдасына өзі тамақ 
тасығанын айтып, бір раxаттанып 
күлгеніміз де кеше ғана еді…

С о л  ш ы р а й л ы  Ш ы ғ ы с т а н 

Алматыға дейінгі бүкіл елді аралап 
көлікпен қайтарда талай әңгіменің 
түбін түсіріп, талай сыр шертіліп 
еді-ау.

Алматыда үйде болғанда асыл 
құдамыз, сіз біздің үйдегі келініңіз 
Жәннатқа риза болып, «Құдай 
қаласа, әлі тойда талай бірге бо-
ламыз», – деп едіңіз. Содан бо-
лар, ана жылы Алатау батырдың 
тұсаукесерінде келініңіз Жәннат 
та «Тойда бас құдамыз көрінбейді 
ғой» деп, қазақтың бар жақсы-
жайсаңының ішінен сізді елеңдеп 
іздеп еді. Мен де сөз кезегі кел-
генде: «Бұл жерде төрде ең қадірлі 
болып, Алатау батырдың нағашысы 
– Батырхан  құдамыз отыруы ке-
рек еді, ауырып қалыпты» деп, 
өкінішімді білдірген болатынмын. 
Құдамыздың елге елеусіз болып 
көрінген қауіпті кеселі сол кезде 
басталып кеткенін біз білмеген 
екенбіз. 

Құрметті құдамызды ең бірінші 
ағайындардың ішінен мен көріп, 
дидарласып едім. Ең соңғы да мен 
көрген, мен сырласқан болып 

тұрмын шамасы! Қандай өкінішті! 
Бұндай боларын, Алланың ақырғы 
күндері санаулы екенін білмедім 
ғ о й .  Ә й т п е с е ,  « Қ о н ы п  к е т е 
салмайсың ба, көкең де сәлден соң 
кеп қалар», – деген құданың сөзіне 
құлай салар едім ғой… Әшейінде, 
бір қалада тұрсақ та, қона жа-
тып жүрген ақеділ аға, ақжарма 
жеңгемнің ақжайлау үйі емес пе 
еді…

Қош болыңыз, көңілі бала-
д а й ,  к ө р к е м  м і н е з д і  қ а й р а н 
асыл құдамыз! Алла алдыңыздан 
жарылқасын! Иманыңыз саламат 
болып, алдыңыз пейіш, артыңыз 
кеніш болғай! Жаныңыз жәннатта 
болып, пейіште нұрыңыз шалқығай.

Ұрпақтарыңызға Алла ұзақ өмір 
сыйлағай!

Батырхан құдамыздың отба-
сына, туған-туыс, ағайындарға, 
қ ұ д а л а р ы м ы з ғ а ,  К і ш к е н т а й 
жеңгеміз бен Ислам көкемізге  ауыр 
қайғыларын бөлісіп, көңіл айтамыз.

Құдалары атынан, Қазыбек ИСА
                             13.10.2018 жыл.

Атына сай Алаштың айбар-
лы абызы болған Шерағаң да 
өмірден өтті! Дүние жалған де-
ген осы да!.. Алматыда бола ал-
май, тар жол тайғақ кешуде де 
таймаған, тайсақтамаған тарлан-
мен қоштаса алмай қалғанымыз 
өте өкінішті!..

2 0 0 4  ж ы л ы  « Қ а з а қ  ү н і » 
газетінің (ол кезде «Жас қазақ 
үні» деп аталатын, ел ішінде 
«Жас қазақ» деп те айта беретін) 

сы ержүрек Ержұман Смайыл 
ағамыз еді ол кезде) сол нөмірінің 
бірінші бетінде белгілі жазушы 
Бексұлтан Нұрже кеұлы: «Бүгін 
«Жас қазақ үні» газетінен мен 
мүшесі болып табы латын «Ауыл» 
партиясының төрағасы Ғани 
Қалиевтің Парламентте қазақ 
тіліне қарсы шыққанын оқып, 
мен бұндай басшысы бар партия 
қатарында бола алмайтынымды 
мәлімдеймін» – деп, партиялық 

лантты інісінің мезгілсіз қазасына 
келіп, қоштасқанына ел разы 
болған еді.

Кеше ғана қаралы хабарды 
есіт кенде Шерағаңның 1992 
жылы Қазақстан Президенті 
Н ұ р с ұ л т а н  Н а з а р б а е в т ы ң 
қатысуымен өткен үлкен жи-
ында ұлттық мәселелерге өткір 
үн қатып, мемлекеттік тілдің 
мүддесін батыл көтерген сирек 
видеосын «Халықтың обалына 
қалмау үшін ҚАЗАҚ ТІЛІН орыс 
тілімен ТАЙТАЛАСТЫРЫП, 
ҚИЯНАТ жасамау керек!» деген 
тақырыппен оқырман қауымға 
ұсына отырып, қаламгердің 
қазасына қабырғасы қайысқан 
бар қазаққа көңіл айтқан бола-
тынбыз. Сонымен қатар осындай 
тіл туралы тіліп айтқан бірнеше 
видеоларын қатар жарияладық.

Алаштың арманын айтып кет-
кен абызымыз Шерағамызбен 
қоштаса атырып, алды пейіш, 
арты кеніш болғай дейміз. Има-
ны саламат болып, Алла алдынан 
жарылқасын деп тілейміз!

Қазақ халқы тұрғанда, қазақ-
тың жыры мен мұңын айта алған, 
атына сай айбарлы барыстың 
– Шерінің шерін тарқатып 
кеткен Шеріағамыз ешқашан 
ұмытылмақ емес!

Қазыбек ИСА
«Қазақ үні» газеті

Qazaquni.kz

Жыла Қазақ,
Етегіңді толтырып,
Сөйлемейді енді қайта ол тұрып.
Тірісінде қадіріне жете алмай,
Өкінеміз алғаннан соң өлтіріп.

Жыла Қазақ,
Көздің жасын көлдетіп,
Өзегіңнің өкінішін шөлдетіп.
Дүниенің жалғандығын дәлелдеп,
Арамыздан бара жатыр, ол кетіп.

Жоқта Қазақ,
Жоқтауыңды тоқтатпа,
Көсеу ұстап, ошағыңда от жақпа.
Мына «Бір кем дүниені» тәрк етіп,
Шерхан кетті, түсіп бақи – соқпаққа.

Шерхан кетті,
Шерағаммен шер кетті,
Қайғысымен күңірентіп жер-көкті.
Ары менен абыройын қазық қып,
Қаламымен қалың жұртын тербетті.

Мінез кетті,
Мінез кетіп, мін қалды,
Айтылмаған ақиқат пен сын қалды.
Күңіреніп күрең күзгі күн қалды,
Жұлдыз сөніп, ай тұтылған түн қалды.

Бүгінгі күн,
«Қызыл жебе» сынған күн,
Өкініштің көз жасына тұнған күн.
«Ай мен Айша» басу айтып Қазаққа,
Шерхан ағам екінші рет – туған күн!

Әлібек ШЕГЕБАЙ

ШЕРХАН – ШЕР

АТЫНА САЙ 
АЛАШТЫҢ АЙБАРЛЫ 

АБЫЗЫ ЕДІ!..

Ақынжанды, асыл азамат еді!..

Парламенттегі мемлекеттік тілге 
қарсы шыққан депутаттардың 
стенограммалық тізімін жария-
лауы қалғыған қазақ қоғамына 
жарылған сенсациялық бомба 
болды. Өйткені, қазақ тіліне 
қарсы шыққандардың 80-90 
пайызы… қазақтар еді… Менің 
«Мемлекетт ік  т ілд і  табанға 
таптаған Парламент таратылуы 
тиіс!» атты мақалам елімізді дүр 
сілкіндіріп, Алматыда Жазушы-
лар одағына жиналған зиялы 
қауымның Сенат пен Мәжіліске 
Ашық хат жолдауына себепші 
болды. Оны көптеген баспасөз 
құралдары қатты қолдап кеткені 
белгілі. Сол кезде бізді елдің 
а л д ы м е н  қ о л д а ғ а н  б і р т у а р 
қаламгер-қайраткер Шерхан 
Мұртаза еліміздің бас газеті «Еге-
мен Қазақтанда» «Өз еліндегі 
өгей тіл» атты мақала жария-
лап: «Кімнің кім екенін білгің кел
се, тек «Жас қазақ үні» газетінен 
ғана оқып, біле аласыздар» десе, 
қаламгерлердің бас басылымы 
«Қазақ әдебиеті» газеті: «Жас 
қазақ үні» бір мақаласымен-ақ 
ұйқыдағы жұртты оятты» деп жаз-
ды. «Қазақ үні» газетінің сол бір 
ғана мақаласы Парламенттің «Да-
уыс беру стенограммасы сыртқа 
шығарылмасын» деген ереже 
қабылдауына мәжбүр етті.

Ш е р а ғ а ң н ы ң  а т а л м ы ш 
мақала  сы шыққан «Егемен 
Қазақстан» газетінің (басшы-

билетін лақтырып тастап кеткен 
болатын…

Сол кезде Мәжіліс депутаты, 
«Ауыл» партиясының төрағасы 
Ғани Қалиев бастаған талай қазақ 
депутаттар төрт рет дауыс берудің 
төртеуінде де қазақ тіліне қарсы 
шыққан еді…

Бұл 2004 жылы болған оқиға 
еді…

Кейін Оңтүстік Қазақстан об-
лысы Түлкібас ауданында Дархан 
Мыңбай әкім болып жүргенде 
елге келген Шерағаңмен бірге 
тау баурайында бір дастарханда 
кездесіп қалдық. Әсерлі әңгімесін 
тыңдап, тартымды тағылымын 
көріп, өнегесіне қанықтық. Сол 
кезде мен кезінде «Егеменге» 
шыққан, біздің газетімізді елге 
ерекше таныстырған мақаласын 
еске салдым. «Сіздің сол «Кімнің 
кім екенін білгің келсе, тек «Жас 
қазақ үні» газетінен ғана оқып, 
біле аласыздар» деген сөзіңізді біз 
кімге барсақ та, қайда барсақ та, 
алдымызға салып алып жүрміз. 
Жас газетке жақсылап, жарқын 
жарнама жасап берген Сізге мың да 
бір рахмет!» – деп, алғысымызды 
айтқан болатынбыз. Шерағаң 
да рахметін айтып, ризалығын 
білдіріп жатты. Шерағаңды кейін 
дарынды ақын, айтыскер Есенқұл 
Жақыпбектің қазасында, аста 
көріп  сәлем бердік .  Өзі  де 
денсаулығы сыр беріп жүргеніне 
қарамастан, сонау Тараздан та-
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ӘЗІЛ-ШЫНЫ АРАЛАС

- Кеше мен екі үйрек атып 
алдым...

- Жабайы үйректер ме?
- Үйректер жабайы болмай 
шықты. Бірақ олардың иесі 

жабайының жабайысы екен.
* * *

“Қазақ тілі” сабағында 
мұғалім:

- Ішінде «п» әрпі бар сөз 
айтыңдаршы, - депті. Арт 

жақтағы парталардың бірінен 
қолын көтерген бала: 

- Қазан! - дейді. Мұғалім: 
- Қазанның қай жерінде п әрпі 
бар еді? - дейді. Сонда оқушы: 

- Қақпағында! - деген екен.
***

- Ата, осы сіз ғой феодализм 
кезінде де, енді, міне, капита-
лизмде де өмір сүріп келесіз. 

Шыныңызды айтыңызшы, 
қай заманда өмір сүрген 

жақсы екен?
- Е, несін айтасың балам, бай 
болсаң - феодализмде, кедей 

болсаң - социализмде, ұры 
болсаң - капитализмде өмір 
сүрген жақсы! - деген екен 

атасы.
***

Ауыл әкімі кабинетінен атып 
шығып, хатшы қызға дүрсе 

қоя береді:
- Менің үстелімнің үстіндегі 
шаңды саған кім сүрт деді?!

- Не болып қалды, ағай?
- Онда өте бір маңызды теле-

фон жазылған болатын, - 
депті.

***
Қожа керілдесіп тұрған екі 

жігіттің үстінен шығып қалып, 
арашаға түсіп, бірін жетектеп 

ол жерден алып кетеді.
Ызадан қалшылдап келе 
жатқан жігіт былай шыға 

бере:
- Қожеке, сен 

арашаламағанда әлгінің 
жағын айырып жіберетін 

едім, - дейді кіжіне сөйлеп.
- Пайданы білмейді екенсің, 

- деп ұрсыпты Қожа сонда 
әлгі жігітке, - оның жағын 
жұдырығыңды ауыртып 
айырғанмен ол саған бір 

теңге де бермейді. Сен одан 
да менің отынымды жарып, 
балтамен-ақ айырып бер. 

Шайлық ақша таппағаныңды 
көрейін.

Дайындаған: Қажымұқан ҒАБДОЛЛА

Егер ер азаматтар арасында «Ұл 
немесе қыз?» деген сауалнама 
жүргізсек, басым көпшілігі өзіне 
мұрагер боларлық «ұл» деп жа
уап қатары сөзсіз. Әсіресе, бұл 
түркі елдері мен шығыс Азия 
елдерінде жиі сұранысқа ие. 
Дегенмен, ер азаматтар ұлды 
қалағанымен, қыздарына деген 
махаббаты басым келеді. Соны
мен, оның сыры неде? 

Бұл сұраққа жауап беретін 
ер азаматтарды үшке бөлуге бо-
лады: Бірінші санаттағылар – 
бұл сұрақ төңірегінде мүлдем 
ойланбағандар. Екінші санатқа 
жататындар – ұлдарының көп 
болғанын армандайтындар. Бұл 
отбасының жалғасы, мұрагерім, 
«тұяғым» деген түсінікпен тікелей 
байланысты. 

Үшіншіс шынымен ұлды бо-
луды армандайтындар. Олар ұлы 
дүниеге келе сала достарымен 
уақыт өткізуді тоқтатады. Ұлымен 
бірге серуендеп, онымен фут-

бол ойнап, арнайы  жаттығуларға 
барады. Нағыз ер азаматқа тән 
достық қарым-қатынасты орнату 
үшін тырысады. Көп жағдайда өзі 
жетпеген жетістікті ұл баласының 

болашағына іліп қоятындар аз 
емес. 

Дегенмен, әке қызы десе жаны 
шыға жаздап, оларға махаббатпен, 
асқан нәзіктікпен қарап, еркелетуге 
құмар болады? 

Біріншіден, қыз баласы әрқашан 
қамқорлықты талап етеді. Бұл ер 
азаматқа өзін әрқашан жас сезінуге 
әрі күшті екенін ұғуға мүмкіндік 
береді. 

Екіншіден, адам жаны сұлулыққа 
қ ұ м а р  б о л с а ,  қ ы з  б а л а с ы н ы ң 
сұлулығы – құдіретті күш. 

Үшіншіден, қыз балалар кері 
жауап қата алады. Қамқорлық пен 
нәзіктікке қажетті мөлшерде жау-
ап береді. Өздері аңғармаса да, ер 
азаматтар өз қыздарынан нағыз 
сұлулық эталоны мен мінсіздікті 
тәрбиелеуге тырысады. Әрине, 
жары бар байлығы, бірақ, қыздары 
ер азаматтың нағыз қазынасы. 
Сондықтан да, қыздардың әкеге де-
ген махаббаты шексіз болады.

massaget.kz

Қыздар неге әкесіне жақын?

Қызықты деректер
1. Ұшақта отырған кезде сіздің шашыңыз екі есе өседі. 

2. Адам ДНК-сының 30%-ы салаттыкіне ұқсайды. 

3. Жаһандық жылу ішімдік құмарларды сырасыз 
қалдырады. 

4. Көзі көк жандар өзгелеріне қарағанда ауруға 
сезімтал келеді. 

5. Аралар төртке дейін санай алады. 

6. Су құйылған стақандағы суды 80 жыл бойы айқайлап 
тұрып қайнатуға болады. 

7. Тарақан бассыз 9 күн өмір сүреді. Бұдан кейін 
аштықтан өледі. 

8. Билл Гейтсті кішкентай кезінде «Con» деп 
мазақтағандықтан, Windows бағдарламасында дәл 

осындай атаумен жаңа папка ашуға болмайды. 

massaget.kz

•	 Егер кокакола сусынын боямағанда 
оның түсі жасыл болатын еді. 

•	 Титаник фильмін түсіруге кеткен қаражат 
кеменің бағасынан да қымбат тұрады. 

•	 «Чупачупс» логотипін Сальвадор Дали 
салған.

•	 Лимонның құрамында құлпынайға 
қарағанда қант көп. 

•	 Чаплин «Чаплиннің егізі» атты байқауда 
үшінші орын алған. 

•	 Балалар көктем мезгілінде жылдам өседі. 

•	 Мысық өмірінің 70%ын ұйқыға арнайды. 

•	 Ең көп тонау сейсенбі күні жүзеге асады. 

•	 Егер акула аяғын жоғары қаратып 
жүзетін болса, комаға түсіп қалуы 
мүмкін. 

•	 Қорқып тұрған адам айналасындағыны 
өте жақсы көреді. 

•	 Әлемдегі ең танымал сөз – ОК. 

•	 Ұлу 3 жыл бойы ұйықтауы мүмкін. 

•	 Аляска туын 13 жастағы бала ойлап 
тапқан. 

•	 Ағылшын кітапханаларында «Гиннесс 
рекордтар кітабы» көп ұрланады. 24. 
1979 жылы 18 ақпанда Сахара шөліне 
қар жауған. 

•	 Сиене мен Италияда Мария есімді 
қыздарға түнде көше кезіп жүруге бол
майды. 
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Р Қазақстанның бетке ұстар 
азаматтарын халыққа 
таныстырған «100 жаңа есім» 
жобасы биыл бізді мақтан 
тұтарлық жаңа тұлғалармен 
қауыштырды. Есімдер тізімі 
жыл сайын қосылып отырса 
да, әр жоба жеңімпазының 
орны бір бөлек. Себебі, 
олардың әрқайсысы еліміздің 
дамуына өз үлестерін қосып 
келеді. Өнерімен талайларды 
тамсандырып келе жатқан 
Алексей Лодочников өзінің 
замандастарына үлгі тұтатрлық 
жан. Жүрегі қазақ деп соғатын 
қазақтың сары баласы қазақ 
тілі мен жастар саясаты 
турасындағы өз ойымен бөлісті.

А – материалдың жариялану ақысы төленген

– Алексей, өзіңді қысқаша таныстырып 
өтсең...

– Мен Павлодар облысының тума-
сымын. Ұлтым – орыс. Қазақ тілін жетік  
білемін. Қазақтың қара домбырасымен 
дәстүрлі әндерді орындаймын. Яғни, жа-
ным – қазақ деуіме әбден болады. 

Менің «100 жаңа есім» жобасына ілік-
кенімнің өзіндік бір тарихы бар. 2016 жылы 
Павлодар қаласында Елбасымен кездесу 
болды. Кездесуде мен Президенттің алдын-
да сөз сөйлеп, Ақан серінің «Балқадиша» 
әнін орындадым. Нұрсұлтан атамызға 
әнді орындауым және менің тілді жетік 
меңгергенім ұнап, өте риза болды. Осы 
кездесуден  кейін  Астана  қаласына 
шақырылып, бірнеше мерекеде, кештерде 
ән айттым.

– Өзің жастайыңнан домбыра тартып, 
қазақтың күйін үйреніп, тілімізді еркін 
меңгергенің елеулі ерекшелік. Дегенмен, «100 
жаңа есім» жобасының жеңімпазы атануға 
өзге де қасиеттерің көмектескен болар. Осы 
туралы тарқатып айтып берсең...

–  М е н  « Қ а ш ы р »  б а л а л а р  ү й і н і ң 
түлегімін. «Онда жүрген кезде Елбасымен 

Таразда ҚР Мәдениет және спорт 
министрлігінің қолдауымен киоку-
шинкай-кан каратэден ел чемпионаты 
мәреге жетті.

Ұлттық республикалық киокушинкай-
кан федерациясы БҚО филиалының ди-
ректоры Солонго Исханның айтуынша, 
айтулы додаға 300-ден астам спортшы 
қатысып, ел құрамасына ілігу үшін сынға 
түсті. Барлық өңірден келген спортшылар 
кумитэ, ката және алғаш рет 12 жастағылар 
және одан жоғары жастағылар арасында 
командалық катадан бәсекеге шықты.   
Он сегіз жастан жоғарылар арасында 
кумитэден жалпыкомандалық есепте 

ЗАТЫМ ОРЫС 
БОЛҒАНМЕН, 

ЖАНЫМ ҚАЗАҚ...

Алексей ЛОДОЧНИКОВ, әнші:

Шарайна

 СПОРТ

кездестім. Бойымдағы талантыммен қазақ 
өнерінің дамуына үлес қоссам деймін.  Осы 
жолда тынымсыз жұмыс істеуім өз септігін 
тигізген болар.

– Былтыр Елбасының «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласы 
жарияланды. Қазіргі кезде осы бағдарлама 
аясында көптеген шаралар жүзеге асып жа
тыр. Соның бірі – біз сұхбаттасып отырған 
«Зерен» жазғы жастар білім беру лагері. 
Сенің ойыңша мұндай шараларды өткізу 
қаншалықты маңызды?

– Қазіргі таңда Павлодар облысын-
да «Рухани жаңғыру» аясында өзімнің 
концерттерім өтіп жатыр.  Лагердің 
ұйымдастырушылары хабарласқан кезде 
мен өте қуанып, мұнда келуді жөн көрдім.

Республикалық жастар лагері жай ғана 
қаражат жұмсау емес, лагерде өзіңнің 
жобаларыңмен бөлісіп, оны әрі қарай 
дамытуға мүмкіндік зор. Өкінішке орай, 
бізде көп шаралар жоғары жаққа есеп 
беру үшін жүргізіледі. Сондықтан, жастар 
саласында ұйымдастырылып жатқан жо-
балар мен жоспарларды бір ретке келтіру 
маңызды деп ойлаймын.

– Өмірден өз орнын табу үшін жастар 
қандай болуы керек?

– Байқауымша, замандастарымның дені 
өздерінің ұнататын ісімен айналыспайды, 
көбінесе біреудің айтқанымен жүреді. Кез-
келген адамның ішінде өзінің нақты жақсы 
көретін істері жатыр, бірақ та ол оны жүзеге 
асыра алмайды. Сондықтан, қазірден бас-
тап жастар өзінің жақсы көретін ісімен 
айналысуы керек. Ұнатпайтын іспен айна-
лысса, одан ештеңе шықпайды.

Өзім музыкалық колледжде оқимын. 
Бір жыл оқуым қалды. Бітіргеннен кейін 
жоғары оқу орнына түсемін. Алдағы жос-
парда бағытымды ауыстырамын, өйткені 
қазір тек жалпы музыкамен айналысып 
жүрмін. Музыканың ішінде де көптеген 
салалар бар. Мысалы, сольфеджио, теория 
және т.б. Бұл пәндер кей жағынан маған 
ұнамайды. Көңіліме көбінесе өзімнің 
авторлық әндерімді жазып, халық ал-
дында орындау жақын. Колледжде ондай 
мүмкіндік жоқ, тек оқу керек. Менің арма-
ным – «Шабыт» өнер академиясына түсіп, 
өзімнің жақсы көретін ісіммен айналысу.

– Іске сәт! Алексей, сен домбырамен 
эстрадалық әндерді орындайсың. Ал, мәдени 
салада жаңа бағыт ашатын алдағы уақытқа 
жоспарларың бар ма?

– Көбінесе домбырамен дәстүрлі әндерді 
орындаймын. Бұл – менің мамандығым. Ал 
қазір мен өзімді эстрада жағынан сынап 
жүрмін, өйткені, елімізде эстрада трендке 
айналды. Қазіргі таңда ән айтатындардың 
барлығы экран алдына шығады. Мен де арт-
та қалмай, эстрада жанрында домбыраны 
жаңа қырынан танытсам деген ойдамын.

– Саған көп рахмет! Осы қазақтың қара 
домбырасын жастар арасында насихаттап, 
биік белестерді бағындыруыңа тілектеспіз!
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Астана құрамасы үздік атанса, БҚО - 
екінші, Қарағанды облысының өкілдері 
үшінші орынға ие болды. БҚО-дан 25 
спортшы қатысса, соның 13-і жүлделі 

орындарға ілікті. Атап айтқанда, Алина 
Нұғманова, Рустам Файзулла, Нұргүл Са-
парова чемпиондық атақты жеңіп алды. 
Арзу Төлемесов, Эльнара Тоғызбаева, 
Әлихан Құбаев екінші, Арсен Нағымов, 
Айназ Мәшенова, Гүлзия Өмірзақова, 
Ділнәз Шалабаева, Исламбек Ақберлин, 
Шайнұр Садықов, Азат Қапанов үшінші 
орынға көтерілді. 

Еліміздің түкпір-түкпірінен келген 
7-11 жастағы спортшылар 18 салмақ 
және жас дәрежесіне қарай күш сынасты. 
Мұнда БҚО құрамасы 8 алтын, 5 күміс 
және 4 қола жүлдемен командалық есепте 
жеңіс тұғырына көтерілді.  

Киокушинкай-кан каратэден 
ел чемпионатының жеңімпаздары анықталды 


