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2000 жылғы 11 тамыздан шыға бастады
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Тәкен Әлімқұловтың 
романдары, хикаяттары мен 
әңгімелерін айтпаған күннің 
өзінде, поэзиясы мен сыни 
еңбектері өз алдына бір төбе... 

...Біздің күнтізбеде мұндай комсомолдың туған күні мерекесі 
жоқ. Біз Мәжілістің ресми отырысында отырмыз. Егер 
біреулер үшін бұл мереке болса, мәжілістің ресми жиынында 
емес, басқа жерде бір-бірлеріңізді құттықтаңыздар! 

2-бет 3-бет

МИНИСТР 
ИНТЕРНЕТТІ 
БҰҒАТТАУ 
ҚАУЛЫСЫНА
ТҮСІНІК БЕРДІ

ШЕНЕУНІКТЕР 
ХАЛЫҚ ҮНІНЕ ҚАШАН 
ҚҰЛАҚ ТҮРЕДІ?

«ЗА КАЖДОЕ СЛОВО, 
ОБОРОТ, ЗАПЯТУЮ 
ЛЮДИ БЬЮТСЯ». 
Как переводят 100 лучших 
учебников мира на казахский язык 

12-бет

Из года в год в начале учебного года обсуждается проблема поборов в школах. И 
в этом году официально заявили: поборы с родителей в школах – незаконные. По 
словам зампреда Агентства РК по делам государственной службы и противодействию 
коррупции Олжаса Бектенова, сборы с родителей в школах республики стали 
обыденным явлением, при этом они незаконны во всех своих формах.
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Қызылқұмның қиясы мен 
жалдары алдымыздан құшағын 
жайып, теңіздің жағасы ерке 
самалымен қарсы алды. 
Жағасында жарқылдап, жарқын 
қақтық. Туған жердің әр күні 
жаныңа ыстық, жарқын ғой, 
бірақ, бүгін ерекше құлпырып, 
ұзатылатын сұлудай сыланып 
кетіпті. Әсіресе, алтын шуақтарға 
көмілген айнадай аппақ 
айдынның майда толқындары 
сылқ-сылқ күліп, кемерді 
жағалап, жарды сүйіп, тіл 
жетпес бұла қылық танытып, 
әдемі әуен, әсем сыр шашады. 
Жарасымды-ақ! Асығып жолға 
шыққан қонақтарға құрметі мен 
қошаметі сияқты. Беліміз бесіктен 
шыққаннан суын кешіп, құмын 
кесіп өскен өз топырағымыздың 
қазіргі ғажайып тұлғасына, 
ынтық ықыласына таңырқап әрі 
риза болып тұрмыз. 

ШАРЫҚТАЙ БЕР,

ШАРДАРА

ҰЛТТЫҚ 
ӨНЕРДІҢ 

ШЫНАЙЫ 
ЖАНАШЫРЫ

БАБААТАДАН 
БАСТАЛҒАН 

ӨШПЕС ӨМІР
(Дарынды қаламгер 

Тәкен Әлімқұловтың 
жүз жылдығына орай)

ОРМАНҒА ҚАРАП 
«ҰЛИТЫНДАРДЫҢ»
ПАРЛАМЕНТТЕ ОТЫРУЫ – 
ТӘУЕЛСІЗДІГІМІЗГЕ ЗОР ҚАУІП!

НАДО ПЛАТИТЬ ВЕЗДЕ
КОРРУПЦИОННЫЕ ВИРУСЫ 
КАЗАХСТАНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
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ҚР Үкімет басшысы Бақытжан 
Сағынтаев жауапты ведомство-
ларға халықты жұмыспен 
қамту жұмыстарына монито-
ринг жүргізуді жүктеді.

Өзбекстан Республикасы Президентінің жанындағы 
Мемлекеттік басқару академиясындағы кафедра 
меңгерушісі Мансұр Бекмурадов өз елінде тұрып 
жатқан қазақтар туралы мәлімет берді.

ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУ ҚЫЗМЕТІНЕ 
МОНИТОРИНГ ЖҮРГІЗІЛЕДІ

МИНИСТР ИНТЕРНЕТТІ БҰҒАТТАУ 
ҚАУЛЫСЫНА ТҮСІНІК БЕРДІ

«Жалпы, бағдарламаның 
(нәтижелі жұмыспен қамтуды 
және жаппай кәсіпкерлікті да
мытудың 20172021 жылдарға 
арналған мемлекеттік бағдар
ламасы) жоспарлы көрсет
кіштері жаман емес. Жылдың 
соңына дейін әлі екі ай бар. 
Құр метті әкімдер, өздеріңіз
дің баян  дамаларыңызда айтып 
отырғандай, өңірлерде жұмысты 
ары қарай жылдамда тып, жыл
дың соңында жоспарланған 
көрсеткіштің бәріне қол жет
кізуіміз қажет», – деді Бақыт
жан Сағынтаев кезекті Үкімет 
отырысында. Үкімет басшы
сы бұдан басқа Еңбек және 
халықты әлеуметтік қорғау 
министрлігі, ҰЭМ, АШМмен 
бірлесіп, нысаналы топтарды, 

Ақпарат және коммуника-
циялар министрі Дәурен 
Абаев Үкімет қаулыларында 
Қазақстанда әлеуметтік, 
табиғи және техногендік 
сипаттағы төтенше жағдай 
кезінде интернетті бұғаттау 
қаулысына қатысты пікір 
білдірді.

28 қазан күні  Қазақстан 
үкіметі арнайы қаулы шығарып, 
Б а с  п р о к у р а т у р а ,  Ұ л т т ы қ 
қауіпсіздік комитеті, Ішкі істер 
министрліг і  мен Қорғаныс 
м и н и с т р л і г і н е  и н т е р н е т т і 
бұғаттау құқығын берген бола
тын. Қаулыға сәйкес, аталған 
мемлекеттік органдар өкілетті 

Елімізде жыл сайын 40 мыңнан астам 
адам инсультқа шалдығады және 
сырқаттанушыларды жасы жыл сайын 
жасарып барады.

Бұрын бұл дертке көбіне 6070 жастан 
асқан егде адамдар ұшыраса, бүгінде ол 40
50 жастағы жандардың арасында жиіледі. 
Аурудың алдын алу үшін дұрыс тамақтанып, 
салауатты өмір салтын ұстану керек. Сонда 
ғана бұл кеселден арылуға болады. Ұлттық 
нейрохирургия орталығының дәрігерлері 
осылай деп, дабыл қағып отыр. Бүгін орталық 
мамандары инсультпен күрес күніне орай 
келушілерге арнап дәріс оқыды. Мамандардың 
айтуынша, әлемде жылына 33 миллион
нан аса адам инсульт алады. Егер адамның 
бетәлпеті қисайып, аяққолы әлсізденіп, 
сөйлеу қабілеті нашарласа, шұғыл түрде жедел 
жәрдем шақыру керек.

«Инсульттың емі бірінші 4 сағаттың ішінде 
жасалуы тиіс. Егер 4 сағаттан асып кетсе, 
біз ол ауруға көмек бере алмаймыз. Әрине, 
дәрігерлер қолдан келгеннің бәрін жасайды. 
Бірақ, науқас бұрынғы қалпына келмейді», – 
дейді республикалық инсульт проб лемалары 
жөніндегі координациялық орта лықтың бас 
маманы Зәуреш Ахметжанова.

атап айтқанда, жұмыссыздар 
мен өзінөзі жұмыспен қамтып 
отырған адамдардың табы
сын арттыру үшін нәтижелі 
ж ұ м ы с п е н  қ а м т у ғ а  т а р т у 
бойынша қабылдап жатқан 
шаралардың барысына  монито
ринг жүргізу жүйесін жолға қою 
керектігін ескертті. «Бастаубиз
нес» жобасы бойынша оқуын 
аяқтаған адамдарға микронесие 
беру мәселесін толық шешуіміз 

қажет. Бір жыл бойы ол жағын 
айтып келе жатырмыз. Келесі 
жылы бір бағытқа көшуіміз 
қажет», – деді Үкімет басшы
сы. Премьерминистр сондай
ақ, оқығандардың 33 пайызын 
жұмыспен қамтылу көрсеткіші 
т ө м е н  е к е н і н  а й т ы п  ө т т і . 
Б.Сағынтаев бағдарламаның 
тиімділігі тұрғындардың табы
сының өсуіне қарай да баға
лануы тиіс екенін ескертті. 

органмен өзара әрекет ете оты
рып, «әлеуметтік, табиғи және 
техногендік тұрғыдан төтенше 
жағдай болғанда» Үкімет пен 
Президент байланысынан басқа 

интернет пен байланыс жүйесін 
тоқтатуға құзыретті.

«Халықты төтенше жағдай 
туралы құлақтандыру мәселесі 
ең жоғары деңгейде қалып отыр. 
Халықтың дүрлігуіне жол бермес 
үшін мұндай шешімді қандай да 
бір комиссия қабылдайтын бо
лады», – деді министр.

Ақпарат және коммуника
циялар министрі техникалық 
жағынан интернетті бір ғана 
қалада немесе  бір  облыста 
бұғаттау мүмкін екенін айт
ты. Сондайақ, мұндай шара
лар  төтенше жағдайлар кезінде 
желіде түрлі видеолардың тарал
мауы үшін қолға алынбағанын 
мәлімдеді.

«Өзбекстанда 1,5 мил
лионнан астам қазақ өмір 
сүруде. Біздің елде 100ге 
жуық қазақтың ұлттық 
мәдени орталықтары қыз
мет етуде, сондайақ 500
ден астам жалпы білім 
бе ретін мектеп бар. Атап 
айтқанда, қазақ тілінде 
кадрлар даярланып жатыр 
және ансамбльдер, театрлар 
жасақталған. Осы орайда, 
Өзбекстандағы қазақтарға 
тиісті жағдайлар жасалған», 
– деді шетелдік сарапшы 
«Қазақстан және Орта Азия: 
этноәлеуметтік процестер 
мен этномәдени байланыс» 
тақырыбында  ҚХАның 
Орталық Азия ғылыми 
сарапшылық кеңесінің оты
рысында.

С о н ы м е н  қ а т а р ,  о л 
ж а қ ы н д а  ж ү р г і з і л г е н 
әлеу меттік зерттеу нәти
жесіне тоқталды.  Оған 
сәйкес, өзбек ұлтына жат
п а й т ы н  т ұ р ғ ы н д а р д ы ң 

97 пайызы Өзбекстанды 
өздерінің туған елі  деп 
с а н а й т ы н д ы ғ ы н  ж ә н е 
ешқандай да қысым бол
мағанын атап өткен.

«Өздеріңіз білесіздер, 
Орта лық Азияның халықта
ры толеранттығымен, өзге 
халықтарға деген сүйіспен
ш і л і г і м е н ,  о л а р д ы ң 
мәдениетіне сыйластықпен 
қарауымен ерекшеленеді. 
Бүгін Астанада Орталық 
Азия тақырыбында өтіп 
жатқан отырыс ары қарай 
қай бағытта дамудың мүм
кіндіктерін жете түсінуге 
ықпал етеді. Биыл Өзбек
станның Қазақ стандағы 
жылы деп белгі  ленген. 
Б ұ л  ө з  к е з е г і н д е  е к і 
елдің жа қындаса түсуіне 
м ү м к і н   д і к  б е р е д і » ,  – 
деді М.Бек мұрадов. Осы 
орайда ол ал дағы жылы 
Өзбекстандағы Қазақстан 
жылы басталатынын еске 
салды.

Ақпарат

БЮДЖЕТ БОЛЖАМЫ БИІК, 
ОРЫНДАЛУЫ ҚАЛАЙ БОЛМАҚ?

БАЛАНЫ ҮШ ТІЛДЕ ОҚЫТУДЫ
АТА-АНАЛАРЫ ШЕШЕДІ

ЖАЛАҚЫНЫ КӨБЕЙТТІК ДЕП 
БАҒАНЫ КӨТЕРУГЕ БОЛМАЙДЫ

ӨЗБЕКСТАНДА БІР ЖАРЫМ 
МИЛЛИОН ҚАЗАҚ ТҰРАДЫ ИНСУЛЬТ ҒАСЫР 

АУРУЫНА АЙНАЛЫП 
БАРАДЫ

Парламент Мәжілісінің 
жалпы отырысында ҚР 
Ұлттық экономика министрі 
Тимур Сүлейменов еліміздің 
2019-2023 жылдарға 
арналған әлеуметтік-
экономикалық даму болжа-
мын таныстырды. 

Мәжіліс кепілдендірілген 
трансферт туралы құжатты 
мақұлдады. Базалық ставканың 
жаңа деңгейі теңге активтері
не сұранысты арттырады деп 
күтілуде. «Болжам 2017 жылғы 
жалпы ішкі өнімнің есептік 
статистикалық деректері мен 
экономика салаларының осы 
жылдың 7 айының қорытын
дылары және әлемдік тауар 
нарықтарындағы жағдайы 
негізінде жасалды. 2019 жылы 
мұнай бағасы Әлемдік қаржы 
ұйымдарының консенсусбол
жамы бір баррельге 66,7 АҚШ 
долларын құрайды. Осыны 
ескере отырып, базалық сце
нарийде мұнайдың бағасы 60 
АҚШ доллары деп алынды», 

– деді Т.Сүлейменов. Оның 
атап өтуінше, жалпы ішкі 
өнімнің нақты өсуі 2019 жылы 
3,9 па йызды, ал 2023 жылы 
4,6 пайызға дейін болжанады. 
ЖІӨнің орташа жылдық өсуі 
алдағы болжанатын кезеңде 4,2 
пайызды құрайды. «2019 жылы 
номиналды жалпы ішкі өнім 
64,1 триллион теңгеден 2023 
жылы 86,9 триллион теңгеге 
д е й і н  ө с е д і .  Ж а н  б а с ы н а 
шаққандағы жалпы ішкі өнім 
2019 жылы 9,9 мың АҚШ дол
ларын құрап, 2023 жылы ол 12,9 
мың АҚШ долларына дейін 
ұлғаяды», – деп нақтылады 
ведомство басшысы. 

Мемлекеттік жалпыға 
міндетті білім беру стандар-
тында бүлдіршін үш тілді 
қатар меңгеруі керек деп 
жазылмаған. 

Балабақшаға курстар ата
аналар сұранысына сай енгізіліп 
отыр. Яғни, атааналар балала
рын қанша тілде оқы татынын 
балабақшаға жібе ретінін өзі 
шешеді. Бұл туралы ҚР Білім 
және ғылым министрі Ерлан 
Сағадиев балалардың ерте даму
ына арналған бағдар ламалардың 
бірыңғай стандарттарын енгізу 
мәселелері бойынша өткізілген 
отырыста айтты.

Әлеуметтікмәдени даму 
ж ә н е  ғ ы л ы м  к о м и т е т і  н і ң 
мүшесі Мұрат Бахтиярұ лы бала
бақшаларда бүлдіршін дерді үш 
тілде оқытудың кері әсері болуы 
мүмкін екендігіне тоқталды. Ай
туынша, осыдан 25 жыл бұрын 
балабақшада үш тілде оқытуды 

жүзеге асырған мемлекеттер 
бүгінде үлкен қиындыққа тап 
болып отыр. Мұнымен қатар, 
маман шетелдік профессор
мен осы тақырып төңірегінде 
пікір алмасқанын жеткізді. 
Өз кезегінде ҚР Білім және 
ғылым министрі Ерлан Саға
диев балабақшаларға неліктен 
ағылшын тілі курстары енгізіл
генін түсіндіріп өтті.

«Соңғы уақытта балалар
ды үш тілде оқытуға қатысты 
атааналар тарапынан ұсыныс 
көп түскенін байқадық. Осы 
м ә с е л е г е  к е л г е н д е  б і з д і ң 
ұстанымымыз – атааналар 
өздері шешсін. Балаларын үш 
тілді балабақшаға бергісі келсе, 
берсін. Керісінше бала ларының 
бір тілді  ғана меңгергенін 
қаласа, оны да өздері шешсін. 
Бастысы, біз бүлдіршіндерге 
үш тілді қатар меңгеруге жағдай 
жасап отырмыз», – деді Ерлан 
Сағадиев.

Ұлттық экономика министрі 
Тимур Сүлейменов 
қазақстандық кәсіпкерлер 
мен өндірушілерге үндеу 
жасады. Министр 
Президенттің жалақыны 
өсіру туралы заңынан кейін 
бағаны көтермеуді сұрады.

Министрге еліміздегі әлеу
меттік маңызы бар тауарлар 
қымбаттай ма, жоқ па деген 
сұрақ қойылды.

«Бизнесмендерімізге, ірі 
және ұсақ сауда желілеріне 
ү н д е у  ж а с а ғ ы м  к е л е д і . 
Біз жалақы өсті деп бағаны 
көтермеуіміз керек. Жалпы 
экономикамыз өсті, бірақ әр 
адамның табысы өсті деп айта 
алмаймыз. Сондықтан, қазір 
осындай шешім шығардық. 
Халықтың нақты табысы эко
номика өсіміне сәйкес болуы 
үшін осылай жасап жатырмыз», 
– деп түсіндірді министр.

Министр кәсіпкерлердің 
әлеуметтік жауапкершілік та
нытып, бағаны көтермейтініне 
сенетінін айтты.

«Біздің барлық кәсіпкерге 
өтініш, осы жақсы бір өзгерісті 
дұрыс қабылдаңыздар. Бағаны 
көтерудің қажеті жоқ», – деді 
ұлттық экономика министрі.

Сүлейменов уәкілетті орган
дардың баға өсімін қатаң қада
ғалайтынын ескертті.  Мұның 
алдында министр жалақы
ның өсуі  министрлер мен 
депутаттарға қатысы жоқ екенін 
мәлімдеген болатын.
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Қоғам болып қауымдасып өмір сүрген соң әрбір адам халқына, 
еліне қызмет етуге міндетті. Аула сыпырушы, етікшіден бастап түрлі 
лауазымдағы әкімдер де өз елінің көркейе түсуіне, өз жұртының 
тұрмысын жақсарту үшін аянбай еңбек етуге тиісті. Бұл қоғамда 
қалыптасқан бұлжымас қағида, ешқандай дәлелдеуді қажет етпейтін 
ереже. Өкінішке орай, осы бір заңдылық үнемі сақтала бермейді, тіпті 
өрескел бұзылады. Түрлі заң бұзушылықты басқа емес, таянғанда 
тіреу, жығылғанда сүйеу болар деп барша халық сенім артқан 
мемлекеттік қызметшілер тарапынан жиі байқап жүрміз. Біреулері 
пара алып жемқорлыққа салынса, екіншілері жайлы орынға жайғасып 
алып, халықтың мұң-мұқтажына, шырылдаған жанай қайына құлақ 
түрмейді. Сонда олар халық есебінен айлық алып, құзіретті кеңседе не 
бітіріп отыр?..

2-3-бетті дайындаған 
Зейнолла ҚАБИОЛЛАҰЛЫ

Алматы қаласы Алатау ауда
нында орналасқан «Ұлжан» ық
шамауданы еліміздің тәуелсіз
дігімен түйдей құрдас, іргетасы 
сонау 1991 жылы қалана басталған
ды. Қалалық бюджетте көк тиын 
жоқ кезде, зейнеткерлерге ақша 
тауып бере алмай жатқан жыл
дардың қиындығын тұрғындар 
талай тартқан болатын. Жол, 

Әлеумет

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ӘКІМІ БАУЫРЖАН БАЙБЕКТІҢ, ҚАЛАЛЫҚ МӘСЛИХАТ ХАТШЫСЫ ҚАЛДЫБАЙ ҚАЗАНБАЕВТЫҢ НАЗАРЫНА

«үйдегі бағаны базардағы нарық 
бұзады» демекші, жоспарлары 
жолай бұзылып, құрылыс аяқсыз 
қалды. Су мен кәріз жүйесі әлі 
де пайдалануға берілген жоқ. 
Әкімдіктегілердің айтуынша, 
жоспарлағанда 500 үй есепке 
кірмей қалыпты. Сол себепті 
бөлінген ақша барлық жұмысты 
толықтай атқаруға жетпей қалған. 

Біріншіден, жұмыс көлемін дұрыс 
есептеу қажет еді. Екіншіден, 
жұмысты атқаратын мердігерлерге 
бақылау жүргізілмеген. Қатаң 
бақылау болғанда мұндай жағдай 
орын алмас еді. Осыған қарап 
бізде жұмысты атқаруға ұсыныс 
білдірген үміткерлерді саралайтын 
тендер дұрыс өткізілмейтінін 
байқауға болады. Дәлірек айтсақ, 
тамыртаныстық, бармақ басты, 
көз қысты әрекеттерге жол берілуі 
мүмкін. Ең бастысы, қомақты 
қаржы бөлінсе де атқарылған 
жұмыстан нақты, түпкілікті нәтиже 
жоқ. Содан барып тұрғындардың 
н а р а з ы л ы ғ ы  т у ы н д а п ,  д а у 
дамай басталады. Халық бостан 
босқа шуылдамайды. «Ұлжан» 
ықшамауданында бұдан да басқа 
мәселе жетерлік, соның кейбіріне 
тоқтала кетелік. 

Тұрмыстық қалдықтарды 
шығару «Ұлжан» тұрғындары 

б а с с ы з д ы қ қ а  ш ы д а м а ғ а н 
тұрғындар Алматы қаласы әкімінің 
орынбасары С.Мәкежановтың 
қабылдауында да болды. Бір 
жұмада мәселе шешіледі деген 
басшының уәдесі  б ір  жылға 
созылды. «Сапаров» кәсіпорнына 
шамасы жетпеді ме, әлде әдетте
гідей салғырттыққа салынды 
ма қоқыс туралы даудамай осы 
күнге дейін бесеңдейтін түрі жоқ. 
Бұл туралы біздің газет былтыр 
жазған болатын. («Қазақ үні» 
газеті, «Кәсіп – күштінікі, бизнес 
– білектінікі ме?» 15қыркүйек, 
2017 ж.) Сын мақаланы қала 
әкіміне жібергенмен, оған жауап 
ала алмадық. Соған қарағанда 
біздің әкімдер БАҚ пен халық 
үніне құлақ түруден мүлдем қалған 
сияқты.

Биыл жаңадан тендер өткізіп, 
өзге «Горкомхоз» деген кәсіп
о р ы н  д ы  ж і б е р г е н м е н ,  о д а н 

бүгінгі күннің тұрақты көрінісі 
екені белгілі. Ақша үшін олар 
ешкімді аямайды. Бізге тап болған 
капиталистік жүйе мен мақтаулы 
нарықтық қатынастардың сиқы 
осындай. «Екі сиыр сүйкенсе 
ортасында шыбын өледі» демекші, 
аяғында қарапайым тұрғындар 
сорлайды. Қоқыс туралы хикая 
бұнымен де бітпейді. Енді бұдан 
б ы л а й  б ұ л  қ ы з м е т т і ң  қ ұ н ы 
адам басына бірден 200 теңгеге 
қ ы м б а т т а м а қ ш ы .  М ы с а л ы , 
бұрын адам басына 350 теңге 
болса енді 550 теңге талап етіледі. 
Бұны жаңадан келген компания 
қалалық Мәслихаттың шешімімен 
бекітілген деп түсіндіруде. Бұл 
да тойымсыздықтың белгісі . 
Бір үйде орта есеппен 5 адам 
тұрса айына әрі кеткенде 810 
қап қоқыс жинайды. Тонналап 
қоқыс шығаратын зауыт емес 
қой. Әлде, бағаны соншалықты 
аспандататындай кәсіпкерлер 
қоқысты ұшақпен тасып жатыр 
ма? Кәсіпорынның тойымсыз 
т ә б е т і н  т е ж е г е н н і ң  о р н ы н а 
тізгінін бос жіберген мәслихаттың 
бұл шешімін тұрғындар түсіне 
алмай дал. Өздері сенім білдірген 
халық қалаулылары әкімдік 
пен тойымсыз кәсіпкерлердің 
жетегінде кеткені деп бағалауда. 
Х а л ы қ  д е п у т а т т а р д ы  о с ы 
үшін сайлады ма? Оған қоса 
монополияға қарсы жұмыс істеуге 
міндетт і  б ізд ің  мемлекетт ік 
мекемелер қайда? Қарапайым 
халықты тонатып қойып, қарап 
отыра бермекші ме?

Б а й л а у с ы з  б а ғ а  м е н 
тойымсыз тәбетке қатысты тағы 
бір мысал. Қазір үйлер газбен 
жылытылады, оның бағасы да 
арзан емес. Есептегіш құрал 5 
жылға арналған екен. Одан кейін 
тұрғындар өз есебінен ауыстыруға 
тиісті деген «Алматыгаз» мекемесі 
жұртты әуресарсаңға салуда. 
Мекемеде  қаз ір  ұзынсонар 
кезек, таңертең барып, кешке 
дейін жүресіз. Шынын айтсақ, 
дұрыс істеп тұрған құралды 
неге ауыстыру қажет. Мысалы, 
э л е к т е р  қ у а т ы н  т а р а т а т ы н 
мекеме есептегіш құралдарды 
өз есебінен ауыстырды. Сонда 
газ мекемесінің оған шамасы 
жетпегені ме? Айналып келгенде 
адамдардың арқасында онсыз да 
қыруар пайда көріп жатқан жоқ 
па? Ол туралы ай сайын тексеруге 
келетін бақылаушылар неге алдын 
ала ескертпейді. Сол құралдың 
дұрыстығын келіп тексеру үшін 
6,5 мың теңге ақша талап етеді. 
«Мен зейнеткер болғандықтан 
жаз бойы газға қыста жылыту 
маусымында жеңіл болу үшін 
ақшаны артығымен төлеп келдім. 
Сол ақшам босқа кеткелі тұр. 
Есептегіш құралдың мерзімі бес 
ай бұрын өтіп кеткен деп жаз бойы 
менен үйдің әрбір шаршы метрі 
үшін ақша ұстап келіпті. Сонда 
қалай болғаны, мен жазда үйді 
жылытқан жоқпын ғой», – дейді 
Күреңқұлақ көшесінің тұрғыны, 
зейнеткер Ә.Палтаева. 

Қаланың иес і  саналатын 
әкімдік тарапынан бақылаудың 
босаңсуына байланысты кәсіпкер
лер білгенін істеп жатыр. «Иесіз 
үйді қонағы билейді», – дейді 
қазақ атамыз. Соған қарағанда, 
қ а л а н ы ң  и е с і з  қ а л ғ а н ы  м а ? 
Ұ л ж а н д ы қ т а р д ы ң  ұ л а р д а й 
шулауына себеп жеткілікті. Ол 
да негізсіз емес. Бірақ, олардың 
жанайқайын әкімдіктегілер ести 
қояр ма екен?..

су, мектеп, емхана, балабақша 
ж о қ  к ү н д е р д і  д е  б а с ы н а н 
өткерді. Оқушылар «Айнабұлақ», 
«Доржник» сияқты 56 шақырым 
жердегі көрші орналасқан ық
шамау дандардағы мектептерге 
жауында батпақ кешіп, қақаған 
аязда жаяу барып оқығанды. 

Қазіргі  күнге  шүкіршілік 
айтуымыз керек.  Ел еңсесін 
көтеріп, экономикамыз шарықтап 
кете қоймаса да қалыпты жағдайға 
келді .  Бюджеттен халықтың 
тұрмысын көтеру үшін жылына 
қыруар қаржы бөлініп жатыр. 
Бірақ, халықтың сол ақшасын 
белгіленген мақсатта жұмсап, 
толық игере алмайтын күйде 
қалдық. Оны Мәжіліс депутаттары 
да айтып, Үкіметіміз де мойындап 
отыр. Оған қоса қаржы жолай 
тоналып,  осы іске  жауапты 
лауазымдылардың бірқатары істі 
болып, түрмеге қамалғанын да 
жақсы білесіздер.

«Жоққа жүйрік жетпейді» дейді 
халық даналығы, ал Үкіметтен 
арнайы бөлініп,  қолдарына 
ұстатқан қаржыны ұқсата алмауды 
қалай түсінуге болады? «Ұлжан» 
ықшамауданында қазір мектеп, 
балабақша, емхана жұмыс істейді. 
Орталық көшелерде асфальт 
төселгенмен көптеген қосалқы 
көше тұрғындары осы күнге дейін 
жауын жауса, батпаққа батып, 
құрғақ күндері шаң жұтумен 
келеді.  Ол аздай төселінген 
асфальт жолды да су мен кәріз 
жүйелерін жүргіземіз деп қазып 
іске алғысыз етті. Бұл жұмыстар 
өткен 2017 жылы ерте көктемде 
б а с т а л ғ а н  б о л а т ы н .  Б і л е к 
сыбанып келген мердігерлердің 
бастапқы қарқындары тұрғын
дарды кәдімгідей қуантып тас
т а ғ а н  д ы .  Ж ы л д ы ң  с о ң ы н а 
дейін  құрылысты жоспарға 
сәйкес аяқтап тапсырамыз, 
бәрін ойдағыдай орындаймыз 
деген ұрандарына ұлжандықтар 
и м а н д а й  с е н г е н  д і .  Б і р а қ , 

Бұл қалай болғаны, құрылыс 
жұмыстарына тапсырыс берген 
мамандар айналдырған 2 мың 
үйдің санына жете алмағаны ма? 
Сол себепті қазылған жолдар 
о с ы  к ү н г е  д е й і н  қ а л п ы н а 
келтірілмеген. Ойшұңқырлы 
ж о л д а р м е н  к ө л і к т і ң  ж ү р у і 
қ и ы н д а п  к е т к е н .  Б ы л а й ш а 
айтқанда, әкімдіктегілер артық 
қыламыз деп тыртық қылып 
тынды.

Осы да және басқа да қорда
лан ған мәселелерді аудан, қала 
шенеуніктеріне айтаайта жа лық
қан тұрғындарға енді телеарна 
арқылы жанайқайларын білдір
ген нен басқа жол қалмаған 
секілді. Аудан мен қала басшы
ла рына жету де оңай емес, түрлі 
сылтаулар айтып қабылдамайды. 
С о н д ы қ т а н ,  а л д ы н д а  ғ а н а 
«Алматы» телернасын шақырып 
мұңын шаққан ұлжандықтар енді 
«Астана» телеарнасын шақырып 
тағы да жиын өткізді. Бұл жолы 
БАҚ өкілдерінің келетінін естіген 
шенеуніктер ықшамауданға 
өздері де төбе көрсетті. Алматы 
қ а л а с ы  Э н е р г е т и к а  ж ә н е 
коммуналдық шаруашылық 
басқармасының бөлім басшысы 
Әбіл  Алдияров  пен  Алатау 
аудандық әкімдігі нің өкілдері 
бұл жолы тележурна листердің 
қ а т ы с у м е н  т ұ р ғ ы н д а р м е н 
кездесуіне тура келді. Бірақ, 
жақын арада одан ештеңе өзгере 
қоймасы белгілі болып отыр. 
Б ұ з ы л ғ а н  ж о л д а р д ы  к е л е с і 
жылы жөндейміз деп әдеттегідей 
уәде беріп құтылды. Сөйтіп, 
құрылысты тағы бір жылға созды, 
ал адамдар болса күзгі жауын 
маусымында батпақ кешіп жүр. 
Осы кездесуде болған әңгіме 
«Астана» телеарнасы арқылы 
көрсетілді.

Бұл жерде аудандық және 
қалалық әкімдік мамандарының 
жұмысты дұрыс ұйымдастыра 
алмағаны айтпаса да түсінікті. 

үшін тұрақты мәселеге айналғалы 
екіүш жылдың жүзі  болды. 
Бұрындар жылдар бойы дұрыс 
жұмыс істеп жүрген «Қарлығаш» 
к ә с і п о р н ы н  қ ы с ы м ғ а  а л ғ а н 
біреулер оны шеттетіп бақты. 
Алдымен Айтқожанова дегеннің 
к о м п а н и я с ы  қ о қ ы с  ш ы ғ а р у 
жұмысын тартып алмақшы болды. 
Олармен соттасып әділдікке 
жеттім бе дегенде «Сапаров» 
деген екінші  б ір  кәсіпорын 
көлденеңнен шыға келді. Бұдан да 
басқа бес бірдей ықшам ауданның 
қоқысын шығарып жүрген бұл 
м о н о п о л и с т  к о м п а н и я  е н д і 
«Ұлжан1,2» ықшамаудандарын 
да өзіне алмақ ниетпен шабуылға 
шықты. Осы жұмыстарды реттеп 
отыруға тиісті Экология және 
табиғи ресурстарды пайдалану 
басқармасы мен Алатау аудандық 
әкімдігі бұл дауды шеше алмады. 
Ал «Сапаров» кәсіпорыны өз 
ықпалын күшейте түсті. Бұрындар 
әр үйде нақты тұратын адам санына 
ақша алса енді тіркеуде тұрған 
адамдардың бәрі үшін ақша талап 
етіп тойымсыздыққа салынды. 
Мысалы бір зейнеткердің үш 
баласы болса солардың бәрі 
оның үйінде тіркеуде тұрады. Үш 
баласы балашағасымен бір үйге 
қайтып сияды. Олардың екеуі 
пәтер жалдап жатса, солар үшін де 
ақша төлеуге міндеттелді. Мұндай 
ережені  к ім  ойлап тапқаны 
белгісіз, санаға сиымсыз екені 
анық. Сонда пәтерде тұратын 
балалары қоқысын әкелерінің 
үйіне әкеліп жүргені ме? Бұл 

жеңіл дік болмады. Бұл жеңімпаз 
кәсіпорында  дұрыс техника 
да болмай шықты. Сонда олар 
тендерді қалай ұтып алып жүр? 
Соған қарағанда тағы бір мықты 
өзінің таныстарын тыққаны 
немесе  б іреудің  атынан бұл 
жұмысты өзіне алғаны байқалады. 
Өз ісін лайықты атқарса тұрғындар 
оған да келісер еді. Бір ай өтсе 
де бұл жаңадан келген компания 
жұмыстарын дұрыс жолға қоя 
алмай жатыр. Аула сыртында 
шашылған қоқыс көше тазалығына 
кері әсерін тигізуде. Бұл түрлі 
аурулардың таралуына әкеліп 
соқтыратыны белгілі. Екіншіден, 
осы жұмыс үшін тұрғындар ақша 
төлеп жатқан соң халықтың өзіне 
неге таңдау бермейді? Тендер 
дегенді  неге күштеп телиді? 
Қалалық әкімдік бұл жерде бір 
тиын ақша шығарып отырған жоқ, 
керісінше өзінің тендер дегенімен 
кедергі келтіруде.

«Сапаров» кәсіпорны жай 
к е т к е н  ж о қ ,  т ұ р ғ ы н д а р д ы ң 
мойнына қыруар қарыз іліп кетті. 
Осы күнге дейін «Алсеко» арқылы 
қарызды төлеңдер деген қағаздар 
келіп  жатыр.  Кейбіреулерге 
белгіленген оның көлемі 60
70 мың теңгеге дейін жетеді. 
Қарызы барларды сотқа беріп, 
ақшаларын өндіріп алуда. Ал 
«Ұлжан» ықшамауданында байлы
бақуаттылар тұрмайды. Көбісінің 
тұрмысы төмен,  жартысына 
жуығы зейнеткерлер. 

Кәсіпорындар арасындағы 
бәсекелестік пен пайда үшін талас 

ШЕНЕУНІКТЕР
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ков Программы действующими 
предпринимателями со сроком 
государственной регистрации более 
трех лет;

 снижения требования по соз
данию рабочих мест получателями 
микрокредитования;

 увеличения размера макси
мальной суммы микрокредита в 
сельских населенных пунктах для 
развития якорной кооперации – от 
5 тысяч МРП до 8 тысяч МРП», – 
сообщается в письме за подписью 
Б.Сагинтаева.

 Кроме того, из ответа стало 
известно, что для завершивших 
обучение по проекту «Бастау Биз
нес» ограничений срока действия 
сертификата не установлено, и они 
пользуются приоритетным правом 
на микрокредитование.

Депутаты «Ак жола» выражают 
признательность Правительству за 
оперативную поддержку инициатив 
предпринимателей и считают, что 
эти дополнения – эффективный 
шаг на пути реализации Програм
мы продуктивной занятости и мас
сового предпринимательства.

 
Пресс-служба 

ДПК «Ак жол»

обеспечение топливом малообе
спеченных слоев населения.

Казбекова напомнила, что 
нынешнее Послание Главы госу
дарства направлено на улучшение 
благосостояния и качества жизни 
населения.

Акмолинский областной 
филиал ДПК «Ак жол»

23 октября Берик Дюсембинов провёл встречу с представителями 
управлений экономики, строительства, архитектуры и градострои-
тельства ВКО, строительных организаций, банков второго уровня по 
вопросу реализации программы «7-20-25».

Лидер фракции «Ак жол» призвал «нуротановцев» вспомнить, 
в какой стране они живут. Инцидент произошел на правитель-
ственном часе в мажилисе после того, как вице-спикер мажилиса 
Владимир Божко напомнил о том, что сегодня исполнилось 100 
лет со дня создания ВЛКСМ. 

Правительство поддержало 
предложения депутатов «Ак 
жола» в Программу продук-
тивной занятости и массового 
предпринимательства – об этом 
стало известно из ответа Пре-
мьер-министра на депзапрос от 
26 сентября т.г.

Напомним, что тогда Дания 
Еспаева подвергла жесткой критике 
новые изменения, внесенные в эту 
Программу в апреле т.г. Согласно 
им, была ограничена сумма кредита 
в сельских населенных пунктах и в 
малых городах до 2,5 тыс. МРП, по
явились требования к участникам 
Программы по созданию не менее 
двух рабочих мест. Но как отметила 
Еспаева, сельчане вполне могут 
справиться с 58 головами скота 
или 10 сотками теплиц самостоя
тельно, не нужно рабочих мест и, 
например, ИПтаксисту.

Более того, из состава участни
ков Программы исключили дей
ствующих предпринимателей со 
сроком регистрации свыше трех 
лет, ограничили срок действия 
сертификата о прохождении курсов 
обучения – кредитоваться можно в 
течение 24 месяцев с даты его полу

Дефицита угля в Кокшетау 
– нет. В этом депутат убедилась 
лично. Не секрет, что ситуация 
с топливным бумом повторяется 
из года в год. С началом отопи
тельного сезона увеличивается 
спрос на топливо, которое влечет 
за собой много посредников по 
его продаже. Казбекова посетила 
в Кокшетау ряд ж/д тупиков по 
продаже угля, производственный 
центр ЧП «ИВВИ»: везде наблю
далась транспортная очередность, 
которая в этот период времени 
является уже обычным явлением.

По словам руководителя отде
ла внутренней политики акимата 
г. Кокшетау Досбола Сагиндыко
ва ежедневно в областной центр 
поступает около 45 вагонов угля, 
80% которого отпускается на
селению по доступной цене. Не
редко предприниматели хотят 
необоснованно поднять цены на 
топливо, но местные исполни
тельные органы держат на контро
ле данный процесс, не допуская 

Депутат отметил, что при по
явлении программы «72025» ожи
дания граждан были неоправданно 
высоки, однако данные по предо
ставленным ипотечных займам не 
столь впечатляющие и, вероятно, 
следует учесть предложения людей 
для успешной реализации данной 
социальной инициативы. 

В ходе встречи было озвучено, 
что в настоящее время банками 
второго уровня принято 3752 за
явки на получение ипотечного 
займа, по 2513 из них предостав
ление займа одобрено. По состо
янию на 18 октября т.г. по ВКО 

чения.
В этой связи фракция «Ак жол» 

обратилась к Правительству с пред
ложениями по устранению выше
перечисленных недостатков.

В официальном ответе Пра
вительства (от 23.10.2018)  на де
путатский запрос говорится, что в 
настоящее время осуществляется 
работа по изменению статуса Про
граммы с правительственной на 
государственную.

«В рамках данной работы вно
сится ряд изменений и дополнений 
в Программу в части:

 дополнения числа участни

искусственного повышения цен.
На сегодня в городе Кокшетау 

функционируют восемь центров 
продажи угля, из них 3 обеспечи
вают углем физических лиц.

Несмотря на то, что в регионе 
не наблюдается дефицит угля, 
депутат обратила внимание ру
ководителей на бесперебойное 

«Наверное, будет правильно 
на сегодняшний день вспомнить 
период приобретения независи
мости Казахстана, становления и 
27летнего развития, и при этом 
отметить тот большой вклад, 
который внесли в это бывшие 
комсомольцы, прошедшие шко
лу комсомола, выросшие в его 
рядах и получившие опыт ор
ганизационной, хозяйственной 
и политической работы, кото
рый пригодился при строитель
стве суверенного Казахстана. В 
зале практически все эту школу 
прошли, и хотелось бы отметить 
это и напомнить о хороших де
лах нашей молодости», – сказал 
Божко.

Его поддержал коллега по 
фракции «Нур Отан» Сергей 
Звольский.

«Я хотел бы сегодня всех 
нас поздравить с праздником, 
100летием комсомола», – ска
зал депутат, поблагодарив вице
спикера за поднятую тему.

Однако эту идиллию разру
шил лидер парламентской фрак
ции «Ак жол» Азат Перуашев.

«Уважаемый Владимир Кар
пович! У нас официальное за
седание мажилиса. Начинаем 
поздравлять. Вот вы в своем вы
ступлении, сейчас еще коллеги, 
с днем комсомола. Нет такого 

праздника. Я, коллеги, хотел 
бы напомнить, в каком госу
дарстве мы живем. Мы живем в 
независимом Казахстане. У нас в 
календаре нет таких праздников. 
Если для когото это личный 
праздник, поздравляйте друг 
друга лично, пожалуйста. Не на 
официальном заседании мажи
лиса», – подчеркнул Перуашев.

Депутат от Ассамблеи на
рода Казахстана Ахмет Мурадов 
напомнил Азату Перуашеву о 
«комсомольском прошлом».

 «Я хотел бы поблагодарить 
своего коллегу Азата Турлыбе
ковича за то, что он напомнил, 
в каком государстве мы живем. 
На самом деле 25 октября мы 
пропустили, но очень долго 
отмечали, как день республи
ки, день, когда была принята 
декларация о государственном 
суверенитете Казахстана. По
здравляю, Азат Турлыбекович. 
И то, что мы сегодня можем так 
говорить уверенно с позиции 
партии, я думаю, что это ваше 
прошлое, комсомольская закал
ка позволяет вам так себя вести. 
Будьте здоровы», – сказал Ахмет 
Мурадов, после чего Владимир 
Божко прервал этот обмен мне
ниями.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОДДЕРЖАЛО 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕПУТАТОВ «АК ЖОЛА»!  

ДЕФИЦИТА УГЛЯ В КОКШЕТАУ – НЕТ. 
В ЭТОМ ДЕПУТАТ КАЗБЕКОВА УБЕДИЛАСЬ ЛИЧНО

ВСТРЕЧА ПО ВОПРОСУ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «7-20-25»

ПЕРУАШЕВ О СТОЛЕТИИ ВЛКСМ 

НЕТ ТАКОГО 
ПРАЗДНИКА – 
МАЖИЛИСМЕН ВОЗМУТИЛСЯ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯМИ ОТ ДЕПУТАТОВ 
С ЮБИЛЕЕМ КОМСОМОЛА.

принято 220 заявок на получение 
ипотечных жилищных займов на 
сумму 1936,7 млн. тенге, 148 из 
них на сумму 1315,6 млн. тенге 
уже одобрены. В настоящее время 
областные управления проводят 
анкетирование работников бюд
жетных сфер в целях определения 
недостающей части первоначаль
ного взноса для участия в про
грамме и выявления потенциаль
ных заёмщиков.

Представители банков выска
зали ряд проблемных моментов, 
связанных с реализацией програм
мы, в их числе:

 закредитованность населе
ния; низкий уровень заработной 
платы либо пенсионных отчисле
ний у потенциальных заёмщиков;

  ограничение по размеру пре
доставляемого займа в 15 млн. 
тенге не подходит категории мно
годетных семей, нуждающихся в 
более просторном жилье;

 ограничения по отсутствию 
у заёмщика жилья на праве соб
ственности и отсутствию других 
ипотечных кредитов;

Представитель строительной 
компании «ВКТехногрупп» пре
зентовал собравшимся новый жи
лой комплекс «ERTIS CITY» в 
левобережной части УстьКамено
горска, где уже по этой программе 
реализуются квартиры до 82 кв.м. 
стоимостью до 14,8 млн. тенге.

В завершении встречи мажи
лисмен подчеркнул, что заинте
ресованность строительных ком
паний в реализации программы 
«72025» очень важна и призвал 
госслу жащих и представителей 
банковского сектора направить 

действенные предложения для 
более эффективной реализации 
программы.

Восточно-Казахстанский 
областной филиал 

ДПК «Ак жол»
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Мәжілістегі аптаның алғашқы күні «айқаспен» басталды.
Қай елдің парламентін басқарып отырғанын ұмытып кеткен вице-спикер Владимир Божко Мәжілістің 
пленарлық отырысын ашарда біссімілласын келмеске кеткен комсомолдың 100 жылдығымен құттықтап, 
29-қазан ВЛКСМ-ның туған күні екенін еске салумен бастады. Басшы айтқасын, басқалар қалсын ба, Сергей 
Звольский бастаған депутаттар жамырап қоштай кетті.

«Ақ жол» партиясының 
төрағасы, Мәжіліс депутаты 
Азат Перуашев бірден бұған 
қарсылығын білдірді:

–  Б і з  қ а й  м е м л е к е т т е 
тұрамыз? Сіздердің естеріңізге 
салғым келеді – Біз Тәуелсіз 
Қазақстанда тұрамыз! Біздің 
күнтізбеде мұндай комсомолдың 
туған күні мерекесі жоқ. Біз 
Мәжілістің ресми отырысында 
отырмыз. Егер біреулер үшін бұл 
мереке болса, мәжілістің ресми 
жиынында емес, басқа жерде бір-
бірлеріңізді құттықтаңыздар! – 
деп қайтарып тастады.

Ресейдің «Достық» орденінің 
иегері, депутат Ахмед Мурадов 
Божконың алдына түсіп алып 
шауып, Азат Тұрлыбекұлына 
«сіздің осы сөзді айтып отырға
ныңыз сол комсомолдық шың
далудың арқасы» деп соқты. Ал 
Азат Перуашев жұмыс ережесі 
бойынша дәл сол кезде жауап 
бере алмағанмен, кейін өзіне 
жолығып:

«Маған мінезді бір Алла берген 
және ата-анамның тәрбиесінің 
арқасы! Бұған «комсомолдық 
шыңдалудың» ешқандай қатысы 
жоқ. Мен ешуақытта комсо-
мол белсендісі болған жоқпын. 
Сондықтан, сіздің сәлеміңіз 
адресінен адасып кетті. Мен 
сізді Қазақстанның патриоты 
екен деп ойлап жүрсем, Ресейдің 
отаршыл саясатының сойылын 
соғушы екенсіз ғой…» деп, той-
тарыс берді.

Хош, сонымен Кеңестік 
лениндік комсомолдың 100 
жылдығымен құттықтау пар
ламентке  де  жетт і .  Өткен 
аптадағы Алматыдағы Абай 
атындағы опера және балет 
сарайындағы комсомолдің 
100  жылдық ұлықтау  той
ын ұйымдастырғандар мен 
қатысқандарды әлеуметтік желі 
әлі сынап жатыр. Біз де «Қазақ 
үні» газеті мен сайтында «БІЗ 
ТӘУЕЛСІЗДІКТІ КІМДЕРДЕН 

АЛДЫҚ?!.» атты мақалада өз 
ойымызды білдірдік.

Ана бір жылы Түркияда бір 
депутат сөйлеп тұрып, арасын
да бір ауыз сөзді күрд тілінде 
қосып жібергені үшін орнынан 
кетті. Кетірді халық та, билік 
те… Түріктер күрдтің, жалпы еш 
елдің қол астында отар болған 
жоқ. Соның өзінде мемлекеті 
жоқ ұлттың тілінде сөйлегені 
үшін солай болды. Бұл тұрғыдан 
келгенде, біз өзімізді отарлап 
келген Кеңес империясының 
идеологиясын насихаттап, 
қызыл комсомолдың қызыл 
туын тәуелсіз қазақ сарбазына 
көтертіп, сарай төріне Ленинің 
бейнесі бейнеленген туды іліп, 
оның мүсінін қойып тойлау де
ген ешқандай ұғымға сиятын 
қарекет емес!

К о м м у н и с т - к о м с о м о л 
дегеннің не екенін білмейтін 
Тәуелсіз Қазақстанның жас 
сарбазына отарлаушы Кеңес 
империясының қызыл туын біздің 
Көк туымыздан да биік, көкке 
көтертіп, масқара жағдайға 

ОРМАНҒА ҚАРАП 
«ҰЛИТЫНДАРДЫҢ»
ПАРЛАМЕНТТЕ ОТЫРУЫ – 
ТӘУЕЛСІЗДІГІМІЗГЕ ЗОР ҚАУІП!

қалдырып отырған кім? Ол 
сарбаздың өзінің  аты-жөні 
кім? Қызыл туды ұстап тұрған 
сарбаз кезінде Көк туды сүйіп 
тұрып, әскери ант қабылдаған 
жоқ па? Осы тойда атақты 
әнші аға-апалары секіріп, кеңес 
әндерін шырқап жатқанда, ән 
айтудан бас тартқан әйгілі әнші 
Еркін Шүкіманның Тәуелсіздікке 
адалдық танытқан табан-
ды қайсарлығын нағыз ерлік 
көрсетуге дайын болуы тиіс 
әскеріміз неге көрсетіп, отарла-
ушы елдің қызыл туын көтеруден 
бас  тартпайды? Міне,  бұл 
жерден біздің Тәуелсізігіміздің 
2 7  ж ы л ы н д а ғ ы  Ұ л т т ы қ 
идеологиямыздың жоқтығы анық 
көрініп тұр. Бұған заңдылықты 
қадағалаушы Бас прокурату-
ра араласып, бұл сұрақтарға 
Қорғаныс министр лігі мен тиісті 
органдар жауап беруі керек! 

Оны айтасыз, енді міне, 
комсомолдың 100 жылдығымен 
құттықтау Тәуелсіз Қазақстан 
парламентінде вицеспикер 
мен депутаттардың аузынан да 
шығып жатыр… Қазақстанның 
б о д а н  е л д е н  б о с т а н  е л г е 
айналғанын мәлімдеп, Кеңес 
империясынан Тәуелсіздік 
алғанын жариялаған – Парла
мент Мәжілісі (бұрынғы аты 
Жоғары Кеңес!) Енді сол пар
ламентте вицеспикері сол от
арлаушы Кеңес империясының 
қызыл комсомолының туған 
күнімен құттықтайды? Нағыз 
парадокс осы емес пе? Мәжіліс 
вицеспикері В.Божко мыр
за бұл әрекетімен Тәуелсіз 
Қазақстанның мемлекеттік һәм 
ұлттық идеологиясын аяқ асты 
етіп отырғанын біле ме екен?

Әлеуметтік желіде ком
с о м о л д ы ң  1 0 0  ж ы л д ы ғ ы н 
тойлауға қатысқан оппозиция 

өкілі Әміржан Қосановтың өзін 
«Жаңа Қазақстан» форумы
нан шығару мәселесі көтеріліп 
жатыр. Ендеше, «Нұр Отан» 
партиясы да сол комсомол той
ына қатысқан депутаттар мен 
Мәжілісте кеңестік империя 
сойылын соққандарды да пар
тиядан шығаруды күн тәртібіне 
қоюы керек.

Ал біз кеше Тәуелсіздікті 
кеңестік коммунистерден алсақ, 
онда бүгінгі Тәуелсіз Қазақстан 
парламентінде коммунистердің 
фракциясы болуы тіпті ақылға 
сыймайтын саяси фарс!

Мәжіліст ің  өз ін  комсо
молдың тойына айналдырып 
жібергісі  келгендер парла
ментте вицеспикер Божкодан 
бастап толып отырса, 27 жыл 
Тәуелсіздігіміз қайда кетеді? 
Сонда біздің Ұлттық Тәуелсіздік 
и д е о л о г и я м ы з д ы ң  ж е м і с і 
қайда? Кеңес кезіндегі санадан 
әлі арылмағанбыз ба? Сонда 
Тәуелсіздігімізге ширек ғасырдан 
асса да, тек мемлекеттің аты мен 
Коммунистік партияның аты 
ғана, кабинеттердегі көсемдер 
портреті  ғана  ауысқан ба? 
Парламенттің вицеспикері 
Владимир Божко Елбасының 
«Парламент пен үкімет тек қазақ 
тілінде сөйлеуі тиіс» десе де, 
тек Ресей тілінде сөйлеп келеді. 
Тіпті, бір кездері «Мемлекеттік 
тілде сөйлемеймін!» деп ашық 

мәлімдеген болатын. Мем
лекет парламентінің вице
спикері  Мемлекеттік т ілде 
сөйлемеу деген масқара әлемде 
тек Қазақстанда ғана! Ол аз
дай қазақ жастарын қалаға 
кіргізбеуді ұсынған, казактардың 
атаманын неге біз әспеттеп 
Мәжілістің үш тізгінінің бірін 
ұстатып отырмыз? Отар болудан 
құтылғанымызға отыз жылға 
жуықтаса да, орманға қарап 
ұлитындар парламентімізде то
лып отырса, Тәуелсіздігімізге 
зор қауіп емес пе?

Өткендегі аталмыш мақала-
мызда жазғанымызды тағы да 
қайталаймыз: «Бізден басқа, 
өзін -өзі сыйлайтын, үлттық 
идеологиясы бар, өз тілі, өз ділі 
бар Тәуелсіз Мемлекеттерде 
бұрынғы отарлаушы ел идеоло-
гиясын насихаттағандар бол-
са, (олай болуы мүмкін емес) 
әншісімен қоса әкімі, министрі, 
депутаттары қызметінен 
ғана емес, елінен аман кетуі 
неғайбыл? Ендеше, біздің билік 
басқаларды қайдам, отарлау-
шы империялық Коммунистік 
Кеңес Одағының туын көтеріп, 
жырын жырлап жүрген, Тәуелсіз 
Қазақстанның Парламенттік 
д е п у т а т т ы қ  т ө с б е л г і с і н 
К е ң е с т і к  к о м с о м о л д ы ң 
төсбелгісіне айырбастағандарды 
сол  соңғы төсбелг ілер імен 
қалдырып, мандатынан айыруы 
керек!»

 Бұл ұсынысты халықтың 
көбіс і  қолдауда.  Нұргелді 
Әбдіғани, Заңғар Кәрімхан 
с е к і л д і  к о м м у н и с т і к 
комсомолдық идеологиямен 
уланбаған Алашшыл жастар 
жаппай қолдап жатыр.  Ал 
ғалым Омар Жәлел «Әкемізді 
өлтірген Қызыл жүйемен дос 
болу қай қисынға сыяды?» –
деп сұрақты төтесінен қойды. 
Иә, кезінде ұлтымыздың жар
тысына дейін қырылып кет
кен Кеңес империясының 
қанды шеруінде алдыңғы сапта 
болған комсомолды ұлықтау 
– Тәуелсіздігімізге зор нұқсан 
екенін түсінуге парламент
те отырған Божко бастаған 
депутаттардың өздерінің саяси 
сауаттары жетпеуі – аянышты 
да, қорқынышты жағдай!

Ол үшін талайдан айтып 
келе жатқанымыздай, «Еш
тен кеш жақсы» дегендей, ОТ-
АРСЫЗДАНУ, яғни ДЕКОМ-
МУНИЗАЦИЯЛЫҚ саясат 
жүргізуіміз керек! Өйткені, арам 
шөпті тамырымен құртпай, ол 
жерге егін егу – арамтер болатын 
бос далбаса екеніне көзіміз анық 
жетті!

Басқа жол жоқ!

Қазыбек ИСА
 Qazaquni.kz
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КОМСОМОЛДЫҢ 
100 ЖЫЛДЫҒЫ – 
ТӘУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАН ҮШІН
 АТАП ӨТУГЕ ТАТЫМАЙТЫН ДАТА

КОМСОМОЛ 
ҚАТАРЫНДА 
БОЛҒАНЫМ 
ҮШІН, АЛАШ 
ӘРУАҚТАРЫНАН 
КЕШІРІМ 
СҰРАЙМЫН!

Нағашыбай ЕСМЫРЗА: 

Семейдегі жиынның фотосын 
көрдік. Баяғыда ұмыт болған ком
сомол белгісінің үстіне «Рухани 
жаңғыру» таңбасын қойғанына 
т а ң д а н д ы қ .  С о с ы н  б е й р е с 
ми көздерден, яғни, әлеуметтік 
желіде «комсомолдың тойы «Ру
хани жаңғыру» шараларының 
тізіміне кіріпті» дегенді оқыдық. 
Нанбадық. Нанбаймыз да.

Біз Мемлекет басшысының 
бұл мақаласымен бір кісідей та
ныспыз. Онда комсомол тұрмақ, 
оның көкесі коммуниске мына
дай дәл баға берілген: «Өкінішке 
қарай, тарихта тұтас ұлттардың 
ешқашан орындалмайтын елес 
идеологияларға  шырмалып, 
ақыры су түбіне кеткені туралы 
мысалдар аз емес. Өткен ғасырдың 
басты үш идеологиясы – комму
низм, фашизм және либерализм 
біздің көз алдымызда күйреді. 
Бүгінде радикалды идеологиялар 
ғасыры келмеске кетті». Елба
сымыз «күйреді» деп тұр. Және 
«радикалды», яғни асыра сілтейтін 
бағыт екенін тап басып бағалаған. 
Ал сол коммунизм идеологиясын 
кезінде ту етіп көтеріп жүргеннің 
бірі комсомол ұйымы емес пе еді?

Тоқтай тұрыңыз, ту деген
нен шығады, Мемлекет басшы
сы атап өткендей, күйреген үш 
идеологияның бірінің қызыл 
туын Алматыдағы Опера және 
балет театрындағы жиында біздің 
әскердің  қолына ұстатқаны 
үшін біреу жауап берер ме екен? 
Қазақстанның, оның армиясының 
мерекесіне қатысы жоқ орай 
басқосуларда мемлекеттік рәмізге 
жатпайтын ту көтерген сол
дат шығара берсек, онда Отан 
қорғаушыларда қадірқасиет қала 
ма?

Бұл комсомолдың тарихынан 
хабардар адамбыз. Республикалық 
ұйымының Орталық Комитетінің 
органы болған «Лениншіл жас» 
газетінде көп жыл қызмет еттік. 
Анау жиында жүргеннің біразын 
сол кезден танимыз.

кездің оқиғаларын сұрағанбыз. Ол 
– басқа тақырып.

Сонымен комсомол өткен 
ғ а с ы р д а  п а й д а  б о л д ы  ж ә н е 
жоғалды. Бұл дәуір Мемлекет 
басшысының «БОЛАШАҚҚА 
БАҒДАР: РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» 
атты мақаласында қалай сипат
талады, соған көз жүгіртелік: 
«Өткен ХХ ғасыр халқымыз үшін 
қасіретке толы, зобалаң да зұлмат 
ғасыр болды.

Біріншіден, ұлттық дамудың 
ықылым заманнан жалғасып келе 
жатқан өзімізге ғана тән жолы 
біржола күйретіліп, қоғамдық 
құрылымның бізге жат үлгісі 
еріксіз таңылды.

Екіншіден, ұлтымызға адам 
айтқысыз демографиялық соққы 
ж а с а л д ы .  О н ы ң  ж а р а с ы  б і р 
ғасырдан бері әлі жазылмай келеді.

Үшіншіден, қазақтың тілі мен 
мәдениеті құрдымға кете жаздады.

Төртіншіден, еліміздің көпте
ген өңірлері экологиялық апат 
аймақтарына айналды».

Осындай бізге жат қоғамдық 
құрылымды енгізгеннің ортасын
да ең белсендісі комсомол болған 
жоқ па? Мысал көп. Үйленіп 
жатқандарды көптің, оның ішінде 
атаанасының алдында сүйістіру. 
Н е м е с е  С ә к е н  Ж ү н і с о в т ы ң 
«Жапандағы жалғыз үй» романы
нан мысал келтірейік: « – Ал, кәне, 
осы үйдің малбасының амандығы 
үшін тартып жіберейік! Мана
дан бері өзіне серік таба алмай 
екі беті нарттай қызарып жалғыз 
ішіп отырған Клейманов қырлы 
стаканды Диканың қолына ұстата 
берді». Үзінді түсінікті шығар.

А й т п а қ ш ы ,  о с ы  р о м а н ы 
Қ а з а қ с т а н  Л е н и н  к о м с о м о 
лы сыйлығына ұсынылғанмен, 
С ә к е н  Ж ү н і с о в к е  о л  м а р а 
пат бұйырмаған. «Жағымсыз 
кейіпкері жағымды кейіпкерден 
күшті сомдалапты» деген сылтау
мен. Қайран қаламгер ұлттық 
рухты тосыннан пайда болған 
жат идеологиядан биік қойыпты. 

Комсомол сыйлығын алмағаны 
өкінішті емес, халқының кәдесіне 
жарайтын туынды қалдырғаны 
қуанышты.

Сонымен біздің топшыла
уымызша, 1991 жылы өзінөзі 
тарқатқан ВЛКСМның (оны 
газетте БЛКЖО деп жазатынбыз) 
100 жылдығы – тәуелсіз Қазақстан 
үшін атап өтуге татымайтын 
дата. Жастығын қимағандар, бір 
кездегі комсомолдық достығын 
сақтағандар болса қаланың қақ 
ортасындағы театрда баяндама 
жасамай, сарбаздарға қызыл ту 
көтертпей, оңашада қанша тойла
са да ерікті еді.

Жоқ, театрдағы жиынға қана
ғат танбаса керек, тура 29қара
шада парламентте оны «мереке» 
деушілер және «әріптестерін» 
құттықтаушылар туралы келесі 
ақпаратты оқыдық, сосын бейне
жазбадан көзбен көріп, құлақпен 
естідік. Дәл осы оқиға ақыры 
қолға қалам алғызды.

Рас, Президенттің мақала
сында жазылғандай, «қоғамдық 
құрылымның бізге жат үлгісі 
еріксіз таңылғанын» айтып, бұл 
күнді мереке деуге қарсы шыққан 
бір азамат Мәжіліс депутаттары 
арасынан табылыпты. Тәубе. 
Азат Перуашев: «Біз тәуелсіз 
Қ а з а қ с т а н д а  ө м і р  с ү р е м і з . 
Күнтізбемізде мұндай мереке 
жоқ. Егер әлдекімге бұл жеке ме
реке болса, онда бірбірін ресми 
жиналыста емес, оңаша жерде 
құттықтасын» деп желпінген 
әріптестерін тойтарып тастапты.

Нег із і  осы тоқетер  сөзд і 
басқа депутат айтқан шығар деп 
топшылағанбыз. Перуашев болса 
Ресейдің ең өндірісті, комсомо
лы көп қаласында оқыған еді. 
Әрі кезінде Қазақстан ЛКСМ 
Орталық Комитетінің марапа
тын алған. Ал біз бірдеңе дер 
деп күткен депутат жас кезінен 
Мұхтар Мағауин архивтер мен 
кітапханалардың қоймаларынан 
тапқан жыраулардың жалынды 

М ә с е л е  к о м с о м о л д ы ң  1 0 0  ж ы л д ы ғ ы н 
тойлағанда,тойламағанда емес. Мәселе сондай ұйымның 
біздің елімізде болғанына, сол оңбаған ұйымға мүше 
болғанымызға ӨКІНІШ (покаяние) білдіре білуде.

Мен де білместіктен 14 жыл қатарынан сол қанқұйлы 
ұйымның мүшесі болдым. Соған қатты өкінішімді білдіремін.

Өйткені, олар бізді теріс оқытты. Тарихтан Алаш 
арыстарының аттарын сызып тастап, атауға да тыйым салды.

Ауқатты қазақтардың малмүліктерін тәркілеуге ат са
лысты. Қазақты ұжымшарға күштеп тығуға, сөйтіп асыл 
халқымның жартысына жуығының жер бетінен жойылып 
кетуіне белсене тұрып кірісті.

Ұлтымыздың қаймағын сыпырып тастаған саяси қуғын
сүргіннің басықасында жүрді. Құдайға да қажеті жоқ соғысқа 
қазақтың жастарын айдап салды.

Тың жерді игеру деген сылтаумен қазақтың мал жаюға 
таптырмас шүйгін жерін жыртып тастаған кезде де сол ком
сомолар белсенділік көрсетіп жүрді.

Ең ақыры, мектеп бітірген түлектерді «Жастар бригада
сы» деген сылтаумен қойдың соңына көгендеп қойғылары 
да келді…

Айта берсең, қылмыстары шашетектен…
Сондықтан да мен комсомолды жек көремін. Сол 

ұйымның қатарында болғаныма ӨКІНІШІМДІ білдіремін. 
Алаш әруақтары алдында кешірім сұраймын.

facebook парақшасынан

Дүбірге қосылмайтын едік. Дағдымызда жоқ. Өмірі ұжымдық ашық 
хатқа зиялы қауым қатарында қол қоймаппыз. Айтқымыз келгенді 
біреуге жазғызбай, өзіміз жеткізе алатындықтан. Себебі – қалам 
қолда, журналиспіз.
«Қолтырауын» сөзіне қауіп төнгенде сонау сексенінші жылдары екі га-
зетте осылай жазғанымызды айтып, қорғап қалдық. Латын жазуының 
бастапқы нұсқасында «ә» мен «ө» сынды қаріптер екі таңбаны қосып 
жазу арқылы белгіленгенде қарсы мақаламыз газетке шықты. «Баян 
сұлу» деген сериал жалғыз дастанды ғана емес, бүкіл ұлттық болмы-
сымызды мансұқ еткенде ешбір ашық хатқа қол қоймай, жеке-дара 
пікірімізді білдірдік.

Енді қоғамда комсомолдың 
100 жылдығы төңірегінде дау 
туындағанда миығымыздан күліп 
қойғанбыз. Біраз жәйтті сезсек 
те бастапқыда үндемедік. Атақты 
жазушы Мұхтар Мағауин «Кесік 
бас – тірі тұлып» хикаясында ал
дымен бұл оқиғаның өзіне қатысы 
жоқ деп ойлап, соңынан тікелей 
қатысы барын, өзінің жанжүйкесі 
арқылы өтетінін сезінгенін жаза
ды. Біз де біртіндеп сондай күйге 
түстік.

А л д ы м е н  А л м а т ы  м е н 

Алғашқы съезі 1918 жылы 
қазан айының 29ы күні небәрі 
1 7 6  а д а м н ы ң  қ а т ы с у ы м е н 
өткенде, арасында бір де бір қазақ 
болмаған. 1991 жылдың күзінде 
ең соңғы ХХІІ съезінде «БЛКЖО
ның саяси рөлі сарқылды деп 
саналсын» деген қаулы қабылдап, 
өзінөзі таратты. Сосын бір жыл 
дүниемүлкін бөліске салғанда 
комиссияның төрағасы болып 
Б а т ы с  Қ а з а қ с т а н н ы ң  т у м а 
сы Я.Чудров жүрді. Үш жылдай 
бұрын Яхиямен кездескенде сол 

жырларын мақамдаумен танылған. 
Қисын бойынша сол суыры
лып шығып, комсомол күнімен 
құттықтаушыларға тоқтау салуы 
тиіс еді. Жоқ.

Әлгі  Мұхтар Мағауиннің 
«Көкбалақ» атты шағын романы 
бар. Тоқсаба күйші өмірден өтер 
уақыты жақындағанын сезгенде 
өзі білетін күйлерді біреуге үйретіп 
кетпек. Таңдау екі немересінің 
арасында домбыраға үйір, көзге 
түскіш, елгезегіне түседі. Бар 
күйді оған күнітүні тартып береді. 
Анау қайталауға тырысады. Бірақ 
көкейге қонбайды. Сөйтіп қарт 
күйші түңіліп жатқанда елеусіз 
екінші немересі Нәріктің атасы 
бір рет тартқан күйді ыңылдап 
отырғанын көріп онсыз да қымбат 
уақытты текке жібергенін сезеді. 
Енді дереу Нәрікке үйретеді. Біз 
де осы Тоқсаба шалдың кебін 
бастан кешкендейміз. Түсінгенге.

Не керек комсомолдың тойын 
тойлау қоғамды тағы қақ жар
ды. Ертеңгі күннен үміті барлар 
кешегіге емексігісі келмейтінін 
ашық байқатты.  Бұл  топ ел 

тұрғындарының жасы елуге жет
пеген үлкен бөлігін құрайды. Со
сын баспасөз бетінде, әлеуметтік 
желіде комсомол тойына қатысты 
аяусыз сын айтып отырғандар 
негіз інен қазақ т ілді  екенін 
байқадық. Өткір пікірден хабарсыз 
депутаттар арандап қалғаны анық. 
Ойланатын мәселе. Олар үшін.

Ақыр аяғында мақаланың 
басына, тақырыбына оралайық. 
Бала кезімізде ауылда анамыз 
айран ұйытатын. Сондай тәтті, 
тіл үйіретін. Негізгі сусынымыз 
– сол. Күні бойы үйге айналып 
соғып, соны ішеміз. Егер айран 
шілденің ыстығында бірнеше 
күн тұрып қалса, божып кететін. 
Көбігі шыртылдап, ашыған иісі 
жеркөкті алып, бетіне шыбын 
қонып, ішуге жарамсыз бола
тын. Енді оны іркітке қосып 
қайнатпаса кәдеге жарамайтын. 
Комсомолдың 100 жылдығын 
мереке дегендердің ойниеті сол 
божығанды еске салады.

Қайнар ОЛЖАЙ
«Қазақ үні»
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БАСТАЛҒАН ӨШПЕС ӨМІР
(Дарынды қаламгер Тәкен Әлімқұловтың жүз жылдығына орай)

ӨМІРДЕРЕК

 Ақын, жазушы, әдебиет сыншысы 
Тәкен Әлімқұлов (22.11.1918-
13.4.1987ж.)  Түркістан облысы 
Созақ ауданы Бабаата ауылын-
да дүниеге келген. Мәскеудегі 
Әдебиет институтын бітірген 
(1953). 1936 -1945 жылдары 
Шымкент қорғасын зауытын-
да, Донецк облысында жұмыс 
істеді. 1945 -1974 жылдары 
«Оңтүстік Қазақстан» газетінде 
жауапты хатшы, Лениншіл 
жас» (қазіргі «Жас Алаш») 
газетінде бөлім меңгерушісі, 
КСРО және Қазақстан Жазу-
шылар одағында әдеби кеңесші 
қызметтерін атқарды. 1974 
жылдан өмірінің соңына дейін 
шығармашылық жұмыспен ай-
налысты. Шығармалары 1945 
жылдан жариялана бастады. 
Алғашқы өлеңдер жинағы «Сапар» 
1950 жылы жарық көрді. «Жазғы 
жаңбыр» (1964), «Қаратау 
өрнектері», «Туған ауылда» 
(1968), «Боз жорға» (1969), 
«Күрең өзен» (1971), «Кертолғау» 
(1973, 1990), «Шежірелі Саха-
ра» (1976), «Көкек айы» (1982) 
атты әңгімелер мен повестер 
жинағы, «Ақ боз ат» (1962, 
орыс тілінде 1968), «Тұлпардың 
тағдыры» (1975), «Ел мен 
жер» (1978), «Замана екпіні» 
(1982) романдары шықты. Жа-
зушы шығармаларының негізгі 
тақырыбы ауыл тіршілігі, адам 
тағдыры, өнер қайраткерлерінің 
өмірі. Абай Құнанбаев туралы 
«Жұмбақ жан» (1978) атты 
көлемді зерттеу еңбегін жаз-
ды. «Өткен мен қазіргі» (1958), 
«Көк қаршыға» (1972), «Бар өмір 
алда» (1974), «Сырлы наз» (1984) 
кітаптары орыс тілінде жарық 
көрді. М.Ю. Лермонтовтың 
«Измаил бей» поэмасын (1951), 
П.Павленконың «Бақыт» 
(1950), Г. Николаеваның «Орақ 
үстінде» (1952) романдарын, 
Э.Сент-Экзюперидің «Кішкентай 
шаһзада» ертегісін, сондай-ақ А.С. 
Пушкиннің, В.В. Маяковскийдің, 
Г.Низамидің өлеңдерін қазақ тіліне 
аударды. Халықтар достығы 
орденімен марапатталған.

азақстан Жазушылар 
одағының мәжіліс за-
лында классик жазушы 
Тәкен Әлімқұловтың 100 
жылдық мерейтойына 
арналған ауқымды әдеби 
шара болып өтті. Қарымды 
қаламгер кешіне ақын-
жазушылар, ғалымдар, 
Тәкен Әлімқұловтың 
жерлестері – Түркістан 
облысы Созақ ауданы 
әкімі Салыхан Полатов, 
Т.Әлімқұлов атындағы 
№14 мектеп интернат-
лицейінің директоры 
Берік Тұрғанбаев бастаған 
бір топ өнер иелері, 
жазушының жары Есімгүл 
Болысбайқызы, ұлы – 
Рауан, қызы – Алма, БАҚ 
өкілдері, қазақ әдебиетін 
қастерлейтін қауым 
қатысты. Тартымды өткен 
әдеби кешті Қазақстан 
Жазушылар одағы 
басқармасы төрағасының 
орынбасары, филология 
ғылымдарының докторы, 
белгілі ақын Бауыржан 
Жақып жүргізіп отырды.

СУРЕТКЕР

Дүниені айырып келбетінен,
Рухтар көшіп жатыр жер бетінен.
Кісі деген бірге еріп кетеді ме,
Шыңыраудан сыр тартып шерте білген.

Кітап жазып ұсынған сыйлы еліне,
Аға, қалам ұстаған киелі ме?
Әуезовтен кейінгі тау тұлғалы,
Суреткер ең сөз сіңген сүйегіне.

Өжет жандар ер салса күреңіне,
Сірә, жетпей тынбаған тілегіне.
Әуезовтен кейінгі суреткер ең,
Тәңір өзі сөз жазған жүрегіңе.

Бір жұлдызды бетке алып тұрған жанып,
Жол үстінде жетілдің тұлғаланып.
Ұлы Абайдың жұмбағын шештің қалай,
Ешкім шеше алмаған мың толғанып.

Сондай заңғар биіктен сені көріп,
Буырқанып жыр жазам тебіреніп.
Неге екенін, кім білсін, сен жоқ жерде,
Біреулердің қалатын жері кеңіп.

Найзағайдың көзіңде оты өріліп,
Болашаққа жол тарттың төте жүріп.
Сен жоқ жерде қысық көз біреулердің,
Қалушы еді еңсесі көтеріліп.

Жасыл желек жамылып, торғынданып,
Бір төбеде жатырсың мол қымтанып.
Сен аттанып кетсең де, ағып жатыр,
Сенен қалған ұлы өзен толқынданып.

Өмір кешіп жүрген соң белеңбелде,
Құдіреттің бәріне сенім мен де.
Махамбет өлген күні ай тұтылса, 
Күн тұтылған, жан аға, сен өлгенде.

Қазақ әдебиетінің көгінде күн сөнбейді. 
Оның ірі өкілі өмірден өткенде күн тұтылды 
деу артық емес, тіпті жарасымды да... Кеш
тен соң қаламгер рухына құран бағышталып, 
мейрамханада ас берілді .  Бұл Тәкен 

Әлімқұлов мерейтойының басы ғана, енді 
туған жері Теріскейдің төрінде жалғасын 
таппақшы. 

Ер қанаты – тұлпардың сыны мен 
қазаққа ғана тән күй атты киелі саздың 
сыры мен табиғатын терең түсінетін Тәкен 
Әлімқұлов жалпы өнер тарихын жете білген. 
Содан да болар Қорқыт атадан бастап, 
Сүгір, Тәттімбет, Махамбет, Сәкен секілді 
көптеген қазақтың кесек тұлғалары жайын
да жазып, келер ұрпаққа барынша жеткізіп 
кеткен төл әдебиетіміздің тарихындағы 
бірденбір жазушы. Оның шығармаларынан 
тұлпардың тұяғының дүбірі, қобыздың сары
ны мен домбыраның қоңыр үні үнемі естіліп 
тұрады. Дархан дала мен қарт Қаратаудың 
бейнесі көз алдында көлбеңдейді...

Тәкен Әлімқұловтың романдары, хи
каяттары мен әңгімелерін айтпаған күннің 
өзінде, поэзиясы мен сыни еңбектері өз 
алдына бір төбе. Сын жайында «Әдеби 
сын, оның ішінде поэзия сыны, ең ал
дымен өзі шығарма болуы шарт, тұлғасы 
сымбатты, оқушыға эстетикалық ләззат 
берерлік, оның ойқиялын оятып, санасын 
марқайтарлық пікір мен сезімге мейілінше 
толы шығарма болуы шарт. Адамның 
білімі молайып, ойөрісі кеңейіп, талғамы 
тереңдеген сайын сыншылдық көзқарасы 
арта түседі» десе, Абай туралы сүбелі зерт
теу еңбегі жайында өзі былай деген екен: 
«Абай Шыңғыстауда өссе, мен бір қияндағы 
Қаратауда ақындардың ішінен Абайдың 
есімін бірінші естідім. Қара танымайтын 
сәби шақта құлаққа кіріп, көкейге қонған 
– Абайдың нақыл өлеңдері. Сауатқа шала 
балалық кезеңде, Абайдың «Мен бір жұмбақ 
адаммын, оны да ойласы» білікті біреудің 
айтуынан жат болғанды. Бір отырыста, бір 
айтылғаннан машық боп қалғанды. Енді 
сол өлең осы кітаптың есіміне жүріп отыр. О 
баста күндердің күнінде ұлы Абай турасында 
кітап жазамын деген ой басқа келмеген?! 
Өмір шіркін осылай екен!..» Ал өлең хақында 
«Поэзияның ғұмырлы қасиеті – сезім мен ой 
пікірдің тұтастығында. Дарын қаншама биік 
болса, сезім соншама терең келмек» деп 

БАБААТАДАН

Қ а з а қ  ә д е б и е т і н і ң  к ө р н е к т і 
өкілі, шығармашылықтың шыңына 
шығаратын ешкімге ұқсамас дара жол
ды таңдаған Тәкен Әлімқұловтың 
соңына қалдырған еңбектері  мен 
ғұмыры жайында әдебиеттанушы 
ғалым, профессор Жанқара Дәдебаев 
терең де мағыналы баяндама жасап, 
жиналғандарды жазушының көпшілік 
біле бермейтін жаңа қырларына көз 
жүгіртті. Суреткердің шығармаларының 
басым бөлігі туған жерге, оның тарихы
на арналғанын баса айтқан баяндама
шы қаламгердің осы еңбектерін еліне 
қалдырған ескірмес ескерткішке балады. 
Ол рас, өлмейтін сөз қалдырған жазушы
сын елі де есінен шығармақ емес.

Бір кеште, шараға берілген санаулы 
уақытта Тәкен Әлімқұлов туралы айтып 
тауысу мүмкін емес. Жазушы жайында 
жылы лебіздерін білдірем деушілер көп 
болды. Ақынжазушылар Сейфолла 
Оспанов, Аян Нысаналин, Рафаэль Нияз
бек, Аманхан Әлім, Өтеш Қырғызбаевтар 
сахна төрінен өз естеліктерін айтып, та
лантты жазушының шығармаларының 
ерекшеліктеріне тоқталды. Белгілі 
ақын Рафаэль Ниязбек Тәкен ағасына 
арналған өлеңін оқып берді. «Қазақ 
әдебиеті» газетінің Т.Әлімқұловқа ар
налған санында жарық көргенмен өзінің 
атыжөнін жазбағанын, «Тәкендей 
тұлғамен атымды жарыстырмайын деп 
есептедім» деп ағынан жарылды. Өлең 
осы кешке жиналған әдебиет сүйер 
қауымның ортақ ойын білдіретіндіктен, 
біздің «Қазақ үні» оқырмандарының 
да назарына толықтай ұсынғанды жөн 
көрдік.

пайымдаған. Жалпы жазушылық жайында 
«Қаламгер атаулы, оның ішінде жазушы 
– халықтың ортақ ұлы, суреткер ұлт тілін 
түгел тексеріп, жіті екшейді. Өзге адам 
байқамаған, байыптамаған қазынаны ар
шып, қалың көпшіліктің кәдесіне асырады. 
Жансызға – жан, топасқа түйсік бітіреді» 
деп түйіндеген. («Қазақ әдебиеті» газеті, 
№42, 2018 ж.) Бұл нені көрсетеді? Қаламгер 
сынға сергек қарап, өлеңді бәрінен биік 
бағалап, Абайды пір тұтқанын білдірмей 
ме?! Әдетте замандастары жазуға шебер 
болғанмен сөйлер сөзге сараңдау Тәкен 
Әлімқұловты сырттай «жұмбақ жан» десе, 
енді міне сол жұмбақ жан Абайдың астарлы 
жұмбағының шешімін табу үшін талмай 
ізденгенін байқаймыз. 

Қай жағынан алсақ та, адам баласы 
бұл фәниге келген жолаушы іспетті. Өзіне 
берілген қамшының сабындай қысқа ғана 
өмір жолын әркім өзінше жүріп өтеді. 
Көпшілігіміз шаңы шыққан жаттанды 
жолды шиырласақ, біреулердің жолы 
бұралаң, бұралаң болса да өзіне ғана тән із 
қалдырады. Ешкімге ұқсамайтын мінезімен, 
бөлек болмысымен, дара дарынымен 
соңынан ерекше, өшпестей соқпақ салатын 
саңылақтар сирек кездеседі. Әдебиет атты 
киелі әлемде қара үзген тұлпардай жал
пыдан жырақ кетіп, қазақтың қоңыр күйі 
болып күңіренген Тәкен Әлімқұловтың 
мол мұрасы келер ұрпақтың баға жетпес 
байлығы болып қала берері сөзсіз. Ия, Баба
атадан басталған ғибратты ғұмыр өз шеруін 
жалғастыруда...

Зейнолла АБАЖАН

Қ



№43 (809), 5 қараша, 20188 www.qazaquni.kz«Safari Shardara» 

Ауқымды шарадан көріп-білгенімізді, алған әсер, көкірекке түйген ой-
пікірімізді  қаз-қалпында баяндап отырмыз. 
Халықаралық фестивальдің өтетіні туралы алыс-жақынға сауын 
айтылып, хабар таралғаннан-ақ, ерекше думанды тамашалауға 
асықтық.  Басталатын күні таң атысымен  таныс іздеп, көлік күтіп уақыт 
ұстамай, айтулы шараның өтетін алаңына  таксилетіп жеттік.

Қызылқұмның қиясы мен 
жалдары алдымыздан құшағын 
жайып, теңіздің жағасы ерке са
малымен қарсы алды. Жағасында 
жарқылдап, жарқын қақтық.
Туған жердің әр күні жаныңа 
ыстық, жарқын ғой, бірақ бүгін 
ерекше құлпырып, ұзатылатын 
сұлудай сыланып кетіпті. Әсіресе, 
алтын шуақтарға көмілген ай
надай аппақ айдынның майда 
толқындары сылқсылқ күліп, 
кемерді жағалап, жарды сүйіп, 
тіл жетпес бұла қылық танытып, 
әдемі әуен, әсем сыр шашады. 
Жарасымдыақ! Асығып жолға 
шыққан қонақтарға құрметі мен 
қошаметі сияқты. Беліміз бесіктен 
шыққаннан суын кешіп, құмын 
кесіп өскен өз топырағымыздың 
қазіргі ғажайып тұлғасына, ынтық 
ықыласына таңырқап әрі риза 
болып тұрмыз. 

Сәт сайын ағылған халықты 
көріп қызығасың. Бірінбірі 
құттықтап, құшақ жая амандасып, 
мәресәре. Күзет те осында, ізет 
те осында. Ізет демекші, қарсы 
беттен келіп, қасымызға тоқтаған 
көлемді көліктен халқымызға 
қаламымен, батыл пікірлерімен 
танылып, еңбегімен ел құрметіне 
бөленіп жүрген, Халықаралық 
«Алаш» сыйлығының лауреаты,  
Халықаралық Есенин атындағы 
сыйлық – «Алтын күз» орденінің 
иегері, республикалық «Қазақ 
үні» газетінің президенті, «Ақ 
жол» партиясы төрағасының 
орынбасары, шардаралық бауы
рымыз Қазыбек Иса түсіп:

 – Ұстазымыздың жолын кесіп 
кеткеніміз жарамас, аттан түсіп, 
амандасқанымыз жөн болар! 
– деп сыпайы күліп келіп, қос 
қолын ұсынып, кең құшағын жай
ды. Лезде қоршап алған көпшілік 
атпал азаматтың сыпайы мінезі 
мен көргенді қызметіне алғыс ай
тып, риза болысып жатыр. Несін 
жасырамыз, мектепте сабақ пен 
тәрбие берген, арман сапарына 
қолымыздан ұшырған сүйікті 
шәкіртіміздің ізетін көріп, бір сәт 
қобалжып та қалдық. Қазыбекті 
айналасындағылар Қазыбек бише 
аялап, қолдан қолға тигізбей, 
лезде жоғарыға әкетті. Несі бар, 
жерлестері болар ұлдың белін 
буып, құрметтеп, ардақтап жатса, 
ұстазға одан артық мәртебе бар 
ма?! Жолың болсын, Қазыбек, 
әрдәйім қазағыңның алақанында 
жүр!

Қ а з  қ а т а р  т і г і л г е н  а л ы п 
күмбездей зәулім, ақ шаңқан киіз 
үйлер де дархан даланың ажа
рын ашып, кеңқолтық қазақтың 
кіршіксіз пейіліндей көз тар
тады. Өңірдегі  әр ауданның 
өнерпаздарымен,  қол өнері 

Құрметті қонақтар мен 
Шардара ауданының тұрғын
дары!

С і з д е р д і  о б л ы с т ы ң 
т у р и с т і к  ә л е у е т і н  а р т 
тыру мақсатында ұйым
дастырылып отырған «Safari  
S h a r d a r a »  ф е с т и в а л і н і ң 
ашылуымен шын жүректен 
құттықтаймын!

Қ а з а қ с т а н  Р е с п у б 
л и к а с ы н ы ң  П р е з и д е н т і 
Н ұ р с ұ л т а н  Ә б і ш ұ л ы 
Назарбаевтың ел дамуының 
даңғыл жолын айқындап бер
ген «Қазақстандықтардың 
әлауқатының өсуі: табыс 
пен тұрмыс сапасын артты
ру» атты Қазақстан халқына 
арнаған биылғы Жолдау
ында туризмді  дамытуға 
айрықша назар аударғаны 
тегін емес. «Бай табиғатымыз 
бен мәдени әлеуетімізді пай
далану үшін сырттан келетін 
және ішкі туризмді дамытуға 
ерекше көңіл бөлу қажет» деп 
Елбасымыз атап өткендей, 
болашақта  Қазақстанда 
туризм өңірлік ғана емес, 
жаһандық  сипат алуы ке
рек. Ол үшін, яғни, еліміздегі 
туризмнің өркендеуі үшін 
тарихи және туристік орын
дарымызды лайықты дамыта 
білсек, мемлекеттік бюджет 
толығып, әлеуметтің әл
ауқаты көтерілер еді.

« S a f a r i   S h a r d a r a » 
фестивалі Қызылдың құмы 
мен Шардара су қоймасының 
жағалауы өңірімізде туризмді 
дамытуға мол мүмкіндік бар 
екенін көрші елдерге де на

сихаттайтын шара болмақ. 
Фестивальдің мақсаты 

– өңір дің туризм әлеуетін 
көпші лікке таныту екенін 
айттық. Біз осы ісшара 
арқылы шағалалы Шардарада 
желкенді қайық спорты мен 
ат пен түйе жарыс, құсбегілік 
сынды ұлттық спорт түрлері 
мен өзге де ата кәсіптерімізді 
жаңғыртуды көздеп отыр
мыз. Бұл – өңіріміздің биз
нес аxуалын жақсартуға 
және Елбасының «Руxани 
жаңғыру» бағдарламасында 
айтылған туған жерге тағзым 
етумен қабысып тұр. 

Біз  Түлкібаста «Қыз
ғ а л д а қ » ,  Б ә й д і б е к т е 
« Қ ы м ы з м ұ р ы н д ы қ » , 
Жетісайда «Қауынфест» 
фестивальдарын ұйымдас
т ы р д ы қ .  А у қ ы м д ы  і с 
шаралар арқылы ауданның 
болашағы үшін маңызды 
брендтерін елге әйгілі етуді 
мақсат тұттық. Биыл игі ба
стамаларды бастап бердік, 
енді іскер жігіттер, жергілікті 
кәсіпкерлер, ауданның ат
пал азаматтары осы ойларды 
жалғастырып әкетіп, ары 
қарай дәстүрлі шараға айнал
дыруы тиіс.

Ш а р д а р а  –  т а р и 
хи әрі   шежірелі  мекен. 
Ғалымдардың пайымдау
ы н ш а ,  а у д а н  о р т а  л ы ғ ы 
Шардара қаласының ата
уы парсы тілінен аударғанда 
«төрт қақпа» деген ұғымды 
білдіреді екен. Яғни, ертеде 
бұл жер тоғыз жолдың то
рабы керуен жолдарының 

ШАРЫҚТАЙ БЕР, 

шеберлерімен,  мемлекетт ік 
қызмет өкілдерімен жатсынбай 
әпсәтте араласып кеттік. Олар 
туризмді дамыту осы саланың 
ж е м і с і н  а р т т ы р у ,  ө н е р  м е н 
көркемөнерді, ұлттық спорттың 
түрлерін жақсарту бағытына 
арналған ісшаралармен таныс
тырып жатыр. Жерлесіміз, жас 
кезінде Бейсенбек Бибосынов
тан сабақ алған Күлзипа Шо
рабекованы көріп, шұрқыраса 
қалдық. Халықтың «Балапан 
қаз» әнін шебер орындау арқылы 
көпшілікке балапан шағынан 
танылған әнші қызымыз қазір 
Алғабас ауданындағы Мәдениет 
үйінде қызмет етеді екен. Төркін 
жұртына жолы түскеніне қуанулы.

– Шардара керемет өзгеріп 
кетіпті! – дейді перзенттік сүйіс
пеншілікпен. Ән мен өнер жо
лында табыс пен абырой, отбасы
на бақыт тілеп қимай қоштастық 
Күлзипамен.

Теңіз бетіндегі ақ желкен
дер олардың толқындармен алы
сып көрсеткен өнерлері айрықша 
әсерге бөледі. Көрмеге қойыл
ған шеберлердің бұйымдары, 
ауылшаруашылығы өнімдері та
лайды таң қалдырды. Әсіресе, 
жүзім шоғынан түйілген пирамида 
жұрттың назарын ерекше тартты. 
Оның саясында суретке түсушілер 
көп болды. Жарысқа дайындалған 
қос өркешті ақ нарлар мен қоңыр 
түсті үлектер көптен бері көзге 
т ү с п е г е н  с о ң  а й н а л а с ы н ы ң 
қызығына айналды. 

Ауыздығымен алысқан ар
ғымақтар да арқаңызды қоз
дырады. Бір кезде бүркітшілер 
шықты ортаға. Елдің көзі әйгілі 
Айшолпанда. Ол – мұхиттың арғы 
бетіндегі Американы саятшылық 
өнерімен қайран қалдырған қазақ 
қызы.  Жұдырықтай қыздың 
қазақи жүзі, әдепті қимылы, қанға 
сіңген сабырлылығы сүйсінтті. 
Т у ғ а н  ұ л т ы н ы ң  о р т а с ы н а , 
атамекенінің ыстық топырағына, 
жусанды беліне, суының бойы
на табанының тиіп, құрметіне 
бөленгеніне дән риза екені балбұл 
жанған жүзінен айтпай сезіледі

Б ұ р ы н  с о ң д ы  б о л м а ғ а н 
фестивальді облыс әкімі Жансейіт 
Түймебаев ашып, қатысушалар 
мен қонақтарды құттықтады. 
О б л ы с  ә к і м і  х а л ы қ а р а л ы қ 
фесивальдің мәні мен маңызына 
қысқаша тоқталды. Осындай 
ауқымды шараларды алдағы жыл
дары да жалғастыруды дәстүрге 
айналдыру қажет екенін айтты.

Мұнан кейін түйелер мен ат 
жарысы басталып, теңіз жағасы 
айқай мен қиқуға көмілді. 

Мотожарыстар мен қуатты 
көліктердің қалың құмда құй

ғытқан мәнері мен жылдам қи
мыл дары көрермендерін тәнтті 
етті. Облыс әкімінің аудандағы 
спорт жеңімпаздарына тапсырған 
сыйлықтарын көпшілік орынды 
деп тапты. Қолдап, қол соқты. 
Әйгілі өнерпаздар мен жергілікті 
әншілердің салған әні мен биі, 
тартқан күйлері таңдай қақтырды.

 Қысқасы, бұл күні өткен 
тамашаның барлығын шағын 
жазбада айтып жеткізу қиын. 
Айт пақшы, ұмытып барамыз, 
көркемөнер иелерінің байқауын 
тамашалап жүріп, бір бұрыштағы 
кішкентай суретшінің ықыласы 
мен ынтасына қайран қалдық. 
Атыжөнін сұрап,танысқымыз 
келгенімен, оның ойын бұзып, 
уақытын ұстауды дұрыс көрмедік. 
Байқатпай, сырт еткізіп, теле
фонмен суретке түсіріп алдық. 
Егер, баспасөзге, желілерге жас 
суретшінің бейнесі жарияланып 
жатса, оның болашағына атаған 
жақсы жоралғымыз, ақ жолтай 
тілегіміз деп қабылдаңыздар.

Иә, көптен күткен халықара
лық фестивль де аяқталды. Күзіміз 
қарасып, жүзіміз жарасып үлкен 
думанды шығарып салдық. «Тас 
түскен жеріне ауыр» демекші, 
аталмыш іске өңірдің барлық 
азаматтары атсалысты дегенмен, 
шардаралықтар ұйымшылдық пен 
бірліктің, қонақжайлылықтың 
үлгісін көрсеткеніне көзіміз жетті.

 Б ұ р ы н  с о ң д ы  б о л м а ғ а н 
думанның ұйытқысына айналған 
азаматтың бірі, әйгілі спортшы 
бауырымыз Арман Қарсыбаевпен 
айтулы шараның арасында тосын 
жолығып қалып, табыс тіледік. 
Көпті көрген,талайталай додаға 
қатысып, топ жарған, ауылдың 
ғ а н а  е м е с ,  қ а з а қ т ы ң  а т ы н 
шығарып жүрген айбынды азамат: 

– Көке, алаңдамаңыз, бәрі 
дұрыс болады, әлі мұндай шараның 
талайын ұйымдастырамыз, – 
деп көңлімізді көтеріп, ағынан 
ақтарылды.

 Біз де Арманның арманына 
қосыламыз. Шардарамыз шаттық 
пен берекенің мекеніне айналсын, 
ағайын! Мәңгілік елдің гүлденуі 
мен жаңғыруына жүрегіміз бен 
жігерімізді, тілегімізді қатар 
жұмсайық.

Нұрғали ИБРАЙЫМ

ҚЫЗЫЛДЫҢ ЕТЕГІНДЕ, 
ТЕҢІЗДІҢ ЖАҒАСЫНДА 

ӨТКЕН ДУМАН

ШЕТ ЕЛ 
САЯХАТШЫЛАРЫ 

ШАРДАРАҒА 
АҒЫЛАДЫ

Түркістан облысының әкімі 
Жансейіт Түймебаевтың лебізі 
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ШАРДАРА!
Халықаралық «Сафари-Шардара» фестивалінен репортаж

түйіскен жері болған. Шардара ауданы 
потенциалы жоғары, туризмді дамытуға  
лайықты бірденбір аймақ.

Шағалалы өңірде туризмді да
м ы т у  м а қ с а т ы н д а  Ш а р д а р а  с у 
қоймасы жағалауындағы орман қоры 
санатындағы жалпы көлемі 255 гек
тар жер учаскесі елді мекен санаты
на ауыстырылды. Енді осы аумаққа 
инфрақұрылым тарту жұмыстары 
басталмақ. Бұл мақсат жүзеге асып, 
ауданға инвес тиция тартылғанда 60
тан астам нысан бой көтереді деп жо
спарлап отырмыз. Нақтырақ айтсақ, 
таяу жылдары теңіз жағалауының 
бойынан 20дан астам қонақ үйлер, 
яхтклуб пен мейрамханалардың, 3 
балалар лагері мен аквапарктің, 2 
аңшылар және балықшылар үйінің, 
басқа да қызмет көрсету нысандарының 
құрылыс жұмыс тары басталады. Осы 
арқылы Шардара Орта Азиядағы туризм 
орталықтарының біріне айналады. 

Қадірлі қауым!
Биыл Түркістан облысы құ ры  лып, 

ел тарихында елеулі оқиға болғаны 
өздеріңізге белгілі.

Таяуда Түркістан облысына сапар 
жасаған Елбасымыз Нұрсұлтан Назар
баев екі тарихи Жарлыққа қол қойғаны 
баршаңызға мәлім. 

Оның бірі – экономикалық аймаққа 
қатысты болса, екіншісі – Түркістан 
қаласын дамытудың кейбір мәселелері 
туралы Жар лы ғы болып табылады. Енді 
қа сиетті қалада туризмді кешенді түрде 
өркендетуге барынша көңіл бөлінеді.

Мұндай шешім облысымызға келетін 
шетелдік туристердің санын еселеп 
арттыруға мүмкіндік береді. Биылдың 
өзінде Түркістанға 907 мыңнан астам ту
рист келіп, өткен жылмен салыстырғанда 
57,2 пайызға өсіп отыр. Жақында облыс 
орталығына 1 миллионыншы турист 
келеді деп күтілуде. Атабабаларымыз 
ежелден саят құрып, жүйрік жарыс
тырып, құсбегілікті жоғары бағалаған. 
Теңіздің қадірін білген. Осынау ізгі 
қасиеттерді жаңғыртатын бүгінгі іс
шара баршаңызға ұнайды деген ой
дамын. Шардараның жағалауы шетел 
туристерін қызықтыратын орынға ай
налуы тиіс және осы бағытта жүйелі 
жұмыстар жүргізіледі. 

Құрметті, шардаралықтар және қала 
қонақтары!

Сіздерді тұңғыш рет өтіп тұрған 
«Safari Sardara» фестивалімен шын 
жүректен құттықтап, баршаңызға бақ
береке, мықты денсаулық тілеймін!

Түркістан облысы
Шардара ауданы әкімі
Болатбек ҚЫСТАУОВ мырзаға

Қадірлі Болатбек Дүйсенбекұлы!
Қасиетті Түркістан атын иеленген 

облыстағы шежірелі Шардара ауданы 
елімізге белгілі ерекше табиғатты өңір. Та
рихы мен мәдениеті, өркениеті мен дамуы 
қатар ұштасқан киелі де шежірелі мекен. 
Ерекше табиғаты бар бір ауданда әйгілі 
қызыр қонған Қызылқұм, сыры терең 
Сырдария, Шардара даласы мен шағалалы 
теңізі әдемі үйлесіп жатуы – Алланың тама
ша тартуы деп білу керек.

Осындай керемет өңірде елімізде 

тұңғыш рет  өт іп  жатқан «SAFARI 
SHARDARA – 2018» фестивалінің өтуімен 
құттықтаймын. Елбасымыз Нұрсұлтан 
Назарбаевтың кезекті  Жолдауында 
спортты дамыту үшін нақты тапсырма
лар бергені мәлім. Сонымен қатар ел 
туризмін дамытуға баса назар аударып 
келе жатқаны да белгілі. Сондықтан, Шар
дара ауданының туризм мен спорт сала
сын қатар қамтыған және ұлттық спорты
мызбен, саятшылық өнерімізді дамытуға 
арналған осын дай ел назарын аударатын 
дү бірлі шара өткізіп жатуы – зор қолдауға 
лайық деп білеміз.

Бұндай спорттық жарыстар бір реттік 
қана емес, жыл сайын өткізіліп тұрса, 

бұның ел үшін де, жер үшін де маңызы зор 
болар еді. «Ақ жол» партиясы еліміздегі 
осындай туризмдік – спорттық бағыттағы 
шараларды бұрыннан қолдапқуаттап келе 
жатқанын жақсы білесіздер деп ойлаймын.

« S A F A R I  S H A R D A R A  –  2 0 1 8 » 
ф е с т и в а л і  қ а н а т ы н  к е ң г е  ж а й ы п , 
халықаралық деңгейге көтеріле береді деп 
сенеміз. 

Дүбірлі  бәйгеге қатысып жатқан 
дүлдүлдер жеңіске жете берсін деп, Ақ жол 
тілейміз!

Құрметпен, Азат ПЕРУАШЕВ,
«Ақ жол» партиясы төрағасы, 

Мәжіліс депутаты

Шағылы мен шағалалы шалқыған теңізі 
жарасқан, сыры терең сұлу Сыры мен 
қызыр аралаған Қызылқұмы қатар жатқан, 
сағым ойнаған сақара сайын даласы бар – 
Шардара өңіріндей тартымды табиғаттар 
табысуының әдемі үйлесімі әлемде басқа 
еш жерде кездесе қоймайтын шығар...

 Осы Шардарада 26 қазанда елімізде 
тұңғыш рет «SAFARI SHARDARA» 
х а л ы қ а р а л ы қ  ф е с т и в а л і  б о л д ы . 
Елбасының «Болашаққа бағдар: руха
ни жаңғыру» бағдарламасы аясында 
өткізілетін фестивальде автокөліктердің 
құмдағы жарысы мен композициялық 
«Rock racing» шоуы ұйымдастырылды. 
Шудалары желкілдеген түйелердің теңіз 
жағалауының шағылын аспанға атқан 
жарысы, ат үстіндегі саятшылардың 
бүркіт салуы, теңіз бетіндегі ақ желкенді 
қайықтардың қатар жүзуі, ескек есу мен 
балық аулау сайысы, жағалау волей
болы, қазақша күрес, акробатикалық 
ойындар, мотобайкерлердің мотокросс 
өнерін жағалауға сыймай кеткен қалың 
елдің тамашалауының өзі бір ғанибет. 
Түркі әлемінің ордасы Түркістаннан 
шыққан мотобайкерлер еліміздің көк 
туын желбіретіп, Шардараға келіп кіруінің 
өзі бір керемет көрініс болды. Ал жол 
талғамайтын жиптердің 20 шақырымға 
аламан жарысын айтып жеткізу қиын! Бір 
жақта қол күресі жүріп жатты. Айтпақшы, 
қол күресінен әлемдік құрама Шардарада 
екенін оқырман қауым жақсы білетін 
болар. Өйткені, Шардарадан 18 әлем 
чемпионы, 52 Азия чемпионы шыққан! 
Шардарадағы шараға барлық ауданнан 
өкілдер қатысып, киіз үйлерін тігіп таста
ды. Түрлі қолөнер мен жергілікті өнімдер 
жәрмеңкесі қатар болып жатты. Әйгілі 
әншісазгер Марат Омаров бастаған өнер 
жұлдыздары әсем ән мен тәтті күйлерімен, 
тартымды билерімен елді риза етті.

Түркістан облысының әкімі Жансейіт 
Түймебаевтың айтуынша, биыл әр ау
дан өз табиғатына лайықты фестиваль
дар өткізген. Мысалы, осының алдында 
ғана Жетісай ауданында «Қауынфесть» 
шарасының дәмі әлі таңдайда жүр... 
«Түлкібаста «Қызғалдақ», Бәйдібекте 
«Қымызмұрындық» фестивальдарын 
ұйымдастырдық. Ауқымды ісшаралар 
арқылы ауданның болашағы үшін маңызды 
бренд терін елге әйгілі етуді мақсат тұттық. 
Биыл игі бастамаларды бастап бердік, енді 
іскер жігіттер, жергілікті кәсіпкерлер, 
ауданның атпал азаматтары осы ойларды 

жалғастырып әкетіп, ары қарай дәстүрлі 
шараға айналдыруы тиіс» – дейді «аудан
дар байымай, облыс дамы майды» деген 
ұстаным ұстанатын облыс басшысы.

Бұдан байқағанымыздай, «Ұйым
дастыра  б ілген  ұтады»  дегендей, 
іскерлік пен идеологиялық қабілетті 
қатар ұштастыра білген, руханиятқа 
қамқор, рухы биік қайраткер Жансейіт 
Қансейітұлының басшылығымен, 
қасиетті Түркістанның атын иеленген 
өлке жаңа қарқынмен жарқырап келеді.

Туризмді және ұлттық спортымыз бен 
саятшылық өнерімізді дамытуға арналған 
халықаралық фестивальда облыс әкімі 
Ж.Түймебаев Моңғолиядан келген әлемге 
әйгілі болған бүркітші қазақ қызы Ай
шолпан Нұрғайыпқызына миллион теңге 
сыйлық тапсырды. Сонымен қатар, Шар
дара ауданы спорт бөлімі мен әлемнің 9 
дүркін чемпионы (5 рет жасөспірімдер ара
сында, 4 рет ересектер арасында) Нұрдәулет 
Мырзаханұлы Айдарханға шетелдік темір 
тұлпар мінгізді.

Қасымыздағы жолбасшы бауыры
мыз Тұрсан Қабылов Нұрдәулет інісін 
құттықтап үлгеріпті. «Шынымен ешкімнен 
жеңіліп көрмегенсің бе?» – деп сұраған 
екен, Нұрдәулет: «Иә, ешкімнен жеңіліп 
көрмегенмін. Тек әкеммен қол күрескенде 
ғана қалай екенін білмеймін, жеңіліп қала 
беремін» деп жауап беріпті. «Әкесі менің 
кластасым ғой. Иә, ол да қара күштің иесі 
болатын» деп, мен де бірден Алматыда 
ешнәрседен хабарсыз жүрген Мырзахан до
сыма телефон соғып, Әлем чемпионының 
әкесін құттықтап қойдым.

Шардара ауданы әкімі  Болатбек 
Қыстауовқа «Ақ жол» партиясы төрағасы, 

Мәжіліс депутаты Азат Перуашевтың «Са
фари Шардара» халықаралық фестиваліне 
Ақ жол тілеген құттықтауын тапсырып, 
елдің сұрауымен «Шардара» жырын оқып 
бердім.

Халықаралық фестивалге бірнеше 
елден қонақтар, жарысқа қатысушылар 
келді.  Әсіресе,  кеше ғана дүниеден 
өткен белгілі ғалым, академик Әбді
мұса Қуатбеков ағамыз негізін қала ған 
Шымкенттегі Халықаралық «Достық» 
университетінің студенттері фести вальдың 
көркін қыздырды.

Шетелден келгендер Шардараның 
тамаша табиғатына таңғалып жүрді. 
Қ а з а қ с т а н д ы қ т а р д ы ң  ө з д е р і н і ң 
кейбіреулері де: « – Бізде де осындай кере
мет жер бар екен ғой», – деп қояды. Иә, өзім 
де, өткенде ғана жазда «Алтын жағажайда» 
екіүш күн болғанда «Шардараның 
табиғаты Анталиядан артық болмаса, кем 
емес» деген мақала жазып кеткенмін. Міне, 
нағыз туризмнің өрісі мен жемісі ретінде 
дамытатын өңір осы – шалқыған Шардара!

Шардараның туризм ордасы болар
лық керемет келбетін көрсететін «SAFARI 
SHARDARA» халықаралық фес  ти валі екі 
жыл сайын өткізілетін болады.

Киелі Түркістан өлкесі түлеп, шағылды 
да, шағалалы Шардара шартарапқа таны
лып, шалқып жатыр.

Қызылқұмы құлпырса маң даланың,
Шалқып жатқан теңізге таңғаламын.
Сафаридің сапары сәтті болып,
Аты әлемге танылсын Шардараның!
 

Қазыбек ИСА

АСТАНА – ШАРДАРА – АСТАНА

ШАРДАРАДА «SAFARI SHARDARA – 2018» 
ШАРАСЫН ӨТКІЗУ– ЗОР ҚОЛДАУҒА ЛАЙЫҚ

ШАРДАРА ШАРТАРАПҚА ТАНЫЛУДА
Нағыз туризмнің өрісі мен жемісі ретінде дамытатын өңір  –  Шардара!
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КАК УЗАКОНИЛИ 
ПОБОРЫ В ШКОЛАХ

        
Действительно, поборы в шко

лах стали обыденным явлением, все 
к ним привыкли, и воспринимают 
их как нечто привычное – так было 
всегда. Как и т. н. борьба с этими 
незаконными сборами денег – судя 
по результатам, борьба ведется 
только на словах.  

К тому же призывают бороться 
с данной практикой родителей (?), 
которые являются «подневольны
ми», – изза стремления родителя 
искоренить это социальное явле
ние может пострадать его ребенок. 
Единственное, что он сможет сде
лать – не сдавать деньги за свое
го ребенка; обычно большинство 
родителей безропотно собирают 
деньги. У классной руководитель
ницы – маленькая зарплата, а надо 
оформить класс, отремонтировать 
мебель, купить комнатные расте
ния и т.д. – есть масса расходов, на 
которые из бюджета не выделяются 
средства или не хватает. Для рабо
ты классрука нужны канцтовары, 
стеллажи, бумага, тот же принтер, 
заправка картриджей – опять нуж
на помощь родителей. Нередко 
ведение классного руководства 
педагогами так и рассматривается 
– как возможность «возместить» в 
материальном плане это мало опла
чиваемое руководство.

Как происходят эти поборы? В 
начале сентября на родительском 
собрании классная руководитель
ница собирает заявления роди
телей, где они собственноручно 
расписываются, что всякие сборы 
денег на нужды школы являются 
незаконными. Затем учительница 
собирает эти заявления и уходит 
минут на 15. За это время родители 
успевают обсудить вопросы: кто 
собирать деньги в школьный и 
классный фонд, сколько, за какие 
месяцы и на что. 

Классная руководительница 
«официально» заявляет: мол, день
ги собирать не будет, но если роди
тели желают помочь, то не против 
этого. Тем более по закону допу
скаются благотворительные и до
бровольные взносы – вот где зарыт 
«Клондайк» для коррупции! Купил 
папа школьника новые парты для 
класса – сам директор школы носит 
его ребенка на руках. Эта лазейка 
активно используется родителями 
для устройства детей в престижную 
школу, выбора класса, учителей для 
ребенка и т.д.

Ведь родители сами написали 
заявления против поборов, а теперь 
«добровольно» собирают деньги, 
что по закону не возбраняется! Как 
с этим бороться?! Никто не сможет 
искоренить коррупционные начала 
школьного образования, которые 
вышеуказанным способом узако
нены. Хотя официально запрещены 

поборы с родителей, они продолжа
ют сдавать деньги для фонда класса 
и школы.  

«Статьи бюджета» сбора де
нег могут быть разными: подарки 
учителям на день учителя, 8 марта 
и т.д., на оформление кабинета, 
покупку штор, шкафчика, зерка
ла, комнатных растений и т.д. для 
класса, подарки для девочек на 8 
марта, мальчиков на 7 мая, для про
ведения различных мероприятий 
(Новый год, Наурыз и др.) и т.д. 
Собирали деньги даже для мытья 
пола в классах – в обязанности 
уборщицы (технички) не входит 
уборка класс. 

Лет 7 тому назад в одной алма
тинской школе родители хотели 
собрать деньги на интерактивную 
доску: по неизвестной причине в 
плане внедрения этого новшества 
Алматы отстал от регионов – не во 
всех школах и классах была своя до
ска. Изза возмущения отдельных 
родителей эта «идея» могла стать 
известной за пределами школы, и 
школьное руководство призвало 
отказаться от этой затеи. В итоге 
школьники остались без интерак
тивного обучения и отстали в этом 
плане от своих сверстников из 
других школ. 

Недавно озвучили размеры взя
ток для трудоустройства в школы 
Туркестанской области: чтобы 
устроиться учителем, надо дать 
взятку от 500 тысяч до 1 млн тенге. 
А чтобы работать лаборантом или 
техничкой, необходимо дать на 
лапу от 150300 тысяч тенге. Може
те представить, какие знания там 
получают дети. 

ДЕТСКИЕ 
КОРРУПЦИОННЫЕ 

ЗАЧАТКИ    
 
Вознаграждения врачам в ро

дильных домах – это в порядке 
вещей с советских времен, хотя 
это было в малом масштабе по 
сравнению с современным опы
том. А вот «плата», а точнее взятка 
для устройства ребенка в детский 
сад – это уже «достижение» в 

годы независимости. Конечно, 
и в советское время практикова
лась помощь родителей в ремонте 
учебного заведения, но она не
сравнима с нынешним размахом 
«помощи». 

Ее размер варьируется в зави
симости от региона и города. На
пример, в Алматы несколько лет 
тому назад составлял около 5090 
тысяч тенге. Эта сумма взималась 
в виде помощи детскому садику, 
иногда даже через кассу заведе
ния, но при этом старались обхо
диться без квитанции об оплате 
или она оставлялась в садике. 
Этому способствовала огромная 
очередность в дошкольные заве
дения, в которую надо вставать с 
рождения ребенка. Несколько лет 
тому назад официальная плата за 
годы нахождения ребенка в дет
ском садике была сопоставима с 
оплатой обучения студента в вузе.

Такая же распространенная 
традиция и при оформлении детей 
в школу, особенно в специали
зированную или гимназию, где 
«плата» может достигать огром
ной суммы. Опятьтаки этому 
способствует дефицит учениче
ских мест в городских школах и 
стремление родителей устроить 
детей в лучшую школу. Здесь 
речь не идет о частных учебных 
заведениях. Естественно, такая 
практика пагубно влияет на об
щую успеваемость школьников, 
ибо «блатные» слабые ученики 
ухудшают показатели даже гим
назий, хотя в них практикуется те
стирование и собеседование при 
приеме в 1 класс. Директор школы 
изза «оплаты» не может исклю
чить ученика за неуспеваемость. К 
тому же на законных основаниях 

любой родитель может оказать 
спонсорскую помощь школе. 

Нередко в средней школе 
учителя помогают при сдаче ЕНТ 
или не препятствуют школь
никам пользоваться сотовыми 
телефонами, чтобы не ухудшать 
школьные показатели. Таким об
разом достигается афиширован
ная благополучная статистика. 

Коррупция проникла даже 
в различные детские конкурсы, 
школьные олимпиады: первые 
места на олимпиадах нередко 
покупаются на деньги или до
стаются «по блату». Ушло то 
время, когда умные, способные, 
талантливые ребята поддержива
лись обществом и государством, 
и из них вырастали достойные 
ученые, деятели культуры, обще
ственные и политические де
ятели. Когда мой ребенок не
сколько лет тому назад дошел до 
городской олимпиады по химии 
после школьной, районной, учи
тельница сказала о «подарке» для 
комиссии – мы отказались от 
такой «чести».

Эта славная национальная 
традиция достигает кульминации 
в вузах. Если в школах «плата» за 
хорошую оценку, тестирование, 
экзамены, аттестат еще не полу
чила повсеместного распростра
нения, то в вузе – это очевидная 
реальность с устойчивой систе
мой оплаты за тестирование, 
зачеты, экзамены, курсовые, 
дипломные работы. Например, 
экзамен стоит 520 тысячи тенге. 

Самое интересное, эта кар
тина всем известна, но, тем не 
менее, система образования на 
официальном уровне у нас счита
ется вполне успешной. За редким 
исключением, не привлекаются 
к уголовной ответственности 
заведующие детских садов, ди
ректоры средних школ, ректоры 
вузов, хотя нередко коррупция в 
учебных заведениях процветает с 
их участием.

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ПРЕВРАТИЛОСЬ В БОЛЬШОЙ 

БИЗНЕС
 
Неудивительно, что при таких 

объективных данных после окон
чания вуза или колледжа корруп
ция становится «естественной» 
для начинающего новую жизнь 
специалиста. Если в прямом и 
переносном смысле человек впи
тывает с молоком матери «энерге
тику» всеобъемлющей коррупции, 
с которой он вынужден жить с 
самого рождения, как можно впо
следствии «вытравить» с него и 
общества «коррупционные виру
сы»? Ведь эта коррупционная схе

ма действует и после окончания 
учебного заведения на следующем 
этане жизни: при устройстве на 
работу, продолжении учебы или 
карьеры на работе, защите дис
сертации и т.д.

Вся система высшего образо
вания РК заточена на деньгах, с 
тем, чтобы было больше студентов 
на платной основе. Обладатели 
знака «Алтын белгі», победители и 
призеры республиканских и меж
дународных олимпиад и научных 
проектов ныне не освобождаются 
от сдачи ЕНТ, как было раньше. 
Зато абитуриенты, провалившие 
ЕНТ, могут повторно пройти те
сты в августе, заплатив 2242 тенге, 
и поступить на платное отделение. 

Насколько законно два раза 
сдавать ЕНТ в один год?! В России 
в случае, если участник ЕГЭ (все 
категории) не получает мини
мального количества баллов ЕГЭ 
по выборным предметам, пере
сдача ЕГЭ для таких участников 
ЕГЭ предусмотрена только через 
год. 

С такой помощью со стороны 
МОН троечники поступают в 
вузы – в прошлом году 30 тысяч 
абитуриентов стали студентами, 
повторно сдав ЕНТ (чуть меньше 
поступивших по гранту, а ведь 
еще есть студенты платных отде
лений после основного ЕНТ). По
лучается, нужны не знания этих 
абитуриентов, а их деньги. Есть 
негласное правило: не исключать 
студентов платных отделений.

В этом году повторно ЕНТ 
сдали чуть меньше прошлогод
него, но у проваливших тесты 
есть возможность сдать ЕНТ в 
январе 2019 г. и поступить в вуз на 
платной основе. Т.е. троечникам 
дается возможность сдавать ЕНТ 
уже в третий раз!

Если в советское время тро
ечников направляли в СПТУ и 
ГПТУ, то ныне – на платные от
деления вузов. В итоге при огром
ном количестве вузов и студентов 
– в стране нехватка специалистов 
и безработица! 

Изза отсутствия анализа и 
планирования рабочих мест от
дельные отрасли народного хо
зяйства остались без квалифици
рованных специалистов: сельское 
хозяйство, многие промышлен
ные предприятия, строительная 
отрасль и др., оголилось среднее 
профтехобразование. Как сказал 
премьерминистр РК Бакытжан 
Сагинтаев, «Готовим одних, эко
номика нуждается в других». Выс
шее образование превратилось в 
большой бизнес…

Дастан ЕЛДЕС
d.eldesov@mail.ru

Из года в год в начале учебного года обсуждается проблема поборов в школах. И в этом году официально 
заявили: поборы с родителей в школах – незаконные. По словам зампреда Агентства РК по делам 
государственной службы и противодействию коррупции Олжаса Бектенова, сборы с родителей в школах 
республики стали обыденным явлением, при этом они незаконны во всех своих формах. 
Бектенов подчеркнул, что из госбюджета выделяется необходимое количество средств, покрывающих все 
нужды школ и детсадов, поэтому родителям нужно бороться с данной практикой.

НАДО ПЛАТИТЬ ВЕЗДЕ
КОРРУПЦИОННЫЕ ВИРУСЫ 
КАЗАХСТАНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
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«Крымская технология» – термин, хорошо известный в мировых 
кругах реставраторов, археологов. Свое название получил от 
автора реконструкций «Золотого человека», «Берельских коней», 
«Сакской жрицы», «Сакского воина» – казахстанского ученого Крыма 
АЛТЫНБЕКОВА. За более чем 30 лет работы его команда спасла и 
восстановила по крупицам тысячи бесценных артефактов.
Как современные технологии помогают раскрывать тайны, о 
гениальных изобретениях предков и многом другом реставратор 
рассказал корреспонденту «КАРАВАНА».

КОМПЬЮТЕРЫ И СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ – 
казахский ученый о древних тайнах

У ПРЕДКОВ БУДТО БЫЛИ 

тричетыре месяца, собираются 
реставраторы, реконструкто
ры, археологи со всего мира, 
– говорит Крым Алтынбеков. 
– Вообще, реставраторов в мире 
немного, все друг друга знают. 
Когда у коллег ответственные 
работы, мы общаемся – секре
тов нет. Это не бизнес, чтобы 
прятать рецепт краски или рас
твора. Во многих странах идет 
отток специалистов из этой 
профессии. Наш коллектив 
старый. Иногда мы вдруг резко 
молодеем, потом снова стареем.

Музеи тоже страдают. Есть 
специалисты – хороший музей, 
нет – это просто сооружение. 
Бывало, приезжали в какой-
нибудь музей, подготавливали 
ребят, надеялись, будем дальше 
работать. Приезжали во второй 
раз – уже другие люди сидят.

Нет заинтересованности. Ну 
и низкая зарплата отталкивает. 
Ведь, чтобы стать реставрато
ром, как минимум 8–10 лет надо 
работать. Только после будет 
отдача. А молодежи нужны «бы
стрые деньги».

30 МИНУТ – 
И НЕТ АРТЕФАКТА

– А насколько востребована 
ваша профессия?

– После распада СССР ра
ботали за интерес, выживали. 
Когда впервые в 90е увидел 
лабораторию во Франции, был 
в шоке: она похожа на косми-
ческий центр. Там только обо
рудования было на миллион 
долларов! До сих пор это одна из 
лучших лабораторий. Мы тогда 
консервировали мокрое дерево. 

диться органика (кость, дерево, 
ткань). Она пролежала там не
сколько тысячелетий, адапти
ровалась, сохранилась. Разру
шение происходит постепенно. 
Вскрывается пласт земли. Под 
воздействием кислорода, тепла 
артефакты за полчаса превра-
щаются в труху. В этот момент 
мы приходим, чтобы спасти 
памятник.

Каждый артефакт – носитель 
информации. Причем ее дает не 
золото, как многие думают, а 
органика. Даже просто отпечаток 
текстиля – важная улика!

В лабораторию обращаются 
отечественные, иностранные 
археологи. Несколько лет назад 
в Монголии найден уникаль
ный нетронутый памятник – 
древнетюркский мавзолей Май-
хан-уул.

Это 150 квадратных метров 
живописи, 95 терракотовых фи-
гур, золотые, бронзовые, желез-
ные украшения. Возник вопрос 
– как его сохранить? Свои ре-
шения предлагали специалисты 
из Франции, Германии, Кореи, 
Японии, Китая, а выиграли мы! 
Наша технология оказалась бо-
лее подходящей.

Это не говорит о том, что 
другие страны отстали. Про
сто есть специфика сохране
ния артефактов в кратчайшие 
сроки. Монгольская природа 
очень суровая: жаркое короткое 
лето – продолжительная холод
ная зима. Коллегам из других 
стран требовалось время, чтобы 

привезти спецоборудование, 
решить вопросы с электриче
ством, водой. А ближайший 
населенный пункт от места рас
копок – примерно 250 киломе
тров. Время работало против 
них. Поэтому подошла наша 
технология – дешевая, быстрая 
и эффективная. Результат – ве-
ликолепный. Кстати, многие 
технологии нашей лаборатории 
используют зарубежные колле
ги, называют их «крымские».

– Слышала от археологов, 
при консервации артефактов вам 
помогает спирт…

– И спирт тоже везде при
сутствует!

ВОЗРОЖДЕННАЯ 
ИЗ ПЕПЛА

              
– Поделитесь секретом, ка-

кие еще методы вы отработали?
– Их много. «Сарматская 

жрица» из Западного Казахстана 
(VI–V века до н. э.) – второй 
найденный нетронутый арте
факт после «Золотого человека». 
Как оказалось, там использо
вана другая технология захоро
нения – саркофаг поджигали, 
чтобы все тлело в земле. Наша 
группа работала в жару, дул 
сильный ветер. Пепел, земля 

разносились, мы ходили чер
ные. Для консервации срочно 
нужен был воск. Поехали по се
лам, скупили все свечи. Успели. 
Вырезали монолитом вместе с 
землей, в таком виде доставили 
в лабораторию. Рентгенаппа
рат позволил увидеть, что там 
внутри. А компьютерная томо
графия – рассмотреть содержи
мое со всех сторон.

Восстановили облик жрицы, 
одежду, аксессуары. Что ин-
тересно, у этой женщины было 
зеркало. Она использовала его, 
чтобы передавать знак, сигнал 
в степи – своего рода древний 
мобильник.

Сгнившие изза талой воды 

останки берельских коней сак
ского вождя (могильник Берел, 
Восточный Казахстан, IV–III 
века до н. э.) мы везли в лабора
торию. Тоже в земляном слое. 
По дороге сломался холодиль
ник, всё начало течь. Обработали 
как могли, поместили в камеру 
блоками грязевую жижу. После 
делали разные манипуляции, ко
торые помогли ее исследовать. В 
результате сделали реконструк
цию полного убранства 8 коней.

ЛУЧШИЕ РАБОТЫ ТЕ, 
КОТОРЫЕ Я ЕЩЕ 

НЕ ДЕЛАЛ

– До каких регионов у казах-
станских археологов еще руки 
не дошли? Остались хоть со-
кровища?

– В основном все курганы 
разграблены. Территория стра
ны огромная, к каждому курга
ну человека не приставишь. Тем 
более от населенного пункта до 
кургана может быть 200–300 
километров. И всетаки наш 
край очень богат, ведь он был 
центром кочевой цивилизации. 
Она своеобразнее, чем город
ская, богата мифологией, рели
гией, культурой, философией. 
Более продвинутая – кочевники 
общались с соседями, развива
лись. Они занимались ското
водством, охотой. Нанимались 
воинами и контролировали 
Шелковый путь.

На территории Казахстана 
богатые залежи разных метал-
лов, так вот кочевники были 
великолепными рудокопами, пре-
красно обрабатывали металл, о 
чем свидетельствуют находки.

В средиземноморских стра
нах олова почти не было, его 
покупали у нас. Были «оловян
ные», «бронзовые пути». Сейчас 
огромный интерес к нашему 
краю. Думаю, и находок впере
ди много…

– Назовите вашу самую лю-
бимую работу, после которой вы 
бы сказали: «Ах, это шедевр!»...

– Делаешьделаешь, про
ходит время, и думаешь: можно 
было лучше сделать. Археоло
гия – постоянные открытия. 
Всегда говорю ученикам: луч
шие работы те, которые я еще 
не делал.

ГДЕ СПРЯТАНЫ 
ПИСЬМА ПОТОМКАМ

– Какие материалы, знания 
древних людей вас особенно уди-
вили?

– Очень хороший вопрос! Я 
как раз у них учусь. Ничего сам 
не изобрел. Все знания твори
лись за городом. Иногда впе
чатление, что у предков были 
компьютеры, современные ин
струменты. Некоторые находки 
можно было только лазером ре-
зать, делать точную сварку. Юве
лирные украшения древних 
мастеров многим современ
ным не по зубам! Это культура 
обработки металлов. Каждую 
вещь – оружие или украшение 
– делали для себя, удобство 
подсказывала природа. Ни одну 
деталь просто так, для красоты 
не делали!

Те же украшения на головном 
уборе «Золотого человека» в виде 
креста (четыре стороны света) и 
свастики (солярный знак) вместе 
обозначали модель мира, в центре 
которого – Солнце. Это письмо 
потомкам, если хотите.

Елена КОЭМЕЦ
caravan.kz

В Алматы академик Академии 
художеств РК по сохранению 
культурно-исторического насле-
дия, основатель и руководитель 
научно-реставрационной лабо-
ратории «Остров Крым» открыл 
курс лекций малой академии ис-
кусств «Асем Алем».

Они проходят в Государ
ственном музее им. А. Кастеева. 
А на следующий день улетел на 
международную конференцию.

– Она проводится каждые 

Ни денег, ни технологий. Фран
цузы сказали: вы его потеряете. 
Ничего, отработали техноло
гию, результат – отличный. По
шел наплыв частных заказов, 
сейчас их гораздо меньше. В 
основном идут государственные 
заказы.

Работа очень объемная, инте-
ресная. Когда археологи доходят 
до артефактов, у них начинаются 
проблемы.

Под землей может нахо
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Исполнительный директор 
Национального бюро переводов 
Рауан Кенжеханулы делится тем, 
как идет работа над проектом по 
переводу «100 новых учебников на 
казахский язык». Идея перевести 
сотню книг мировых авторов при
надлежит Нурсултану Назарбаеву. 
Весной этого года на презентации 
ему представили часть переве
денных книг. Гомбрих, Мэнкью, 
Пинкер, Кенни  – это далеко не 
все авторы книг, которые казах
станские студенты будут читать 
на родном языке. О трудностях 
перевода и не только – в разгово
ре с главой Национального бюро 
переводов Рауаном Кенжеханулы.  

Основатель фонда WikiBilim 
Рауан Кенжеханулы с прошлого 
года погрузился в новый обра
зовательный проект. Несколько 
лет назад, во время учебы за ру
бежом, он занимался по учебнику 
«Экономикс» Грегори Мэнкью. 
Эта книга известна тем, что в ней 
сложные экономические концеп
ции и идеи даются простым язы
ком. Тогда Рауан Кенжеханулы 
мечтал: перевести бы этот учебник 
на казахский язык. Спустя годы 
мечта сбылась – книга американ
ского экономиста Мэнкью в числе 
других книг не менее именитых 
ученых вошла в список 100 книг, 
которые переводятся на казахский 
язык. 

Проект «Новое гуманитарное 
знание. 100 новых учебников на 
казахском языке» стартовал в 
рамках программы модернизации 
общественного сознания «Рухани 
жаңғыру». Специалисты в один 
голос говорят о том, что ничего 
подобного у нас еще не было. 
Редакционную коллегию проекта 
возглавил академик, доктор со
циологических наук, профессор, 
первый заместитель руководителя 
Администрации президента РК 
Марат Тажин. Также в нее вошли 
министр образования и науки РК 
Ерлан Сагадиев, академик, доктор 
экономических наук, профессор 
Рахман Алшанов, доктор фило
софских наук Жакыпбек Алтаев, 
политолог Ерлан Карин, доктор 
исторических наук, профессор 
Ерлан Сыдыков и многие другие. 

На сегодня уже переведено 
18 вузовских учебников по раз
личным гуманитарным дисци
плинам: социология, психология, 
философия, экономика, пред
принимательство, менеджмент, 
лингвистика, культурология, ре
лигиоведение, антропология и 
журналистика. Как рассказывает 
Рауан Кенжеханулы, ранее на 
многих кафедрах и факультетах, 
где преподают гуманитарные дис
циплины, те или иные учебники 
самостоятельно переводились на 
казахский язык и адаптировались 

под учебный процесс. Но не у всех 
это получалось. После того как 
было объявлено о проекте «100 
книг», вузы подали списки учеб
ников, которые нужно перевести 
на государственный язык. Список 
оказался из 800 наименований.  

«Рабочая группа Националь
ного бюро переводов рассматри
вала этот большой список. Надо 
было понять, как мы будем от
бирать учебники, их очень много. 
Мы вышли на такие условные 
критерии: учебник должен быть 
в программе «100 ведущих вузов 
мира», он должен пережить не 
менее трех переизданий. Пере
издание – это хороший признак 
того, что на книгу есть спрос и она 
востребована. Учебник должен 
быть современным с той точки 
зрения, что это не просто книжка, 
к ней должны прилагаться различ
ные приложения интерактивные, 

видеолекции, онлайнкурсы и так 
далее», – поясняет Рауан Кенже
ханулы. 

По словам Рауана Кенжеха
нулы, мировой рынок учебников 
достаточно серьезный и большой. 
Казахстанская сторона подписа
ла соглашения о приобретении 
авторских прав с ведущими изда
тельствами и авторами. Покупка 
прав и разрешений на издание 
учебников финансировалась за 
счет бюджетных средств.  

«Большие авторы и авторские 
коллективы, которые разраба
тывают учебники, – для них это 
очень серьезный бизнес. Поэтому 
что учебник стоит на порядок 
выше художественной литерату
ры. Мы стали искать серьезные 
издательства, которые аккуму
лируют такой материал. Один 
из таких издательских домов – 
Сengage, офис которого работает 
с нашим регионом. Нам хотелось, 
чтобы мы могли найти организа
цию, через которую мы смогли бы 
выйти на большинство авторов. 
Ходить и разговаривать с каждым 
автором – это долго и затратно.  

Вместе с тем при некоторых 
больших университетах есть свои 
издательства. Например, при 
Кембриджском университете ра
ботает авторитетное издательство, 
которое для своего университета 
и не только публикует серьезные 
материалы. Из 18 две книги – два 
первых тома четырехтомника 
философа Энтони Кенни. Два 
тома уже переведены на казах
ский язык. Сейчас мы переводим 
оставшиеся два», – отмечает Рау
ан Кенжеханулы.  

До конца этого года специали
сты переведут еще 30 учебников. 
Это книги по лингвистике, педа
гогике, психологии Интернета, 
по истории западной философии, 
международному праву, дипло
матии, журналистике, истории 
искусства. Среди них Котлер и его 
учебник «Маркетинг», труд автора 
Стивена Пинкера для лингвистов 
«Язык как инстинкт» – эту книгу 
уже переводят. На перевод, вы
куп прав, тиражирование десяти 
тысяч экземпляров государство 
выделяет немалые средства. Такой 

практики нет ни в одной стране, 
отмечают участники проекта.  

«Учебники очень дорогие. Тот 
же Мэнкью на английском языке 
для американских студентов в 
американском книжном магазине 
стоит 270 долларов за экземпляр. 
А мы их распространяем и пере
даем в вузы бесплатно. Вопрос о 
том, чтобы эти книги появились 
в продаже или доставить их во все 
библиотеки страны, обсуждается. 
Есть предложения от наших част
ных издателей, которые готовы 
за свои деньги организовать до
полнительный тираж. Тогда го
сударство не будет на это тратить 
деньги. Здесь только один момент 
– мы должны будем переговорить 
еще раз с правообладателями на 
предмет того, чтобы сделать до
полнительный тираж», – говорит 
исполнительный директор Наци
онального бюро переводов Рауан 
Кенжеханулы. 

Стоимость книги формирует
ся из стоимости перевода одной 
страницы. Рауан Кенжеханулы 
отмечает, что все данные о ценах 
открыты. Перевод одной страни

цы стоит семь тысяч тенге. Три 
тысячи – это работа переводчи
ка, полторы тысячи – научного 
редактора, еще полторы тысячи 
тенге – литературного редакто
ра, оставшаяся сумма – работа 
дизайнера и верстка. К примеру, 
перевод одной книги Карена Арм
стронга «История Бога: 4000 лет 
исканий в иудаизме, христианстве 
и исламе», в которой 496 страниц, 
обошелся почти в 3,5 миллиона 
тенге.  

В проекте «100 книг» задей
ствовано около 200 человек. Штат 
сотрудников бюро переводов со
стоит из 50 человек, еще порядка 
150 привлеченных переводчиков, 
научных, литературных редак
торов и дизайнеров. Основной 
состав бюро переводов находится 
в Алматы.   

«Все, кто считает себя потен
циально способным участвовать 
в проекте как переводчик, как 
редактор или консультант, мы 
их приглашаем. Не могу сказать, 
что необходимых кадров много и 
мы выбираем. Часто приходится 
вместе учиться. Мы принимаем 
человека, видим потенциал и 
потом уже вместе растем. Потен
циал – это знание языка, знание 
предмета. Перевод – настолько 
энергоемкая работа, что она съе
дает и эмоционально выжимает 
человека очень быстро. Вы долж
ны целый день сидеть за мони
тором и при этом просматривать 
кучу литературы, обращаться к 
разным источникам, постоянно 
себя перепроверять. При этом у 
вас всегда включен весь интеллек
туальный потенциал между двумя 
языками, еще включаются ваши 
знания предмета. Больше трех 
страниц в день обычно не пере
водится», – рассказывает Рауан 
Кенжеханулы о процессе перево
да учебников, в котором он и сам 
участвует.  

Во время перевода возникает 
очень много мнений, и сами спе
циалисты спорят, как правильно 
подать, как правильно выбрать 
слово, как правильно перевести 
термин.  

«Большинство текстов не пе
реводили на русский язык. Но 
даже там, где есть перевод на 
русский, мы стараемся на него 
не смотреть. Уникальность этого 
проекта в том, что мы впервые 

«ЗА КАЖДОЕ СЛОВО, ОБОРОТ, 
ЗАПЯТУЮ ЛЮДИ БЬЮТСЯ». 

«Когда говоришь, презентовали и передали в университеты 18 
современных учебников, всем кажется, что это просто. Но это не так. 
Над каждым словом надо работать. Причем я точно знаю, что будут 
люди, которые скажут: «Вы неправильно сделали». 

большой объем научного матери
ала переводим на казахский язык 
с языка оригинала. Специалисты, 
которые работают с этим матери
алом, должны знать английский, 
казахский и еще владеть пред
метом. Но вы понимаете, что не 
всегда удается найти человека, 
который может нести в себе все 
эти качества. Когда это получает
ся – мы очень рады. Бывают спо
ры… Между всеми участниками 
процесса. Спор, к примеру, между 
литературным редактором и на
учным редактором или ученым, 
который создавал переводческий 
текст.  Откровенно скажу, что 
эти споры бывают жаркими. За 
каждое слово, за каждый оборот, 
запятую, за каждое слово люди 
бьются. Потому что люди практи
чески вынашивают это дело как 
ребенка. Никто не хочет сдавать 
свои позиции, у каждого есть 
аргументы», – отмечает Рауан 
Кенжеханулы.  

Список еще 50 авторов книг, 
которые будут переводиться, от
крыт. В Национальном бюро пе
реводов отмечают, что все жела
ющие могут предложить список 
изданий для перевода на казах
ский язык.  

«Когда говоришь, что мы опу
бликовали, раздали, презентовали 
18 книг, всем кажется, что это 
просто. Но не так это. Над каж
дым словом надо работать. При
чем я точно знаю, что будут люди, 
которые скажут: «Вы неправильно 
сделали». В свое время было очень 
много критики по поводу перево
да художественной литературы в 
рамках проекта «Мәдени мұра». 
Мы этих людей нашли, которые 
сильно возмущались. Мы им ска
зали: «Вы же знаете, как надо, 
помогите. Вот вам текст, сделайте 
редакцию». Ктото поработал три 
дня, принес и сказал, что сделал, 
но ничего не сделал. Ктото взял, 
но через десять дней принес и ска
зал, что «извините, у меня дела». 
Но были случаи, когда люди дей
ствительно включались. Избежать 
критики не получится. Но я своим 
коллегам говорю: «Давайте обсу
дим и примем решение, а если мы 
его приняли, то мы должны быть 
способны его защитить».    

Асель САТАЕВА
tengrinews.kz

Как переводят 100 лучших учебников 
мира на казахский язык 
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На улицах к нему подходят с 
вопросом: «Это же вы поете 
битлов на казахском?» А он 
улыбается: «Я и «Дневник 
Джона Леннона» пишу!» А 
еще у него в трудовой книжке 
стоит официальная запись с 
упоминанием имени кумира 
- легендарного музыканта 
из «Битлз». И поэтому можно 
сказать, что в нашей стране 
художник и музыкант Бердалы 
ОСПАН - единственный и 
уникальный в своем роде.

Бердалы ОСПАН: 

Линия судьбы

«БИТЛЗ» – НЕ ПУГАЧЕВА 
С КИРКОРОВЫМ

Свое произведение «Дневник 
Джона Леннона» Бердалы Оспан 
начал писать еще в начале двух
тысячных. И те, кто был посвящен 
в это дело, чаще всего крутили 
пальцем у виска: «Зачем писать 
то, о чем знают все битломаны, 
да еще от первого лица, да еще и 
сопровождая текст собственными 
рисунками в стиле Джона?!» На 
это у Бердалы всегда готов ответ: 
«Как говорил мне один доктор
психиатр, все нормальные лежат 
в психушке!» А он же как человек 
незаурядный просто решил сде
лать эту жизнь более яркой и инте
ресной, рассказав от первого лица 
историю легендарной группы.

 Я очень много читал про 
«Битлз» еще с молодости – все, 
что было доступно в те времена. 
И если гдето в советской прессе 
появлялись хоть две строчки про 
них, я об этом уже знал, – рас
сказывает Бердалы. – И вот я за
метил такую закономерность – все 
подавалось очень сухо: тогдато 
Джон родился, потом он начал 
играть, потом встретил Пола, Пол 
привел Джорджа, потом появился 
Пит БЕСТ, которого поменяли 
на Ринго СТАРРА. Это было так 
скучно и пусто! И, главное, в этом 
не было души. А ведь вы вспом
ните песни «Битлз» – в каждой из 
них есть душа. То есть все те, кто 
писал о великих музыкантах, все 
те, кто задавал им вопросы во вре
мя интервью, подходили к этому, 
можно сказать, формально. И вот 

я решил исправить эту ошибку, 
тем более что мне очень хотелось 
высказаться в их адрес. 

Но высказываться Бердалы 
решил от первого лица, чтобы 
было более правдоподобно. И хотя 
каждый из участников «Битлз» за
нимает в его сердце свое место, к 
Леннону у него отношение особое. 
По словам писателя, если бы не 
было Джона, то «Битлз» стала бы 
просто одной из многих групп.

  Вот,  например,  почему 
Олимпиада в Англии в 2012 году 

так, что я в Англию поеду, в Ли
верпуль, и буду там петь!» И она, 
наверное, была единственная, кто 
верил ему, потому что в то время 
это было невероятное желание. Но 
оно осуществилось!

 Я пошел в первый класс в 
1963 году, именно тогда «Битлз» 
стали знаменитыми. И по дороге 
в школу в родном Шымкенте я 
останавливался у витрины магази
на «Радуга», где висели гитары, и 
долго рассматривал их. Наверное, 
это был знак свыше, – вспомина

ударную установку, синтезатор, 
две электро и одну басгитару, 
а еще колонки с усилителями! 
Получается, что с 1987 года три 
раза в неделю мы репетировали и 
готовились к своему главному вы
ступлению – на родине любимой 
группы.

И случилось это в 1994 году 
на Всемирном фестивале музы
ки «Битлз». В Ливерпуль груп
па «Музей» попала совершенно 
случайно: через общение и связи 
с алматинским, а затем и москов

пуль, нужны были деньги. И это 
уже совершенно другая судьбо
носная история. К тому време
ни Бердалы устроился работать 
в одну из новых частных газет 
Шымкента и понял, что в каче
стве корреспондента может пойти 
и взять интервью у руководителя 
единственного в своем городе со
вместного казахстанскоанглий
ского предприятия. Интервью 
ему нужно было лишь для того, 
чтобы попросить этого руково
дителя стать спонсором поездки 
группы «Музей» в Англию. И этот 
план сработал.

 Это просто мистика какая
то! – говорит Бердалы. – Мы 
вшестером летим бизнесклассом 
в аэропорт Хитроу, а потом вы
ступаем на родине «Битлз» вместе 
с другими участниками фестиваля 
из разных стран мира в гостинице 
«Адельфия», где жили битлы, 
потом в клубе «Каверн», где их 
нашел менеджер, и еще в одном 
клубе, где они играли, уже будучи 
знаменитыми. И потом мы даже 
общались с первой женой Джона 
Синтией ЛЕННОН.

«ХОЧУ ТЕБЯ, МИШЕЛ»  – 
ЭТО НЕ ПО-КАЗАХСКИ!

А потом Оспан стал перево
дить песни «Битлз» на родной 
язык. И сегодня он уже готовится 
записывать альбом из одиннад
цати композиций. Girl, Yesterday, 
All My Loving, Michelle и другие 
хиты в исполнении Бердалы на 
казахском языке узнают с первых 
аккордов все, кто знает песни 
«ливерпульской четверки».

 Правда, некоторых выраже
ний, таких как I want you из песни 
Michelle, в казахском языке нет. 
Поэтому пришлось заменить это 
выражение поэтическим образом, 
близким к казахской поэзии. Я 
придумал историю о том, что кра
сивая девушка Мишел приезжает 
из Парижа и сердце казахского 
парня, который увидел ее, стало 
беспокойно. А после того как он 
понял, что полюбил ее, произно
сит: «Дай руку, Мишел, и пойдем 
собирать цветы в саду любви!» 
Для казаха это то же самое, что I 
want you для англичанина! – улы
бается Бердалы.

 Почему ваша книга и альбом 
до сих пор не изданы?

 Я объясню на примере груп
пы «Битлз». Когда музыкальный 
менеджер Брайан ЭПСТАЙН 
взял их магнитофонную запись 
и поехал в Лондон в одну круп
ную звукозаписывающую компа
нию, которая работала с «Роулинг 
Стоунз», там ему сказали, что 
гитарные группы скоро уйдут в 
небытие. Тогда Брайан обратился 
в компанию EMI. И вот случи
лось то, что случилось! Книга 
«Унесенные ветром» тоже была 
отвергнута в свое время. И ниче
го. Такая же судьба была и у Уолта 
ДИСНЕЯ, которого отвергли, а 
он просто попросил у компании, 
где хотел работать: «Что вам сто
ит поставить один стол и один 
стул, где я буду рисовать?!» Один 
мой знакомый тоже предлагал 
меня в известном казахстанском 
издательстве, но там ответили: 
«Книга о Джоне Ленноне не будет 
продаваться». Хотя этот человек 
даже не прочитал отрывки из 
моей книги. К чему это я? К тому, 
что уверен: мое время идет, оно 
тикает. И я обязательно стану 
знаменитым, как и мечтал!

Оксана ВАСИЛЕНКО 
фото Владимира ЗАИКИНА, 

Алматы
time.kz

закончилась именно одной из пе
сен Леннона? – рассуждает Берда
лы. – Ведь Imagine – это не самая 
красивая песня в музыкальном 
отношении, но в ней говорится о 
том, к чему стремятся все люди, 
в ней так много души!.. Да, Пол 
Маккарт¬ни – великий музыкант, 
возможно, самый выдающийся в 
XX веке, но Джон Леннон много 
копался в себе и нес все душевные 
порывы в свои произведения. 
Поэтому история «Битлз», рас
сказанная именно им, может быть 
самой полной, многогранной и 
правдивой.

И эта правдивая история мо
жет удивить битломанов тем, что 
скандальные и таинственные мо
менты из жизни группы упомяну
ты в ней лишь вскользь. Бердалы 
считает, что легче всего написать 
о слухах и небылицах из жизни 
знаменитых людей, но в его случае 
это попахивало бы конъюнктурой.

 Я специально обошел сторо
ной, например, историю о выду
манной смерти Маккартни в 1966 

году и таинственной фразе в песне 
Леннона «Я похоронил Пола!», 
которую все хотят расслышать. Из 
достоверных автобиографических 
источников мне известно, что 
когда Пол послушал эту песню, 
он сказал: «О, боже!» И это все. Не 
надо в случае с «Битлз» опускаться 
до уровня типа «Алла ПУГАЧЕВА 
вышла замуж за Филиппа КИР
КОРОВА», – улыбается мой со
беседник.

И В ШЫМКЕНТЕ 
БЫЛ ДОМ ЛЕННОНА

Сейчас Бердалы с теплотой 
вспоминает, как его ныне по
койная жена всегда говорила: «Ты 
мой Джон». Ведь когда они поже
нились, а было это в 1990 году, он 
сразу сказал ей: «Может случиться 

ет Бердалы. – Но о музыкальной 
школе я даже не слышал, и моим 
родителям, у которых было восемь 
детей, было не до моего музы
кального образования. А потому 
учиться я пошел в художественную 
школу, так как хорошо рисовал и 
к нам набирать учеников пришел 
сам Гани ИЛЯЕВ. Это известный 
казахский художник и друг моего 
отца Асильхана ОСПАНУЛЫ, 
который был известен как по
следний аспирант Мухтара АУ
ЭЗОВА и преподавал всю жизнь 
в Шымкентском пединституте 
филологию, античную литературу 
и историю Казахстана. Наверное, 
чувство слова у меня и от него.

После школы Бердалы посту
пил на худграф в Шымкентский 
пединститут. По его окончании 
работал сельским учителем чер
чения и рисования, а потом, по
скольку молодой преподаватель 
начал осваивать гитару, его по
просили преподавать и пение. 
Дальше была работа художни
комоформителем в Институте 
культуры и историкокраеведче
ском музее родного Шымкента. 
Тамто Бердалы и удалось под
ступиться к мечте всей своей 
жизни – он создал музыкальную 
группу «Музей», которая была из
вестна в свое время в Казахстане 
в том числе исполнением песен 
«Битлз».

 В советское время поощря
лись занятия художественной са
модеятельностью. И вот руковод
ство музея купило нам рижскую 

ским клубом битломанов. Ведь 
к тому времени в Шымкенте не
ожиданно образовался свой клуб 
любителей «Битлз».

 Председатель Абайского 
райисполкома Шымкента Хали
ма КУЛЬБАЧАЕВА предложила 
мне основать в одном из под
валов жилого дома чтото вроде 
дворового клуба. И я предложил, 
чтобы он официально назывался 
ни много ни мало центр общения 
«Дом Леннона», – вспоминает 
Бердалы. – Я стал его руководи
телем. И именно так записано в 
моей трудовой книжке. Уверяю 
вас, что я единственный в Казах
стане, у кого имя Джона Леннона 
значится в официальном доку
менте. Теперь вы понимаете, что 
это судьба?

Но чтобы поехать выступать 
на тот самый фестиваль в Ливер

МЕНЯ ЕЩЁ ПРОСЛАВИТ!
МОЙ ДЖОН
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АРУЖАННЫҢ 
АСУЛАРЫ

Мемлекеттің және ұлттың әлеуметтік-экономикалық дамуында білім 
және ғылым аясында қызмет істейтін педагог-ғалым қыз-келіншектердің 
ерекше орын алатыны белгілі. Олар өздеріне тән ерекше жан жылуымен, 
сезімталдығымен, білім алушыларға деген риясыз көңілі және 
қамқорлығымен жастардың азаматтық, мәдени және кәсіби тұрғыдан 
қалыптасуына ерекше әсер етеді. Сонымен қатар, елеулі еңбегінің  
нәтижесінде ғылым және білім саласында өшпес із қалдырып, келер 
ұрпаққа таусылмас қазына қорын жинайтыны мәлім.  

тартып, білім мен ғылымға деген құштарлығы 
мен ынтасын арттыруға үлкен үлес қосты.

Профессор Аружан Сейітқазиева ның 
тікелей басшылығымен Қазақстан Респу
бликасы Ұлттық банкі мамандары және Нар
хоз университетінің оқытушығалымдары 
бірлесіп «MBA бағдарламасы бойынша 
магистратура» жобасы әзірленіп жоғары 
білікті мамандар даярлау жүзеге асырылды. 
Оның бастамашылығымен қазақстандық 
нарықтағы бизнесбілім аясында Executive 
MBA және DBA тәжірибелік бағдарламасы 
жүзеге асты. Оларда қазақстандық орта 
және ірі компаниялардың топменеджерлері 
білімін жетілдірді. 

Ол Қазақстанның экономикалық білім 
беру жүйесінде үлкен ғылыми, әдістемелік, 
ұйымдастырушылық жұмыстарды заманауи 
талаптарға сәйкес инновациялық тұрғыдан 
үздіксіз жүргізіп келеді. Мысалы, нарықтың 
экономика талаптарына сәйкес келетін 
озық үлгіде экономикалық мамандықтар 
бойынша бакалавр, магистрант және доктор
ларды (PhD) дайындаудың бағдарламалары 
әзірленіп, оның жаңа моделін жасауға, 
қалыптастыруға ерекше үлес қосты.

Жоғары білікті маман ретінде профессор 
Аружан Сейітқазиева республикалық және 
жергілікті басқару деңгейлерде экономиканы 
индустриалдықинновациялық тұрғыдан да

мыту үшін әзірленген іргелі және қолданбалы 
бағдарлама ларға сапалы сараптамалар жүргізу 
жұмыстарына да елеулі үлес қосты.

 П р о ф е с с о р  А . С е й і т қ а з и е в а н ы ң 
экономикалық ғылым саласындағы еңбегі 
оның студент кезінен басталған және 
жемісті ғылыми ізденістері 40 жылға жуық 
жалғасып келеді. Оның 160тан астам 
ғылыми, әдістемелік еңбектерінде ұлттық 
экономиканың бәсекеге қабілеттілігі, 
өндірісті кешенді дамыту, кәсіпорындарды 
нарықтық жағдайға сәйкес қайта құру, 
еліміздің инновациялықинвестициялық даму 
үдерістері аясындағы еңбектері жоғары білікті 
мамандарды даярлауда кеңінен қолданылуда.

Ол еліміздің интеллектуалдық әлеуетін 
қалыптастыру мен дамыту бары сында да, 
ғылыми және педагоги калық кадрларды 
дайындау тұрғысынан да елеулі табысқа 
жеткен ғалымұстаз ретінде елімізге кеңінен 
танымал. Оның басшылығымен 8 экономи
ка ғылымдарының кандидаты дайындалған 
және 3 ғылым докторына (PhD) теориялық, 
методологиялық көмек көрсетілген. 

Профессор А.Сейітқазиеваның еліміздің 
экономикалық тұрғыдан дамуына және 
білікті мамандарды дайындауға арналған 
еңбектері де ерекше деп айтсақ ақиқаттан 
алыс кете қоймаймыз. Мысалы, «Шағын 
кәсіпорындардың экономикасы», «Өндірісті 

басқарудың негіздері», «Кәсіпорын эко
номикасы және кәсіпкерлік», «Қазақстан 
Республикасының қаржылық институтта
ры» атты оқу құралдары мен «Қазақстан 
Республикасының кәсіпорындарының 
инвестициялық тартымдылығы», «Қазақстан 
Р е с п у б л и к а с ы н ы ң  и н в е с т и ц и я л ы қ 
белсенділігі :  қазақстандық модельдің 
түзілуінің ұйымдастырушылықэкономи
калық механизмі» сынды монографиялары 
еліміздің жоғары оқу орындарында, ғылыми
зерттеу институтарында, студенттер, маги
странттар, докторанттар арасында кеңінен 
қолданылуда. Ақиқатын айтсақ, аталған 
еңбектер нәзік жанды қазақтың қызы тұрмақ, 
атпал азаматтардың қолынан келе бермесі 
анық. Осы орайда, «Мен қазақ қыздарына 
қайран қалам!» деген өлең жолдары тегін 
айтылмағанын, терең адамифилософиялық 
мәні бар екенін түсінгендей боламын.

Профессор Аружан Сейітқазиева 40 жылға 
жуық бір орында үздіксіз, жемісті еңбек етуде. 
Осы жылдар аралы ғында Қазақстан Рес
публикасы Ұлттық банкі MBA бағдарламасы 
бойынша магистратурасының директорының 
орынбасары, Т.Рысқұлов атындағы Қазақ 
экономикалық университетінің (қазіргі 
Нархоз университеті) бірінші проректоры, 
ҚазЭУдің Халықаралық бизнес мектебі 
директорының орынбасары, директоры 
(20072014 жж.) болып жемісті еңбек етті. Ал 
2014 жылдан бастап университеттің негізгі 
оқу құрылымдарының бірі «Экономика» 
кафедрасының меңгерушісі болып жемісті 
жұмыс істеуде. Осы уақыт аралығында Ұлттық 
аккредиттеу орталығының сараптамасы 
бойынша «Экономика» мамандығы білікті 
кадрлар даярлау нәтижесі жағынан елімізде 
13 орынды иеленуде. Бұл жетістіктерге 
оның қажырлы еңбек, білікті басқару үдерісі 
және ұстаздардың еңбегін ұтымды үйлестіру 
нәтижесінде жеткені белгілі.

Профессор Аружан Сейітқазиева
ның ғылыми, ұстаздық және қоғамдық 
қызметтегі жемісті еңбектері үшін Қазақстан 
Республикасының «Білім беру ісінің құрметті 
қызметкері» деген атақ берілген, ҚРның 
білім және ғылым министрілігінің, жоғары 
оқу орындарының Құрмет грамоталарымен, 
бағалы сыйлықтарымен марапатталған.

Осы орайда профессор А.Сейіт қазиева 
ұлы философ И.Канттың «Өмірден ләззат 
алудың бірденбір жолы – еңбек» деген 
қағидасын мұрат тұтқан сияқты. Қазіргі кезде 
өз ұшқан ұясында, шығармашылық ізденіс 
үстінде және жетісті еңбек етуде. Елі мен 
жұртының бергенінен берері көп, атқаратын 
игілікті істері бар, арманы асқақ, талабы зор, 
өмірдің өзегін адал еңбегімен өрген қазақтың 
қайсар қызы – Аружан көпшіліктің құрметіне 
бөленуде.

А.С. СЕЙДАХМЕТОВ, 
Р.Қ. ЕЛШІБАЕВ, 

Нархоз университетінің
«Экономика» кафедрасының 

профессорлары

Сондай тұлғалардың бірі де бірегейі – 
Қазақстанның жоғары білімі мен ғылымының 
қалыптасуы мен дамуына елеулі үлес қосқан, 
білімді, білікті мамандар даярлауда қажыр
қайратын жұмсап келе жатқан экономика 
ғылым дарының докторы, профессор Ару
жан Мұқатайқызының еңбек жолына көз 
жүгіртсек, оның педагогғалым, жоғары білім 
жүйесін ұйымдастырудың белгілі маманы 
болып қалыптасуы үлкенге өнеге, кішіге 
үлгі боларлықтай. Жастайынан оқу, білімге 
құштар Аружан 1975 жылы Алматы халық 
шаруашылық институтының (қазіргі Нар
хоз университеті) «Өндірістегі жоспарлау» 
мамандығына оқуға түседі. Оқуды үздік оқып, 
қоғамдық жұмысқа да белсенді араласты. 
Оқубілімге құштар, сезімтал, қабілетті жас 
қыздың болашағынан үлкен үміт күткен уни
верситет басшылығы, оны оқу бітіргеннен 
кейін (1979 ж.), оқытушылық жұмысқа 
қалдырды. Бұл жағдай ол жылдары жоғары 
оқу орындарында өте сирек кездесетін. 

Оның ұстаздық және ғылыми ізденісте 
жолы еліміздің экономика жүйесінде 
жоғары білім және ғылым саласында өзіндік 
қалыптасқан дәстүрі бар, творчестволық 
жағынан жемісті жұмыс атқарып келе 
жатқан, Нархоздың «Өндірістегі жос
парлау» кафедрасынан басталуы да 
Аружанның еңбек жолының мәнді де 
мағыналы болуына үлкен әсер еткені 
ақиқат. Өйткені, бұл ұжымда еліміздің 
ж о ғ а р ы  э к о н о м и к а л ы қ  м е к т е б і н і ң 
қалыптасуы мен дамуында ерекше еңбек 
сіңірген, атақты тәлімгер ұстаз, экономика 
ғылымдарының докторы, профессор Қаби 
Оқаевтың басшылығымен, республи
када өндірісті ұтымды тұрғыдан дамыту 
жүйесінің концептуалдық бағыттарын 
зерттеп, оны оқып үйрену және жоғары 
білімді мамандар даярлау бағыттарында 
күрделі және игілікті жұмыстар атқарылып 
жатқан болатын. Осы ұжымда Аружан 
Мұқатайқызы оқытушылық жұмыспен 
қатар, творчес тволық ізденістің қиындығы 
мен қырсырына да тез бейімделді және 
олардың тұнық бастауымен сусындады. 

Экономикалық ілімнің өте күрделі 
бағыттарының бірі, екінің бірінің тісі бат
пайтын өндіріске инвестиция салу және 
оның тиімділігін жақсарту проблемалары 
аясында экономика ғылымдарының кан
дидаты (1998 ж.) және докторы (2002 ж) 
ғылыми дәрежесіне диссертациялар қорғады. 
Оның докторлық диссертациясы кезінде 
Қазақстанның Жоғары Аттестациялық 

комиссиясы тарапынан экономикалық 
ғылымдар аясындағы ең үздік ғылыми жұмыс 
деген жоғары баға алды. 

Аружан Мұқатайқызының білім мен 
ғылымға деген құштарлығы, таудай талабы 
оның алыс шет елдердің (АҚШ, Еуропа 
елдерінде, Австралия) оқу орындарында 
білімін жетілдіруіне, ойөрісін, парасат
пайымын кеңейтуге мүмкіндік берді. Алған 
білімін, оқу әдістемелік тәжірибесін жастар
ды оқытуға, оларды ғылыми жұмыстарға 

 ДҮНИЕ-КЕРУЕН

П.КАПИЦА АТЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ СЫЙЛЫҚТЫҢ ИЕГЕРІ 
ӘБДІМҰСА ҚУАТБЕКОВ ДҮНИЕДЕН ОЗДЫ

Әйгілі ғалым Әбдімұса Қуатбеков ағамыз 
да өмірден өтті!..

Атақты ғалым, абзал азамат Әбдімұса 
Мұратұлы ағамыз 1942 жылы 4маусымда 
Оңтүстік Қазақстан облысы Арыс ауда
нында дүниеге келген. 1960 жылы Ташкент 
мемлекеттік университетін, 1968 жылы 
Қазақстан ҒАның Химия ғылымдары 
институтының аспирантурасын бітірген.

Ол осынау ғұмырында бар өмірін 
білімғылымға арнады.Талантымен та
лай табысқа жетті. Химия ғылымының 
докторы болып,  екінің бірі  егеле
не қоймайтын П.Капица атындағы 
халықаралық сыйлықтың лауреаты атан
ды.  Шымкенттегі халықаралық «Достық» 
университетінің қазығын қағып, қаз 
тұрғызды. Бұл оқу ордасы қазір елімізге 
де, шетелдерге де белгілі университет.

Әбдімұса Қуатбеков сонымен қатар 
Жоғары ғылым академиясының академигі, 

Өзбекстан, Ресей, НьюЙорк ғылым 
академиясының академигі, ҚР Жара
тылыстану және Ресей педагогика және 
психология ғылымдары академияларының  
академигі. Оңтүстік Қазақстан облысының 
«Құрметті  азаматы»,ҚР Білім беру 
ісінің құрметті қызметкері, Қазақстан 
халқы ассамблеясының «Бірлік» және 
«А.Нобель» алтын медалінің, ОҚО сіңірген 
еңбегі үшін мерекелік медалінің иегері, 
Халықаралық Сократ комитеті Еуропалық 
бизнес ассамблеясының «The Name is 
Scinece» жүлдесінің иегері болды.

Әбдімұса ағамыз  үлкенге ізетті, інілеріне 
ілтипатты еді.  «Қазақ үні» газетіміз алғаш 
шыққанда  университетке жаздырып алып, 
жәрдемін беріп жүрді. Мен 2004 жылы Пар
ламент депутаттығына кандидат болғанымда 
сенімді өкілім болып, Арыс ауданына өзі 
ертіп барып, баяндама жасап, ағайындарға 
таныстырып, қамқор болып жүрген еді. 

Газетімізге шыққан өткір мақалаларымыз 
туралы, қоғамдықсаяси өмір, білімғылым 
саласында талай пікірлерін ашық ай
тып жүретін еді. Университетте қаншама 
жағдайы қиын студенттерді тегін оқытып,  
озат студенттерге стипендия, гранттар 
тағайындап жүретінін де ел жақсы біледі.

Айтулы ғалым, абзал азамат Әбдімұса 
ағамыздың отбасы мен туғантуыстарының 
ауыр қайғысын бөлісіп, көңіл айтамыз.

«Жақсының  аты, ғалымның хаты 
өлмейді» дегендей, жақсы да, жайсаң 
жан болып, ғұлама ғалым атанған асыл 
ағамыздың  жарқын бейнесі ел есінде ұзақ 
сақталады.

Марқұмның жатқан жері жайлы болып, 
Алла алдынан жарылқасын! Алды пейіш, 
арты кеніш болғай! Иманы саламат болсын!

«Қазақ үні» газеті атынан, 
Қазыбек ИСА
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№42 санда шыққан сөзжұмбақтың жауабы

ӘЗІЛ-ШЫНЫ АРАЛАС

- Алло! Бұл жедел жәрдем бе?
- Иә, сізді тыңдап тұрмыз.

- Тез маған телефон 
шалыңызшы. Мен ұялы теле-

фоннан қоңырау соғып тұр едім.
***

Дүкен иесі сатушысынан:
- Неліктен мына кәмпиттер 

бірнеше рет қағазға оралған?
- Білмеймін.

Сонда жанында тұрған қызы:
- Біз сорып көріп, қайта 

орағанбыз...
***

- Алло! Сәлеметсіз бе?
- Саламатсыз ба!

- Бұл Орал қалалық әкімшілік 
пе?

- Иә.
- Сіз хатшысыз ба?

- Жоқ, мен секретаршамын.
***

Естідің бе, көрші ауылдағы Иван 
бақытсыздыққа ұшырады.

- Оған не болыпты?
- Менің бұрынғы әйелім соған 

тиіп алыпты.
***

- Біз ана қыз екеуміз бір партада 
отырдық, сосын үйлендік, сосын 

балалы болдық.
- Сосын не болды?

- Сосын бізді мұғалім басқа 
парталарға бөліп жіберді.

 ***
Үйде әйелі мен күйеуі өзара 

сөйлесіп отыр: 
- Тағы да іштің бе? 

- Жоқ, ішкен жоқпын! 
- Енді ішкенің көрініп тұр ғой ! 

- Жоқ, ішкен жоқпын! 
- Мойындасай енді?! 
- Жоқ, ішкен жоқпын! 

- Онда гибралтар деп айтшы. 
- іштім!

***
Қыз жігіттен:

- Менің туған күніме қандай 
сыйлық жасайсың?

- Үлпілдеген бетіңнен сүйемін.
- Ал, мен рұқсат бермесем ше?
- Онда жүре бер сыйлықсыз...

***
Абақтыда отырған адам қашып 

кетіпті. Оны ұстап, түрме 
бастығына алып келеді. Бастық:

- Түрмеден неге қаштың?
- Үйленейін деп едім.

– М – м – м..., дейді басшы, - 
сенің бостандық туралы түсінігің 

қызық екен.

Дайындаған: Қажымұқан ҒАБДОЛЛА

Ағзаға зиянды 5 тағам «Зиян-
ды тамақтар неге дәмді болып 
келеді?» деген сұрақ дұрыс 
тамақтануға көше алмай жүрген 
адамдардың ойына жиі келеді. 
Қытырлақ картоп (чипсы) пен 
газдалған сусындар шынымен-
де дәмді ме? Әлде біз солай 
екеніне сенеміз бе? Осы орайда 
оқырмандарымызға ағзаға зиян-
ды тағамдар тізімін ұсынамыз. 

Junk food 
Әдетте, бірінші орынға фаст

фуд тағамдарын қояды. Соны
мен қатар, оған қуырылған картоп 
пакетін және попкорн қорапшасын 
да қосу керек. Мұндай тағамдар 
майлар мен көмірсуларға бай, бірақ 
еш пайдасы жоқ. 

Негізі, попкорнның пайдасы 
да бар, бірақ кино көріп отырып, 
қорапшаны тауысқанша жесеңіз, 
керісінше, зиянын тигізеді. Junk 
food тағамдары әдейі көбірек 
мөлшерде сатылады, оны сатып 
алған адам көп жағдайда тауысып 

қояды. Бұл тағамдарды сатып алу 
оңай, оларды кез келген жерде же
уге болады, бірақ сондайақ артық 
салмақ қосып алу қаупі де жоғары 
және қызығып сатып ала беру әдеті 
қалыптасады. 

Өңделген ет өнімдері 
Оған шұжық пен сосиска

лар жатады. Әрине, бұл тағамдар 
№1 қауіп емес, бірақ көпшілік 
олармен әуестенудің қажеті жоқ 
екенін ұмытып жатады. Мысалы, 
шұжыққа жағымды алқызыл түс 
беретін нитрит натрий ақырын 
канцерогенге (қатерлі ісіктің пай
да болуына әсер ететін заттегі) 
айналуы мүмкін. Ал өңделген ет 
өнімдерінде бұл сияқты қоспалар 
өте көп. 

Арзан ірімшіктер 
Өкінішке орай, нағыз ірімшік 

қымбат тұрады. Қазір дүкен сөре
лерінде арзан ірімшіктер көбейіп 
кетті. Олардың құрамында мар
гарин мен арзан пальма майы бо

лады. Жалпы, пальма майының 
өзі ағзаға зиянын келтірмейді. 
Бірақ, ол өндіріске тасымалдау 
шарттарының бұзылуымен келіп, 
жолда қышқылданып кетеді. Ал 
ондай май ағзаға зиянын келтіреді. 

Дайын тұздықтар мен жылдам 
дайындалатын ұнтақ пюре 

Мұндай өнімдерде көп мөл
шерде синтетикалық және жар
тылай синтетикалық қоюлан дыр
ғыштар (Е422, Е461, Е462) бар. 
Олар тамақтың қорытылуына және 
ақуыз дың сіңуіне кедергі келтіреді.

Консервіленген өнімдер 
К о н с е р в і л е н г е н  т а ғ а м д а р 

қатты зиянды деп айта алмай
мыз. Әдетте, олар түрлі өңдеуден 
өткендіктен, ондағы тағамның еш 
пайдасы қалмайды. Сондықтан 
консервіленген өнімдерді аса қажет 
болғанда (жолда) ғана қолданып, 
қалған жағдайда өзіңіз дайындаңыз.

massaget.kz

АҒЗАҒА ЗИЯНДЫ 5 ТАҒАМ
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А – материалдың жариялану ақысы төленген

Алтынбай Садуақасұлы Түркістан 
облысы, Жетісай ауылының тумасы. 
Бүгінде ердің  жас елуді еңсеріп 
отырған жігіт ағасының өткен өмір 
белестеріне бір сәт үңілгенді жөн 
санадық. 

 «1990 жылы республика бойынша 
тұңғыш Целиноград қаласында «Тіл 
және мәдениет» қоғамы құрылды. 
Алтынбай да қоғамның алғашқы 
күндерінен бастап осы күнге дейін 
ыстықсуығын көтеріп жүрген 
жанның бірі. 19851986 жылдардың 
өзінде  қаладағы жалғыз қазақ 
мектебінде Целиноград тарихында 
тұңғыш оқушылар арасында ақындар 
айтысын ұйымдастыруының өзі ол 
заманда үлкен ерлікке парапар іс 
екені сөзсіз.

 1989 жылдары қаладағы «Це
л и н о г р а д с е л ь м а ш »  з а у ы т ы н д а 
қазақ жастарын біріктіріп, домбыра 
үйретіп, шағын фольклорлық дом
быра оркестрін құрды. Бұл ансамбль 
сол кезде аудан, ауылдарды ара
лап қазақ халқын рухани сусындат
ты. Әрі қазақ тілінің, мәдениетінің 
қайта қалпына келтіру жолында еселі 
еңбек етті. Сондайақ, Алтынбайдың 
қалалық, облыстық, республикалық 
ақындар айтысына қатысып, жүлделі 
орындарды иеленуі де оның өнегелі 
өмірінің ақындықпен біте қайнасып 
жатқандығын көрсетсе керекті.  
Ұлттың мүддесі жолындағы саяси 
істерде белсенділік таныта білуі де 
азаматтық келбетін айшықтай түсері 
анық. 

Осы тұста Алтынбайдың ең бір 
жақсы қасиетін оны білетіндердің 
барлығы жыр ғып айтып жүреді. Ол 
не істесе де, қандай ауыз толтырып 
айтарлық ауқымды істер атқарса да,  
«мынаны істедім, мынаны бүйттім» 
деген бір ауыз сөз айтпайтын. Қандай 
істі қолға алса да үндемей атқаратын.  

Алтынбай асыл жары Алмагүл 
екеуі Әсем,Іңкәр,Сұңқар, Нұрай 
сынды ұлқыздарды тәрбиелеп өсіріп 
отырған ардақты атааналар.

ҚР Мәдениет қайраткері Ал
тынбай Садуа қасұлы «Алтын Алма» 
отбасылық ансамбі лінің көркемдік 
жетекшісі  ретінде де қазақтың 
ұлттық өнерінің қарыштап дамуына 
өлшеусіз үлес қосып келе жатқан 
талант иесі. Қазақ мәдениетінің 
осындай жанашырлары барда қазақ 
өнерінің өрісі күнненкүнге кеңейе 
беретіні анық. 

Әнуарбек ЕРАЛЫ
«Тіл және мәдениет» 
қоғамының төрағасы

Шарайна

болса, кәсіппен айналысумен 
қатар қоғамдық шаруалардың 
да бел ортасынан табыла білді. 

«Тіл және мәдениет» қо
ғамдық ұйымы ның белді мү
шесі бола жүріп ұлттық мәсе
ле лерді көтеріп, оң шеші мін 
табуына ықпал етті.

Қ о ғ а м  қ а й р а т к е р і 
Әнуарбек Ералы сынды ат
п а л  а з а м а т т а р м е н  б і р г е 
Целино градтың тарихи атауы 
Ақмоланы қайтаруға атсалы
сты. Сонымен қатар, Аста
на қаласында өткен мәдени 
ісшараларға белсене ара
ласу арқылы бас қаланың 
өркендеп дамуына сүбелі 
үлесін қосқан қайраткер. 
Ө н е р г е  ж а қ ы н д ы ғ ы н ы ң 
арқа сында елге белгілі «Ал
тынАлма» ансамблін құрды. 
Театрда, сахнада оркестр 
құрғандар жетерлік,  ал, 
үйінде оркестр құрған азамат 
некенсаяқ.

Алтекеңнің қаланың ор
тасындағы зәулім үйіне қо
наққа  бара  қалсаңыз  еш 
жерден сезінбейтін, тамаша 
көңілкүйдің куәсі боласыз. 
А ғ а м ы з д ы ң  ш а ң ы  р а ғ ы н а 
кімдер келіп кетпеді десеңізші. 
Қазақтың игі жақ сылары, 
ақынжазушы лары түгелге 
жуық келіп дәм татты. Мұхтар 
Шаханов, Гүраррагча, Со
ветхан Ғаббасов, Қойшығара 
Салғара, Қайыржан Мақанов, 
Балқаш Мақанұлы, Серік 
Тұрғынбекұлы, Мұхамбедия 
Ахмет Төре, Көпен Әмірбек, 
Толымбек Әбдірайымов, Ирак 
Елекеев, Қасымхан Бегма
нов, Әнуарбек Ералы, Талғат 
Кеңесбаев, Төлемырза Те
мірбекұлы, Өнер хан Сансыз
бай, Жанкелді Шымшықов, 
Тойшыбек Иіпұлы, Дихан 
Қамзабекұлы, Зиябек Қа
былдинов, Тоғайбай Нұр
мұратұлы, Қазыбек Иса, Омар 
Жәлелұлы, Мақсат Алпыс
бес т.б сынды ел ағалары 
қонақ болып, ақ батасын 
беріп, ықыласын білдірді. 

ҰЛТТЫҚ 
ӨНЕРДІҢ 

ШЫНАЙЫ 
ЖАНАШЫРЫ

ТӨРТ ҚҰБЫЛАСЫ 
ТЕҢ ӘУЛЕТ

«Атадан жақсы туса да, 
атадан жаман туса да, тарт
пай қоймас негізге» дегендей 
Ал тын бай ағамның балала
ры да әкелері се кілді бойына 
өнер дарыған талантты жастар. 
Мұндай ізгі тәрбие әкенің 
күшімен, ананың сүтімен 
дарығаны мәлім. 

«Әке көрген оқ жонар, 
шеше көрген тон пішер» де
мекші, балаларының қазақы 
мінезділігі, ұлттық өнерді сүй
гіштігі атаанадан алған тәлім
нің арқасы болса керекті.

Алтекең Астанамыз кезінде 
Целиноград болып тұрған кез
де 1985 жылы қалаға келіп, 
жалғыз қазақ мектебін оқып 
бітірген. Сол кезде домбы
ра тартып, ән салып, айты
сып өнерін танытып көзге 
түскен. Қалалық мәдени іс
шараларға қатысу арқылы 
көрермен көзайымына айна
лып үлгерген.

Еліміз  ғасырлар  бойы 
аңсаған тәуелсіздігін алған, 
н а р ы қ т ы қ  э к о н о м и  к а ғ а 
көшкен 1991 жылдан бас тап 
Алтынбай ағам өзінің жеке 
кәсібін ашып, іскерлігінің 
арқасында ірі кәсіпкерге ай
налды. Мұның бәрі әрине, 
табан ет, маңдай тер мен адал 
еңбектің жемісі. Екі тізгін бір 
шылбырды тең ұстау да екінің 
бірінің қолынан келе қоймас 
күрделі шаруа. Ал Алтекең 

Қамшының сабындай қысқа өмірде адамға ең керек дүние –сый-
ластық. Біреуді сыйлау, өзіңді сыйлата білу, көркем мінезді болу, 
кең пейілді жомарт болу адамгершілігі жоғары адамның қа сиеті. 
Осындай адам баласының бойында кездесетін барлық жақсы 
қасиетті бойына жиған жанның бірі – Астана қаласының ардақты 
азаматы, киелі Түркістан облысы, Жетісай ауылының тумасы 
Алтынбай ағамыз. Құдай Алтекеңнің пейіліне қарай еш теңеден 
кенде қылмай бәрін берген. Жан-жары Алмагүл де қазақ тың 
салт-дәстүрін берік ұстанған Қорғалжын ауылында туып өскен, 
қазақи болмысын сақтаған білімді, саналы, көргенді келін. 

Бұл шаңырақтың кезкелген 
адамды баурап алатын тыл
сым күшқуаты бар. Келген 
адам кеткісі келмей қалады. 
Аурасы өте тамаша. Нағыз 
қазақи дәстүрді ұлықтаған, 
дархан қонақжайлық ниеті 
бар үй. Құдай ниетіне қарай 
береді. Төрт құбыласы тең 
әулет. Қазақтың «Би бол, би 
болмасаң би түсетін үй бол!» 
деген сөзі осы әулетке қарата 
айтылған. Алтынбай ағамның 
еңбегін Үкімет жоғары бағалап, 
«Қазақстан Республикасының 
Мәдениет қайраткері» ата
ғымен марапаттаған.

Айтпақшы, бұл ағамның, 
жалпы әуле тінің еш адамды 
бөліп жармай, тең көре тін, 
тең пейіл танытатын көре 
генділігінің өзі отбасының 
бас  ты ерекшеліг і .  Кейбір 
шолақ бел сен ділер сияқты 
қолына билік тисе, байлық 
қонса, тәкап парлана қалатын 
тоғышарларға үлгі көрсететін 
текті әулет!

Б а я ғ ы д а ғ ы  А л а ш  ж о 
лын қолдаған буржуазиялық 
байлардың үзілген ерлігін 
жалғаған, ұмытылған бол
мысын қайта жаңғыртқан 
асыл ағамыз Алтынбай ердің 
жасы елуге келіп отыр. Ұл
қызыңыздың қызығын көріп, 
ел үшін еңбек ете беріңіз! 
Шаңырағыңызға келіп батасын 
берген абызақсақалдардың 
батасы дарып қызыр қонсын! 
Баталы ұл арымас, батасыз құл 
жарымас.

Тағы да елу жылды еңсеріп, 
Алмагүл жеңгемен бірге қар
тайыңыз!

Ізгі ниетпен, бауырыңыз: 
Бақытбол БЕРІМБАЙҰЛЫ

Астана қаласы 


