
050006, Алматы қаласы, Қалқаман-3 ықшамауданы, К.Сейітов көшесі, 11 үй. Байланыс телефоны: 8(727)398-57-31 Жазылу индексі – 65380

4

12

бет

бет

8-9
бет

14

3

бет

бет

Наверное, ни одно понятие в СССР не обсуждалось так пристрастно, 
не искажалось так бессовестно и не обросло пугающими мифами, 
как казахский национализм. Советские демагоги от Кремля 
добились своей цели – превратили казахский национализм в жупел, 
которым имперцы до сих пор пугают казахов.

ТАҒДЫРЛЫ 
ЖЫРДЫҢ 
ТАРПАҢЫ

Қазіргі қазақ поэзиясының көрнекті 
ақыны Жүрсін Ерманның 5 томдық 
шығармалар жинағы жарыққа шыққа-
нын естіп, ақын туралы көптен көңілде 
жүрген пейілімді тілектес тілге түсірдім.

ШЫРҚАШЫ, 
ЖӘНІБЕК!

Қазақтың ұлы әншісі, марқұм 
Жәнібек Кәрменовтің 

аруағына бас ие отырып 
Ән сарайы мен Сыр қамалын 

сағына аралау

Жұмыс сапарымен Қостанайға келген «Ақ жол» партиясының жетекшісі, Парла-
мент Мәжілісінің депутаты Азат Перуашев «СарыарқаАвтоПром» және «Агро-
машХолдинг KZ» кәсіпорындарының еңбек ұжымымен кездесті.

Жәнібектің елуінші туған күні 
әне келеді, міне келеді деп күтіп 
жүрген күндердің бірінде үйге 
жазушы Тұрсын Жұртбай телефон 
шалды...

2-бет2-бет

СУДЬЯЛАРҒА 
ҚАШАНҒА ДЕЙІН 
ЕСКЕРТУ ЖАСАУҒА 
БОЛАДЫ?

МЕКТЕПТЕГІ ЗОРЛЫҚ-
ЗОМБЫЛЫҚҚА 
КӨЗ ЖҰМЫП ҚАРАУҒА 
БОЛМАЙДЫ

ГИБЕЛЬ ДЕТЕЙ 
В АСТАНЕ – 
СБОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
МОДЕЛИ  

11-бет

2000 jylǵy 11 tamyzdan shyǵa bastady
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ЖАСТАРДЫ
БАСПАНАМЕН ҚАМТУҒА 
КҮШ САЛУЫМЫЗ ҚАЖЕТ

ӘЛЕУМЕТТІК 

ӘЛЕУМЕТТІ

МИНИСТРЛІГІ 

ТҮНГІ ЖҰМЫС АТА-АНАЛАРДЫҢ  
ТАҢДАУЫ ЕМЕС, МӘЖБҮРЛІК, 
ВИЦЕ-МИНИСТР 
СВЕТЛАНА ЖАКУПОВА!

ҚОРҒАУ

ҚОРЛАУ 

МА?!.

Еңбек және әлеуметтік қорғау министрі Мадина 
Абылкасымова: «Көп балалы аналарға миллиондап 

қаржы берудеміз» деп, әр балаға төленетін 2 мың 
теңгені қандай арифметикамен көбейтіп отырғанын 

өзі де білмей, елдің қатты наразылығына душар 
болғаны таяуда ғана еді… Енді міне, вице-министрі 

Светлана Жакупова журналистердің «Көп балалы 
аналар неге түнгі жұмыс істеуге мәжбүр?»-деген 
сұрағына: «Это иx выбор» (Бұл оладың таңдауы) 

деп былш еткізді! Сонда тірідей өртке 
оранған бес баладан айырған түнгі 

жұмысты беймезгіл қаза тапқан бейкүнә 
періштелердің анасы өзі таңдап алды 

ма, вице-министр Светлана Жакупова?!.

ЛЮБИТЬ ПО-КАЗАХСКИ 
или почему казахстанская идентичность 
есть идентичность казахская

Азат ПЕРУАШЕВ:

МИНИСТРЛІГІ МЕ, 
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Қазақ-Америка 
университетінде 
«Толық қолма-қол 
ақшасыз төлемдерге 
көшу: шындықтар мен 
мүмкіндіктер» тақырыбы 
бойынша отырыс өтті.

Жиынға қатысушылар 
Қазақстанның ақшасыз емес 
экономикаға көшуі бойын-
ша іске асырылған жоба-
лар, онлайн-төлемдер үшін 
«Smart ұсыныстар» енгізу 
мәселелерді талқылады. 
А қ ш а с ы з  э к о н о м и к а -
көптеген мемлекеттердің 
ұлттық экономикасының 
айрықша ерекшелігі бо-
лып табылатын жаһандық 
дамушы үрдістердің бірі 

( И н т е р н е т ,  ұ я л ы  т е л е -
ф о н д а р  ж ә н е  б а с қ а  д а 
қолданылатын құрылғылар). 
О л  а қ ш а с ы з  т ө л е м д е р 
цифрлық экономиканың 
бөлігі ретінде әлеуетті ашуға 
ғана мүмкіндік бермейді, 
сонымен бірге күнделікті 
өмірімізді қауіпсіз, ыңғайлы 
жасап, жеңілдетеді. Біздің 
еліміз барлық салада отандық 
экономиканы өзгертетін 
ц и ф р л ы қ  э к о н о м и к а ғ а 
бетбұрыс жасады. Ұлттық 
банктің мәлімдемесі бой-
ынша қолма-қол ақшасыз 
төлеу 60%-ға өсу керек. 
Бәрі тұрғындардың өздеріне 
және кәсіпкерліктің субъек-
т ілерінің  қаржы сауат-
тылығына байланысты. 

Мектептердегі зорлық-
зомбылық  – бұл барлық 
мемлекеттік органдардың 
жұмысындағы кемшілік екенін 
мойындау қажет. Бұл туралы 
Жастар жылын өткізу аясында 
тұрған мақсаттарға арналған 
дөңгелек үстел отырысында 
Парламент Сенатының 
төрағасы Қасым-Жомарт 
Тоқаев мәлім етті.

МЕКТЕПТЕГІ ЗОРЛЫҚ-ЗОМБЫЛЫҚҚА 
КӨЗ ЖҰМЫП ҚАРАУҒА БОЛМАЙДЫ

ЕРЛАН НҰРҒАЛИЕВ 
«БАРЫС» ОРДЕНІМЕН 

МАРАПАТТАЛДЫ

АЛҒАШ РЕТ ЖҮРЕККЕ 
ИННОВАЦИЯЛЫҚ ҚҰРЫЛҒЫ ОРНАТЫЛДЫ

ҚОЛМА-ҚОЛ АҚШАСЫЗ 
ТӨЛЕМДЕР ҚОЛАЙЛЫ

Aqparat

ШЕТТЕН АЛЫНАТЫН ТАУАРЛАР 
ӨЗІМІЗДЕ ӨНДІРІЛЕДІ

СУДЬЯЛАРҒА ҚАШАНҒА ДЕЙІН 
ЕСКЕРТУ ЖАСАУҒА БОЛАДЫ?

Бұрындар шетелден им-
портталып келген 250 тауар 
бұдан былай өз елімізде 
өндірілетін болады Бұл 
туралы ҚР Индустрия және 
инфрақұрылымдық даму 
министрі Жеңіс Қасымбек 
мәлімдеді. 

М и н и с т р л і к т і ң  т ү с і н -
діруінше, мата өндірісі, киім 
мен аяқ киім, тыңайтқыштар, 
лак бояулары, терезе,  есік 
және жиһаз өндірісіне қолдау 
көрсетілмек. «Мемлекет бас-
шысының тапсырмасы мен 
бөлінетін 600 млрд. теңгенің 
400 млрд. теңгесі өңдеу өнер-
кәсібіне  бағытталады.  Бұл 
қазақстандықтар күнде пайда-
ланатын шамамен 250 өнеркәсіп 
тауарларының өндірісін іске 

қосуға мүмкіндік береді. Қазір 
ол тауарлардың 82% импортқа 
тиесілі», – деді Ж.Қасымбек 
Үкімет үйінде өткен баспасөз 
мәслихатында. Оның айтуынша, 
жаңа қаржыландыру аталған та-
уарлар бойынша импорт үлесін 
50%-ға дейін азайтуға септігін 
тигізеді. Айта кетейік, 2018 
жылдың 5-қазанында Президент 
Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан 
халқына арналған Жолдауын-
да халық тұтынатын тауарлар-
ды елде өндіріп, «қарапайым 
заттар экономикасын» дамы-
ту үшін кәсіпорындарымызға 
көмектесуді атаған болатын. Ел-
басы Үкіметке өңдеу өнеркәсібі 
мен шикізаттық емес экспортты 
қолдау мақсатымен алдағы 3 
жылда қосымша 500 миллиард 
теңге бөлуді тапсырған-ды.  

Жоғарғы сот төрағасы 
Жақып Асанов судьялардың 
аймақтарда істі толық 
зерделемей, солақай шешім 
шығарып адамдарды қан 
қақсататыны үшін  айыпта-
ды. 

Оның айтуынша, өрескел заң 
бұзып, бұрыс шешім  шығарған 
судья бізде жазаланбайды екен. 
Сондықтан, апелляциялық сот-
тан үміті үзілген жұрт құжат-
тарын көтеріп, Жоғарғы сотқа 
ағылады. Асанов енді аймақ-
тар дағы судьялардың мәселесін 
майшаммен қарап, мықтап 
кіріспекші.

А п е л л я ц и я л ы қ  с о т т ы ң 
бетімен кеткені соншалық, 
қазылар шағымды көңіл-күйіне 
қарай қабылдауға көшкен. 
Аймақтағы судьялардың бұл 
бассыздығына Асанов ашу-
лы. Апелляциялық сот арызды 
бүге-шігесіне дейін қарап бас 
қатырмайды. Жұртты Жоғарғы 
сотқа жүгіруге мәжбүрлейді 
д е й д і  т ө р а ғ а .  С о н д ы қ т а н , 
кассациялық сот қарайтын іс 
қазір екі есеге көбейген.

Жоғарғы сот былтыр 450 
үкімнің күшін жойыпты. Ал 
елімізде шешім шығарғанда 

өрескел қате жіберген, заң 
бұзған судьялардың статистика-
сы жоқ. Асановтың айтуынша, 
кассациялық сот аймақтардағы 
судьялардың шалыс басқанын 
жасыратын көрінеді. «Әріп-
тестер, естеріңізге сақтаңыздар, 
ешқайсыңызды аямаймыз. Су-
дья деген атқа кір келтірсеңіздер 
сіздерді ешкім қорғамайды. 
Бас Прокуратура, ҰҚК, Жем-
қорлыққа  қарсы бюромен 
бірігіп судьялар арасындағы 
жем қорлықты анықтаудың 
әдісін әзірлеп жатырмыз» – 
деді Жақып Асанов. Асановтың 
судьяларға шүйілуі бұл бірінші 
емес. Жоғарғы сот төрағасы 
қашанға  дейін  судьяларға 
«соңғы ескерту» жариялай бер-
мек? Нақты қимылды қашан 
көреміз?..

«Мектептерде орын алып 
отырған зорлық-зомбылық жағ-
дайлары  – бұл барлық мем-
лекеттік органдардың жұмы-
с ы н д а ғ ы  к е м ш і л і к  е к е н і н 
мойын дау қажет. Бұл мәселеге 
көз жұмып қарауға болмайды. 
Осы түйткілдің шығу себептерін 
анықтап, мектептерді жайлаған 
қорқыныш пен үрейден түбе-
гейлі құтылу үшін нақты ша-
ралар қолдану керек. Бұл мұға-
л і м д е р д і ң ,  а т а - а н а л а р  м е н 
жастар ұйымдарының, барлық 
деңгейдегі әкімдердің және тұтас 
қоғамның алдындағы маңызды 
міндетке айналуы тиіс», – деді 
Қ.Тоқаев.

Осы орайда ол ел мектеп-
теріндегі  қорқыту,  зорлық-
зомбылық, кемсіту жағдайлары 

Браконьердің қолынан қаза тапқан 
инспектор Ерлан Нұрғалиев Елбасы 
Н. Назарбаевтың Жарлығымен 
Мемлекеттік наградаға ие болды. 

Ауыл шаруашылығы министрлігі 
Орман шаруашылығы және жануар-
лар дүниесі комитетінің «Охотзоо-
пром» ӨБ» РМҚК Орталық өңірлік 
филиалының инспекторы Ерлан 
Нұрғалиев ІІІ дәрежелі «Барыс» 
орденімен наградталды. Марқұм 
Ерлан Нұрғалиевпен қатар оның 
әріптесі Петр Ницык те аталмыш 
наградаға ие болды. Аталмыш жоғары 
марапат инспекторларға Қызметтік 
борышын атқару үстінде көрсеткен 
ержүректілігі мен жанқиярлығы үшін 
берілді.

Қазақстандық кардиохи-
рургтер командасы Чехия, 
Израиль, Италия және АҚШ 
серіктестерімен бірлесіп 
сымсыз қосалқы қанайналым 
құрылғысын имплантациялау 
бойынша бірегей операцияны 
сәтті өткізді.

Жүректің сол жақ қарын-
шасының көмекші құрылғысы 
адамға еркін қозғалуға мүмкіндік 
береді. Себебі сыртқа ешқандай 
кабельдер шығып тұрмайды. 
Бұл бірқатар асқынуларды бол-

дырмайды және өмір сүру са-
пасын едәуір жақсартады. Айта 
кету керек, бұл жағдай кардио-

хирургия тәжірибесінде алғаш 
рет болып, әлемдегі бірегей 
және жалғыз оқиға болды», – 
деді «Ұлттық ғылыми кардиохи-
рургия орталығы» АҚ Басқарма 
Төрағасы Юрий Пя.

Инновациялық құрылғы 
Израильде жасалған. Оның 
қызметі кәдімгідей кардио-
стимулятормен бірдей. Бірақ 
ешқандай сымдары жоқ. Соның 
арқасында еркін қозғалып, са-
лауатты өмір салтын ұстануға 
толық мүмкіндік бар.

қоғамдық резонанс тудырғанын 
еске салды. Оның сөзіне қара-
ғанда,  бұл  проблема барша 
әлемде кеңінен таралып отыр. 
ЮНИСЕФ балалар қорының 
мәлімет інше,  әлемде  13-15 
жастағы әрбір екінші оқушы, 
бұл шамамен 150 млн бала мек-
тепте қатарластары тарапынан 
қысым көреді. Сол сияқты спикер 
мектептердегі жүріс-тұрыс әдебі 
және киім кию үлгісі халықаралық 
тәжірибені, ең бастысы, халқы-
мыздың ұлттық дәстүрлерін 
негізге алуы керектігін айтты. 
«Шын мәнінде біз шетелден кел-

ген жалған діни стереотиптерді 
емес, ұлттық дәстүрлерімізді 
арқау етуіміз тиіс. Бүгінгі таңда 
діни сеніміне бола, балаларды 
білім алу мүмкіндігінен айырып, 
олардың білім көздерінен қол 
үзуіне мәжбүр болған жағдайлар 
орын алып отыр. Менің ойымша, 
бұл мәселеде әлі де толыққанды 
шешім табылған жоқ. Сондықтан 
осы күрделі мәселе жөнінде 
келісілген және орынды шешім 
табуы үшін Парламент пен 
Үкіметті бірлесіп жұмыс істеуге 
шақырамын», – деді Қасым-
Жомарт Тоқаев.

НЕСИЕСІ БАР АДАМ 
ЖҰМЫСҚА ҚАБЫЛДАНБАЙДЫ

Мұндай санаға симай-
тын мәлімдемені еліміздің 
бірінші несие бюросы жасап 
отыр деп хабарлады Еу-
разия бірінші арнасы және 
өзге де ақпарат құралдары.

О л а р д ы ң  а й т у ы н ш а , 
қазір жұрттың бір ғана тұты-
нушылық қарызы 6 трлн. 
теңгеден асып кеткен. Ал, 
оның ішінде мерзімі өтіп, 
төленбей қалған қаржының 
үлесі 14 пайыз. Демек, ха-
лықтың 3/1 бөлігі  тапқан 
таянғанының тең жартысын 
несиеге төлеп жүр деген сөз. 
Сонда жұмысы жоқ адам 
несиені қалай төлемекші? 
Жұмысшылардың құқығын 
қорғаушылар мұны еңбек 
кодексінің өреcкел бұзылуы 
деп бағалап отыр

Елімізде алдағы уақытта 

қарапайым еден жуушы бо-
лып жұмысқа орналасудың өзі 
қиындамақ. Оған халықтың 
дер кезінде алған қарызын 
т ө л е м е у і  с е б е п  б о л у д а . 
Бірінші несие бюросының 
таратқан ақпаратына сенсек, 
борышкерлердің берешегі 23 
трлн. теңгеден асқан. Оның 
басым бөлігі бизнес несиелер.

«Егер де халықта төлен-
беген несие жөнінде проблема 
болса, жұмыс іздеушіге екі 
қолға бір күрек табылмауы 
мүмкін. Материалдық жау-
апты орындарға қызметкер 
алар кезде, жұмыс берушілер 
үміткердің несие тарихы-
на, тәртібіне міндетті түрде 
қарайды. Осы арқылы келеңсіз 
оқиғалардың алдын-алғысы 
келеді» – дейді бірінші несие 
бюросының атқарушы дирек-
торы Әсем Нұрғалиева.
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ЕЛБАСЫ ӨРТ САЛДАРЫНАН ҚАЗА БОЛҒАН 
БЕС БАЛАНЫҢ АТА-АНАСЫНА КӨҢІЛ АЙТТЫ

БЕС БАЛАСЫ 
ОТҚА ОРАНҒАН 
ОТБАСЫНЫҢ 
ҚАРЫЗЫН 
КЕШІРГЕН 
КАСПИЙ БАНККЕ 
МЫҢ АЛҒЫС!
KASPI BANK-ТЕН БАСҚА 
БАНКТЕР ДЕ ҮЛГІ АЛАДЫ ДЕП 
ҮМІТТЕНЕМІЗ

Астанадағы өрттен қаза тапқан 
бес сәбидің қасіретті қайғысына 
бүкіл ел күңіренуде. Бүгін Астанада 
бес періштені пейішке шығарып 
салуға жүздеген адам келіп, жана-
засына қатысып, қоштасты.

Мемлекет басшысы Нұрсұлтан 
Назарбаев ауыр қайғыға душар 
болған отбасыға көңіл айтты. Ал 
бүгін журналистермен кездескен 
Еңбек және әлеуметтік қорғау вице-
министрі Светлана Жақыпова ми-
нистр Мәдина Әбілқасымованың 
ауырып жатқанын айтты…

Бес баласынан айрылған Си-
тер отбасының 4 банкіден несие 
алғаны белгілі болуда. Сондықтан 
да, әке-шешесінің күндіз-түні 
жұмыс істегені түсінікті. Ал бес 
балаға мемлекетіміздің беретін 
жәрдемақысы – Еңбек және 
ә л е у м е т т і к  қ о р ғ а у  м и н и с т р і 
Мәдина Әбілқасымова айтқандай, 
миллиондар емес, бар болғаны 10 
мың теңге ғана! 

KASPI BANK басшылығына 
мың рахмет! Олар әлеуметтік 
желіде Ситер отбасына тиесілі 
банкіден алған несие қарызы 
кешірілгенін мәлімдеді. Соным-
мен қатар бұл ешқандай пиар 
емес, ауыр қайғылы отбасына қол 
ұшын созу екенін жазды. Жауыңа 
тілемес ауыр қасіретті қайғыға ду-
шар болған отбасыға адамгершілік 
жасап, имандылық көрсеткен банк 
ұжымына, басшысы Михаил Лом-
тадзе мырзаға Алла разы болсын 
дейміз! Қазір елдің ең қолайлы 
банкісіне айналып келе жатқан 
банк өз эмблемасындағы «Ана мен 
бала» бейнесін ақтады!

KASPI BANK-тен басқа банк-
тер де үлгі алады деп үміттенеміз.

qazaquni.kz

Қазақстан Президенті Астана қаласындағы өрт 
салдарынан қаза болған балалардың ата-анасы мен 
туысқандарына көңіл айтты. 

Астанада ауыр қайғылы оқиға болды. Өрт 
салдарынан бір отбасы бес бірдей перзентінен 
айырылып қалды.

Қаза болған балалардың ата-анасы мен 
туысқандарына көңіл айтамын.

Осыған байланысты мен Үкіметке және Астана 

қаласының әкімі Бақыт Сұлтановқа зардап шек-
кендерге қажетті көмек көрсетуді тапсырдым.

Барлық өңірдің әкімдері құзырлы органдар-
мен бірлесіп, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
үшін бақылауды күшейтуі керек, сондай-ақ тиісті 
тексерістер ұйымдастырып, халық арасында 
түсіндіру жұмыстарын жүргізуі қажет.

Мұндай жағдай қайталанбас үшін барлық тиісті 
шараларды қабылдаған жөн.

Еліміздің Астанасында тоқалтамнан 
өрт шығып, үйелмелі бес бала өртеніп кет ті! 
Айтуға да қиын ауыр, қасіретті қайғы!

Бес баланың әкесі мәшине жөндеу 
шеберxанасында күні-түні жұмысшы 
болып істейді. Шешесі пластикалық кар-
та шығаратын зауытта түнгі ауысымда 
жұмыста болған.

Иә, әр қазақтың басында бар немесе 
болған жағдай: пәтерақы төлеу керек, 
бес баланы бағып-қағу, күнкөріс қамы, 
банкілерден алған несиені төлеу, яғни, 
қаржы жетіспеушілік! Бұл елордамыз 
Астанадағы жағдай! Ал Еліміз бойынша 
қаншама көп балалы отбасылар ауыр 
тағдыр кешіп жатқаны анық.

Өзге елдердегідей, мысалы алысқа 
бармай-ақ, көрші Ресейдегідей әр балаға 
қомақты қаржы берсе, біз секілді жері кең, 
xалқы аз елдің демографиялық өсіміне 
үлкен серпіліс болар еді. Бізде қазір 
отбасының әр мүшесіне шаққанда табысы 
ең төменгі күнкөрістің (24459 тг-2017 жыл) 
60 пайызынан төмен отбасыға әр балаға 
2383 теңге (1,05 АЕК) ғана төленеді. Егер 
24459 теңгенің 60 пайызы 14 675 теңге 
десек, онда екі балалы отбасының табысы 
4 адамға шаққанда 58 701 теңгеден аспауы 
керек. Егер бұл отбасының табысы 60 мың 
теңге болса, онда ол екі балаға алатын 4 

766 теңгеден (!) айрылады… Ал көп балалы 
отба сылардың 4-5 баланың бәріне алатыны 
16 мың теңге емес, 10 мың теңге ғана! (16 
мың теңге «Алтын алқа» мен «Күміс алқа» 
иелеріне беріледі). Сонда бес баланың 
әрқайсысына шаққанда небәрі 2000 теңге 
ғана… Не деген «миллиондар», министр 
Мәдина Әбілқасымова xаным!?. 

Егер мына қапыда қаза тапқан бес 
балаға тиесілі он мың ғана теңгенің орнына 
әр балаға Ресейдегідей миллиондап емес, 
кемінде 30 мыңдай ғана төлегеннің өзінде, 
айына бес балаға 150 мыңдай теңге алар еді 
де, түнгі ауысымға жұмысқа шықпай-ақ, 
бала тәрбиесімен отырар еді-ау… Сонда бес 
бала – болашақ бес отбасы, бес ауыл аман 
қалар еді…

Еңбек және әлеуметтік қорғау министрі 
Мәдина Әбілқасымова тіпті «Алтын Алқа», 
«Күміс алқа» иелерінінің барлық бала-
сына ай сайын алатын 16 мың теңгесін 
ауыз толтырып айтып, «Көп балалы ана-
лар мемлекеттен бірнеше миллион теңге 
жәрдемақы алады, ешбір ел аналарға 
мұндай жасамаған» деп, бүлк етпей соғып 
отыр… Иә, Қазақтың тілін білмейтін –
Қазақтың тірлігін білмейтін, бірақ Қазақ 
министрі болып отырған ( бізден басқа бір 
елде болмайтын парадокс) Мәдина ханым 
тура солай деп ресми мәлімдеме жасады. 

Бұған елдің, әсіресе, көп балалы аналардың 
ашуы келіп, «Министр Әбілқасымова ор-
нын босатсын», «Әбілқасымова кет!» деп, 
әлеуметтік желіні шулатып жатыр. Бізде 
орнын сақтап қалу үшін бұлай «өтірікті 
шындай, ақсақты дыңдай» ететіндер таң 
емес, жетіп артылады…

Негізі осы Еңбек және әлеуметтік 
қор ғау министрінен бастап, бар шенеу-
нік тердің айлығын 16 мың теңге жасамай, 
жақсылыққа жари қоймаймыз-ау деймін…

Алды 13-ке де толмаған, арты 3 айлық 
бес қыздың түнде де ақша табуға кеткен 
әке-шешелерінің жолына қарап, бір-бірін 
құшақтап жатып өрте ніп кетуі не деген 
ауыр қайғы еді?!. Бес қыз ғалдақ бір сәтте 
бүршік жармай жатып-ақ өртке оранды!.. 
Айдың-күннің аманында, Астананың ор-
тасында!!! Өртенген үйіндіде балалардың 
сол күні ұйықтар алдында алаңсыз ойнаған 
ойын шықтары ғана шашылып жатыр… 
Әлеуметтік желіде әлеумет күңіреніп 
кетті!.. Кеңшілік Тышқанұлы, Мұрат Шай-
маран, Асхат Кәукер, Мейіржан Әлібек 
секілді ақындар жырмен жоқтау айтуда…

Қайғылы отбасыға көңіл айтып, 
періштелердің жаны пейіште болғай 
дейміз!

Қазыбек ИСА

ТҮНГІ ЖҰМЫС АТА-АНАЛАРДЫҢ  ТАҢДАУЫ ЕМЕС, МӘЖБҮРЛІК, ВИЦЕ-МИНИСТР СВЕТЛАНА ЖАКУПОВА!
«Әндіжанда бір әпкем бар, бұдан 

да өткен сорақы» – деген сөз өмірден 
алынғанына анық көзіміз жетіп отыр…

Еңбек және әлеуметтік қорғау министрі 
Мадина Абылкасымова: «Көп балалы 
аналарға миллиондап қаржы берудеміз» деп, 
әр балаға төленетін 2 мың теңгені қандай 
арифметикамен көбейтіп отырғанын өзі 
де білмей, елдің қатты наразылығына 
душар болғаны таяуда ғана еді… Енді 
міне, вице-министрі Светлана Жакупо-
ва журналистердің «Көп балалы аналар 
неге түнгі жұмыс істеуге мәжбүр» – деген 
сұрағына: «Это иx выбор» (Бұл олардың 
таңдауы) деп былш еткізді! Сонда тірідей 
өртке оранған бес баладан айырған түнгі 
жұмысты беймезгіл қаза тапқан бейкүнә 
періштелердің анасы өзі таңдап алды ма, 
вице-министр Светлана Жакупова?!.

Түнгі жұмысқа көп балалы аналар 
жетіскеннен шығып жүр ме? Мемлекет 
әр балаға қазіргідей 2 мың теңге емес, 20-
30 мың теңге төлесе, бес балаға 100-150 
мың теңге алған анасының түнгі жұмыста 

атасының басы бар ма, вице-министр 
xаным?!. Түнгі жұмыс ата-аналардың 
таңдауы емес, мәжбүрлік, Светлана Жаку-
пова! Бұлай xалықты қорлауға бола ма? Сон-
да, бұл Әлеуметтік қорғау министрлігі ме, 
әлде, Әлеуметті қорлау министрлігі ме ?!.

«Бұл біздің таңдауымыз емес!» – деген 
ел әлеуметтік желіде әлеуметтік қорғау 
министрлігін сойып жатыр министрі мен 
вице-министрін қосып. Иә, неге елмен 
тығыз жұмыс істейтін министрлікке елмен 
қалай сөйлесуді білмейтін, адамгерші лік пен 
имандылықтан жұрдай, Қазақ тілінің нәрін 
– Қазақ тірлігінің барын сезбейтіндерді 
жинап алады? Тап бір аукцион арқылы 
осындай xалықтың ызасын тудыратындар-
ды әдейі іріктеп алатын секілді біздің үкімет!

Қ ы с қ а ш а  а й т қ а н д а ,  Е ң б е к  ж ә н е 
әлеуметтік қорғау министрлігін Мадина 
Абылкасымова мен Светлана Жакуповадан 
бастап, тазарту керек!

Қазыбек ИСА
qazaquni.kz

ӘЛЕУМЕТТІК ҚОРҒАУ МИНИСТРЛІГІ МЕ, 
ӘЛЕУМЕТТІ ҚОРЛАУ МИНИСТРЛІГІ МА?!.

ӘБІЛҚАСЫМОВАНЫҢ 
АЙЛЫҒЫН 16 МЫҢ 
ТЕҢГЕ ЕТУ КЕРЕК…

МИНИСТР

КӨП БАЛАЛЫ АНАЛАРҒА АРНАЛҒАН 
МИЛЛИОНДАР ҚАЙДА, МИНИСТР ХАНЫМ?!.
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Жұмыс сапарымен Қостанайға келген «Ақ жол» партиясының 
жетекшісі, Парламент Мәжілісінің депутаты Азат Перуа-
шев «СарыарқаАвтоПром» және «АгромашХолдинг KZ» 
кәсіпорындарының еңбек ұжымымен кездесті.

«Ақ жол» фракциясының 
депутаты Берік Дүйсембинов 
Қостанайдағы ең ірі ұн тарту 
кәсіпорыны «Атамекен-
Дос» ЖШС-да болып, 
компанияны алаңдатқан 
мәселелермен танысты. 
Кездесуге Қазақстанның 
Ұлттық Индустриалдық 
палатасының вице-
президенті Болат Өтепбаев 
және партия филиалының 
басшылығы қатысты. 

Ақтөбе қаласындағы «Атамекен» демалыс орталығында 
Парламент Мәжілісінің депутаты, «Ақ жол» 
партиясының мүшесі Дания Еспаеваның Ақтөбе 
қаласындағы сайлаушыларымен кездесуі болып өтті.

Кездесуге 30 шақты сайлаушы жиналып, өздерін 
толғандырған сұрақтарын қойып, ойларымен бөлісті. 
Басқосу барысында, «бірыңғай төлем салығы» (халық 
арасында жұмыссыздар салығы), зейнетақы мәселесі, 
мұғалімдер мен ауылшаруашылығы қызметкерлерінің 
беделін көтеру сияқты т.б. мәселелер сөз болып, қызу 
талқыланды. Депутат Еспаева көтерілген мәселелерге толық 
жауап беріп, шешілу жолдарын түсіндірді.

Ақтөбе облыстық Қарғалы елді мекенінің тұрғыны, 
Алматы ауданы Ардагерлер ұйымының төрағасы, 
Е.Бердібеков, алдыңғы кездесуде көтерген мәселелерінің 
оңды шешілгенін айта келіп, шешілуіне қосқан үлесі 
үшін «Ақ жол» фракциясының депутаты Дания Еспаеваға 
ардагерлердің алғысын жеткізді.

АҚТӨБЕЛІК 
АРДАГЕРЛЕР «АҚ ЖОЛҒА» 

АЛҒЫС АЙТТЫ

ЖАСТАРДЫ БАСПАНАМЕН 
ҚАМТУҒА КҮШ САЛУЫМЫЗ ҚАЖЕТ

«Сіздер  оқушы я  болмаса 
студент емессіздер, сол себепті 
дәріс оқымай-ақ қояйын. Ашық 
сөйлессек деп едім. Сұхбатымыз 
с і з д е р д і ң  с а у а л д а р ы ң ы з  б е н 
менің жауабымнан тұрсын», — 
деп бастады өз сөзін Перуашев. 
Және оны жергілікті автокөлік 
құрастырушылар да бірден қолдады

Әңгіменің басы пәтерлер мен 
оның жастарға қолжетімсіздігінен 
басталды.

«2019 жыл жастар жылы болып 
жарияланды. Осыған орай жас 
мамандарға арналған қолжетімді 
баспана бойынша ұсыныс енгізсек 
д е п  е д і к .  Б ү г і н д е  « 7 - 2 0 - 2 5 » 
бағдарламасы бар, алайда, өкінішке 
қарай, ол барлығы үшін қолжетімді 
емес. Тұрғын-үй алу үшін пәтер 
бағасының 20%-ын жинақтау ке-
рек. Бірақ қысқа мерзімде қажетті 
сомада ақша жинауға көбісінің 
мүмкіндігі жоқ», – деді Меруерт 
есімді жас қыз.

«Шынында, кейбіреулер үшін 
20% алдын-ала төлем жасау өте 
қиын. Дегенмен, бірқатар об-
лыстарда, мәселен Шымкентте, 
алғашқы 10% бастапқы жарнасын 

« А қ ж о л д ы қ »  д е п у т а т п е н 
өткен кездесуде «Атамекен-Дос» 
к о м п а н и я с ы н ы ң  д и р е к т о р ы 
Асқар Жабаев еліміздегі ұн тар-
ту өнеркәсіптеріндегі бірқатар 
мәселелерді  атап айтып,  ұн 
өндірушілерге арналған тиімді 
бағдарламалардың же тіспеушілігі 
ж ә н е  Қ а з а қ  с т а н н а н  ш е т е л -
ге экспорттауға кедергі болып 
отырған көршілес елдердің өн-
дірушілерімен өзара бәсе келестік 
жөнінде баяндап берді.

«Қостанай – астық өлкесі. 
Сондықтан, біздің алғашқы сапа-
рымызды дәл осы кәсіпорыннан 
бастап отырғанымыз заңды. 
Д е г е н м е н ,  « А қ  ж о л »  ф р а к -
циясы ұн және ұн өндірісі са-
ласына қатысты бірнеше өзекті 
мәселелерді көтеріп, үкіметке 
сауалдар жолдаған болатын. 
Шұрайлы жеріміз бен астық елі 
деген абырой-беделге ие бола тұра 
мұндай кәсіпорындарының жабы-
луы – үлкен олқылық. Бір жылдың 
ішінде Қостанай облысында 18 
өндіріс орны жабылып қалған. Бұл 
– Қазақстан үшін трагедия. Біз 
заңдық тұрғыдан қолдау көрсетуге 
тиіспіз және біздің компаниялар 

жас мамандарға әкімдік берген. 
Бұл өте жақсы тәжірибе. Өткен 
жылдың қыркүйек айында біз «7-
20-25» шеңберінде жастар үшін 
бастапқы жарна мөлшерін 10% ету 
жөнінде арнайы депутаттық сауал 
жолдаған болатынбыз», – деп атап 
өтті Перуашев. – Ал, екінші бір 
мәселе – бұл несиеге белшесінен 
б а т қ а н  х а л ы қ .  Б ұ д а н  б а с қ а , 
тағы бір жәйт, бағдарламаның 
критерийлеріне  сай  келет ін 
тұрғын-үйдің өзі тапшы».

Алайда, Азат Перуашевтің ай-
туынша, соңғы мәселені шешуге 
болар еді – егер жатақханалар мен 
шағын өлшемді пәтерлер салынса.

«Мен Қостанайдағы жағдайды 
біле қоймаймын, бірақ Астана мен 
Алматы қалаларында бір уақытта 
150-200 шаршы метрлік пәтерлерді 
тұрғызған еді. Сәйкесінше, оның 
құны да шарықтап кетті. Оған 
сұраныс болмады. Сондықтан, 30, 
40, 50 шаршы метрлік, ең жоғары 
дегенде 70 шаршы метрлік ауданды 
құрайтын пәтерлер тұрғызу қажет», 
— деп «Ақ жол» партиясының 
төрағасы өз пікірін білдірді.

Сонымен қатар, өңірдегі фили-

ел игілігі жолында жұмыс істеуі 
үшін демеу білдіруге міндеттіміз»,  
– деді Берік Дүйсембинов.

Осы орайда «Атамекен-Дос» 
Ж Ш С  д и р е к т о р ы  А . Ж а б а е в 
өзбек елінің біздің астықты са-
тып алатынын және ол елде ұн 
өдірушілерге арнайы жеңіл-
діктер берілетінін, оның үстіне 
т р а н с п о р т т ы қ  т а р и ф т е р і  д е 
жеңілдет ілгенін  айта  келіп, 
Қазақстанда бұл артықшылықтар 
қарастырылмағанын жеткізді.

«Ал, бізге бірінші астықтан 
ұн өндіріп, кейін оны шекараға 
дейін  тасымалдау  қымбатқа 
т ү с е д і .  М ә с е л е н ,  ө н і м д і 
Өзбекстан арқылы Ауғанстанға 
жеткізу қаншама шығынды та-
лап етеді... «Өндіріс» мемлекеттік 
бағдарламасы өте жақсы еді. Ол 
біз үшін қолайлы болатын. Біз 6 
пайыздық мөлшерін төлейміз, 
бір жылда бір кәсіпорын үшін 
төлем лимиті 1,5 миллиард. Қазір 
соны таңдап отырмыз. Енді, ли-

ал өкілі Дастан Жұмабаев қымбат 
қызметтік автокөліктер мәселесін 
қозғап өтті.

«Президент шенеуніктерді 
отандық автоға көшуге үнемі 
ш а қ ы р а д ы .  Т і п т і ,  а у д а н 
әкімдерінің өзі құны 30-40 мил-
лион теңгені құрайтын «Ленд Кру-
зер 200» көлігін мінеді. Шенділер 
Қостанайда құрастырылатын 
«SsangYong» нашар тас жолдардың 
кесірінен не бәрі 3- 4 жылға 
ғана шыдайды деп өздерін ақ-
тайды. Әйткенмен, біз отандық 
өндірушілерге демеу көрсетуіміз 
керек емес пе?!» – деді Перуа-
шев. Депутаттың сөзіне сүйенсек, 
көптеген министрлер мен өңір 
әкімдері қазақстандық көліктерге 
көшкен. Бірақ, жол талғамайтын 
қымбат автокөлік айдап жүрген 
бастықтар да бар.

Б ұ л  о р а й д а ,  « С а р ы а р қ а -
АвтоПром» ЖШС-ның техни-
калық даму бойынша дирек то-
рының орынбасары Сергей Мо-
гилатов «JAC» және «SsangYong» 
автомобильдерін бірнеше жылдар 
бойы жергілікті кәсіпорындар пай-
даланып жүр және олардан ешбір 
шағым түскен емес», – деп өз ойын 
білдірді.

Кәсіпорынның жұмысшыла-
р ы м е н  ө т к е н  с ұ х б а т т а н  с о ң 
Азат Перуашев цехтарды ара-

мит мерзімі аяқталды, әрі қарай 
оны жаңарту мүмкін емес болып 
тұр. Ал, «Бизнестің жол картасы  
– 2020» бағдарламасы бойынша 
барлық ақпарат қолжетімді әрі 
ашық емес. Мысалы, көптеген 
қаржылық сұрақтарға жауапты 
бірден ала алмайсың, тек опера-
торлар арқылы ғана. Кедергілер де 
жетерлік»,  – деп мәлімдеді компа-
ния басшысы.

Асқар Жабаев халық қалау-
лысынан заңнамалық тәртіпте 
көршілес елдерге экспорттаудың 
лимитін енгізуді сұрады. Оның 
пікірінше, лимит енгізу өзара 
бәсекелестік жағдайында ұн 
өнімдерін экспорттаудың даму 
қарқынына оң әсерін береді.

Д е п у т а т  Д ү й с е м б и н о в т і ң 
Қ о с т а н а й  о б л ы с ы  б о й ы н -
ша өңірлерге жұмыс сапары 
жалғасуда. 

 
«Ақ жол» партиясының 

баспасөз қызметі

лап, өнімдерімен танысты. Бар-
ша келген азаматтардың әсіресе 
Hyundai, атап айтсақ – SantaFe, 
Tucson және Accent көліктері аса 
қызығушылығын тудырды. Бұдан 
кейін зауыт қонақтары «Агромаш-
Холдинг KZ» АҚ цехына барып, 
Essil брендіндегі комбайндар қалай 
құрастырылатынын өз көздерімен 
көрді.

« С і з д е р  б ұ р ы н  с о ң д ы 
Қазақстанда болмаған өндірісті 
шығарып отырсыздар – бұл үлкен 
жетістік. Өз еңбектеріңізбен жаңа 
Қазақстанды құруға атсалысу-
дасыздар. Ел экономикасының 

10-20 жылдан соң қалай бола-
тыны сіздерге байланысты. Мен 
әрбіріңізге өз алғысымды білдіргім 
келеді»,  – деп Перуашев за-
уыт ұжымына разылығын білдіре 
отырып, олардың импорттық 
автоөнеркәсіпке айтарлықтай 
бәсекелес бола алатынын атап өтті. 
Сондай-ақ, депутат өткен жылы 
ең ірі институционалдық инве-
стормен маңызды келісімшарт 
жасасқанын айтып басшылықты 
құттықтады.

«Ақ жол» депутаттарының 
өңірлердегі сайлаушылармен кез-
десу іс-сапары жалғасуда.

ҰН ӨНДІРУ КӘСІПОРЫНДАРЫ 
ЗАҢДЫҚ ҚОЛДАУ КҮТЕДІ

Азат ПЕРУАШЕВ:
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  «МӘМІЛЕ» – МЕМЛЕКЕТТІК 
ТІЛДІ МЕҢГЕРУ КЛУБЫ

ТЕГІН ОҚЫП ҮЙРЕНУГЕ
 БОЛАДЫ

КӘСІПКЕРДІҢ БАҒАЛЫ БАС-
ТАМАСЫ

ЕЛШІ ҚАЗАҚ ТІЛІНЕ 
ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҚ БІЛДІРДІ

БАЛАБАҚШАЛАРДАҒЫ 
ҰЛТТЫҚ БАҒДАР

 Әдетте «орыс тілді» санала-
тын Қарағанды қаласындағы 
Достық үйінде «Мәміле» 
қазақ тілі клубы ашылып, өз 
жұмысын бастап кетті.

М ұ н д а  б а р л ы қ  н и е т 
білдірушілер келіп, өздерінің 
мемлекеттік тілді үйренудегі 
машықтарын дамыта алады. 
Клубқа мүше ретінде тіркелу 
тегін және ұлтына немесе жас 
шамасына ешқандай шектеу 
қойылмайды.  Клубта қазір 

қазақ,  орыс және өзге  де 
көптеген ұлт өкілдері тіркелген. 
Тілдер ресурс орталығының 
д и р е к т о р ы  Г ү л н ә з 
Мұстағұлованың айтуынша, 
клубты ашуға «Ситуативті қазақ 
тілі» атты оқулықтың авторы 
Қанат Тасыбеков бастамашы 
болған.  Қанат Тасыбеков өз 
тәжірибесі бойынша қазақ тілін 
үйренудің авторлық әдістемесін 
қ ұ р ғ а н .  Б і р  е р е к ш е л і г і , 
«Мәміле» клубында кітаптар, 
дәптерлер міндетті емес және 

грамматиканы жаттау болмай-
ды. Оның орнына қазақ тілінде 
түрлі  қызықты әңгімелер мен 
ойындар ұйымдастырылады. 
Бұл бұрынғы қалыптасқан 
әдіске қарағанда анағұрлым 
ұтымды және тілді игеруге жеңіл 
соғады. Өйткені, үйренушілер 
өзін еркін сезінеді, оған қоса 
тартымды да қызықты. Әрбір 
жексенбі сайын аптасына бір 
рет Достық үйінде  жиналатын 
клуб мүшелерінің саны арта 
түсуде.

Шұғылалы Шығыс 
орталығы Өскемен 
қаласының кәсіпкері Ярос-
лав Кушнарев қазақ тілін 
оқыту курстарын ашып, 
мемлекеттік тілді меңгеремін 
деп ниет білдірушілердің ба-
сын біріктірді.

Қазақ тілін оқыту орталығын 
а ш у  и д е я с ы  к ә с і п к е р г е 
кездейсоқ келмеген екен. 
Бизнесменнің айтуынша – 
мемлекеттік тілді меңгеру әрбір 
тұрғынның міндеті. «Осындай 
ниетпен қазақ тілін меңгергім 
келді, бірақ тиімді курстар 
таба алмаған соң өзім ашуды 
шештім. Алдымен әлеуметтік 
желілерде сұрау жүргіздім, 
қызығушылық білдіргендер 
көп болды. Бәрін жан-жақты 
о й л а с т ы р ы п ,  с о с ы н  б і р 
шешімге келдім. Жоба құрып, 
оқытушыны таптым, онымен 
бірге оқыту бағдарламасын 
дайындадық, жалға бөлме алып, 
оған жиһаз, кеңсе заттарын, 
оқулықтар сатып алдым.  Сөйтіп 
жұмыс басталып кетті. Айта 
кетейін, біздің оқытушымыз 
– тәжірибесі мол, білікті пе-

дагог, университетте қызмет 
еткен, облыс орталығының ірі 
кәсіпорындары үшін оқыту 
бағдарламасын әзірлеген»,  – 
дейді «Қазақ Зерде» ЖШС-
нің негізін құраушы Ярослав 
Кушнарев. «48 cағатта базалық 
қазақ тілі» курстары үш ай 
бұрын басталған. Әзірге оған 15 
адам барып жүр. Әр топтың 4-5 
тыңдарманы бар. Қазақ тілін 
меңгеруге ниет білдіргендердің 
басым бөлігі  – орыс ұлтының 
өкілдері. Олардың жасы - 27-
40 аралығында. Бизнесменнің 
айтуынша, бұл негізінен, өзі 
сияқты кәсіпкерлер. Топтар-
ды құрмақ бұрын, Ярослав 
оқитындардың қазақ тілін білу 
деңгейін, оған тілді меңгеру 
не үшін қажет екенін және 
курстарға қай уақытта қатысу 
ыңғайлы екенін анықтаған.   
Курстарға қатысушылардың 
көбісі  бастапқы деңгейде, 
яғни, ең бірінші сөйлеу тілін 
меңгергісі келетіндер. Одан 
ә р і  т і л д і  т о л ы қ  ү й р е н у г е 
талпынғандарға да мүмкіндік 
бар. Мұндағы сабақтар аптасы-
на екі-үш рет екі академиялық 
сағаттан өткізіледі.

Жапония Елшісі Тацухико 
Касаи қазақ тілін үйренуге 
ден қойды.  Бұл туралы 
Елші Ақордада Елбасы 
Нұрсұлтан Назарбаевқа 
сенім грамотасын 
тапсырғаннан кейін айтты.

«Мен үшін Қазақстандағы 
дипломатиялық миссиямның 
басталуы зор құрмет әрі қуаныш. 
Жапония мен Қазақстанның та-
рихи үлкен қарым-қатынасы бар. 
Осы уақыт аралығында елдеріміз 
барлық саладағы жан-жақты 

қарым-қатынасты дамытты. 
Елші ретіндегі менің миссиям  – 
осы қарым-қатынасты одан ары 
дамыту және оған бар күшімді 
саламын»,  – деді Елші БАҚ 
өкілдеріне берген сұхбатында. 
Сонымен қатар  Тацухико Ка-
саи қазақ тілін үйренуге ден 
қойып жүргендігін де атап өтті. 
«Қазақстанды, қазақ халқын, 
өркениеті мен салт-дәстүрін 
жете түсіну үшін қазақ тілін 
үйренгім келеді. Қазіргі уақытта 
тіл үйренумен айналысып та 
жүрмін», – деді ол. Айта кетейік, 

сенім грамотасын қабылдау 
рәсімінде Елбасы Нұрсұлтан 
Н а з а р б а е в   Ж а п о н и я м е н 
жан-жақты диалогты дамыту 
Қазақстан  сыртқы саясатының 
б а с ы м  б а ғ ы т т а р ы н ы ң  б і р і 
екендігін атап өткен болатын. 
«Біз жапондық компаниялардың 
Қазақстан нарығына атса-
лысуына мүдделіміз, барын-
ша жағдай жасауға дайынбыз. 
Оған екі елдің арасында тікелей 
әуе рейстерін  ашу зор септігін 
тигізеді», – деген еді Мемлекет 
басшысы.

Бұрындар орыс тілі 
басымдықта болған Пав-
лодар облысында тағы бір 
ауданда балабақшалар 
қазақ тіліне көшіріле бас-
тады. Атап айтқанда, 
Аққулы ауданының Ямышев 
ауылындағы «Болашақ» 
балабақшасы биылғы 
жылдың қыркүйек айынан 
бастап таза қазақ тілінде 
тәлім-тәрбие беретін болды. 

Былтырдан бастап бұл 
бағытта нақты жұмыс жүргізіліп 
келеді. Балабақшадағы орыс 
тілді  тәрбиешілер арнайы 
оқыту курстарынан өткен. 
Қазір орыс тілді топқа ап-
тасына бір рет қазақ тілінен 
сабақ өткізіледі. Балабақша 
т о п т а ғ ы  б а л а л а р д ы ң  ж а с 
ерекшелігіне сай жиһаздармен 
қамтамасыз етілген. Әрі мұнда 
балақайлардың әртүрлі тап-
сырмаларды орындауы үшін 
т о л ы қ  ж а ғ д а й  ж а с а л ғ а н . 
Қосымша ағылшын, тіл дамы-
ту, сауат ашу секілді пәндер 

оқытылады. Ән-күй, дене 
тәрбиесімен айналысатын ар-
найы залдар жұмыс істеп тұр. 

Қаз ірг і  уақытта  мұнда 
әрқайсысында 25 баладан 
қазақ және орыс тілдерінде 
тәрбиелейтін екі топ жұмыс 
істейді. Олардың арасында 
әртүрлі этнос өкілдерінің ба-
лалары бар. Аудандық білім 
беру бөлімі тәрбие және оқыту 
бөлімінің әдіскері Салтанат 
Оразалинованың айтуынша, 
аудандағы алты балабақша-
дағы 1-6 жас аралығындағы 
бал ғындардың саны – 370. 
Сондай-ақ, 18 шағын орталық 
бар. Мектепке дейінгі мекеме-
лерде білім беру жүйесінде 95 
педагог-тәрбиеші еңбек етуде. 
«2018 жылдың қыркүйек айы-
нан бастап топтарда қазақ тілі 
пилоттық режімде енгізілді. 
А т а - а н а л а р м е н  ж и н а л ы с 
өткізілді. Қазіргі таңда осы 
аралас балабақшадағы өзге ұлт 
өкілдері балаларының арасын-
да жақсы нәтиже байқалып 
келеді», – дейді Салтанат Ора-

залинова. Облыстық білім беру 
басқармасының мәліметіне 
сүйенсек, мектепке дейінгі 
б іл ім беру  жүйесінде  422 
мектепке дейінгі ұйымның 
175-сы – балабақша, 247-
сы  – шағын орталық. Қазақ 
тілінде оқытатын мектепке 
дейінгі ұйымдар саны өткен 
жылмен салыстырғанда 24 
бірлікке артып, биылғы жылы 
257-ге жеткен. Оның ішінде 
шағын орталықтар  – 189, 
балабақшалар  – 68. Өткен 
жылмен салыстырғанда қазақ 
тілінде тәрбиелейтін және 
оқытатын топтардың саны  – 
102-ге көбейген. Облыс бой-
ынша Баянауыл және Май 
аудандарында балабақшалар 
100 пайыз мемлекеттік тілде 
білім беруге көшкен. 

Еске сала кетейік, Пав-
лодар облысының әкімі Бо-
лат Бақауов осыдан екі жыл 
бұрын өңірдегі барлық бала-
бақшаларға мемлекеттік тілдегі 
тәрбиені енгізуді ұсынған бо-
латын. 

Елорданың кез келген тұрғыны 
жасы мен ұлтына қарамастан 
қазақ тілін тегін оқыту курста-
рына жазыла алады. 

Тілдерді дамыту және ар-
хив ісі басқармасы, «Рухани-
ят» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесі 2019 жылы елордалық 
ересек тұрғындарға қазақ тілін 
қарапайым деңгейден жоғары 
деңгейге дейін меңгеру бойын-
ша тегін оқыту курсына жазылу 
басталғанын хабарлады. Ведом-

ствода мәлімдегендей, қазақ тілін 
меңгеруге арналған тегін кур-
стар 2019 жылдың қаңтар-қараша 
айларының аралығында қаланның 
төрт ауданындағы оқу залдарында 
оқытылатын болады. Курс ба-
рысында тыңдаушылар қажетті 
оқу және көрнекі құралдарымен 
қамтылады. Курсқа жазылу және 
өзге де сұрақтар бойынша +7 
(7172)77-93-37 байланыс нөміріне 
хабарласуға немесе ryhaniat@
gmail.com электрондық пошта-
сына хабарлама жолдауға болады.

Memlekettik til

Бетті дайындаған  З.ҚАБИОЛЛАҰЛЫ
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Қаржаубай САРТҚОЖАҰЛЫ
Л.Н.Гумилев атындағы 

Еуразия ұлттық университеті
Түрік, Алтайтану 

ғылымизерттеу орталығының 
директоры, филология 

ғылымдарының докторы,
тарих ғылымдарының 
кандидаты, профессор

Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» проблемалық 
мақаласы, одан кейінгі «Ұлы даланың жеті қыры» мақаласы, «Елім, 
жерім, Қазақстаным» деп еміренген  патриоттарына қуаныш сыйлап, 
рухани күш-жігерін қанағаттандырып дүр сілкіндірді. Біз Елбасының 
осы сөзін, осы идеясын күтіп едік. Демек, осы саясатты іске асыру үшін 
Президент 27 жыл толғаныста жүрген болар. Асығыстық етсек апатқа 
кетесің. Көп ойланып, көп толғанып, ішкі сыртқы факторды есепке 
ала отырып алға жылжу қажет болды.

Memleket

Рухани жаңғыру бағдарла-
масын ұсыну оңай дүние емес 
екенін сезінеміз. Тәуелсіздік 
алған кездегі кедергілер де, кең 
ойланып шешетін мәселелер де 
мол болды. 

Олар:
1. Кеңестік идеологиямен 

уланған халықтың (ұлтына 
қарамай) саяси таным түсінігін, 
түйсігін өзгерту;

2. Жаңа нарықтық эконо-
микаға бейімдей отырып, жаңа 
саяси идеологияны енгізу, сіңіру, 
үйрету, шығармашылықпен иге-
ру;

3. Кеңестік режим кезінде 
халық қорқыныш пен үрейде 
өмір сүрді. Сол режимнен кеткелі 
27 жыл болса да халықтың сана-
сынан әлі де толық арыла қойған 
жоқ. Оның да өз себебі бар...

4 .  Ү р е й д е  ө м і р  с ү р г е н 
халықтың әлеуеті төмен, жаңа 
қоғамды алып жүріп кететін 
адами капитал нашар, сапасы 
қуатсыз, рухы өлген. Тек қана 
өлместің күнін көріп бір тілім 
нан үшін күресті. Халықты осы 
үрейден арылтуға уақыт қажет 
болды.

5. Одақ күйрегеннен кейін 
Ел экономикасы құрдымға кетті. 
Тоналды, құлады, құлдырады. 
Осы экономиканы бірінші ке-
зекке қойып еңбек еткенімізге 27 
жыл болды. Елбасының шебер 
ұйымдастыруының арқасында 
экономикамыз аяқтан тұрды. 

Саясаттың шебер зергері 
Елбасымыз осыған дейінгі 27 
жыл бойы «Бір халық, бір ел, 
бір тағдыр» деген ұстанымды 
халықтың зердесіне қондырды. 
Нәтижесінде еліміз өзінің жеке 
дара сувернитеті бар, тұлғалы 
мемлекет болып қалыптасты. 
Ә л е м н і ң  с а я с и  а р е н а с ы н -
да «Қазақстан» деп аталатын 
жас мемлекет бейбітшіліктің, 
ынтымақтықтың, адами гума-
низмнің символындай еле-
степ, бақыт пен баяндылықтың 
б е с і г і н д е й  т ү с і н і к  қ а л ы п -
тастырды.

Б і з  к ө р ш і л е р і м і з д і  д е , 
мұхиттың ар жағындағы алпау-
ыттарды да дос санадық. Осы-
лар өкпелемесін, осылардың 
қабағына кірбің ұяламасын 
деп бәрін бердік. Ниетіміздің 
кеңдігінен сұрағанын бере оты-
рып, өзімізде ептеп көтеріліп, 
э к о н о м и к а м ы з д ы  б і р  і з г е 
салдық. Береген қолым алаған. 
Осылайша сыртқы достарды да, 
бір жолға қойып алдық. Олар-
ды сенім құндағына бөледік. 
Осылайша алыс, жақындағы 
елдермен бейбіт, қатар өмір 
сүріп саяси кем-кетігімізді 
түзеп алдық. Бұған дейін осы 
аралықта экономиканы алдыңғы 
кезеңге қойып, ел экономика-
сын көтердік. Адами капиталдың 
сапасы бұдан 27 жыл бұрынғы 
деңгейінен көтеріліп жаңа 
сапаға ие болды. Бұл уақытты 
игергеннің куәсі. Уақыт пен 
кеңістіктің осынау ұштасқаны 
жайлы мүмкіндігін пайдаланып, 
енді рухани құндылығымызды 
көтеретін уақыт келгенін Елбасы 
нысанаға алып, көп жыл бойы 
ойлаған мақсатын алдымызға 
жайып салды.

Елбасы бұдан бұрын жария-
лаған Бес институттық рефор-
масында «Реформаның мәні 

ми капиталды сапаландыру, оны 
рухани жаңғырту. Елбасының 
мақаласы газет бетінен орын 
а л ғ а н н а н  к е й і н  қ ұ п т а ғ а н , 
қолдаған, қуанған ұсыныстар ай-
тылды. Әлі насихаттала беретін 
болады. 

Кешікпей биылғы жылы 
Елбасының «Ұлы даланың жеті 
қыры» атты мақаласы жарық 
көргеннен бергі  бір  айдың 
ішінде баға беріп баптаған, 
ұлтын ұлықтаған ондаған мақала 
жарық көрді. БАҚ-дың барлық 
мүмкіндіктерімен насихатталып 
жатыр. Сол дуалы ауыздардан 
шыққан дұғалы сөздер, айтылған 
ұсыныстар халықты бір серпілтіп 
тастады.

Мақала жақсы насихат-
талып жатыр. Ерекше айта-
рым Елбасының бұдан бұрын 
ж а р и я л а ғ а н  « Б о л а ш а қ қ а 
б а ғ д а р .  Р у х а н и  ж а ң ғ ы р у » 
мақаласының тікелей жалғасы. 
Осы мақалаларда айтылған 
әр ой, әр сөз бүкіл халықтың, 
келешегімізді жалғастырушы 
бүгінгі ұрпақтың тарихи сана-
сезімін қалыптастыруға даңғыл 
жол ашты. Елбасының әр сөзі 
ұлы мұхитта жүзіп бара жатқан 
кемеге бағдар көрсетіп тұрған 

біздердің алдымызға қойылып 
отырған міндет. Елбасы осы 
өктемдіктерден құтылатын 
жолды көрсетіп берді. Қолдау 
министрліктердің басшыларына 
сын, жасай алмасақ ғалымдар 
бізге серт. Осылайша, измдер-
ден тазаланып халықтың өзі 
жасап кеткен тарихын өзіне 
қайтаруымыз керек. Сондай 
жағдайда біздің халық өз тарихы-
на менсінбей қарау, үрке қарау 
көзқарастан айырылады.

«Ұлттық жаңғыру» мақаласы 
жарияланғаннан кейін латын 
алфавитіне қол создық. Көп 
жұмыстар атқарылды. Сонда да 
осы алфавит хақында айта беру, 
насихаттай беру қажет болып 
тұр.

А л ф а в и т  д е г е н і м і з  а с а 
қуатты, күрделі саясат. Кезінде 
Көк Түрік империясы бір ғана 

Бізде мереке көп, демалыс 
көп.Соларды ыңғайына қарай 
пайдалана білуіміз керек сияқты. 

Басқасын айтпағанда үш 
үлкен мереке бар:

1. Жаңа жыл. Бұл мереке өз 
межесінде өткізіліп келеді. Кей-
де асып төгіліп шектен шығып 
кетіп жүрген жағдайы бар.

2. Тәуелсіздік мерекесі: Бұл 
қастерлі мерекемізді қасиетті 
мерекеге айналдыру мәселесі 
тұр. Бүгінгі жағдайда жаңа жыл 
мерекесінің көлеңкесінде қалып, 
халық тәуелсіздіктің құдіретін 
сезіне алмай жүр. Сондықтан 
қазан, қараша айларына ауысты-
ру керек сияқты. 

Мемлекет тарапынан беріле-
тін мемлекеттік марапаттар, 
барлық сый-сияпат осы мереке 
қарсаңында берілсе...

3. Наурыз мерекесі.

көшпелі, жартылай отырықшы 
мәдениет қалыптастыру; мал 
ш а р у а ш ы л ы ғ ы н  и г е р у д і ң 
әлемдік модулін жасау; өзін 
қорғану қарулары, далалық 
соғыс тактикасымен стратегия-
сын қалыптастыру; Жылқыны 
қолға үйретіп, әлем халқын атқа 
қондыру, әлемнің көркем сурет 
(живопись) өнеріне аң өрнегін 
(звериный стиль) енгізу; түркі 
этносының өз өкілі байырғы 
түрік бітігті әлем ой-санасының 
алтын қорына енгізу дген сияқты 
мыңдаған жаңалықтарды әлем 
өркениетіне қосқан халықпыз. 

А л т ы н  О р д а  з а м а н ы н -
да француз саудагері  Мар-
ко Полаға «егер сіз Қырым 
түбегінен Бейжіңге дейін ба-
ратын болсаңыз жаныңызда 
қайткен күнде бір қыпшақ аза-
маты болсын. Қыпшақ тілі осы 
кеңістікте бірінші тіл» деген. 
Бұл сөз біздің қыпшақ тіліміз 
немесе қазақ (татар, башқұрт, 
гагауз, ноғай т.т.с.с.) тіліміз орта 
ғасырда бүгінгі ағылшын тілінің 
деңгейінде болғанын дәлелдейді.

Біз мемлекеттілікті қайта 
жаңғыртып, жаңа тұрпаттағы 
мемлекет құрдық. Бейнелеп 
айтсақ жаңа тұрпатты Ордамыз-
ды тұрғыздық. Мемлекетшілдік 
түсінік, рухпен халқымызды 
қаруландыру  қажет  болып 
тұр.  Ол дегеніңіз бейнелеп 
жеткізсек, Ордаға кіріп барғанда 
жаныңызға, сезіміңізге ерекше 
күш беретін аура қалыптастыру 
деген сөз. Сіздің сұрап отырған 
рухани-мәдени дербестік деген 
осы болмақ.

Б і з  К е ң е с т і к  7 0  ж ы л -
да өз тарихымыздан айыры-
лып қалған едік. Тарихи сана-
с е з і м і м і з  а д а с ы п  қ а й д а ғ ы 
бір измдердің дұғасына бай-
ланып тарихи санамыздан 
айырылдық. Кеңестік кезеңде 
еуроөктемдік, ресейлік өктемдік 
идеологияның жетегінде кеттік. 
Енді осы идеологиядан жаны-
мызды, ой арманымызды, ойлау 
қабілетімізді тазалау сіздер мен 

Бітіг (руна) әліпбиімен бүкіл 
бүтін империяны бір тудың 
астына ұйыстыра, топтасты-
ра алды. Шығысы Маньчжу-
риядан батысы Еділге дейінгі 
10 000 км, оңтүстік шығысы 
Қытайдың Ұлы Қорғанынан, 
Гималай, Гансу, Хантәңірінен, 
Солтүстігі  Лена бойындағы 
Түнеліне (Якутия) дейін 8000 
км алып аймақта екі диалектіде 
сөйлейтін бүкіл түркілерді бір 
ғана алфавитке жүгіндірді . 
Бұлар негізінде «И» және «Ж» 
тілді халықтар еді. Сол алып 
империяның қуаты, рухы түркі 
халықтарын ХХІ ғасырға алып 
келді. Демек, біздің қолданғалы 
отырған халықаралық латын 
алфавиті Қазақстан халықтарын 
ұйыстыратын бірден бір қару 
және қуатты саясат болмақ. Бір 
миллиард үш жүз мың қытай 
халқы алты диалектіде сөйлейді. 
Батысы шығысы, шығысы ба-
тысын, оңтүстігі солтүстігін ау-
ызша қатынаста түсінбейді. Бір 
ғана иероглифпен түсініседі. 
Сол бір ғана иероглиф бүкіл 
қ ы т а й  х а л қ ы н  ұ й ы с т ы р ы п 
о т ы р .  Б ұ қ а р а л ы қ  с а н а н ы 
өзгертуге байланысты Елбасы 
мақаласында ерекше тоқталады. 
Үнемі философия айтып, үгіт 
насихат жүргізе берсең халық 
мезі болады. Социализм зама-
нында бұндай үгіт насихаттың 
небір түрін көрдік. Нәтиже 
болмады. «Адам» атты пенде 
еңбектенумен қатар көңілді 
демалып, ойнап, күлу керек. 
Тойлау керек, шалқып-толқып 
қуану керек. Онсыз өмір мәнсіз. 
Адам сұлулыққа, үйлесімділікке, 
ә д е м і л і к к е  қ ұ ш т а р .  О с ы 
құмарлығын, құштарлығын 
ұлтты ұйыстыруға біз неге пайда-
ланбаймыз. Үнемі қамшы үйіріп, 
үрейде ұстауды кім жақсы көрсін. 
Адамның, ұлттың, халықтың 
тілеп тұратын тілегін орындап, 
арманын ұзартып, тоқ сезіммен 
уайым-қайғысыз өмір сүруін 
қамтамасыз етуіміз керек. Сонда 
не істе дейсіз ғой?

БҰҚАРАЛЫҚ
ЖАҢҒЫРТУҒА

– ұлтты жаңғыртуда. Ұлттың 
с а п а с ы ,  х а л ы қ  р у х ы н ы ң 
күшінде...» дегенді. Көріп отыр-
сыздар, Елбасы сондағы айтқан 
философиялық тұжырымын 
« Б о л а ш а қ қ а  б а ғ д а р :  р у х а -
ни жаңғыру» атты танымдық, 
ә д і с н а м а л ы қ  м а қ а л а с ы н д а 
тереңдетіп, іс жүзінде қолдану 
функцияларын көрсетіп берген. 

Мақаланың түпкі мақсаты: 
Қазақстан халқы біртұтас ұлт бо-
лып қалыптасу. Ол үшін ең әуелі 
бұқаралық сананы өзгерту, ада-

жағалаудағы маяктай ғылыми-
әдістемелік және саяси жол 
көрсетіп тұр.

Тарихи сана сезім дегеніңіз 
сонау есте жоқ ежелгі дәуірден 
бермен қарай ұлтымыздың 
жасаған тарихи құндылықтарын 
ұрпақтың жадына сіңіріп,содан 
а л ғ а н  р у х а н и  қ о р е г і н  е л 
мүддесіне арнайтын ұлы күш, 
баламасы жоқ қуатты энергия.

Біз бірнеше мыңжылдықтар 
б о й ы  ж а с а ғ а н  т а р и х ы  б а р 
халықпыз. Тарихты жасап ғана 
тынған жоқпыз. Жер шарының 
қақ жартысына қожалық еткен 
халықпыз. Ежелгі Ғұн, Көк Түрік, 
Жошы-Қыпшақ империясы 
соның айғағы.Әлемдік деңгейде 
басқалардан қалыспай, мәдениет 
жасап, сол мәдениетімізбен 
әлемге әсер еткен халықпыз. 
Б ұ ғ а н  д ә л е л :  ж а р т ы л а й 

Бұл мереке бүкіл халықты 
қамтитын қоғамдық мереке, 
қоғамдық шара. 

а) Ұлттық спорттың түрлерін-
бәйге, күрес, көкпар, садақ ату-
ды бүкіл халықтық деңгейде 
көтеру.

Сонау артта қалған алыс 
ғасырлардан бермен қарай 
біздің халқымыз елдің елдігін, 
ердің ерлігін сынайтын күресті, 
ер қанаты атты, шеберлігін 
шендестіретін садақты, аза-
маты мен аттың күшін сы-
найтын көкпарды ұлттық-
той мерекесінің алқасындай 
алқап, ұлықтап келген. Осы 
сайыс түрлері қазақтың ұлттық 
б е т - б е й н е с і н  б а с қ а л а р д а н 
ерекшелендіріп келген. Ау-
ылдан бастап, аудан, облыс, 
мемлекеттік деңгейде спорттың 
ұлттық түрлерін жыл сайын 
тұрақты жүргізуді қолға алу ке-
рек. Бұл сайыстар Тәуелсіздік 
мерекесі мен Наурыз мерекесінің 
алғашқы 3 күнінде өтіп тұрса 
жөн болар-ақ еді.

Мемлекеттік сайыстарға 
аудан,  облыстардан жеңіп 
шыққан таңдаулылар қатысады. 
Бәйгесін Мемлекеттік деңгейде 
Ел президенті, Премьер ми-
нистр, Сенат және Парламент 
төрағалары, депутаттар тапсыр-
са қарапайым халықтың рухы 
көтеріліп, өз ұлтына, еліне деген 
мақтаныш пайда болып, өмірге 
деген белсенділігі артар еді.

Облыс, ауданда да жеңім-
паздарды осы үлгімен бәйгесін 
ұсынатын болса, бүкіл халыққа 
мақсат еткен идеямыз жететін 
болады.

Бұл дегеніңіз ұлттық дәстүрді 
мемлекеттендіру, қоғамдандыру, 
әлеуметтендіру деген сөз. Сон-
да ғана қазақ ұлтының дәстүр-
салты қоғамның әр мүшесіне 
жетіп, сол іс-қимылға, сайысқа 
араласып, содан ләззат алып, 
жұбаныш табады. Әрі билік пен 
халықтың алыстап кеткен ара-
сын жақындастырады.

Бұл шара қазақтың ұлттық 
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Memleket

құндылығын жаңғыртумен бірге 
ұлттық бет-бейнемізді қазақи 
кейіпке келтіретін бірден бір 
қуатты күш болмақ.

б) Бүгінгі қазақ өзінің ұлттық 
киімінен айырылып қалды. 
Бізд ің  ұлттық киімдеріміз 
өздерін  мәдениетт іміз  деп 
есептейтін ұлттардың киімінен 
кем болған жоқ. 

Қазақтың ұлттық киімі со-
нау Көк Түріктер дәуірінен 
қалыптасқан. Сол дәуірдегі киім 
үлгісі мүсіндер мен қыш тер-
ракоттарда, тарихи деректер-
де сақталған. Археологиялық 
қазбалардан да табылып отыр.

Т ө р т  ғ а с ы р  ө м і р  с ү р і п 
Қытай халқының қытайлық 
менталитетін қалыптастырған 
Таң патшалығының, патша 
сарайының ханумдары мен 
ханшалары, ханзадалары мен 

керек. Ұлттық бет-бейнемізді 
жаңғырту үшін ауыл, аудан, 
облыс, мемлекет деңгейінде 
ұлттық киімнің конкурсын, 
фестивалін жыл сайын наурыз 
мерекесі кезінде өткізіп тұрса 
(театрлық киімдер бұл сайысқа 
қатыспайды) ұмытылған ұлттық 
киім үлгілерімізді жаңалап, 
қайта жаңғыртуға қол жеткізер 
едік.

 – Күн сайын қарапайым 
өмірде киіп жүретін ерлер киімі 
(жазғы, қысқы);

 – Қарапайым өмірде киінетін 
әйелдердің киімі (жазғы, қысқы) 
т.т.с.с.

Номинацияларға бөліп бәйге 
жариялау дұрыс болар еді. 

в) Қазақ асханасы қайда? 
Алматы, Астана, Шымкент, 
Ақтөбеге еліміздің кез келген 
өңіріне барсаң солардың бірде 

шыққандарын марапаттап оты-
руды қолға алатын қажеттілік 
туындап отыр. Намысы бар 
қазақтар атсалысыңыздар!

г) «қара жорға» биін бүіл 
халықтық дәрежеге көтеру. 
«Қара жорға» - Испандықтардың 
фламенко, поляктардың поль-
касы, Украиндықтардың гопак, 
Орыстардың калинка-малинка, 
Латын Американдықтардың 
румба сияқты бүкілхалықтық 
бидің деңгейіне көтеріп На-
урыз тойында билейтін дәрежеге 
көтеру.

Осы ұлттық құндылықты 
Тәуелсіздік тойында, Наурыз 
мерекесінде және сол сияқты 
мерекелерде де мың адамға 
(1000) дейінгі құраммен билеп 
халыққа көрсету, рухын көтеру.

Міне, осындай бағдарламалар 
наурыз мерекесінің беделін 

Ұзаққа бармай-ақ, автобуста, 
қоғамдық көлікте, үлкендер кіріп 
келсе жастарымыз саналы түрде 
орын беріп, алқап, құрметтеп 
отырғызады. Өздерін мәдениетті 
санайтын европалықтардан, 
қытайлар мен жапондардан он-
дай ізет көрмейміз. Тек қана 
қазақ пен өзбекте сақталған. 
Бұны болымсыз, елеусіз деу-
ге болмайды. Бұл ғұрып біздің 
мәдениетімізді, бет-бейнемізді 
көрсетеді. Отбасынан баста-
латын бұл тәрбие бүкіл ұлттың 
беделін көтереді. Шетелден 
келіп жүрген ғалымдар, жазушы-
лар біздің осы әдет-ғұрпымызға 
таңқалып, разы болатынын 
көріп жүрміз.

б )  Ұ л - қ ы з д а р ы м ы з  а с а 
намыс шыл болып келеді. Өзі-
нің жеке басының әлсіз дігін 
басқаға көрсеткісі  келмей-

бармаған. Бүкіл халық құлақ-
танды. Бұл не? Бұл ұлт намысы, 
ұлт бірлігі. Бір бәсекеде бәйге 
алып атақ шығарудан бас тар-
тып, ұлттық бірлік, ұлттық на-
мысты қорғап шыққан. Осындай 
жақсы ғұрыптарымызды бүкіл 
халықтық деңгейде көтерсек 
біздің бет-бейнеміз айқындала 
түсер еді.

5. Ұлтқа байланысты Кеңес-
тік кезеңде қалыптасқан ғылыми 
терминдерді қайта қарау:

а)  Кезінде  сонау  Хунну 
(сюнну) империясынан бермен 
қарай (Көк Түрік, үйсін, түргеш, 
қ а р а х а н д ы қ т а р ,  қ ы п ш а қ , 
қазақ т.т.с.с.) Ресей қоластына 
к і р г е н г е  д е й і н  ә к і м ш і л і к 
бөліністі оң қанат, сол қанат, 
орталық (ордалық) деп бөліп, 
Ұлы Дала көшпелілерінің ел 
басқару жүйесін жасаған еді. 
Қазақ хандығынан бастап бұл 
жүйеге әскери рең беріп жүздік 
деп атап кеткен. Сол үш жүзді 
Ресей империясы біріне-бірін 
қарсы қоюмен қатар жүздіктер 
ішіндегі тайпалар, руларды 
да бір-біріне қарсы қойған. 
Билеуші жатжұрттықтар өздері 
от көсеп алып бұл процесті трай-
болизм деп атап қазақ халқын 
мазаққа айналдырған, қорлаған.

Кезінде біздің ғалымдар «ру-
тайпалық жүйе» деген атауды 
«биоәлеуметтік (биосоциаль-
ный) жүйе» деп атауды ұсынған 
еді. Қандас, туыстас рулар бірін-
бірі қолдап, өз адамын, ұрпағын 
басқаға қорлатпаған. Бір-біріне 
көмек қолын созып, жетімін жы-
латпай, жесірін қаңғытып далаға 
тастамай асырап адам қылған. 
Сондықтан туыстық қолдау 
жағы, әлеуметтік көмек болу 
жағы басым болған. Осы ерек-
шелігін ескеріп «биоәлеу мет тік 
жүйе» деп алуды ұсынамыз.

б) Қазақ атын атаса болды 
«номад», «көшпелі», «қаңғыбас» 
деген тіркестер қаптап кетеді. 
«Номад» дегеніміз үйсіз, күйсіз, 
еш нәрсе өндірмейтін, басқаның 
табысымен күн көретін сыған 
тобырын атайды. Ал, қазақтың 
бабалары басқа ұлттардың ба-
балары сияқты (орыс, украин, 
неміс, ағылшын, араб т.т.с.с.) 
көшпелі болғаны рас.

Біздің бабаларымыз ежелгі 
Хун дәуірінен бастап қала 
тұрғызып, жер жыртып, егін 
егіп, жартылай көшпелі, жар-
т ы л а й  о т ы р ы қ ш ы  қ о ғ а м 
орнатқаны бүгінгі күні ғылымда 
әбден дәлелденген мәселе. 
Хун дәуірінің өзінде 21 қаласы 
болғанын археологтар дәлелдеп 
берді .  Көк Түрік дәуірінде 
бүгінгі Солтүстік қытай, Моңғол 
үстіртінде барлығы 30-дан астам, 
Сыр бойында 19 қаласы болғаны 
анықталып отыр. Сондықтан осы 
сияқты ғылыми тұжырымдарды 
танымдық публицистикаға мол-
дап енгізіп халықтың көзін ашу-
ымыз керек. Қазақтардың ата-
бабасы Көк түріктерден бері 
жаппай көшпелі болған деген 
тұжырымды ысырып тастайтын 
уақыт жетті.

Осындай ғылыми терминдер-
ді қайта қарау арқылы ұлттың 
ұ л т ж а н д ы л ы қ  м а х а б б а т ы н 
арттырып, патриоттық сезім 
ұялататын боламыз. 

Осы сияқты мәселелер көп. 
Біз соның бірлі жарымын ғана 
сөз еттік. Қазақстанның әр 
азаматы осы іспетті мәселеге 
атсалысса бұқаралық сананы 
жаңғыртуға септігін тигізер еді 
деп ойлаймын.

Ұлттық код, ұлттық бет-
бейнемізді мәңгі ұлықтап өтелік. 
Көк туымыз аспанда мәңгі 
желбіреп тұрғай!

сарбаз-сардарлары сол заман-
да Көк Түрік, Біріккен Түрік 
Қағанат Ордасының ханумда-
ры мен ханшаларының және 
әскери киімдеріне қызы ғу-
шылық танытып, күнделікті 
ө м і р д е  қ о л д а н ғ а н ы  т а р и -
хи құжаттарда сақталған. Сол 
дәуірде киімдерімізді, Біріккен 
Түрік қағанаты құлаған соң 
Бесбалық, Тұрфан, Қашқар 
бағытына, Орхоннан қоныс 
аударған түріктер алып кетіп, 
Шығыс Түркістандықтарға 
жеткізді, сол киімдердің біразын 
ұ й ғ ы р  х а л қ ы  с ә л  ө з г е р т і п 
ғана бүгінге дейін қолданып 
к е л д і .  О с ы  к и і м д е р і м і з д і 
Көк Түріктің бүгінгі ұрпағы 
қазақтарға қайтару мүмкіндігі 
туып тұр. Оның сыртында орта 
ғасырдағы Жошы ұлысы мен 
Қазақ хандығы дәуіріндегі 
киімдеріміз де ұмытылды. Осы-
ларды түгелдей қайтаруымыз 

біреуінде қазақ асханасы жоқ. 
Мына ел азаматтарында намыс 
бар ма? Не болып кеткен? Қайда 
барсаң корей асханасы, өзбек ас-
ханасы, француз, ағылшын, бра-
зилия т.т.с.с. адрестер, тағамдар 
қаптап тұрады. Сонда қазақта 
асхана жоқ па? Қазақтар бұған 
дейін тамақ жасай алмай кел-
ген бе? Жоқ! Олай емес. Енде-
ше неге алақан жайып қарап 
отырмыз. Қазақтың дәміндей 
дәмді қайдан табасыз? Қазақтың 
тағамдарындай тағамды қайдан 
іздейсіз? Бізде бәрі бар. Кеңестік 
дәуірде «қазақ жаман», «қазақ 
жалқау» деп ұрып тастаған. Әлі 
де сол сойқан жұдырықтың 
астынан шыға алмай жатыр-
мыз. Сондықтан, ауылдан бастап 
республикалық деңгейге дейін 
«Қазақ асханасының», қазақ 
тағамының іс-шараларын На-
урыз мерекесіне орай жыл сай-
ын тұрақты түрде өткізіп, озып 

к ө т е р у г е ,  о н ы м е н  қ а т а р 
қазақтың ұлттық болмысын да-
ралап, әлемге таныстыруға үлкен 
септігін тигізер еді.

Мұндай шараларда билік 
өкілдері басы қасында болуы, 
қолға алған істің ілкімді де са-
налы орындалуына әсер ететінін 
ұмытпауымыз керек.

Сонда ғана көшірме мәде-
ниеттен алыстап, ұлттың та-
рихи тамырынан нәр алған, 
ұлттық рухан құндылығымызды 
бүкілхалықтық деңгейге көтеріп, 
ұлттың санасын жаңғырта ала-
мыз.

4. Ұлттық этикалық озық 
ғұрыптарымызды бүкіл халық-
тық дәрежеге көтеру.

а) Қазақтың ұл-қыздары, иба-
лы, әдепті, ізетті. Қыздарымыз 
үлкендерге иіліп сәлем беру, 
ұлдарымыз ізеттілік көрсету, 
үлкенді сыйлау сияқты ұлттық 
ғұрыптарымызды сақтап қалған. 

тін бекзаттылық бізде жақсы 
сақталған. Оқыс мінез көрсет-
п е й ,  б а с қ а ғ а  б а с ы н д ы р -
май, ұлтының жақсылығына 
қуанып, жайсыздығына іштей 
ренжіп жүретін бекзаттылық 
б і з д е  б а с ы м .  Б ұ л  ұ л т т ы ң 
намысшылдығын көрсетеді. 
Қ а з і р  Қ а з а қ с т а н н ы ң  қ а й 
қаласына барсаң жатжұрттық 
әншілердің, әртістердің суреті 
ілулі тұрады. Олардың әнші 
қыздарынан біздің қыздардың 
несі  кем.  Керіс інше қазақ 
қыздары сұлу, инабатты, көрікті. 
Неге солардың суретін ілмеске. 
Астанада Галкинның суретін 
әр көшеге іліп қойыпты. Оның 
орнына Димаштың, Нұртас 
Қайраттың, Төреғали Төрәлінің 
с у р е т і н  н е г е  қ о й м а й м ы з ? 
Тағы бір ғана мысал: Қытайда 
Қазақстандық боксшы мен 
Қ ы т а й д а ғ ы  қ а з а қ  б о к с ш ы 
бір-бірімен жұдырықтасуға 
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Жәнібектің елуінші туған күні 
әне келеді, міне келеді деп 
күтіп жүрген күндердің бірінде 
үйге жазушы Тұрсын Жұртбай 
телефон шалды. Амандық-
саулық сұрасқан соң Тұрсын 
жатты да кеп жабысты: «Несіп, 
Жәнібектің бір сағаттық 
үнтаспасын шығарамыз деп 
едік қой, соған жер-көктен аса 
қажет деген бір-екі әнін таба 
алмай жатырмыз. Сол әндер 
сенде ғана бар дейді. Соны 
беруің қажет. Онсыз Жәнібектің 
үнтаспасы шықпайды!».
Сасып қалдым. Аз-кем ән-
өлең, айтыс үлгілерін жинап 
жүретінім рас. Бір уақыт 
тыңдап, өнерге деген шөліңді 
басуға қажет. Ал, Жәнібектің 
жөні басқа. Теңдесі жоқ әншінің 
радио, ТВ-дан көшіріп алған 
әндерін былай қойғанда, 
өзіме арнап, өз даусымен 
тілек тілеп, мөлдіретіп жазып 
берген екі бірдей үнтаспасы, 
яғни арасына әңгіме ара-
ластырып үш сағат айтатын 
әндері бары рас еді. Жәнібектің 
әндерін тыңдамайтын күнім 
сирек. Әсіресе, жолаушы 
жүрсем Жәнібектің үнтаспасын 
сәлем-сауқаттан да бұрын 
қоржыныма салатынмын. 
Жәнібекпен ұзақ жолда 
сырласқан қандай ғанибет. 
Жалықтырмайды-ау, еш 
жалықтырмайды. Ауылым да 
тыңдады Жәнібекті сан рет, 
дос-туыс, құда-жекжатқа да 
апарып тыңдаттым. Москва, 
Мюнхен, Париждегі қазақтарға 
да әбден таныс ол дауыс. 
Көбісіне көшіріп жазып бердім. 
Алматыда да жанқалтамнан 
тастамаймын. Өзі жоқ де-
уге Жәнібекті қимаймын... 
Әншілерден бұл үнтаспаны 
Бекболат, Сәуле, Тілеулес 
деген жас әншілер тындады-ау 
деймін. Рамазан деген жайсаң 
әнші бауырыма бір үнтаспаны 
түгел көшіріп жазып бердім де.

Óner

Тұрсын солардың бірінен 
білген ғой. Жарайды, Жәнібектің 
өзі үшін қажет болса, бермей не 
бопты. Бірақ, мендегі үнтаспа 
тәуір техникамен жазылмаған, 
д а с т а р қ а н  б а с ы н д а  қ о л ғ а 
түскен домбырамен қарапайым 
магнитофонға жазылған әндер 
ғой. Ол жаңа үнтаспаға көшіруге 
жарай ма? Тұрсынға осыны айт-
тым. Тұрсын да лықсып бір ақса 
тоқтатуы қиын жігіт, үстемелетіп, 
дәлелдеп, кері шегінетін жер 
қалдырмады.

Б е р д і м .  А л д ы .  Ж а з ы п т ы . 
Жәнібектің 50 жылдығына ар-
налып ән, еске алу кеші өтті. 
Артынан ас берілді. Сол астың 
соңына қарай Жәнібектің жарыққа 
шыққан үнтаспасын таратты. 
Томпиған әнші досымның бетінен 
сүйгендей аялап, төс қалтама сал-
дым қорапты. Оңаша қалғанда 
тыңдап көрдім. Көңілді мұң бас-
ты. Ән өнерінің ақиығы, кезінде 
радио-теледидарға көп шыққан 
Жәнібектің тұңғыш үнтаспасы 
«шіркін-ай» дегізердей болмапты. 
Менен көшіріп жазған екі ән са-
пасы жағынан тым төменгі сатыда. 
Одан өзге де бірер ән Жәнібек айт-
ты деп саусақ сорғызардай емес. 
«Піскен астың күйігін» кінәлау 
емес бұл. Бәріне жоқтық кінәлі. 
Бұл жолғы өкініш Жәнібектің 
жақсы әндерін еш жерден – не 
радиодан, не теледидардан таба 
алмауымыз. Оны не әнші аға-апа, 
не шәкірт іні-қарындастарының 
бірінің жүйелеп, жинап жүрмегені 
қалай? Құдай-ау, қазақтың ұлттық 
ән өнерін өміріме серік етемін 
деген жастардың Жәнібек айтқан 
әңдерді тірнектеп жинап, тек-

ты. Бұл Жәнібекке «ұлы» атауын 
тұңғыш телу. Заңды! Уақытылы! 
Кеште де «ұлы» атауы қайталанып, 
мақұлданды. Мүмкін бізге ғана, 
бүгінгі ұрпаққа, Жәнібек жас жігіт 
боп көрінер. Ұлыларды тек өткен 
ғасырдан, жылдар қойнауынан 
іздеуге мойындатқан кешегі Кеңес 
идеологиясы болатын. Енді ұлыны 
тым алыстан емес, қол созымнан 
көруге бойұсыну басталса құба-
құп. Тіпті басы осы болар. Жәнібек 
Біз бен Сізге ғана Жәнібек. Оның 
үстіне Жәнібек енді мәңгілік қой. 
Енді 40-50, 90-100 жылдан кейінгі 
ұрпаққа ол да ғасыр қойнауынан 
бой кетерген ұлы аруақтай көрінері 
өтірік пе?!

...Қара жер басып жүріп, көкке 
ұшқан адам жоқ. Адам ұлылық 
тағына отырғанда ғана көкке 
ұша алады. Әуелде айттым ғой: 
«Қазақтың ұлы сазгері Құрманғазы 
есімін арқалап тұрған Алматыдағы 
бас ән-күй оқу ордасының кең 
залына кіріп келіп, сахнаға көз 
тастаған бетте жүрегім дір ете 
түсті. Сахнаның төрінде Жәнібек 

те шертілді. Жәнібектің шәкірті, 
әнші Бекболат Тілеуханов пен 
досы, ақын Несіпбек Айтұлы 
кештің т ізг інін  кезек  қағып 
отырды. Әдеттегідей ақсақал, 
қарасақалдар топ басын бермеді. 
Жәнібек иісі қазаққа қымбат 
жан еді. Сондықтан, Жәнібекті 
жақын білген жан да, онымен 
жолай жолыққандар да, сырты-
нан білетіндер де, ұзынқұлақтан 
естігендер де естелік айтуға ты-
рысты.

Көп сөз, көп ой, көп ән айтыл-
ды. Айтылмаса, мына төмендегі 
пікірлер айтылмаған болар:

Жәнібектің бейнесі ұмыт бола 
бастады. Өзі жоқ адамды теле-
дидар көп көрсете бермесі анық. 
Жәнібектің бейнесі кестелен-
ген баспа өнімдерін шығару – 
міндетіміз. Ол не болуы мүмкін? 
Ең әуелі, Жәнібектің нұр бейнесін 
кестелеп, күнтізбектер, көркем 
плакаттар жасауға болар еді. 

сүңгісек, республикамыздағы 
«Шахар», «Рахат», «31 канал», 32... 
33... каналдарды былай қойғанда, 
таза ұлттық арналар – «Хабар» мен 
«Қазақстан-1» – арналарының 
жаңа, жас құрамына Жәнібектің 
баға жетпес дауысын, оған ғашық 
қазақ халқының қаншалықты су-
сап отырғанын, олар түгілі осы 
телеарналардың бірінші басшы-
ларына түсіндіру, әй, аюға намаз 
үйретуден оңай болмас. Қазақтың 
ән өнерін, күй өнерін насихаттауға 
жаралған «Алатау» телеарнасы 
мен «Шалқар» радиоарнасының 
бүгінде топырағы кебейін деді. 
Кезінде Жәнібектің Ақселеу 
Сейдімбекпен сырласа отырып 
айтқан қазақ халық сазгерлерінің 
анталогиясына бергісіз оншақты 
хабарын бүгінде сол архивтерден 
итпен іздеп таба алар ма екенсіз?!

Сұмдық! Кеше, Жәнібектің 
үнтаспасын шығарғылары келіп 
ш ы р ы л д а й  ж ү г і р г е н  д о с т а -

тұтқан бірде-бір бұрынғы алып-
тармен салыстырмаймын. Жәнібек 
– Қазақтың ән өнеріндегі қайта 
тумас тұлға!

Жәнібектің  бағасын беру 
ол үшін қажет емес. Ел, халық, 
ұлт үшін қажет. Бүгінгі санасыз, 
саңылаусыз ұрпаққа Жәнібек 
неге  керек?  Тар қапас  түнгі 
клубтарда түтінге тұншыққан 
қазақ жастарына дәл сол жер-
де Жәнібектің шырқау бір әнін 
майлап тыңдата алар ма екенсіз?! 
Б ү г і н г і  б и з н е с і н е  а с ы қ қ а н , 
уақыт қуған, сезімді спонсорға 
айырбастаған ұл-қыздарымызға 
бұл қоғамда Жәнібек болған 
дегенді айтып түсіндіру түгілі, 
бүгін Қайрат, Бекболат, Рамазан 
деген ұлттық байлықтарымыз бар 
дегеңді көрсетіп, сеңдіру қандай 
қиын?! Бүгінгі  ұрпақ осылай 
болғанда, ертеңгі келер лек қандай 
болар екен... Қазақ әнінің, яғни 
әншісінің қарнының ашқанына 
емес, қадірінің қашқанына зар-
лайтын сәті келесі ғасырда туып 
жүрмесін әлі.

Жәнібектің бағасын сондықтан 
да бүгін беру қажет.

Ж ә н і б е к  К ә р м е н о в к е 
Қазақстан Республикасының 
Х а л ы қ  ә р т і с і  а т а ғ ы  м е н  Қ Р 
Мемлекеттік сыйлығын алып 
беру керек! Жәнібек бұл атақ-
а б ы р о й д ы ң  е к е у і н е  д е  к ө з і 
тірісінде-ақ лайық болатын. Егер 
ел сенген ер-азаматтарымыз ой 
біріктіріп, ойлы қадам жасаса, 
Елбасы еңіреген ерге қиянат жаса-
майды. Тартыншақ болсақ – бізге 
сын. Баукең секілді Жәнібек те ән 
өнерінің хас батыры дегенге кім 
сенбес бүгін.

Ж ә н і б е к т і ң  ө з  а т ы н д а ғ ы 
ән мерекесі болуға тиіс және 
Жәнібектің өз ән мектебі болуға 
тиіс! «Қоя тұр!» дейтін қолдарды 
көріп тұрмын. Қоймаймын! Ақан, 
Біржан, Әсет, Мұхит, Әміре, 
одан өзге  де  ұлы тұлғаларға 
Жәнібекті теңеуден қорықпаймын. 
Жәнібектің жоғарыдағы ән кешіне 
шақырған алақандай қағазға 
«ұлы әнші Жәні бек Кәрменовтің 
туғанына 50 жыл» деп жазып-

бейнесі жерден жеті құлаштай 
биікте қалықтап тұр екен...»

...Жәнібек 43 жыл жер басып 
жүріп, жеті жыл жербесікте жатып, 
дәл бүгін көкке ұшып шыққан 
екен. Кеш біткенше сол биігінде 
тербеліп тұрған ұлы бейне біз зал-
дан тараған бетте шаңырақтан сы-
тылып шығып, жұлдызды аспанға 
самғап кетті. Енді ол сонау көк 
жүзінде қоныстанған ұлылар 
шоғырына қосылғанша ұша береді. 
Тек біз оның қанатына жел беріп, 
табанына алақанымызды тосу-
ымыз керек. Ол қамқорлықтың 
бір парасы – жоғарыда біз тізген 
шаруалар.

«...Қадірі болмас адамның 
қасыңда тірі жүргеңде,

Орны қалар ойсырап,  бір 
күні көрге кіргенде!» – деп өзі 
толғағандай,  қазақ әні  үшін 
Жәнібектің орны жуықта ордала-
на қоймас. Бір мезет Жәнібектің 
ұлы талантын пенделік ұсақтықпен 
ү г і т і п  а л м а й ,  ұ л ы  б а ғ а с ы н 
бақастықпен бөлшектеп алмай, 
ұлы бейнесін күйкі тіршілікпен 
кірлетіп алмай, осы ғасырдың 
төрінен даярланған өз тағына ақ 
арулап қондыра алсақ ғанибет. 
Елдікке сын да осы.

...Тіпті сол Жәнібекті қазақтың 
кім екенін сынайын деп ерте бауы-
рына тартты ма деймін Жаратқан?!

***
Ақылдан азап шегіп жүрген 

жоқпын. Мұның бәрін Сіздер де 
білетін боларсыздар. Айтқалы, 
істеткелі жүрген шығарсыздар. 
Оған күмәнім жоқ. Тіпті «бір 
жақтағы спортшы жігіттің ән 
өнерінде несі бар» дерсіздер. «Ән 
тыңдаса тыңдасын, Жәнібектен не 
түсінеді» дерсіздер. Айтыңыздар, 
ауыздарыңыздан қақпаймын.

Ешкімнің аялаған Жәнібегіне 
жабысқалы отырғаным жоқ. 
Бөліскелі  де отырғаным жоқ 
ешкіммен. Менің өз Жәнібегім 
бар! Сонау бозбала шағымда алыс 
ауылдан Алматыға бір қолыма 
домбыра, бір қолыма доп ұстап 
келіп, екеуінен де жолым бол-
май, қаламгерлік ауылға шәкірт 
болғанда Жәнібекпен өнер сай-

Шырқашы,

шелеп қаттап қоймауын түсінуге 
миым жетсе не қыл дейсіз?!

...Кештен де, астан да ауыр ой-
мен оралдым. Ой салмағы таптап 
бара жатқан соң көмекті қалам мен 
қағаздан іздедім. Қаламым өзіме 
жеткізбей сырғыды. Ә дегенше 
«Менің Жәнібегім» деген сөз жол 
басына кестеленіп түсті:

«МЕНІҢ ЖӘНІБЕГІМ!»

Туғанына 50 жыл толған ор-
тамызда жоқ ұлы әнші Жәнібек 
Кәрменовтің құрметіне өткен ән 
кешінен, досымды сағындым ба, 
сәл мұңайып оралдым...

Мұнан ары қаламым мүдірген 
жоқ:

«...Қазақтың ұлы сазгері Құр-
манғазы есімін арқалап тұрған 
Алматыдағы бас ән-күй оқу орда-
сының кең залына кіріп келіп, 
сахнаға көз тастаған бетте жүрегім 
дір ете түсті. Сахнаның төрінде 
Жәні бек бейнесі жерден жеті құ-
лаш тай биікте қалықтап тұр екен...

Кеште ән де айтылды, естелік 

Жәнібектің жаныңды тербер 
көркем прозалары бар. Солардың 
басын қосып, таңдамалы жинағын 
шығарса артық па? Кітабына ән 
сүлейінің сүйкімді портретін бер-
се... Рас, бүгінгі қиын кезеңде 
мұңдай салмақты полиграфиялық 
дүниелерге кімнің шамасы келеді. 
Біреуді отқа итеру ойда жоқ, әйтсе 
де Жәнібекті жан бауырындай 
көрген біраз аға-бауырларымыз 
бүгінде баспа басқарып отыр. 
Жәнібекті  шын сағынса, сол 
ағалар ұран тастап, күш біріктірсін. 
Жетпей жатқан көрпесін өзге 
дос-жарандары, жанашырла-
ры қымтасармыз. «Шын жыла-
са соқыр көзден жас шығар» де-
ген, кешегі құдайы асын, әрі той 
дастарқанын да достары бірігіп 
көтерістік қой.

Жәнібектің дауысы ұмыт бола 
бастады. Теледидар атаулының 
бұрынғыдай қазақ әнін іздеуі си-
рек. Оның үстіне нарық зама-
ны ұлттық белгіңізге орай емес, 
жарнамаңыз қалың болса ғана 
қарық қылады. Одан да терең 

ры жоғарыдағы мекемелердің 
қорынан 300-350 ән білетін және 
соларды сорғалатып айта алатын 
Жәнібектің үнтаспасына түсіруге 
бір сағатқа толатын әндерін таба 
алмады... Сондықтан да болар 
тұңғыш рет 1000 данамен шыққан 
бұл сұранысқа бай болар базарлық 
өз дәрежесінде, «Шіркін, мы-
нау Жәнібек қой!» деп таңдай 
қақтыратындай боп шықпады.

Батырдың тұлғасына қарап-ақ 
аңыз болған тарихын ұмытпауға бо-
лар. Әншінің дауысын жиі естімей 
нұр бейнесін сол күйінде сақтап 
қалу мүмкін дегенге сенбеймін. 
Бізге Жәнібек керек болса – ол сәт 
сайын ән салып тұруы керек. Сонда 
ғана Ол аңыздан ақиқатқа, қиялдан 
қадірлімізге айналады.

Ж ә н і б е к т і ң  ш ы н  б а ғ а с ы 
берілген жоқ. 43 жасында 80-дегі 
қарияның ғұмырын кешіп, ақберен 
шағында-ақ абыздың сөзін сөйлеп 
кеткен Жәнібек –Қазақтың ән 
өнері үшін XX ғасырда дара тұлға. 
Өз басым аттай жиырма жыл білген 
Жәнібегімді елу жыл бойы пір 
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Қазақтың ұлы әншісі, марқұм Жәнібек Кәрменовтің 
аруағына бас ие отырып Ән сарайы мен 

Сыр қамалын сағына аралау

Óner

Ей, бұл Жәнібекке жетер ешкім 
жоқ қой өзі...» деп өзегі өртене 
қайталағанда, лап етіп тұтанған өрт 
ішіңде қалғандай болдым.

– Әрине, Ақа, әрине! Жәнібек 
дара ғой, жалғыз ғой... Жаңа ғана 
Әсет пен Кемпірбайдың аманда-
суын айтқанда Бекболаттың өзі 
сыбырлап, сөйлеп қалған жоқ 
па?! Жөнібек ол суретті лапыл-
датып, лаулатып, өршітіп, дауыс 
биіктігіне жан жалауын қосып, 
құлындай шыңғыртып жеткізбеуші 
ме еді?! –деймін.

– Рас, рас, Бекболат та сы-
бырлап қалды. Құдірет-ай, мына 
Жәнібек не деген ғаламат, не деген 
ғажап?! Жаңағы әндеріндегі не 
қылған ой, қиял жетпес пафос... 
Ойпыр-ай, мынау Жәнібек сұмдық 
қой-ей, ғаламат қой...

Білімі мен білігіне бой жетпек 
түгілі мың сүңгіп шығатын Ақселеу 
ағамның бұл таңдай қағысы дәл 
осы кештегі тұтар медеуім болды. 
Өйткені, менің Жәнібегім де тура 
сол Ақаң аһ ұрғандай тендессіз ұлы 
тұлға болатын.

НҰР БЕЙНЕСІНЕ 
БАС ИЮ

Жәнібектің көзі тірісінде ар-
найы жазып берген үнтаспасын 
жиі тыңдаймын. Сөз басы сол 
өзінің «Өмір жайлы толғауымен» 
басталады. Оның тарихы қызық.

«Лениншіл жас» газетінде 
қызмет істеймін. Спорт бөлімін-
демін. Сапарға жиі шығамыз. 
Спорт жарысына өнерпаздар 
шашатын шашу да сирек бол-
майтын ол кезде. Сондай бір са-
пар Жаңаарқаға жетеледі. Қазақ 
күрес і ,  самбодағы теңдесс із 
бапкер Диқанбай Биткөзевтің 
шаңырағында қонақтарға  ас 
берілді. Жаңаарқада балуан қанша 
болса, әнші мен күйші сонша ғой. 
Күні бойғы күрес бәсекелерін ән 

мен күй еңсеріп бара жатты. Бір 
кезде қолынан кеш бойы дом-
бырасы түспей отырған батыр 
денелі азамат азынатып кеп бір 
толғауға салды дерсіз.  Тұла-
бойым шымырлады. Дүниенің 
бәрін ұмыттым. Арбалғаным 
сондай,  қонақтан тарағанша 
Мұхамеджан Тілеухановпен таны-
сып та үлгердім, әлгі жан шыдат-
пас туындының авторын біліп те 
үлгердім. Ол Жәнібек Кәрменовтің 
«Өмір туралы толғауы» екен.

Алматыға жеткенше асықтым. 
Таяуда ғана ауданда дүкен ұстайтын 
бір нағашы апамнан «Весна-302» 
деген магнитофон әкелгенмін. 
Туғалы маңдайға тұңғыш біткен 
үнжазғыш. Аялап, сыртындағы 
қапшығын да шешпей жүретінмін. 
Соны қолтығыма қысып, Жәнібек 
дәріс беретін студияға жүгірдім. 
Келсем Жәкем кезекті бір сабағына 
кіргелі жатыр екен. Мені класқа 
ерте кірді. Сөйтті де: «Ал, мынау 
менің Несіп деген досым болады. 
Өзі күйеу бала, тобықтыдан қыз 
алып отыр. Тойда Сәулесінің бетін 
де өзім ашқанмын. Өзі спорт-
шы, бірақ өнердің құлы. Өзі де 
өнерпаз, домбырашы. Осы Нәкең 
бір бұйымтаймен келіп қалған 
екен, соны бітіріп жіберейін. Сен-
дер де тыңдай отырыңдар. Әңгіме 
бүгінгі сабақтың тақырыбына 
сай болады» деді де бастады. Бір 
сәт шағын класта екеуміз ғана 
қалғандай болдық. Жәкең отырған 
шәкірттерін ұмытты. Магнито-
фонды айналдырып ұстап көріп, 
сипап, риза болғандай бір жұмбақ 
жымиды. Әлде «тапқанын-ай» деді 
ме екен. Жалпы Жәнібектің сол 
бір жымиысында мың құпия жа-
тушы еді... Содан магнитофонның 
үнүзгішін алдына қойдым да өзім 
тыныш отырдым. Жәнібек тек 
Жәнібекке ғана тән ерекше са-
бырмен, өзінен басқа ешкімде жоқ 
ерекше оңашалана алу қасиетімен 

бізден бөлектенді де бүгінде мен 
жанарым сулана жүріп тыңдайтын 
м ы н а  ә н д е р і  м е н  с ы р л а р ы н 
қалдырып кетті.

КЕЛІҢІЗ, БІРІГІП 
ТЫҢДАЙЫҚ:

« . . . О с ы  Н е с і п  м е й і р і м -
қайырымының қарызы жоқ қадірлі 
інімнің бірі еді. Сол Несіп пен 
Сәуле қарындасымның амандығын 
тілеп, Алладан отбасы мен бала-
шағасына жақсылық сұрай оты-
рып,  мынау  магнитафонына 
байғазы ретінде біраз ән жазып 
берейін деп отырмын. Ең әуелі, 
өзің білесің, мен өлең жазбай-
тын, ән шығармайтын адаммын, 
қара сөз жазамын, проза жаза-
мын. Бірақ кейде сол қиялданып 
кеткенде жазып қоятын біраз 
шумақтарымыз болушы еді. Сол 
өзің «Жаңаарқадан естіп келдім, 
Жаңаарқаның жұрты айтып жүр 
екен» деген толғауды өз аузымнан 
есті. Мұның енді әні халықтікі, ал 
сөзі, сол баяғы, өзіміздің күй деп 
ұғарсың».

Қ а с ы н а  с ү й е п  қ о й ғ а н  ү ш 
домбыраның ішінен Абайдың дом-
бырасын алды да қағып-қағып 
жіберді. Қоңырлау, құмыққан да-
уыс безек қаға жөнелді. Жәнібек 
көзін жұмды да жан тереңінен 
басталған дыбыс ырғағына ілесті. 
Бұл толғаудың басы — толғанысы 
ғана еді...

«Ойламаңдар, жігіттер, 
баста дәурен тұрмайды,

Өтіп кеткен сұм жалған, 
қайтып мойнын бұрмайды.

Адам қонақ өмірге, 
бір күні қолын бұлғайды.

Тірліктің түбі белгісіз ағын бір 
судай зырлайды-ай, ай-ай-а...» 
Жүзіне қараймын. Отызға жаңа 
келген желкөңіл жігіт жоқ жаным-
да. Жүзге келмесе де сексеннің 
сеңгіріне шыққан абыз отыр. Көзі 

жұмулы, көңілі ояу. Қарсы алдында 
бір уыс қыз-жігіт отыр деп емес, 
қыруар халық тұр деп қамданған 
қарт мінез. Сусыған құмдай бірін-
бірі қуалаған ұйқас арасынан қыл 
өтпейтін өміршең ой, жолына жан 
тұрғызбас өршіл пікір, тереңдігіне 
тіке түскен тас та жетпес шыңырау 
шындық...

«...Қызыл түлкі секілді, уақыт 
сайқал алдайды,

Байлықты қусаң базардан, 
түбінде саған сол қайғы.

Бағыңда өскен бәйтерек терің 
тамса солмайды,

Қулықпен тапқан мал арам, 
ізінде қайыр болмайды-ай, ай-ай-
а-а...»

Үніне құлақ саламын. Зарлы, 
бірақ жігерлі. Шарасыз, бірақ 
шымыр. Толқулы, бірақ терең 

тынысты. Қарлығыңқы, бірақ 
қатқыл. Селкеу, бірақ сенімді. 
Көзге түртеді, бірақ аяйды. Өкінеді, 
бірақ өрекпімейді. Түңілмейді –
түсінеді.

Қайырым түбі  – даналық, 
жақсылық етпе есеппен,

Аулақ ұста бойыңды әзәзіл 
жалған өсектен.

Қара жер жұмсақ жамбасқа, 
махаббаты жоқ төсектен,

Қ о р л ы қ п е н  ө т е р  ө м і р і ң 
қосақта лып есекпен-ай, ай-а-а,а...»

Жүрегін тыңдаймын: соғысы 
жиі, бұлқынысы бұла, бірақ бүлкілі 
сенімді;

Сезімін дөп басамын: Мазасыз, 
таза, шырқыраулы, от боп жанып, 
мұз боп қатып жатыр;

Ақылын аңдаймын: Айқын, ақ 
орамалдай жаюлы, жұмбақтамай, 
жасырмай, жонып айтады тілегін.

Б ә р і м і з  ү н с і з б і з .  Т о л ғ а у 
айтылғанда да, аяқталғанда да 
ауыз ашуға біріміздің батылы-
мыз жетпеді. Бізді сезімге түскен 
бұғаудан босатып алған да Жәнібек. 
Домбырасын шерте  отырып, 
ішіндегі шерін тарқата түсті...

ЖАН СЫРЫН СҮЗІП АЛУ

– Әңгіме мен туралы болма-
сын. Жас әншілерге ғана емес, жас 
адамдардың бәріне жеткізейікші 
Жүсіпбек Елебеков сынды биік 
тұл ға дан түйген бұл өмір сабақта-
рымды.

...Жүсекемді қойнына алған 
қара жерге айтар нәлетім, істер 
қарекетім таусылып, іштей тынған 
күндерім бүгінгідей есімде. Өзімді 
жетім қалғандай сезінемін. Студия 
жаққа аттап басу қиямет-қайым. 
Амал не, бәріне көнесің. Оның 
үстіне Жүсекеңнің орнына сабақ 
беруді маған тапсырды. Өзім күн 
сайын тәлім алуға асыққан класқа 
кіре алсамшы. Жүсекем отырған 
о р ы н д ы қ қ а  о т ы р а  а л с а м ш ы . 
Жүсекем айтатын сөздерге ие бола 
алсамшы.

....Әлі отыруға батпай, түрегеп 
тұрғам.  Есік шиқ етіп ашыл-
ды да Ғарекеңнің, Ғарифолла 
Құрманғалиевтің басы көріңді. 
«Здрәсти» деді ол кісі.

– Ойбай, Ғареке, мұныңыз не, 
өзім-ақ барып сәлем беретін едім 
ғой! – деп амандасуға қолымды 
ыңғайлап тұра жүгірген кезде 
Ғарекең:

– Саған емес, анау орынға 
сәлем беруге келгем! – деп есікті 
жапты да жүре берді.

Е с і к т і ң  к ө з і н д е  т ұ р ы п 
қалдым. Тұла бойымды алапат 
бір мақтаныш сезім баурап бара 
жатыр. Бұл – Жүсекеме, ұстазыма 
деген құрмет сезімі. Өз кеудем-
де күн сайын тербететін сәулелі 
сағыныш пен асқақ махаббатым 
менен басқа да мыңдаған жүректе 
тербетіліп  жүргенін білу  не-
ткен бақыт?! Өмірде өз басының 
қуанышына ғана азаптанып той 
жасап жүретіндерді аяйтынмын.

Жүсекең мен Ғарекең әншілер 
студиясында таң ата жолығатын. 
Әуелі Жүсекең класына кіретін. 
Сағат тура 9.55 болғанда есік шиқ 
етіп ашылып, Ғарекеңнің басы 
көрінетін. Жүсекең жалт қарағанда 
«Здрәсти» дейтін Ғарекең. Жүсекең 
оған сәлемін үн-түнсіз жүрегімен 
беретін.

Б і р  с ә т  ә н н і ң  е к і  а л ы -
бы иықтасып жүріп кететін. Па, 
шіркін, студияның тар коридо-
рында бүкіл Арқа мен Батыстың 
әні қол ұстасып көшіп жүргендей 
әсер алушы едік. Олардың алдынан 
ешкім кесіп етпейді, ешкім қарсы 
тұрмайды. Кімді болса да бұл екі 
ақиықтың тасқыны таптап кетер 
еді.

Жазғы демалысқа шығардағы 
қоштасулары ерекше-ақ. Көзіңе 
жас алғызады. Бір-бірін қайта 
көрмейтіндей сырласады кеп. 
Сырлары бір суымайды. Екеу-
ден-екеу жүргені саяқтанып. Та-
лантсыз орталармен сойлеспейтін. 
Ғарекең кейінгі жылдары Жүсекең, 
М а н а р б е к т е р д і  ж и і  а й т ы п , 
сағынышын ашатын. «Шіркін, 
біз кезінде жұбымызды жазбаушы 
едік. Бірге отырып кезек-кезек ән 
айтатынбыз. Сәл қате жіберсек, 
бір-бірімізді енді көрместей етіп 
сынайтынбыз. Өкпелеп, тонын 
отқа тастаған ешқайсымыз жоқ. 
Ертеңіне-ақ әлгі қателігімізді түзеп 
алатынбыз».

Ғарекеңнің осы бір сырын өстіп 
естім. Айту керек пе? Әрине, керек! 
Бүгін біздер, әншілер ғой, шыбық 
тимес шыңқ етпеміз. Бір-бірімізге 
сәл сын айтайықшы, ол жанды жау 
кереміз. Бір-бірімізден әлденені 
қызғанамыз. Сыртымыздан сөз 
айтып, жамандауға да батылымыз 
барады. Сонда нені қызғанамыз? 
Не жетпейді? Әркімнің бойындағы 
табиғат өлшеп берген талант бұл 
пыш-пыштан кемімесе өспейді. 
Сонда нені? Сахнаны ма? Сах-
на бәрімізге жетпей ме? Жүсекем 
айтатын: «Сахна – даланың бір 
пұшпағы» деп. Ал, халқымның 
кең даласына таланттарымыз сый-
май кетті деуге ауыз бармайды. 
Кең жерге сыйыса алмау – бұл да 
талантсыздық.

« . . . С а х н а  –  д а л а н ы ң  б і р 
пұшпағы. Мұнда айқайлап ән ай-
тылады деп емес, сыбырлап сыр 
айтылады деп ұқ. Ән айтқанда 
айқайлап алдыңа қарама, абай-
лап жаныңа қара, асқақтап төбеге 
қарама, тәубемен төмен қара, 
аяғыңның астына көз сал» дейтін 
Жүсекем. Бүгінгі біз ше? Сахнаға 
трибунаға шыққандай үйреніп 
алғанбыз. Аузымыздағы әнді ал-
дымызда отырған 200-300 адам 
үшін айтамыз. Дүниенің кеңдігін, 
әлемнің құшақ жетпес құдіретін 
естен шығарамыз. Әр әнші көз 
алдындағы көрерменін ғана емес, 
көл-көсір  жерін,  күңіренген 
елін ойласа ғана әнші болады. 
Әнді әлгі  көздері бақырайып 
көріп отырғандарға айтпа, көре 
алмай, жете алмай, дала желіне 
құлақ салып жүргендерге айт. Әр 
оннің бір сахналық қана құны 
бар деп қылмыскер болма. Қазақ 
әнінің әрбірінде дала қасиеті, 
дала қасіреті, дала тынысы, дала 
қуанышы мен трагедиясы бар. 
Егер сен оны сахнаға лайықтап 
айтсаң, оның қуаныш, трагедиясы 
да сахналық болады. Далаға арнап 
айтсаң тынысы да далалық болады 
дейтін Жүсекем. Мен бұл сөздердің 
әрбірін сахнаға өзіммен бірге ала 
шығуды ұмытқан емеспін...

(Жалғасы бар)

Несіп ЖҮНІСБАЙҰЛЫ,
журналист-жазушы, 

Қазақстанның еңбек сіңірген 
қайраткері

Жәнібек!

ысында жолыққанмын. Алматы 
студенттері арасынан ол ән ай-
тудан, мен күй тартудан бірінші 
орын алып, бүгінгі дәулескер 
күйші  Қаршыға Ахмедияров 
екеумізге жүлде берген кезде 
айқасқан құшағымыз ол бақилық 
болғанша ажыраған жоқ. Рас, 
мен Тұрсын, Несіпбек достары 
секілді, Ақселеу, Рымғали ағалары 
секілді үнемі бірге жүрмейтінмін. 
Өзі үнтаспаға жазып бергеніндей 
біздің арамызда достықтың «үнсіз 
жатқан, көрінбей жатқан жібек 
жібі» болушы еді. Жәнібекті менің 
бағалауым ешкімге ұқсамайтын. 
Жәнібекті менің сағынуым да 
ешкімге ұқсамайтын. Менің өз 
Жәнібегім бар болатын!

. . .Ән кешінің  соңынан 
берілген астан қайтар кез-
д е  е с і к  к ө з і н е н  м е н і 
көріп қалған Ақселеу ағам 
мейірлене құшағына тартып, 
маңдайымнан сүйіп тұрып: «Әй, 
Несіп, мына Жәнібек сұмдық 
қой-ей, сұмдық қой. Не деген 
диапазон, не деген шалқар кеңдік! 
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Сондай-ақ. Мемлекет бас-
шы сы ның «Кинематография 
туралы» заңға қол қоюы да сала 
жұмысына жаңа серпін бергенін 
айтуға тиіспіз.

«Елбасымыз «Кинемато-
графия туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңына қол 
қойғаны баршамызға белгілі. 
Бұл ауқымды құжат кинемато-
графия саласында құқықтық 
негіз орнатуға бағытталған. Заң 
жобасы үш жыл бойы дайын-
далып, жасалып, енді бекітілді. 
Бұл кино саласы үшін маңызды, 
яғни ұлттық кино өндірушіні 
қолдау, ұлттық киноны про-
катта шығару, қазақстандық 
киноны әлемдік кино нарығына 
б е л с е н д і  т ү р д е  ш ы ғ а р у ғ а 
бағытталған осы сала үшін 
өте маңызды заң. Заң туралы 
кеңірек айтқым келіп отыр»,  – 
деп атап өтті А.Мұхамедиұлы. 
Министрдің сөзінше, еліміздің 
кинокөрсетіліміндегі барлық 
фильмдерді қазақ тіліне ду-
бляж жасау, не субтитр беру, 
немесе кадрдан тыс аударманы 
қамтамасыз ету – көптен бері 
шешімін күткен мәселе. Аудар-
ма көрсетілім иесінің, дистри-
бьютор есебінен жасалатын бо-
лады. Аударма түпнұсқадан не-
месе ресейлік нарық үшін орыс 
тіліне тәржімаланған нұсқадан 

Мемлекет басшысы Н.Назарбаевтың жарлығымен 
2019 жыл Жастар жылы деп белгіленгені баршамызға 
мәлім. Елбасымыз: «Сендер экономиканың кеңестік 
жүйесін және өркендеуіміздің сол заманғы қиын бас-
тауы болған кезді білмейтін тәуелсіздіктің алғашқы 
ұрпақтарысыңдар. Сонымен қатар сендер жаһандық 
әлем жағдайында өмір сүріп жатқан алғашқы 
ұрпақсыңдар, сондықтан, сендер өркендеуіміздің та-
лаптарын барынша айқын түсінуге тиіссіңдер», – деп 
Тәуелсіз Қазақстанның дамуы жолында жастарға үлкен 
үміт артатындығын жеткізген-ді. 

Осынау жауапкершілікті сезінген жастарымыз 
әрқайсысы өз салалары бойынша елдің өркендеуіне ба-
рынша үлес қосып келеді. Бұл бағытта мәдениет саласында 
да көптеген игі істер атқарылуда.

Еліміздің жас эстрада жұлдыздарының қатысуымен 

ҚР Мәдениет және спорт министрлігінде баспасөз 
мәслихаты өткен-ді. Жиын барысында олар өткен жылғы 
шығармашылық жұмыстарын қорытындылап, биылғы Жас-
тар жылына қолдау білдірді. Мұндай игі бастама өнер сала-
сында жүрген жастар үшін жемісті әрі жеңісті жыл болмақ. 
Бұл өз кезегінде мәдениетіміздің мәртебесін биіктетері өзсіз. 

Жиын барысында сөз алған «Қазақконцерт» бірлес-
тігінің эстрада бөлімінің жетекшісі Мөлдір Әуелбекова 
ұжымның атқарған жұмыстарына кеңірек тоқталып өтті.

«Өткен жылы Қазақ кон церт» бірлестігі үлкенді-кішілі 
139 жобаны жүзеге асырды. Оның ішінде 2-і  – халықаралық 
жоба. Атап айтқанда, екінші халықаралық «Астана» театр 
фестивалі мен әлемге әйгілі Notre Dame de Paris мюзиклінің 
алғаш рет қазақ тілінде қойылуы. Аталмыш мюзикл алдағы 
уақытта Азия елдеріне шығарылады деп  жоспарлануда», – 
деді ол. 

«Өздеріңіз білетіндей былтыр «Жігіттер» квартетінің 

өнерде жүргеніне 15 жыл толды. Осыған орай Алматы және 
Астана қалаларында есеп беру концертін өткіздік.

Алдағы уақытта 15 жыл дық мерейтойға арналған 
бағдарламамызбен алыс-жақын шет елдерде өнер көрсетуді 
жоспарлап отырмыз»,  – деді «Жігіттер» квартетінің мүшесі 
Елдос Қанаев. 

Сондай-ақ, жиында сөз алған әнші Әлішер Каримов, 
«Астана Опера» театрының солисі Бақтияр Адамжан, әнші 
Әли Оқаповтар елімізде жоспарлы түрде жүзеге асып келе 
жатқан жастар саясатының арқасында жастарға зор көңіл 
бөлініп отырғандығын тілге тиек етті. Атаулы жыл аясын-
да қазақ мәдениетінің дамуына күш-жігерлерін аямай 
жұмсайтындықтарын жеткізді. Әрі бұл тұрғыда елімізде 
барлық мүмкіндіктер қарастырылғандығын атап айтты. 

Бетті дайындаған 
Гүлмира БАҚЫТЖАНҚЫЗЫ

«Жаһандық заманауи Қа-
зақстандық мәде ниет» бағыты 
б о й ы н ш а  о б л ы  с ы м ы з д ы ң 
мәдениеті мен өнерін шетел-
дерге таныстыру мақсатында 
облыс өнерпаздары «Кастамону 
– Түркі әлемінің мәдени аста-
насы» жылының аясында Түркия 
Республикасының Кастамону, 
Анкара, Ыстамбұл қалаларында, 
Ж а п о н и я д а  1 8  к о н ц е р т к е 
қатысты. Сонымен қатар, есепті 
мерзімде облыс өнерпаздары 
Финляндия, Швеция, Эстония, 
Ресей, Италия, Грузия, Түркия, 
Молдова, Қырғызстанда өткен 
түрлі жанрдағы халықаралық 
байқаулар мен фестивальдер-
ге қатысып, жүлделі орындар-
дан көрінді», – деді Асылхан 
Темірхан. 

Аймақта қазақ мәдениетін 

Қазақтың ұлттық кино өнерін дамыту жолындағы атқарылған істер 
мәдениетіміздің дамуына қосылған зор үлес екені белгілі. Сала 
жұмысын жандандыру бағытындағы істер күннен күнге қарқын 
алып келе жатқаны қуантады. Таяуда ғана ҚР Мәдениет және 
спорт министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы бас қаламыз Астанадан 
«Астанафильмнің» құрылатындығын, сондай-ақ «Қазақфильм» 
аумағында еркін экономикалық аймақ болатынын мәлімдеген-ді.

Түркістандық өнерпаздар өздерінің талантымен талайларды 
таңдай қақтырып жүр. Олардың бір жылдың ішінде шетелде өткен 
18 концертке қатысып, өнер көрсеткендігі осы сөзіміздің дәлелі 
болса керек-ті. Түркістан облыстық Мәдениет және тілдерді дамыту 
басқармасы басшысының міндетін атқарушы Асылхан Темірханның 
айтуынша, өткен жылы Ш.Қалдаяқов атындағы облыстық 
филармония мен «Түркістан сарайы» концерттік ұйымында 373 
концерт пен мәдени іс-шара өткізіліпті. Сондай-ақ, жергілікті 
өнерпаздар жиырмаға жуық гастрольдік іс-сапарға шыққан.  

Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаеав: «Мәдениет - ұлттың бет-бейнесі, рухани болмысы, ақыл-ойы, 
парасаты. Өркениетті ұлт ең алдымен тарихымен, мәдениетімен, ұлтын ұлықтаған ұлы тұлғаларымен, 
әлемдік мәдениеттің алтын қорына қосқан үлкенді-кішілі үлесімен мақтанады. Сөйтіп, тек өзінің төл 
мәдениеті арқылы ғана басқаға танылады» деп ұлттық мәдениетімізді ұлықтау арқылы ғана өркениетті 
ұлтқа айнала алатындығымызды атап көрсеткен-ді. 
Бұл тұрғыда қазіргі таңда елімізде ҚР Мәдениет және спорт министрі Арыстанбек Мұхамедиұлының 
жетекшілігімен ауқымды істер атқарылып келеді. Қазақстан Республикасының 2030 жылға дейінгі мәдени 
саясатының тұжырымдамасының аясында жүзеге асып келе жатқан жүйелі жұмыстар осы сөзіміздің 
нақты дәлелі болса керек-ті. Төл мәдениетіміздің көсегесін көгерту жолындағы ілкімді істердің бір парасын 
оқырман назарына ұсынғанды жөн санадық.

Арыстанбек МҰХАМЕДИҰЛЫ, 
ҚР Мәдениет және спорт министрі:

ҰЛТТЫҚ КИНОНЫ 
ДАМЫТУ – КЕЗЕК 
КҮТТІРМЕЙТІН 
МӘСЕЛЕ

ТҮРКІСТАНДЫҚ 
ӨНЕРПАЗДАР ӘЛЕМДІ 

ТӘНТІ ЕТТІ 

Жастар мәдениетті жаңғырта түспек

жасалады. Бұл өз кезегінде 
көрсетілім иесінің шешіміне 
байланысты жүзеге асады.Ереже 
көрсетілімі шектеулі фильмдер-
ге қатысты болып табылмайды.

Ұ л т т ы қ  ф и л ь м д е р і м і з 
әлбетте, мемлекеттік тіліміз  – 
қазақ тілінде көрсетілмек. Өзге 
тілде тек қажеттілік туындаған 
жағ дайда ғана берілмек.

«Қазақстанға жылына 300-
ден астам фильм әкелінеді және 
олар қазақ тіліндегі нұсқасыз 
көрсетілетін. Мұның әртүрлі 
себептері бар, соның бірі  –
құқық иеленуші үшін кәсіби 
дубляж жасауға жұмсалған 
қаржы еліміздегі көрсетілімнен 
түскен пайдадан асып кетуі 
м ү м к і н .  С о н ы м е н  қ а т а р , 
заңда фильмдерді жасқа қарай 
жіктеп, соған сәйкес катего-
р и я  б е р і л у і н ,  ф и л ь м д е р д і 
жүйелеп, есепке алып, мони-
торинг жүргізетін бірыңғай 
автоматтық ақпараттық жүйе 
құру қарастырылған»,  – деді 
А.Мұхамедиұлы.

Тағы бір айта кетерлік жа-
ғымды жаңалықтың бірі  – 
Ұлттық киноны қолдау мем-
л е к е т т і к  о р т а л ы  ғ ы н  қ ұ р у 
жүйесінің қарасты рылатындығы.
Бұл тұрғыда кино өндірісімен 
айналысатын елдердің озат 
тәжірибесіне сүйену көзделуде. 

шетелдерде танытып, жетіс-
тіктерімен қуантып жүрген 
таланттар шоғыры жетерлік. 
Мың бұрала билеген бишілер 
де,  оза  шауып бәйге алып 
жүлделі  оралып жүр.  Атап 
айтқанда, «Түркістан» сарайы-
ның «Фараб»  би ан  самблі 
Түркия мемлекетінің Ини-
голь қаласында өткен халық-
аралық «Мәдениет және өнер 
ұжымдары» конкурсында І 
орынды иеленген. Сондай-ақ, 
Бурса қаласында өткен 32-ші 
халықаралық «Алтын Қаракөз» 
конкурсында арнайы жүлдемен 
марапатталған. 

Аймақтың ғана емес қазақ 
халқының мәртебесін асқақ-
татқан осындай өнерпаз да-
рымыз мәдение тіміздің мерейін 
өсіре берері сөзсіз. 

Заң Ұлттық киноны қолдау 
мемлекеттік орталығы жұмы-
с ы н ы ң  қ ұ қ ы қ т ы қ  н е г і з і н 
айқындайды. Сондай-ақ, Ұлт-
тық киноны қар жылан ды-
рудың жаңа моделі іске асады. 
Ірі киноөндіру шілерді қолдау 
және инвесторларды тарту 
мақсатында субсидия төлеу, ки-
нематография саласында салық 
жеңілдіктері, кино қызметін 
есепке алу және мониторинг 
жасау автоматтық ақпараттық 
бірыңғай жүйе құру, кинокол-
лекцияларды цифрландыру ша-
ралары қарастырылған.

Кино әлеміндегі орын ала-
тын бірқатар жаңалықтармен 
хабардар еткен сала жетекшісі: 
«Қазақстан Үкіметі жанынан 
ұлттық фильмдерді мемлекет 
тарапынан қаржылай қолдау ту-
ралы ұсыныстар мен ұсынымдар 
м ә с е л е с і м е н  а й н а л ы с а т ы н 
консультативтік-кеңесші ор-
ган  – Ұлттық фильмдерді мем-
лекет тарапынан қаржылай 
қ о л д а у  м ә с е л е л е р і  б о й ы н-
ша мекемеаралық комиссия 
құрылады. Елбасымыздың тап-
сыруымен «Астанафильм» және 
«Қазақфильм» территориясын-
да еркін экономикалық аймақ 
құру мәселесі қарастырылды. 
Біз  бәріміз  Елбасымыздың 
Заңға қол қоюын асыға күттік. 
Кинематографиямыздың да-
муында шешуші кезең болып 
табылатын Тәуелсіз Қазақстан 
тарихындағы «Кинематогра-
ф и я  т у р а л ы »  т ұ ң ғ ы ш  з а ң 
қабылдануы    мен баршаңызды 
құттықтаймын!», – деп өз лебізін 
жеткізді. 
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СБОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
МОДЕЛИ 

А до этого 9 января в дачном 
пригороде Кызылорды «Наурыз» 
загорелась мебель, вскоре огонь 
перебрался на потолок. До прибы-
тия пожарных родные вынесли из 
дома трех мальчиков, которые на-
дышались угарным газом, все трое 
умерли в больнице, братьям было 
4, 6 и 7 лет. В тот же день в Талды-
коргане от угарного газа погибли 
три человека, двое из которых дети. 
Согласно данным Комитета по ЧС, 
количество пожаров по республике 
за 2018 г. составило 9 595, в них 
погибло 322 человека, в том числе 
34 ребенка. Цифры за 2018 г. ниже, 
чем за 2017 – тогда погибло 44 ре-
бенка, а пожаров было 10 269.

Сколько еще детских жертв 
должна собрать смерть, чтобы пра-
вительство научилось понимать 
причины и следствия таких со-
бытий?! Почему в нашей стране 
женщины не могут себе позволить 
ухаживать за детьми, а вынуждены 
работать, оставляя своих детей 
без присмотра? И это в небедной 
стране, где находят миллиарды 
долларов на всевозможные ЭКС-
ПО, банки, саммиты, различные 
мероприятия, пантеоны и т.д., а 
на матерей и их детей оставляют 
крохи.

В некоторых западных странах 
подобного рода трагедии ведут за 
собой законодательные изменения, 
многие из которых затрагивают 
истинные их причины, а не так, 
как у нас – наказывать владельцев 
времянок, штрафовать и запре-
щать. Обсуждая трагедию в Астане, 
некоторые люди дошли до того, что 
обвиняют в гибели детей их родите-
лей. Даже были намеки, что могут 
завести уголовное дело на убитого 
горем отца пятерых детей.  

Смерть детей от пожара – это 
результат бездарной политики го-

4 февраля в пожаре Астане погибли пятеро детей из одной семьи! 
Из-за того, что родители должны были работать и днем, и ночью, 
чтобы прокормить семью. Старшей из них было 13 лет, младшей – 
всего 11 месяцев. Весь Казахстан сочувствовал родителям погибших 
детей. Соседка семьи сказала, что не знает, как к ним подойти, какими 
словами их утешать. Все понимали, что им придется теперь с этим 
жить.  

сударства в социальной, демогра-
фической, миграционной сфере, 
жилищного права. Ведь кризисные 
явления в независимом Казахстане 
особенно сильно ударили по реги-
онам, малым городам, сельскому 
хозяйству, инфраструктуре села, 
социальному обеспечению, дохо-
дам сельчан, среди которых много 
безработных. Что породило поток 
мигрантов в крупные города. 

Все это сдерживал и сдерживает 
демографический рост. Корреля-
ция между экономикой и демо-
графией особенно прослеживает-
ся на примере села. Основными 
«центрами притяжения» сельских 
и городских мигрантов являлись и 
являются города Астана и Алматы, 
где обосновались в надежде на луч-
шую жизнь тысячи молодых семей, 
снимая времянки, комнаты в обще-
житиях, квартиры. 

И эта печальная тенденция тя-
нется с первых лет независимости. 
Ее кульминацией явились события 
в июле 2006 г. в Алматы, когда аки-
мат приступил к сносу «незакон-
ных» домов в «Бакае», «Шаныраке». 
Но полиция столкнулась с ожесто-
ченным сопротивлением жителей. 
Они вооружились «коктейлями 
Молотова», сожгли следователя и 
пожарную машину. Хотя впослед-
ствии жизнь в «Шаныраках» худо-
бедно наладилась, проблема «соци-
альных аутсайдеров» не решилась.

Правительству давно пора при-
нять соответствующие меры для 
решения проблем многодетных 
семей. Как отметил заместитель 
председателя Федерации профсою-
зов РК Ерлан Саиров: «Нам следует 
разработать концепцию социаль-
но-демографического развития 
страны. У нас многодетными счи-
таются семьи, имеющие 4 и более 
детей. Таких семей насчитывается 
более 250 тысяч. Следует решить 
следующие вопросы. 1. Многодет-
ным семьям, воспитывающим 7 и 

более детей, государством должна 
быть гарантирована жилплощадь. 2. 
Мать-домохозяйка, которая воспи-
тывает 4 и более детей, должна по-
лучать довольствие от государства 
минимум на уровне МЗП, которая 
сегодня составляет 42 500 тенге, 
процесс воспитания детей должен 
зачитываться как трудовой стаж. 
3. Дети, которые воспитываются в 
многодетных семьях, должны га-
рантированно иметь право получе-
ния грантов на обучение профобра-
зованию (колледж, СУЗ, ВУЗ). 4. 
Отец семейства в подобных случаях 
должен быть обеспечен гарантиро-
ванным трудоустройством».

ДЕМОГРАФИЯ – ЭТО 
ВОПРОС НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
     
В конце концов, это вопрос на-

циональной безопасности и буду-
щего нашего государства. Странно 
даже поднимать вопросы демогра-
фии, государственной поддержки 
рождаемости, много-
детных семей в респу-
блике,  пережившей 
небывалый в мировой 
истории голодомор и 
геноцид, в результате 
которого численность 
казахов в мирное время 
(!) сократилось более 
чем наполовину, т.е. 
умер от голода каждый 
второй казах, а их чет-
вертая часть бежала в 
соседние страны. В голодоморе 
30-х гг. погибло 2 млн 300 тысяч 
казахов и 200 тысяч представи-
телей других национальностей 
(М.Тәтiмов. Қазақ әлемi. Алматы, 
1993). А общее количество погиб-
ших только от голода за советский 
период составляет около 4 млн (!) 
человек или около 65% от числен-
ности досоветского времени.

Сегодня нас чуть больше 10 
млн. По сути, мы вымирающий на-
род, у которого катастрофическая 
ситуация с семьями (разводы) и 
демографией. И государство в этой 
связи просто обязано поддерживать 
многодетные семьи, это должно 
быть стратегическим приоритетом!

Вспомните советское детство. 
Дети из многодетных семей были 
на особом учете: им покупали за 
счет государства одежду, местные 
органы регулярно знакомились с их 
жилищными условиями и т.д. Были 
хорошие детские пособия. Много-
детные семьи получали квартиры в 
первую очередь. 

Построив «капитализм», у нас 
полностью забыли о справедливой 
социальной системе. Ныне у нас 
система, ориентированная на схему 
«спасение утопающих – дело самих 
утопающих», «это их выбор». 

Почему власти Астаны не смог-
ли адекватно отнестись к человече-
скому горю? Даже в такой ситуации 
хотели себя обелить – скажите 

еще, что предлагали пострадавшим 
квартиру и материальную помощь, 
а они отказались, потому что были 
обеспеченными, не малоимущими! 
Люди жили в 30 кв. м. с 5 детьми – а 
власти: не малоимущие!

Если в советское время стро-
ились поселки городского типа, 
стирая грани между селом и горо-
дом, то ныне разница в развитии 
села и города дошла до предела, 
многие сельские жители оказались 
в «социальных аутсайдерах». Если в 
советское время городские и сель-
ские жители могли жениться или 
выйти замуж и уехать жить в село, 
то современные городские девушки 
предпочитают не выходить замуж, 
чем поехать в село и жить там в 
семье мужа.  

Большая проблема в РК – низ-
кая рождаемость и бесплодие. Для 
повышения демографии в семье 
необходимо иметь больше двух 
детей, но основная масса город-
ских жителей в последние годы не 
могут завести не то что третьего 

или четвертого ребенка, но и даже 
второго. Причиной этому стали 
несколько факторов: жилищный 
вопрос, рост цен при фактической 
заморозке заработных плат, и как 
следствие неуверенность в воз-
можности «прокормить» большую 
семью, слабое здоровье, снижение 
моральных ценностей.

Несомненно, государство вы-
деляет средства для решения этих 
проблем. Запускаются жилищные 
программы и программы по бес-
платному медицинскому обсле-
дованию, но этого недостаточно. 
Необходимо структурно подойти 
к данным проблемам, т. к. данные 
вопросы напрямую влияют на де-
мографию, а соответственно и на 
национальную безопасность. 

РЕШЕНИЕ ЖИЛИЩНОЙ 
ПРОБЛЕМЫ

   
Демография напрямую связана 

с жилищной темой. В свое время 
государство обещало всем нужда-
ющимся 10 соток под жилищное 
строительство, но по неизвестным 
причинам этот проект заглох – 
мол, нет свободной земли. Юрист 
Руслан Тусупбеков считает, что по 
многим объективным причинам 
этот проект сейчас востребован, 
который решит жилищную пробле-
му: «Очень просто – раздать землю 
народу под ИЖС. На сегодняшний 

ГИБЕЛЬ 
детей в Астане – 
сбой социальной модели   

день по Казахстану подано около 
1,5 млн. заявлений на бесплатное 
предоставление земли – в земле 
нуждается более 1,5 млн. человек. 
На 1,5 млн. человек нужно всего 
150 тысяч гектаров земли или 1500 
кв. км. Еще столько же земли уйдет 
на дороги, социальные объекты, т. 
е. на инфраструктуру. В целом не-
обходимо всего 3000 кв. км.

Это территория равная при-
мерно таким четырем городам, как 
Алматы. 

При площади страны около 3 
млн. кв. км – это не проблема. Раз-
умеется, все это не в одном месте, а 
как минимум в 15-20 местах – при-
городы Алматы, Астаны, Шымкен-
та, Актобе, Караганды и др.

Также заявления подаются не-
равномерно, в Астане и Алматы 
больше желающих.  Противники 
раздачи земли говорят, что в Аста-
не нет земель. Это не так, даже в 
столице земли достаточно. К при-
меру, на строительство пантеона 
выделили 1000 гектаров, а это 10 
тысяч участков по 10 соток. Я не 
к тому, что зря выделили – земли 
много и хватит ее всем: и живым, и 
мертвым. Еще один аргумент про-
тивников: нет инфраструктуры. Так 
государство для того и существует, 
чтобы эту инфраструктуру созда-
вать – это его социально-экономи-
ческая функция.

Почему наше правительство 
уперлось в этом вопросе? Ведь 
раздача земли сильно снизила бы 
градус социальной напряженности. 
Тем более люди сами будут строить-
ся, не прося помощи у государства. 
Да и инфраструктура нужна мини-
мальная.

10 лет назад нашему правитель-
ству раздача земли не была выгодна. 
Было выгодно создать искусствен-
ный ажиотаж на недвижимость, 
посадить все население на кредиты, 
развивать строительство, поскольку 
и банки и строительный сектор 
были аффилированы с людьми, у 
которых было слишком много не-
фтяных денег.

Но сейчас-то что? Нефть упала, 
легких денег никогда уже не будет, 
строительство накрылось. В этих 
условиях у государства есть только 
один выход – раздача земли. Иначе 
мы получим новый виток социаль-
ного недовольства. Проблема земли 
(жилья) создана искусственно. У 
нас и так из 9 млн. трудоспособного 
населения 7 млн. сидят на кредитах. 
Из этого числа 2 с лишним млн. – 
это те, кто уже просрочил оплату на 
три месяца и более.

Последние события в Астане 
доказывают – народ доводить уже 
нельзя. Взрыв возможен в любой 
момент. Если у властей осталось 
хоть капля чувства самосохранения, 
то необходимо срочно раздать зем-
лю народу».

Дастан ЕЛДЕС
d.eldesov@mail.ru
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Наверное, ни одно понятие в СССР не обсуждалось так пристрастно, 
не искажалось так бессовестно и не обросло пугающими мифами, 
как казахский национализм. Советские демагоги от Кремля добились 
своей цели – превратили казахский национализм в жупел, которым 
имперцы до сих пор пугают казахов. 

Dıskýssıa

ПАТРИОТЫ – ЗА РАВНЫЕ 
С ДИАСПОРАМИ ПРАВА 

КАЗАХОВ В СФЕРЕ 
УПОТРЕБЛЕНИЯ ЯЗЫКОВ   

     
Цель моей статьи – анализ 

интервью Рахима Ошакбаева в 
материале «Казахстанская иден-
тичность должна строиться на 
общих ценностях, а не нацио-
нальности» (http://www.ca-portal.
ru/article:47916), ставящего под 
сомнение тезис о неотложности 
казахского вопроса и пересмотра 
принципов текущей националь-
ной политики. Ошакбаев счи-
тает, что национальный вопрос 
будируется искусственно теми, 
кто хочет заработать на этом по-
литический капитал и деньги. 
Если верить ему, то эти подстре-
катели даже прямо говорят в пу-
бличных интервью, что получают 
деньги от государства на свою 
деятельность. Интересно, может 
ли Ошакбаев дать ссылку на по-
добные интервью.

До сих пор власть РК, несмо-
тря на принятие в 2010 г. Док-
трины национального единства, 
в действительности опирается на 
устаревшую советскую политиче-
скую доктрину многонациональ-
ного государства.

«А по сути, это банальный 
шантаж власти примерно в такой 
логике: «смотрите сколько ка-
захов, сколько казахских школ, 
казахский вопрос – это мейн-
стрим, мы в его первых рядах, мы 
защищаем интересы казахов, по-
этому бойтесь нас и платите нам», 
– восклицает Рахим Ошакбаев. 
Таким образом, он хочет сказать, 
что власть РК не будет соблюдать 
права казахов добровольно, а 
только из страха при условии ее 
шантажа?!

При этом Ошакбаев под-
тверждает, что сегодня более 70% 
населения составляют казахи, но 
для него и это не является при-
чиной коррекции национальной 
политики. Также он с упорством 
продолжает утверждать о много-
национальности РК, об отсут-
ствии дискриминации казахов, 
хотя упоминает наличие проблем 
с языком, но, по его мнению, 
они объективные и постепенно 
решаются. 

Очевидно, Ошакбаев считает 
сущим пустяком тот факт, что 
казахи, спустя 28 лет с момента 
обретения независимости, на 
своей Родине (!) не всегда могут 
получить услуги на родном язы-
ке, который к тому же является 
единственным государственным 
языком!

Разве казахи мало терпели 
дискриминацию сначала при рус-
ской колонизации и оккупации, 
потом еще почти 30 лет при неза-
висимости, мало что изменившей 
в их жизни? Непонятно, кто под-
верг Ошакбаева такой тотальной 
социальной депривации, что он 
ни разу не слышал хотя бы о 
резонансных случаях дискрими-
нации по признаку языка Рузы 
Бейсебай-тегі и Огуза Догана! А 
еще добавьте сюда бесконечные 
оскорбления, нередкие физиче-
ские нападения, даже убийства 
казахов на этнической почве 
– вспомните случаи избиений 
Асель Назарбаевой, Гульзиры 
Байдилдаевой, преступления Че-
лаха, Кузнецова и т.д.? 

 «Причем все ключи от реше-
ния этой проблемы (проблемы 

с языками – Ж.Ф.) находятся в 
руках самих казахов». Если Ошак-
баев признает это, то почему он 
считает разжиганием межнацио-
нальной розни и искусственным 
будированием национального 
вопроса попытки казахов озву-
чить свои проблемы в надежде, 
что государство повернется к ним 
лицом? 

Я считаю, что говорить о по-
иске национальной идентичности 
неуместно, так как в массе казахи 
ее и не теряли – даже получившие 
образование на русском языке 

ционального самосознания ка-
захов, поэтому казахский наци-
онализм, рожденный в ответ на 
русский шовинизм, приравнял 
путем искажения его сути к на-
цизму, сделав его синонимом. 
Такая стратегия оказалась успеш-
ной, потому что и по сей день 
адепты СССР видят в казахском 
национализме жупел для запу-
гивания не только диаспор, но и 
самих казахов! 

По словам Ошакбаева, «наци-
онал-патриоты выступают за ис-
ключительность и превосходство 
казахов в Казахстане». Интерес-
но, может ли он дать ссылку на 
подобные высказывания?         

Как ни интерпретируй поня-
тие «нация» – как этнос или как 
гражданское единство, национа-

любой ценой? Разве казахи уже не 
положили все на алтарь стабиль-
ности и мира в стране – язык, 
культуру, историю, национальное 
самосознание, честь и достоин-
ство? Какую ещё цену мы можем 
заплатить за удовольствие быть 
все время на вторых ролях в соб-
ственном государстве, боясь уще-
мить права тех, кого мы никогда и 
не приглашали к себе? 

«Тогда на чем мы будем стро-
ить нашу общую многонаци-
ональную идентичность? Моя 
версия – она уже есть и ее нужно 
строить в первую очередь на базе 
ценностей гуманизма и призна-
ния абсолютной ценности нашей 
общей государственности». Мы 
не американцы, чтобы говорить 
о какой-то общей многонацио-

комплекс неполноценности, что 
он не причисляет себя к казахам 
и не признает их национальный 
подвиг? Странно, что интерна-
ционалист Ошакбаев не задается 
вопросом, почему Россия называ-
ется не Федерацией Независимых 
Республик, а именно Российской 
Федерацией, подчеркивая до-
минирующую роль русских, хотя 
входящие в ее состав народы 
проживают на своих исконных 
землях? 

И почему Ошакбаев не воз-
ражает против дискриминаци-
онного для нетитульных народов 
России Указа Путина № 703 от 
06. 12. 2018 г., согласно которому 
в Стратегию государственной 
политики РФ внесен пункт, гла-
сящий «11-1. Общероссийская 

ЛЮБИТЬ ПО-КАЗАХСКИ 
или почему казахстанская

выступают за доминирование 
казахского языка, показывая тем 
самым приоритет национальных 
интересов над личными. Но под 
напором проведенных колони-
заторами геноцида, этноцида, 
лингвоцида произошла эрозия 
национальной идентичности у 
части казахов, приведшая их к 
манкуртизации, что ярко демон-
стрируют г-н Ошакбаев и ему 
подобные, поэтому необходимы 
мероприятия на государственном 
уровне для ее восстановления, 
развития и всемерного укрепле-
ния.  

«Я считаю, что одно из основ-
ных достижений страны, кото-
рым я по-настоящему горжусь, 
– это искренний мультикультура-
лизм». Весь цивилизованный мир 
признал провальность политики 
«мульти – культи» и только один 
Р. Ошакбаев считает себя умнее 
лидеров мирового уровня, как 
Ангела Меркель, Дэвид Кэмерон, 
Николя Саркози, которые не 
только владеют родными язы-
ками, но также достойно управ-
ляли своими странами и при 
этом имели честность и смелость 
признать допущенные ошибки. 
В частности, Николя Саркози 
выразился так: «Да, это провал. 
Правда заключается в том, что во 
всех наших демократиях слишком 
пекутся об идентичности тех, кто 
прибывает, и слишком мало – об 
идентичности принимающей сто-
роны». Он как будто про казахов 
сказал!

Так как во времена СССР 
Кремль боялся возрождения на-

лист – это человек, прежде всего 
заботящийся об интересах соб-
ственного народа, что является 
нормальной позицией здоровой 
личности.

Как бы это абсурдно ни зву-
чало, но сегодня национал-па-
триоты выступают за равные с 
диаспорами права казахов хотя 
бы в сфере употребления языков!  

КАЗАХАМ ОТКАЗЫВАЕТ 
В ПРАВЕ НА 

НАЦИЕСТРОИТЕЛЬСТВО?
     
«Без провозглашения особого 

статуса казахов в Казахстане мы 
жить не можем?» – вопрошает 
Р. Ошакбаев и добавляет: «Мне 
кажется, нам грязный воздух 
гораздо больше мешает, чем не-
кий статус». И это говорит из-
вестный экономист, бывший 
вице-министр по инвестициям и 
развитию!

«Почему другие националь-
ности не могут брать эту самую 
ответственность, если они тоже 
граждане Казахстана?» А почему 
эти сограждане не проявляют от-
ветственности в вопросах соблю-
дения законов, сохранения мира 
и стабильности в стране – не учат 
госязык и провоцируют каза-
хов, оскорбляя их национальные 
честь и достоинство, проявляя 
постоянную немотивированную 
агрессию в соцсетях и в реальной 
жизни? 

А права у титульной нации 
вообще есть или их заменяют 
запугивания властями казахов, 
призывы сохранять стабильность 

нальной идентичности, так как 
РК и США – это в некотором 
смысле государства-антиподы, 
ввиду того, что  США – федера-
тивное государство, продукт ко-
лонизации европейцами Америки 
путем истребления коренных 
жителей, в результате чего по-
следние остались в меньшинстве, 
неспособным влиять на полити-
ческую обстановку в стране. 

Российская метрополия про-
водила подобную же колониаль-
ную политику в отношении каза-
хов на их исконной территории, 
оккупировав ее и депортировав 
сюда показавшиеся Кремлю не-
благонадежными народы, след-
ствием чего и явилась пресло-
вутая «многонациональность» 
Казахстана. Но, несмотря на все 
старания российских правите-
лей, казахи сумели выстоять как 
нация, с великим трудом, но 
сохранить свой язык и культуру 
и сейчас представляют большин-
ство на своей земле, что дает воз-
можность говорить о нациестро-
ительстве на основе казахской 
идентичности. 

И вообще, у кого могут быть 
обиды на казахов, которые ни-
кого не приглашали и никого не 
депортировали к себе, а более 
того, сами оказались жертвой 
геноцида, но, несмотря на свое 
ужасающее положение, смогли не 
только выжить сами, но и помочь 
выжить ссыльным народам? 

Почему Ошакбаев не гово-
рит об этом или так силен в нем 

гражданская идентичность ос-
нована на сохранении русской 
культурной доминанты, прису-
щей всем народам, населяющим 
Российскую Федерацию»?

Почему Ошакбаев не осужда-
ет русских за их любовь к своему 
народу, родине, порой доходя-
щую до экзальтации, как в слу-
чае с присвоением даже зимы и 
березки – «русская зима, русская 
березка», и только казахам от-
казывает в праве на нациестрои-
тельство, базирующееся на казах-
ской идентичности, и называть 
свое государство казахским? 

«ОБЪЕДИНЕННЫЕ 
ОБЩНОСТЬЮ 

ИСТОРИЧЕСКОЙ СУДЬБЫ 
С КАЗАХСКОЙ НАЦИЕЙ»
       
По моральным и юридиче-

ским законам в РК все казахское 
– территория, государство, пар-
ламент, правительство, нация, 
что подчеркнуто в Конституции и 
Законе «О государственной неза-
висимости РК». «Мы, народ Ка-
захстана, объединенный общей 
исторической судьбой, созидая 
государственность на исконной 
казахской земле» – написано в 
преамбуле Конституции.

Хотя трудно заподозрить Пе-
тра Своика в симпатии к на-
ционалистам, я согласна с его 
нижеприведенными утверж-
дениями, высказанными им 
в статье «Может ли казахский 
национализм быть цивилизо-
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ванным и конструктивным?» 
(28.05.2015): «Лично я категори-
чески против причисления себя 
к диаспоре, но с юридической 
точки зрения нацпаты правы, 
так как разделение понятий «на-
род», «нация» и «гражданствен-
ность» осуществлено на консти-
туционном уровне – в Законе «О 
государственной независимости 
РК»: «Граждане Республики всех 
национальностей, объединен-
ные общностью исторической 
судьбы с казахской нацией, со-
ставляют вместе с ней единый 
народ Казахстана…» Прилага-
тельных «национальный» в за-
конодательстве не счесть, а су-
ществительное «нация» – только 
там. И из этого, в частности, 
вытекает, что елбасы, или лидер 
нации, – это лидер только каза-
хов, Национальный банк – это 
Казахский банк, а КНБ – Коми-
тет Казахской Безопасности. Что 
и дает казахским националистам 
законное право возражать про-
тив «казахстанской нации» и 
относить «русскоязычных» не к 
нации, а к диаспоре…

А казахом, кстати, по кон-
ституционной логике, поскольку 
никаких иных юридических де-
финиций нет, должен считаться 
только тот, кто владеет государ-
ственным казахским языком. 
Надо понимать, на уровне со-
временной грамотности, то есть 
свободного письма и чтения».

Как раз так называемые «ин-
тернационалисты», которые на 
самом деле являются имперца-
ми-шовинистами, работают на 
раскол казахстанского обще-
ства и препятствуют интеграции 
диаспор в казахскую нацию, что 
повлекло бы за собой формиро-
вание гражданского патриотизма.

Знают ли эти «интернацио-
н а л и с т ы » ,  ч т о  т е р м и н 
«internationalist» означает бук-
вально «между националистами», 
т.е. они являются посредниками 
между националистами? Так как 
они могут идти против самих себя 
или все же ошиблись именем?  

«У нас много метисов от меж-
национальных браков, которые 

гордо считают себя казахстан-
цами. Почему мы обязательно 
должны просить их называть себя 
казахами? У нас что, такой боль-
шой комплекс?». А где Ошакбаев 
увидел призывы националистов к 
диаспорам называть себя казаха-
ми? Как он сам отметил, казахи 
составляют подавляющее боль-
шинство населения страны, зачем 
им ассимилировать диаспоры, 
ведь речь идет только об их инте-
грации в казахскую нацию? Разве 
Ошакбаев не видит разницы? Как 
говорится, что мы видим в других, 
не более чем наше отражение и 
поэтому я не советовала бы г-ну 
Ошакбаеву самоутверждаться, 
проецируя на казахов свой ком-
плекс неполноценности, очевид-

но, возникший из-за невладения 
родным языком, – в отличие от 
него, казахи самодостаточны и 
не нуждаются в подпитке само-
любия извне. 

ЗА РУБЕЖОМ 
ЖИТЕЛЬ РК – KAZAKH
 
«А вы, допустим, носите ко-

лорадскую ленточку. Но если 
вы не отрицаете суверенитет и 
государственную целостность 
Казахстана, то у меня с вами 
нет никаких противоречий..» А 
Ошакбаев знает ли, что «коло-
радской», то бишь георгиевской 
лентой, прикреплялась медаль 
«За походы в Средней Азии 1853-
1895», которой награждались 
русские военные за завоевания 

Средней Азии и Казахстана? 
«Этнонационализм возбуж-

дает пещерный архетип, есте-
ственную, органическую по-
требность человека в системе 
«свой-чужой». Тем самым на-
носится большой ущерб нам 
казахам. Из нас делают каких-то 
пещерных националистов». Если 
потребность является «естествен-
ной, органической», то как она 
может наносить ущерб? Систе-
ма опознавания  «свой-чужой»  
способствует  формированию  
национального  самосознания, 
защите  личных границ, семьи, 
рода, народа, территории. Раз-
рушение данной системы может 
приводить к инцесту, манкуртиз-
му, предательству, политической 

проституции, поэтому мерить ее 
примитивной дихотомической  
шкалой неуместно. 

«А этническая самоиденти-
фикация у каждого своя, это 
интимная сфера и я считаю, что 
приличный человек не будет туда 
лезть. В современном мире спра-
шивать национальность – это 
моветон». С чего это Ошакбаев 
так решил? В США и Европе есть 
строка национальность (ethnicity) 
в анкетах по переписи населения, 
я сама не раз об этом спрашивала 
у сотрудников-экспатов, и никто 
в истерике не бился и не побежал 
судиться. К примеру, допод-
линно знаю, что русских РК ан-
гличане называют Kazakhrussian 
или чаще Kazakh, а в Германии 
немцев из Казахстана именуют 

Kasachendeutsche и они штабеля-
ми не падают в обморок по дан-
ному поводу. Вообще, моветон 
– это когда человек не хочет из-
учать язык страны гражданства, а 
не знать родной язык, проживая 
на родине и пользуясь всеми ее 
благами, и вовсе предательство!

Полагаю, что г-н Ошакбаев 
владеет английским языком и 
часто бывает за границей, так 
что он, вероятно, в курсе, что в 
Европе и США никто не употре-
бляет выражений «Kazakhstanis», 
«Afghanistanis», «Uzbekistanis», а 
говорят Kazakh, Afghan, Uzbek 
независимо от этнической при-
надлежности граждан соответ-
ствующих государств. Поэтому 
понятие «казахстанец» – это 
продукт для сугубо внутреннего 
потребления. 

За границей никто Вас не 
поймет, если представитесь 
Kazakhstani, также откажутся 
понимать, если Вы на вопрос 
«What’s your nationality?», будучи 
из КЗ, ответите «I am Russian», по-
тому что «nationality» за предела-
ми СНГ означает «гражданство», 
а русское «национальность» на-
зывают словом «ethnicity» и в 
этом случае вопрос звучит как 
«What’s your ethnic background?» 

прогнозировать, что лет через 15 
она достигнет 90-95 %, что есте-
ственным образом приведет к 
преобразованию РК в моноэтни-
ческое государство и все споры 
о казахстанской идентичности 
сойдут на нет, так как спорить 
с казахами будет практически 
некому ввиду несопоставимости 
численности хозяев государства 
и диаспор. Логично предпо-
ложить, что если в стране будут 
проживать почти одни казахи, то 
и идентичность будет казахская, 
хотя она должна быть таковой 
ввиду того, что хозяевами госу-
дарства являются казахи: ведь 
никому же не придет в голову 
оспаривать немецкую иден-
тичность Германии, хотя сами 
немцы составляют около 80% 
населения. Тем более и сейчас, 
хоть как наше унитарное госу-
дарство, созданное на казахской 
земле, будет называться – Респу-
блика Казахстан или Казахская 
Республика, в стране существует 
только одна казахская нация 
по той простой причине, что 
«Казахстан» в переводе с фарси 
означает «страна казахов»!  

Также вызывает недоумение 
игнорирование Ошакбаевым по-
ложительной роли национализ-
ма в развитии таких моноэтни-
ческих государств, как Япония, 
Южная Корея, Исландия, Шве-
ция, Дания, Норвегия, Италия? 
Почему бы ему не упомянуть 
о том, что восстановление на-
циональной идентичностей на-
родов Ирландии, Китая, Индии, 
Марокко, бывших африканских 
колоний позволило им обре-
сти подлинную независимость?  
Может, потому что эти факты не 
вписываются в его концепцию 
«многонационального Казахста-
на»? Если в стране только одна 
нация, то как она может быть 
многонациональной, наверное, 
речь должна идти о полиэтнич-
ности?

Хотят ли того наши сограж-
дане или нет, но в ближайшей 
перспективе, при достижении 
численности казахов 90-95% на-
селения, РК ожидает второй ва-
риант, который затем перерастет 
в первый: т.е. этническая иден-
тичность является переходным 
этапом к гражданской идентич-
ности. Произойдет естественная 
конгруэнтность гражданской 
и этнической идентичностей 
и создание единой казахской 
нации, состоящей из казахско-
го народа и других этнических 
групп, осознающих себя частью 
этой нации, базирующейся на 
казахской культурной доми-
нанте.  

Подозреваю, что т. н. интер-
националистами движут не идеи 
интернационализма, а баналь-
ный страх перед неизбежными 
переменами, изменениями при-
вычного уклада их замкнутого 
мирка. Они прекрасно пони-
мают, что казахский в итоге 
все равно станет единственным 
официально используемым язы-
ком на всей территории Казах-
стана, что национальные идеи 
уже поддерживаются абсолют-
ным большинством казахов

Считаю, что власти РК нуж-
но перестать прятаться за вы-
веской «многонациональный 
Казахстан», а осознать объек-
тивную реальность, разработать 
и принять новые Конституцию и 
Доктрину национального един-
ства, где найдут отражение лиди-
рующие роли казахского языка и 
казахской нации.

Жулдызай ФОРТ

идентичность есть 
идентичность казахская

Для иностранцев важен паспорт, 
а не этническая принадлежность.

Вся эта путаница является 
следствием то ли ошибочного 
перевода, то ли болезненного 
желания отмежеваться от Запада  
правителей СССР. Но факт, что 
отличие интерпретаций подоб-
ных дефиниций от общеприня-
тых в мире вносит неудобство и 
раскол и в РК, благодаря все еще 
властвующим коммунистам, не 
желающим расставаться с милы-
ми сердцу ложными советскими 
терминами. Назрела необхо-
димость привести понятийный 
аппарат и терминологию в сфере 
политики и других дисциплинах 
в соответствие с международ-
ными. 

РОЛЬ НАЦИОНАЛИЗМА 
В РАЗВИТИИ 

МОНОЭТНИЧЕСКИХ 
ГОСУДАРСТВ

«Я уверен, власть не должна 
больше заигрывать с национа-
листами». Что Ошакбаев пред-
лагает сделать власти – посадить 
в тюрьмы все 13 млн. казахов, 
рупором которых выступают на-
ционалисты? 

«Тем более, что помимо раз-
жигания розни и языковой не-
терпимости они пытаются по-
ставить под сомнения или даже 
свернуть основные достижения 
нашего народа и президента – 
абсолютный мир и абсолютное 
межнациональное согласие». 
Слишком благостная, прямо 
таки лубочно-пасторальная кар-
тинка рисуется: а между тем кон-
фликты на межэтнической почве 
происходят даже в развитых ци-
вилизованных странах Европы 
и в США, не то что в СССР или 
постсоветских странах, и Казах-
стан – не исключение! Примеры 
межэтнических конфликтов 
описаны в Википедии и других 
источниках, поэтому я их при-
водить не буду. 

Если численность казахов 
сейчас превышает 70% населе-
ния, то при таком темпе демо-
графического роста нетрудно 
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Аламан бәйгеде салғаннан озып, 
алдыңғы алғыр топта кекілі жел-
мен сүзіліп, сүрінбей, шапқаны 

білінбей, төрт аяғын тең тастап көмбеге 
қарай ұмсынған, тебінген сайын ұмтылған 
жүйріктің сұлбасы көңіл терезесінде 
көлбеңдегенде, неге екенін білмеймін, 
тағдырлы жырдың тарпаңы – Жүрсін Ер-
ман есіме түседі. Баяғы Жүрсін, ең алғаш 
көргенімде екпіндеп жыр оқып тұрған, шы-
мыр денелі, жүзін күн қаққан, бір қарағанда 
едірең, бір қарағанда адыраң, бірақ тоқтап 
қарасаң Қобыландының қыз Құртқаға тай-
буырылын тапсырып тұрған толқынысты 
сәтін жадыңа жазып салатын Жүрсін. Өзі 
де «Қобыландының екі ондықтан тұратын 
ұрпағымын» деп даусына екпін қосқанда, 
кеңес заманында да кең пішілген келбеті 
көз алдыңа келе қалады. «Арыстанбайдың 
Мұқышы деген осы» деп Бейімбет атамыз 
жазғандай, өрелі жырдың өрені, өрісті 
сөздің берені, айтыстан шыққан беделі, 
таусылмаған берері Жүрсін Ерман деген 
осы. Ақиық ақын.

Осы «ақиық» деген сөзді ақындарға 
көп қолданады, бірақ соның нақты бояуын 
әлі дәлдеп таба алмай жүрген сияқтымыз. 
Ақ иық па, «ақиық» деп жұртымыз айтқан 
жекеменшік тіркес пе, әйтеуір, осы сөзде бір 
жұмбақ бар. Қалай десек те, ақиық сөзі ақын 
Жүрсіннің аннотациясы секілді болады да 
тұрады. Аршыл ақын, шамшыл ақын, бүйірі 
қызғанда бұйдасынан ұстатпайтын ақын. 
Қадыр көкем: «ақынға керек ақыл көп, 
асаулық керек аздаған» деп жазғандай, (бұл 
жырдың алғашқы нұсқасында «жындылық 
керек аздаған» болатын, кейін ақылды 
ағам «ақылды» сөзіне қол қойды) Жүрсінде 
жақсы мағынасында «жындылық» бар ақын. 
Кейін «ақыл» сөзі заманға сай беделге ие 
болғанда, «асаулық» сөзі оған дәл келе кетті. 
Бұл не? Бұл – мінез. Демек, онда өзіне тән 
мінез бар, басқаға ұқсамайтын энергетика, 
демі асау динамика бар. Осы энергетика 
оны белестен-белеске жігер мен қайрат 
болып алып келе жатыр. Осылайша, қазақ 
жырының қайраты мен қуаты Жүрсін сын-
ды тарпаң таланттың жүрегінен шығып, 
жұртының жүрегіне жетумен келеді.

Қанаттас оқыдық. Қатарласып жыр 
жаздық. Қабаттасып поэзия кештеріне 
қатыстық. Атамыздай болған Алатаудың 
баурайында қоян-қолтық араластық. Ол 
менің таудағы гүл туралы өлеңіме пародия 

талай жыл тай-құлындай тебісіп, апта сайын 
көрісіп, ала қағаздың ай тақырында көңіл 
қуғанбыз.

 Ойынның өзі адамның жан-дүниесін, 
мінез-құлқын көрсететіні бар. Қалаубек 
ағамның маңғаз күлкісі, Сәкен серінің 
буырқанған түр-түсі ,  Сағи ағамның 
«тұқымың өскір» деген жекеменшік лебізі, 
Сабырхан ағамның қымыз жұтып оты-
рып, баппен қозғайтын әңгімесі, Тұманбай 
ағамның кинг дегенде ішкен асын жерге 
қойып, «әкелеп» әлек болуы, Тынымбай 
ағамның «қан таратайын деп қызығып 
келдім» деп ала қағазға қол созуы, бәрі-
бәрі Жүрсіннің де жадында жазулы болар. 
Өткен күнді еске алғанда жырға айна-
лып, ақ парағына қонған-дүр . Мерзімді 
баспасөздерде жарқ ете түсетін ақын 
өлеңдерінен сол күндердің сұлбасы мен 
тұнбасын көріп қаламын.

Кей-кейде, алыста қалған аяулы күндерді 
еске алғанда, сол бір сері шақтар жүрек 
тұсын бүлкілдетіп, шабандау тарта бастаған 
қимылды қауырт қозғалысқа салатыны бар. 
Сондай бір сәтте Жүрсін туралы мына өлең 
қағазға түсіп еді: 

Баяғы балаң күндер тылсым деймін,
Оралмасын білемін, күрсінбеймін.
Бір үйір асау көрдім арындаған,
Шабысына қарасам – Жүрсін деймін.
Күн өлтірген қызықты құрсын деймін,
Тұз көзірдей шабынып тұрсың деймін.
Жерде жатқан өлеңді төрге сүйреп,
Жүргеніңді жамағат білсін деймін.
Оқымаса, кінәлі ұлыс шығар,
Жырмен жуу барлығын дұрыс шығар.
Алтын көмбе ақша емес – ар секілді,
Бұл өмірдің ойыны – күліс шығар.
Ұттың талай кезінде, ұтылдың да,
Қарызыңнан берешек құтылдың ба?
Жүрісіндей картаның бұл ғұмырда,
Аранына уақыттың жұтылдың ба?
...Іштен жанып, ойланып, тына берме,
Мың күн түспей, бір түсер шуақ ерге.
Бұл өмірдің қолында кілең үш тұз,
Үш королім бар ғой деп қуа берме. 
2012 жылы Жүрсін мемлекеттік сыйлық 

бәйгесіне түсіп, көмбеге жақын қалғанда, 
жүйрікті сүріндіріп кетті. Тілектес болып 
едім. Содан кейін осы өлең туған. Бұл 
оған жанкүйер көңілімді білдіріп, жыр-
мен жұбатқаным. Қолында үш тұзы бар-
лар толассыз ұтып жатқан заманда ақынға 
бәйгеден алқынбай келу де оңай емес. Оны 

мен айтпасам да Жүрсін жақсы біледі ғой, 
менікі достық рәуіш. Сол жылғы сыйлыққа 
ат қосқандардың ішіндегі жүйрік те сүйрік 
жырлар Жүрсін Ермандікі болатын. Жал-
пы, Жүрсінде жаман өлең жоқ деп айтсам, 
ағайынның апшысы қуырылмас. Салмағы 
да, санасы да, сыры да, сыны да, қысқасы 
бабы келіскен байтақ өлеңдері бағасын алмай 
қалса, оған ақын кінәлі емес-ті. Ол қиналмай 
жазатын ақын. Дұрысы оқырманды қинамай 
жазатын ақын. Жазарына назары тереңнен 
ауатын ақын.

Бес томдыққа кірген, бесенеден белгілі 
белді өлеңдерін қарап отырсаң, биігін еркін 
меңгерген, қазынасын өңгерген, қазақ жыры-
на өң берген, талантын тауға теңгерген тарпаң 
тағдырлы қаламгердің тапқаны – өлеңдікі, 
танығаны – өнердікі. Қанжығалы ақынның 
қаламынан туған туындылары «мен Жүрсін 
Ерманмын» деп ақындық куәлігін қолына 
ұстап тұрады. Теңіздің дәмі – тамшыдан:

Әкем маған жаттатқызды бірде аят,
Қияқтай ай көк желкемде тұрды аяп.
Қойнымдағы қағазымды су-су ғып,
Жаңбыр талай жазып берді рубаят.
Ақынмын деп қырға шықтым алшаңдап,
Қуанушы ем құшаққа жел толса алдап.

мен махаббатын көрсетеді. Адамды жақсы 
көру, құрметтеу, сүю, оның жақсылығын 
айту ақынның жан дүниесінің тазалығын 
көрсетеді. Бұл тұрғыдан келгенде, Жүрсін 
ақын Тұманбай ағасынан бір де кем қалмайды. 
Тұмағаңда мөлдіреген сезім мен жан шуағы 
көбірек болса, Жүрсінде азаматтық құрмет, 
астасқан әдемі де әдепті юмор, шырайлы 
шындық жан-жақты бой көрсетеді. Бірақ 
арнау өлеңдерге деген қасаң көзқарас оның 
сыйлыққа ұсынылған «Ырғай» атты тамаша 
жыр жинағының сүрінуіне себепкер болды. 
Мұны мен осы жағдайды жақсы білгесін және 
өзім куә болғасын айтып отырмын. 

Тірлікте ақ пен қара сабылысқан
Ақын көп жолдасы – аяр, жары – мыстан. 
Сұрайтын еріккенде ердің қасын,
Жанашыр дегеніңнің бәрі – дұшпан.
Бұл өзі әлімсақтан білетін іс,
Байыздап тауып жатсың міне, тыныс.
Үдеріп көшер кезде керуен-өмір,
Үзіліп кету қандай ұлы өкініш.
Көтеріп құрметіңе тостарымды,
Шараппен жұбатайын аш қарынды.
Тірі емес, өлілерден дос таңдасам,
Мен сені таңдар едім, дос Табылды!
Бұл оның Батыста ғұмыр кешкен бард 

ТАҒДЫРЛЫ
жырдың тарпаңы

Қазіргі қазақ поэзиясының көрнекті ақыны Жүрсін Ерманның 5 томдық шығармалар 
жинағы жарыққа шыққанын естіп, ақын туралы көптен көңілде жүрген пейілімді тілектес 
тілге түсірдім.
Интернетте ию-қию қайшыласқан ақпараттар ағысының арасынан осы хабар көзіме 
оттай басылды. Жақсы хабар. Жүрсін достың қуанышына ортақтас көңілден арада өткен 
жылдардың сан алуан самалдары көңіл жайлауында қайыра шалқып соқты. Алматы 
бауырында іргелес жүрген ізгі шуақты күндер мен жастық шақта көңілқос болған сәттер 
ойға оралып, айтыс пен тартыстың ортасында ауыздығын шайнап, жігерін қайрап, терлігі 
терге бөгіп, талмай шауып келе жатқан кең қолтық қазанаттың жыр жәрмеңкесіндегі осы 
жаңалығы қалам ұстатып, қатарласа қанат қағып, «өлеңнің азабы мен ғажабын» бірге 
бастан кешіп келе жатқан ақын достың қуанышына құтты болсын айтуға пейіл таныттым.

Шыр-пыр болды қарлығаштар ақ тамақ–
Қонар ем деп басыңа егер– болсам бақ.
Жаттым сайда саққұлақтай тың тыңдап,
Төбемде ұшты көкала үйрек сымпылдап.
Саз-саз болған менің жалаң басыма,
Дәл сол күні қонған шығар мүмкін бақ?
Сырласам деп төбемдегі тырнамен,
Ғашық болып қалдым ба екен жырға мен.
Содан бері таңдайыма жабысып,
Өлең болып келе жатсың, нұрлы әлем!
 Ақын өлеңге келу жолын осылайша 

тосыннан мөлдіретеді. Сендіріп, көндіріп, 
ақылыңды сезіміңе жеңдіріп жазады. Төгілген 
тіл, толқыған діл ақынның қалам қанжығасын 
қай кезде де қандандырып, айтар ойы мен 
ұсынар түйінін көркем кестемен жанданды-
рып тұрады. Бұл ақынның – шеберлігі десек, 
конспектіге қарап лекция оқитын кейбір 
профессорлардың кейпін көз алдарыңызға 
әкелуім мүмкін. Жүрсін өлеңмен күрескенде 
алып та жығатын, шалып та жығатын палуан 
ақын. Әлгі сыйлыққа түскенде ол екі жыр 
жинағын ұсынған. Екіншісі – «Арнадым 
сізге» деген арнау өлеңдердің жинағы. 

Жалпы, қазақ әдебиетінде арнау 
өлеңдерге деген салқын көзқарас бұрыннан 
бар. Жамбылдың өзін жеңілдеу ойлап, жат-
сынап жатқанымызды айтпай-ақ қоялық, 
Абайдың да арнау жырларын көп айта 
бермейміз. Арнау жырлар, одалар мен 
эпитафиялар бұрын да жазылған, жа-
зыла да береді. Әңгіме оның қалай, қай 
деңгейде жазылғанында ғой. Жүрсіннің 
арнау өлеңдері – таза поэзия, көркем 
дүние. Себебі ол өлең арнаған кейіпкерінің 
болмыс-бітіміне, мінез-құлқына, тағдыр-
талайына, кісілік келбетіне, тек соған 
тән ерекшелігіне дендеп кіреді, дәлдеп 
айтады, дәйектеп жазады. Арнау жыр бол-
са да көркемдік кестесі келісіп, ойы мен 
образы тұтасып, алғашқы кездегі «е, ар-
нау өлең екен ғой» деген жеңіл пікіріңді 
салмақтандырып жібереді.

Қазақ жырының көшесінде өлең арнауда 
қамшы салдырмай қара үзген бір ақын болса, 
ол – Тұманбай Молдағалиев. Тұмағаңның 
арнау жырларының өзі бірнеше том болып 
қалар. Тіпті кезінде ақын арнау жырларын 
аса көп жазады деп сынға да ұшырағаны бар. 
«Ірі тартар диірмен, жиі салса бидайды» деп 
жазған Қадыр құрдасының уәжі де сондай 
кезде туды ма екен, кім білсін. Арнау жыр 
ақынның қандай жағын көрсетеді? Әрине, 
ол қаламгердің адамға деген мархабаты 

ақыны Табылды Досымовқа арнаған өлеңі. 
Жай ғана арнау ма бұл? Шымыр, шыншыл 
реквием. Шығыс Түркістанда қилы заманды 
бастан кешкен Қажығұмар Шабданұлына 
арнаған жыры:

Жат жерде жан табылмай сөзін ұғар,
Қытайда көзін жұмды Қажығұмар.
Солығын баспай кетті сорлы жүрек,
Жүректің сонша кімге жазығы бар?..
Тауысып түрмелерде бар қайратын,
Сексен жыл сағыныштан сарғайды ақын.
Тарықса көк бөрідей ұлығанмен,
Зарықса кімнің атап қарғайды атын?!. 
Сексен жыл суымады жалыны іштің,
Сексен жыл жуымады жанына ешкім.
  Құшағын айқара ашып Ажал ғана,
Құтқарды түрмесінен сағыныштың!
 Жүрегіңді суырып әкетердей солықты 

сөз емес пе? Әрине, Жүрсіннің тек қана 
арнау өлеңдері емес, жалпы ақындық бол-
мысы жөнінде көлемді мақала жазуға болар 
еді, бірақ басылымның мүмкіндігі шектеулі. 
Ендеше, бұл мақаланың түйінін тарқатуды 
ақынның өзіне берсек, сол дұрыс болатын 
шығар:

Біздің ауыл шалғайда, жер түбінде,
Бөлек біздің ауылдың дерті мүлде.
Бір сапарға шығып ем он үшімде,
Енді мына тағдырдың еркі кімде?
Ауыл қалды шалғайда, жер түбінде.     
Қайрылуға қайран жоқ, барам ұзап,
Жолдас болдым жандарға жанары жат.
Ішіп жүрген суымның бәрі– кермек,
Жұтып жүрген ауамның бәрі– аңызақ,
Қайрылуға қайран жоқ, барам ұзап.
Ұзап барам, қайтейін, барған сайын,
Қанша жылым бар енді, бар қанша айым?
Бәйтеректің басымын тамырынан,         
Алыстайтын – жапырақ жарған сайын...
Мен ақынмен ауылдаспын.  Оның 

ауылының аты да – Қарақұм, менің де. Оның 
Қарақұмы Жезқазған мен Қызылорданың 
шекарасында, зымыран ұшқан зымыстанның 
белінде, Байқоңырдың төрінде. Менің 
Қарақұмым – Маңғыстаудың қырында, Жем 
бойының жымында. Мен ақынмен сапар-
ласпын. Жыр жайлауына бірге сапар шек-
кен жолаушымыз. Тағдырласпыз. Өйткені, 
бүкіл ақын – баласы бір ананың. Ол ана-
мыз – қасиетті өлең. Бар бол, ақын дос, бес 
томдығың жұртыңа жүк болсын.

Өтеген ОРАЛБАЙҰЛЫ,
Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты

да жазған. Артық-кемі, алыс-жұлысы жоқ 
базына. Талай жыл бірге жүрдік. Алаштың 
сұсы Ақселеу аға, әңгіме айтқанда суды 
сөйлетіп, тасқа тіл бітіретін Қажығали аға, 
тағдырлы ақын Темірше, тамыры таза Та-
наш аға, жаны жұмсақ Жәнібек әнші, қазақ 
жырының Қазтуғанындай Несіпбек көкем, 
қашанда жағасы жайлауда Қайырбек көкем, 
футболдан өткен әлем чемпионатының 
бәрінде дерлік бас трибунада отырған 
Несіп дос, Жуалы аспанындай жарқырап 
тұратын Қасым құрдас, қарқылдап күліп, 
жарқылдап сөйлеп отыратын Әлеухан – 
Қажымұқан, күлкісі мен жұдырығы қатар 
жүретін баһадүр Баянғали, ой несін айтасыз, 
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Мұндай тойлар,  әрине,  тарихи-
танымдылығымен һәм тағылымдығымен 
құнды. Бұл тұрғыдан таразылағанда бәрі 
дұрыс секілді. Мерейтойлық іс-шаралар 
кезінде бабалар ерлігі туралы мейлінше 
жеткілікті айтылды. Оны індете зерт-
теп, дерегін тапқан, ел-жұртқа паш етіп, 
кеңінен танытқан қайраткерлер де барын-
ша құрметтелді. Бұған артатын еш өкпеміз, 
қоятын титтей де кінәміз жоқ. Майдан 
қыл суырғандай аса ыждаһаттылықпен, 
өте төзімділікпен атқарылған ұлан-асыр 
зерттеу, анықтау, дәлелдеу тақылеттес 
ғылыми-сараптамалық істер өте лайықты 
бағаланды. 

Дегенмен, осы орайда әлі де олқы 
соғып тұрған тұстарымызды толтырып, 
той тағылымын түгендей түскен жөн 
тәрізді. Бұл жерде тілге еткелі тұрғанымыз 
– ресми құжат бойынша негізделіп, 
қарапайым бұқарадан – жоғары билік 
эшалонына дейін  толық  қуатталған 
«Орбұлақ жеңісінің» осыдан жиырма бес 
жыл бұрын алғаш рет аталып өткен 350 
жылдық мерейтойы туралы ой.  

Иә, сол 1993 жылы республикалық 
деңгейде мерейтой өткізу туралы Үкімет 
қаулысы шықты. Ендігі кезек – қағаз 
жүзіндегі құжатты іске асыру. Ал бұл 
міндетті орындау алдыңғысынан да ауыр 
болмаса, оңай емес. Ойлаңыз: Одақ тарап, 
«балапан – басына, тұрымтай тұсына» 
тараған шақ. Шаруа шатқаяқтап, кез кел-
ген саланың сиқы сұйыла бастаған. Оның 
үстіне «тас түскен жеріне ауыр» демекші, 
барлық салмақ «Орбұлақ» орын тепкен 
бір ғана Панфилов ауданының иығына 
жүктелген. Бұдан асқан жауапкершілік, 
бұдан биік сенім бар ма?! Енді, қайтпек 
керек?

...Біздің бүйткен бұл іске,
Бытырлатып бір-бірлеп
Қабырғасын сөксе де, 
Қабақ шытпас ер керек! – 
дегендей, қаншалықты қиын бол-

са да қиюын тауып, қисынын келтіріп 
мерейтойды өз деңгейінде өткізу керек. 
Ал осынау ұлы ерлік орын алған жер-
де оған арналған ұланғайыр шараны 
ұйымдастыра алатын, сөйтіп, ғасырлар 
бойы бодандықтың бұғауында бұққан 
халқымызға соны серпін, тың рух сый-
лайтын  «Бүгінгі бейбіт заманның батыры» 
бар ма?

 Шүкіршілік... бар екен! Үміт ақталды, 
сенім сетінемеді. Есіл ерлер шыққан 
өлкеде еміренген елін елеулі шараны 
жүзеге асыруға жұмылдыра білетін, туған 
ел мен туған жер дегенде жүрегін жұлып 
беруге әзір ел ағасы табылды. Ол – сол 
Тәуелсіздігіміз тәй-тәй басқан тұста Пан-

Биылғы желтоқсан айының 1-і 
жазиралы Жаркент жерінің тарихында 

ерекше есте қалатыны сөзсіз. Тұңғыш Президент 
күні қаланың қақ ортасындағы саябақта Орбұлақтағы 

Жеңістің 375 жылдығына арналып керемет мемориалдық 
кешен ашылды. Сәулетті де сәнді. Асқақ та айбынды. Аты қандай 

сәтті қойылған, «Ұлы Жебе!». Облыс әкімі А.Баталов, Мәжіліс 
депутаты Қ.Сұлтанов, жазушы, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты 

Б.Нұржекеұлы бастаған бір топ зиялы қауым өкілдері лентасын қиып, 
құттықтау сөз сөйледі. Аудандық мәдениет үйінде ғылыми-теориялық 
конференция өтіп, көрнекті тарихшылар келелі баяндамалар жасады. 
«Қасиетті Орбұлақ» атты кітаптың тұсауы кесіліп, Б.Римова атындағы 

облыстық драма театр Орбұлақ шайқасы туралы спектакльдің 
премьерасын көрсетті. Аймақтық тарихи-танымдық «Орбұлақ» 

газетінің арнайы шығарылған нөмірі таратылды. Аста-төк 
ас беріліп, батыр бабалар рухына құран бағышталды. 

Бір сөзбен айтқанда, барлық шара жоспар 
бойынша өтті.

Президенттің кеңесшісі Әбіш Кекілбай 
асқан шешендікпен ақтарыла сөйлеп, 
күллі көпшілікті тіптен тәнті етті. 

Мерейтой кезінде бұл топыраққа 
еліміздің ең бір таңдаулы ұл-қыздарының 
табаны тиді. Олардың арасында көрнекті 
композитор, сол кездегі  Мәдениет  
министрі Еркеғали Рахмадиев, аты 
аңызға айналған ақын апамыз Фариза 
Оңғарсынова, жанкешті майдангер жа-
зушы Қалмұқан Исабай, қазіргі Халық 
Қаһарманы Бақытжан Ертаев, мемлекеттік 
қайраткер Гүлша Тәңірбергенова, тағы 
басқа да танымал тұлғалар болды. 

Айрықша атап өтер тағы бір мәселе: 
ата-бабамыз асқан ерлік көрсеткен 
бұл жерде Қазақстан Республикасы 
Қарулы Күштері сардарлары мен сар-
баздары ерекше белсенділік танытты. 
Сол кездегі Қорғаныс министрі, Кеңес 
Одағының Батыры, Халық Қаһарманы 
Сағадат Нұрмағанбетовтың тікелей өзі 
басқарған әскерилер мерейтойдың сал-
танатын жауынгерлік атрибуттармен 
тіптен арттыра түсті. Ықылым заманнан 
бері мүлгіген тау арасын бейбіт өмірде 
атылған қызылды-жасылды салюттер 
дүр сілкіндірді. Бұрынғы батырлар-
ша киінген азаматтармен қатар қазіргі 
заманғы сарбаздар бір сапта тұрып, ұрпақ 
сабақтастығын барынша әсем бейнеледі. 

Әдекеңнің осыншалық орасан зор 
шараны ұткырлықпен ұйымдастыра алуы 
тегіннен-тегін емес еді. Ол қашан да 
баршылыққа таспайтын, жоқшылықта 
саспайтын. Қандай істің болсын күрмеуін 
тез шешіп, айналасындағыларды ортақ 
ізгі мақсатқа жұмылдыра білетін. Қажет 
кезінде ақырын айтып та, батырып ай-
тып та сөзін өткізетін. Шенділермен 
шеңдесе, бұқарамен біте қайнасып 
қызмет ететін. Тіпті, есімі елге әйгілі 
ғалымдар мен тілімен құс қайырған ақын-
жазушылардың өзі Әдекеңнің білімі 
мен біліктілігін, парасаттылығы мен 
сұңғылалығын қапысыз мойындайтын. 
Оның қайраткерлігінің шарықтау шыңы 
әсіресе, сол бір тәуелсіздігіміздің таңы 
атқан алғашқы кезеңде айқын аңғарылды. 
Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев айтқандай: 
«Сана-сезімнің шиеленісі мен ширығуы 
ерекше болған...», ескі мен жаңа тай-
таласып, қарапайым халық тығырыққа 
тірелген сол бір аласапыран кезеңде 
ол өзінің нағыз туған жерінің патрио-
ты, ел үшін туған ер екендігін көрсетті. 
Қарым-қабілеті мен ұйымдастырушылық 
қасиеті бар қырынан жарқырай ашылды. 
Қысылтаяң кезінде халыққа ең керегі нан 
екенін ұғынып, ауданда күрт бетбұрыс 
жасады. Елді егіншілікке, оның ішінде 

ең қажеттісі – бидай егуге бейімдеді. 
Өзі де дамыл таппай, қарамағындағы 
шаруашылық басшыларына да тыным 
көрсетпей, ел қамы жолындағы игілікті 
іске жұмылдырды. 

Жаркент жеріне берілген «Еркін 
экономикалық аймақ» мәртебесінің 
артықшылығын пайдалануда да өзінің 
тапқырлығы мен іскерлігін мейілінше 
молынан қолданды. Қолда барды ұқсатуға 
тырысып, Жаркент жерінде көтерме базар 
салғызу арқылы аудан бюджетіне қыруар 
қаржы құйғызды. Аудан аумағы арқылы 
күн сайын ары-бері ағылып өтіп жататын 
жүздеген автокөліктердің экологияға 
тигізген кері әсерінің  өтеуін қайтаруды 
да қадағалады. 

Алматы, Талдықорған секілді қалаларда 
озат оқып жүрген жаркенттік студенттерге 
ауданнан шыққан атақты өнер, білім, 
ғылым, еңбек майталмандарының атында 
шәкіртақы тағайындатып бергізді. Жы-
лына екі рет мереке кезінде арнайы авто-
бустар жіберіп, оларды ауылдарына тегін 
тасымалдауды ұйымдастырды. Қазіргі 
күндері егемен еліміздің түкпір-түкпірінде 
әр салада  қызмет етіп жүрген бір кездегі 
сол бозбалалар мен бойжеткендер бүгінде 
сол ел ағасының әкелік қамқорлығын там-
сана еске алады. 

Ел үшін, елінің қазіргі қамы мен та-
рихи жады үшін жан-тәнін аямайтын ол 
«Әкім бол, халқыңа жақын бол» деген 
қағиданы бұлжытпай орындап, өзіне де, ел 
билігінде жүрген өзгелерге де қатаң талап 
қоятын. Талдықорғанға келген бір сапа-
рында Елбасымыз әкімдердің ел-жұрттың 
жағдайы жайлы есебін тыңдапты. Сонда 
Әдекең өзіне тән жігерлі де ашық даусы-
мен аудан туралы жан-жақты айта келіп, 
тек жағымды деректер мен дәйектерді ғана 
тілге тиек етпестен барлық ауыртпалықты, 
тіпті қылмыс жасап, істі болғандар 
жөнінде, олардың қайда, қандай жағдайда 
екендігі жайлы нақты мысалдармен 
айшықтап айтып беріпті. Оны естіген 
Нұрсұлтан Әбішұлының өзі: «Нағыз әкім 
деген осындай болады» деп Израильдің 
озық істерімен танысу сапарына бірге 
апарған екен.

Әдекең үлкенге қандай ізетті бол-
са, кішіге де соншалықты қамқор еді. 
Оларға сенім артып, жігеріне-жігер, 
қайратына-қайрат  қосатын.  Оның 
қамқорлығымен, шыңдауымен ширап 
өскен бірталай азаматтар кезінде бір-бір 
мекеме, шаруашылық, округ, ауданды 
басқарған. Қазір алды министрлікте, 
қалғандары әр алуан деңгейдегі  іс басын-
да тізгін ұстап отыр.

Іс  барысында айбарлы Әдекең 
жайшылықта өте жайдарлы еді. Сөз сап-
тауы, сөз мергендігі өзінше бір өзгеше бо-
латын. Табан астында тауып айтқан мірдің 
оғындай өткір, ойлы да отты, шоқша 
қарып түсетін тапқыр да күлкілі сөздері 
ел арасында әрқашан ауыздан-ауызға 
көшіп жүретін. Қарапайым халықтың 
оны қатты құрметтейтіні соншалық: 
Ескелді ауданындағы «Заря коммуниз-
ма» совхозында директор болған кездегі 
оның көзін көріп, еңбегін  бағалаған ел-
жұрт өз ауылдарынан бір көшенің атын 
беріпті. «Жақсының жаттығы жоқ» деген 
осы болар, сірә! Өзі тұңғыш әкім болған 
аудан орталығы –Жаркент қаласының 
үлкен бір көшесі және Көктал ауылының  
орталық көшесі де ол кісінің есімімен 
аталады. 

Көзі тірісіндегі келелі ісі, кемел қалпы 
қазір де көмескі тартпай, қайта   оның 
кісілік келбетін одан әрі көріктендіріп 
келе жатқанына мұндай мысал өте көп. 
Соның бастысы да бірегейі – жоғарыда 
атап өткен «Орбұлақ» тойындағы орасан 
зор ұйымдастырушылық ұтқырлығы, 
қайраткерлік қарекеті. Осы Ұлы Жеңістің 
күні кеше ғана атап өтілген 375 жылдық 
мерейтойы шеңберінде  мерекелік 
шараның ізін суытпай Әдекеңдей ердің 
есімін тағы бір рет еске түсіріп, ерен 
еңбегін ерекше атап өткенді жөн көрдік.

Тоқтарбай КЕРІМҚҰЛОВ,
ҚР АШМ «Қазсушар» 

РМҚК Алматы филиалы 
Панфилов өндірістік 
учаскесінің басшысы 

ОРБҰЛАҚТЫҢ
ӨР ҰЛЫ

филов ауданының тұңғыш әкімі болған, 
өзі туралы кітапқа берілген атына заты сай 
«Орбұлақтың өр ұлы» атанған  Әділшайық 
Ыбыраймолдаев еді. 

Әдекең жаратылысынан еңбекқор 
Жаркент жұртын жарты әлем назарын 
тіккен үлкен мерейтойды ұйымшылдықпен 
өткізуге аса ізденімпаздықпен ұйытқы бо-
лып, іскер басшылық жасай білді. Соның 
нәтижесінде: 

 Бүкіл той шығыны сырттан еш көмек 
алмай, тек Панфилов ауданының күшімен 
атқарылды;

 Ерте көктемнен бастап Үлкенағаш 
ауылынан Белжайлауға дейінгі  елу 
шақырымдай тау жолы толықтай күрделі 
жөнделіп, «Волга», «Жигули», тіпті 
шетелдік жеңіл көліктер еш кедергісіз 
баратындай жағдай жасалды;

 Төрт түліктің баруына уақытша 
тиым салынып, той басталғанға дейін 
ж а й л а у д ы ң  т а б и ғ и  к ө р і н і с і  т ұ м с а 
қалпында сақталды;

 Әскери техникаға қосымша сол 
кездегі «Гвардия» совхозының аса қуатты 
«Урал» автомашинасы пайдаланылып, 
жиырма тонналық гранит  ескерткіш тас 
биік таудың басына жеткізілді;

 Колхоз-совхоз басшылары Үштө-
бедегі комбинатқа киіз үй жасауға арнайы 
тапсырыс беріп, аудан орталығында олар 
қазақы оюмен безендірілген ақ матери-
алмен қапталды, сөйтіп, шаруашылық 
мақсаттағы қараша үйлерді қоспағанда 
Белжайлау төрінде қонақтарды күтуге 
арналған 518 үй тігілді, оның ішінде 
бұрын-соңды болып көрмеген он екі 
қанат зәулім «Ақорда» жасалып, үкіметтік 
мәртебелі қонақтар сонда күтілді;

 Ауданға судай жаңа жиырма «Рафик» 
жолаушылар көлігі сатып алынып,  Алма-
ты қаласынан ақын-жазушылар мен та-
рихшы ғалымдар, тағы басқа да көптеген 
зиялы қауым өкілдері, тойға арнайы 
әкелініп, қайтадан апарылды;

 Осы тойда тұңғыш рет аламан ат жа-
рысында «Жигули» жеңіл көлігі бәйгеге 
тігілді.

Бүкіл Алты алаштың азаматтары 
қатысқан аталмыш тойдың құндылығы 
сонда: біріншіден, мұнда бүгінгі ұрпақтары 
өздерінің келешегі үшін қасықтай қаны 
қалғанша шайқасып, жанын құрбан еткен 
хас батыр бабала рымыздың рухына тағзым 
етті. Екін шіден, енді ғана егемендік алған 
ұлты мызға  бұл шара зор рух, тың серпін 
берді. 

Сол кездегі Қазақстан Республика-
сының Премьер-Министрі Сергей Тере-
щенко салтанатты жиналыста қазақша 
сөз сөйледі. Халқымыздың қалаулы ұлы, 
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Кеше Көкшетауда орыс драма 
театрында жаңа драмасын  қойып 
жүрген белгілі режиссер, тарлан 
талант Талғат Теменов телефон 
соқты. Астанадағы өртеніп кеткен бес 
қыздың қазасына қатты қайғырып 
тұр екен. Дауысы дірілдеп, күрсінісі 
трубканы жарып жіберердей күйзеліп 
тұр. «Қазыбек бауырым, сен мықты 
ақынсың ғой, мен ағаңмын, көкеңмін, 
осы уақытқа дейін сенен ешнәрсе 
өтінген емеспін. Осы бес періштеге 
арнап өлең жазшы, ағаңның бір өтінішін 
орындашы» деді. Мен Қызылорда 
облысында да үш ұлдың өрттен қаза 
тапқанын айтып едім, оны естімегенін 
айтты. Содан соң үкіметтен бастап, 
жауапты министрлерді сыбап салды.  
«Қайда біздің әкімдер, министрлер, 
депутаттар, неге жаназаға бармайды?!. 
Бұл ел болып аза тұтар қасірет қой! – 
деді ашынып.  Мен депутаттардың ел 
аралап кеткенін жеткіздім.  «Көп өлең 
жазылып жатыр және бәрі дерлік шын 
жүректен шыққан шынайы жырлар, 
көбісі біздің сайтымызда басылды» – 
деп едім, «Дұрыс қой, бірақ маған сенің 
жазғаның керек болып тұр» – деді.  
Өзіміздің де өзегіміз өртеніп жүр еді, 
қадірлі ағамыздың өтініші де қозғау сап, 
қолға қалам алдық.
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Қайран қазақ қалай ғана көп болар –
Біздер өртеп жібердік –
Бес баланы – бес гүлді…
Періштелер –
Пейішке ұшып кетті олар,
Мазаламас енді қыздар ешкімді…
 
Шекесі тар шенеуніктер ұсақтап,
Балалардың несібесі тоналды…
Аязында Астананың бірін-бірі жылытумен құшақтап,
Жатқан қыздар жалынды отқа оранды…
 
Бұдан кейін біздерге кім сенеді?
Көктей солды қызғалдақтар көкөрім…
Көкке ұшып кетті олар, себебі,
Жер бетінде періштеге жоқ орын!..
 
Бейкүнәлар, азабыңды тартамын,
Жүрегіме салар ізін әр сыз күн…
Шыдады олар аязына Арқаның,
Шыдамады аязына атқамінер арсыздың…
 
Қызыл отқа қидық қалай қыздарды,
Аяз би жоқ – алдан олар не күтті?.
Аязбеттер болғаннан соң ызғарлы,
Аяз Ата жарылқар деп сеніпті…
 
Ақордамыз тұрған асқақ қалада,
Бес періште кетті өртеніп, қан жылатып халқымды…
Қызылорда, Қармақшыда қармақ салып балаға,
Улы түтін тұншықтырды алты ұлды…
Алты ұл солай аспанға ұшты, жаның шыдай ала ма!
 
Аузын ашса, өлең емес… Зар шыққан,
Қаламын тек қару еткен ақынбыз.
Бала жасай алмай жүріп балшықтан,
Барымызды өртеп келе жатырмыз…
 
Ел сенетін ерлеріміз қайда әлгі?..
Тұрмыстың бұл тұманы әлі торлауда…
Әлеуметтік қорғауымыз айналды –
Әлеуметті қорлауға!..
 
Тәуелсіздік – бағым-барым деп келем,
Әйтпесе көп жүректегі жарамыз…
Бес періште қазасына
Беттері бүлк етпеген
Билікпенен біздер қайда барамыз?!.

 Қасиетсіз табыса алмас көп елмен,
Қасіретті ата-ананың таңдауы деп тауыпты…
Тілсіз жауды кінәлаймыз, дегенмен,
Бетсіз жаулар бәрінен де қауіпті!..
 
Соғыс жоқта құрбандықтың алды емес бұл, арты да…
Әр қазаның әрқашан да арты ауыр…
Әкім егер жақын болса xалқына,
Алты ұлымыз болар еді алты ауыл!..
 
ӘлиНұр деп қойған атың керемет!
Шерін қалай тарқатайын көңілдің…
Нұр болса да есіміңде, не керек –
Нұрын көрмей кеттің мынау өмірдің…
 
Абзал деген атың қандай қарағым,
Алдарыңда көп қоғамның қарызы…
Алдияр деп қойса да атын баланың,
Алдиярға жетпей кетті арызы…
 
Баспанасыз қалды қазақ қыс күні,
Перзенттер жоқ –
Тірліктен бұл мән қашты…
Балаларды өртеген от ұшқыны
Аналардың жалынына жалғасты!..
 
Ұран болар Ұлттың қашан бар үні,
Құтқарады құлдықтан кім сананы?
Өзегімді өртеген от жалыны
Жанымды өртеп барады…
 
Сүрінетін сүйексіңді сүреде
Тексіздіктен бізге бақыт жоқ қонар…
Тілін білмес – тірлігіңді біле ме!
Шет тілінде сөйлейтіндер шет болар!..
 
Дар ағашын дайындаған дараға,
Тұрмыспенен тұсау салып данаға,
Тиын-тебен тастап қойып балаға,
Бар байлығын шашып келген далаға,
Үкіметке үкім етер күн келді!
Шығарайық іштен тынған үнді енді –
Сіз қайдасыз, Ұлтқа қарыз Нар аға?!
Ерміз бе біз, Елміз бе біз –
Ендеше,
Бер Бостандық санаға!

07.02.2019.

Қазыбек ИСА,
Qazaquni.kz

Былтыр жазда Қызылорда облысы Қармақшы ауданында бір отбасының үш ұлы, биыл 2019 

жылдың 9-қаңтарында Қызылорда қаласында саяжайды паналаған отбасының Әлинұр, 

Алдияр, Абзал атты үш ұлы, ал 4-ақпанда Астанада аядай лашықта тұрып жатқан бір 

отбасының бес қызы өрттен қаза тапты…. Үш оқиғада да көп балалы отбасының әке-шешелері 

түнгі жұмыста болған… Қу жоқшылық! Өткенде ғана Әлеуметтік қорғау министрі көп балалы 

аналарға 16 мың теңге көп деп, елдің ызасын тудырса, кеше вице-министрі ауыр қасіретке 

ұшыраған ата-аналардың түнгі жұмыс істеуін «бұл олардың таңдауы» деп елді шошытты…. 

Әлеуметтік желіде жұрт Әлеуметтік қорғау министрі мен вице-министрін орнынан кетсін деп 

шулап жатыр…

ЖАЛЫН

ЖЕР БЕТІНДЕ 
ПЕРІШТЕГЕ 
ЖОҚ ОРЫН!..


