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СЫН ТҮЗЕЛДІ,

МІН ҚАШАН ТҮЗЕЛЕДІ?
Үкімет басшыларының
төрт көзі түгел жиналған
ордалы отырыста
Қазақстан Президентінің
сөйлеген сөзінің басым
бөлігі орын алып жат
қан кемшіліктерді ашып
көрсетуге арналды,
сыналмаған сала қалмады
десек артық айтқандық
емес. Әсіресе, еліміздегі
экономикалық дамуға
баса назар аударған
Қасым-Жомарт Тоқаев
оны несиелендірудің
көңіл көншітпейтінін,
өткен жылы ол бір
пайызға төмендегенін
мысалға келтірді. 2019
жылы ЕАЭО елдері
арасында инфляция
бойынша «чемпион»
болғанымызды да еске
салды.

ШЫРҚАУ
БИІК

Қазақстанның еңбек сіңірген
артисі, мемлекеттік сыйлықтың
лауреаты Кеңес Жұмабеков
туралы үзік сыр
Кеңес, негізі, ылғи айналасын
дағы құбылыстардың өзінен бал
жинаған арадай, алдағы образына
қажетті материал іздейді. Белгілі
қойылымға қатысты әдебиеттен
бөлек психологиялық оқулықтарға
дейін ақтарып, ұзақ еңбектенеді.

8-9
бет

2

бет

ҚАЗАҚ АНАЛАРЫНА

ЕСКЕРТКІШ ОРНАТУ КЕРЕК
Астананың Атымтай жомарты атанған алтындай Алтынбай інімнің шаңырағындағы
кезекті бір отырыста аты алты Алашқа белгілі бір ағамыздың өзінің анасының ерлігі
туралы әңгімесін есіткенде қазақ әйелінің не деген данышпан, не деген көреген және ең
бастысы не деген төзімпаз екеніне қайран қалып, қатты риза болдым!
Бірден ойыма Қазақ аналарының даналығы (ішінде әзіз әжелерім, аяулы анам да,
асыл жарым, әдепті бауырмал әпкелерім, қадірлі қарындастарым, тәрбиелі қызғалдақ
қыздарым, сәлемін үзбейтін инабатты да, иманды келіндерім де бар) ешқандай
әлемде, ешқандай елде жоқ қой деп ойладым!

НЕБЫВАЛАЯ ПАНИКА

ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА В КИТАЕ
12
бет

С самого начала появления и распространения коронарного вируса в
Китае скончались по данным на 29 января 132 человека, зафиксированы
около 6000 случаев заражения. Предположительно, их может быть еще
больше – свыше 9 000. Может ли вирус в XXI веке убить миллионы людей,
как «испанка» в 1919 году? Откуда он появился? Чем новая разновидность
отличается от известных ранее?

3
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АБАЙ
ӨЛЕҢІН НЕГЕ

БҰРМАЛАЙМЫЗ?
Елге өз деңгейінде танылып үлгерген
ақын жігіт Абайдың «Жасымда ғылым
бар деп ескермедім» өлеңінің бесінші
жолында: «Бұл мақұрым қалмағыма кім
жазалы» дейді. Кінәлінің жазаланатын,
жазаланбайтын түрі болады. Қылмыс
жасаған адам жазаланады...

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

11
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Жазылу индексі – 65380
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СЫН ТҮЗЕЛДІ,
МІН ҚАШАН ТҮЗЕЛЕДІ?
Жақында ғана Мемлекет
басшысы Қасым-Жомарт
Тоқаевтың төрағалығымен
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің кеңейтілген отырысы өткені белгілі. Алдымен
өткен жылдың әлеуметтікэкономикалық даму
нәтижелері қарастырылып,
былтыр жақсы көрсеткіштерге
қол жеткізгеніміз жайында айтылып, экономикалық өсім 4,5
пайыз болғаны атап өтілді.
Үкімет басшыларының төрт көзі
түгел жиналған ордалы отырыста
Қазақстан Президентінің сөйлеген
сөзінің басым бөлігі орын алып жат
қан кемшіліктерді ашып көрсетуге
арналды, сыналмаған сала қалмады
десек артық айтқандық емес. Әсіресе,
еліміздегі экономикалық дамуға
баса назар аударған Қасым-Жомарт
Тоқаев оны несиелендірудің көңіл
көншітпейтінін, өткен жылы ол
бір пайызға төмендегенін мысалға
келтірді. 2019 жылы ЕАЭО елдері
арасында инфляция бойынша
«чемпион» болғанымызды да еске
салды. Мемлекет басшысы еліміздегі
қаржы саясатының тиімділігін
арттыру керектігін де баса айтты.
Оның айтуынша, банк секторының
экономиканы дамытудағы көрсет
кіштері жылдан жылға құлдырап
барады, корпоротивтік саланы
несиелендіру – 8,7, шағын және
орта бизнесті – 18, ауыл шаруашы
лығын несиелендіру – 48 пайызға
төмендеген. Ал тұрғындарды
несиелендіру 24 пайызға артқан,
оның ішінде үштен екісіне ешқандай
кепілдіксіз қаржы берілген. Кіші
және шағын бизнесті салықтан

КОРОНОВИРУСҚА
ҚАРСЫ ШАРАЛАР
ҚАБЫЛДАНДЫ
ҚР Үкіметі жанындағы
ведомствоаралық комиссия Қазақстан аумағында
коронавирустың таралуына
жол бермеу үшін бірқатар
қосымша қорғану шараларын
қабылдады.
Атап айтсақ: 1. 2020 жылғы 29
қаңтардан бастап ҚР мен ҚХР ара
сында жолаушылар автобусының
тасымалы уақытша тоқтатылды;
2. 2020 жылғы 1 ақпаннан бастап
ҚР мен ҚХР арасында жүретін
жолаушылар пойыздарының
бағдары уақытша тоқтатылады; 3.
2020 жылғы 3 ақпаннан бастап ҚР
мен ҚХР арасындағы жүйелі әуе
қатынасы уақытша тоқтатылады;
4. ҚХР азаматтарына визалар беру
тоқтатылды; 5. 2020 жылғы 4-8
ақпан аралығында Халықаралық
теннис федерациясының Федера
ция кубогының іріктеу матчтарын
ҚХР-дың Дунгуан қаласынан
Нұр-Сұлтан қаласына ауыстыруы
туралы ұсынысы қабылданбады,
сондай-ақ , 2020 жылғы 12-16
ақпан аралығында су добынан Азия
іріктеу чемпионаты өткізілмейтін
болды. Ведомствоаралық ко
миссия жағдайды тәуліктік ре
жимде қадағалауда. Биылғы
29-қаңтардағы жағдай бойын
ша Қазақстан Республикасында
коронавирус инфекциясымен
сырқаттану оқиғасы тіркелмеген.
Аталған мәселе ел басшылығының
ерекше бақылауына алынған.

босату олардың дамуына мүмкіндік
жасайды. Сонымен бірге Арнаулы
экономикалық аймақтарды да
салықтан босатқанмен бірнеше
жыл өтсе де олардан қайтарылым
болмай жатыр. 2018 жылдың өзінде
4,5 трлн. теңге салықтық жеңілдіктер
жасалды, нәтижесінде бюджет кірісі
32 пайызға азайған.
Президент тұрғындарымызды
баспанамен қамту бағытында
құрылыс материалдары мен құры
лысты жобалау жұмыстарының
тым қымбат болуы сәйкесінше
пәтерлер бағасын да негізсіз көтеріп
жіберетінін айтып бұл салаға да сын
айтты.Осыған орай бағаны тиімді
қалыптастыруға тапсырма берді.
Мемлекет басшысы біздегі
к в аз и м е м л е к е т т і к с а л а ғ а
нақтырақ тоқталды. 2007-2018
жылдар аралығында мемлекеттік
холдингтерге 7 трлн. теңгеден аса
қаржы бөлінген, бірақ айтарлықтай
нәтиже жоқ. Есеп комитеті көптеген
кемшіліктерді анықтаған. Біріншіден,
бірін бірі қайталайтын, штаттары
қампиған мекемелер көп. Мысалы
«Бәйтеректің» ғана 63 мекемесінің 11
еншілес бөлімдері бар, онда 2,8 мың

қызметкер, «КазАгроның» 3 еншілес
компаниясында 2 мың қызметкер
тіркелген. Бір ғана «Бәйтеректің»
әкімшілік шығыны 54 млрд. теңгеден
асады, оның 24 млрд. теңгесі
айлыққа жұмсалады екен. Демек,
квазимемлекеттік мекемелерді
оңтайландыруға берілген тапсырма
орындалмаған. Мұндай жағдай өзге
де салаларда жетіп артылады.
Мемлекет басшысы осы отырыста
айтылған өзге де сынға байланысты
аталған кемшіліктерді жоюға
Үкіметке нақты тапсырма беріп,
бұл мәселеге көктемде міндетті түрде
қайта оралатынын ескертті. Дана
халқымызда бұрыннан келе жатқан
«Сын түзелмей, мін түзелмейді»
– деген түсінік бар. Бұл жолы сын
аз айтылған жоқ, оны орынды
деуіміз керек. Қашанғы «Қырып
жатырмыз, жойып жатырмыз!» деп
мақтанып, өзімізді өзіміз алдай
береміз.Кемшіліктерімізді көзге
түртіп көрсетіп, соны түзегеніміз жөн.
Сонымен біздің жоғары билікте сын
түзелді делік, ал мін қашан түзеледі?
Оны алдағы уақыт көрсете жатар…

АБАЙ МЕРЕЙТОЙЫНА ЕРІКТІЛЕР
ЕРЕКШЕ ҮЛЕС ҚОСПАҚШЫ
Шығыс Қазақстан облысында ұлы ақынның 175 жылдығына
орай өткізілетін шараларға өз еріктерімен құлшыныс білдірген
500 волонтер қатыспақшы.
Биыл «Волонтерлер
жылы» жарияланғаны белгілі.
«Жас келсе – іске» демекші,
бұл бастаманы әсіресе, елі
міздегі жастар қызу қолдап
жатыр. Аймақтарда қандай
да бір қоғамдық істердің
ортасынан жастарды көруге
болады. ШҚО Ішкі саясат
басқармасының басшысы
Ирина Смиттің айтуынша,
қазірдің өзінде еріктілер саны
аз емес көрінеді.Өңірдің
көптеген жоғарғы оқу орын
дары студенттері ниет біл
діруде. «Абай мерейтойына

орай ұйымдастырылатын
шараларға жалпы саны 500
волонтер тарту жоспарланып
отыр. Сондай-ақ, 47 кәсіби
гидтің тізімі жасақталған.
Бұдан бөлек, тағы да 50 гид
пен аудармашыны қосымша
оқытамыз», – дейді ол. Абай
ауданындағы Қарауыл ауы
лында облыстың әр өңірі жеке
киіз үй құрады. Көктемде
бұл киіз үй қалашығының
аумағында 2 мыңға жуық
көшет отырғызылады. Осы
жұмыстарға ерікті жастардың
көмегі аса қажет.

ЖЕКЕ ҮЛГІДЕГІ
ДИПЛОМДАР БЕРІЛЕДІ
2021 жылдан бастап Қазақстанда жоғары оқу орындарының
мемлекеттік емес жеке үлгідегі диплом беруі туралы норма
күшіне енеді.
Бұл жайында ҚР Білім
және ғылым министрі Асхат
Аймағамбетов педагогикалық
жоғары оқу орындарының
студенттерімен кездесуінде
айтты.
Кездесу ашық диа
лог форматында өтті. Кез
десу барысында Асхат
Аймағамбетов білім са
ласы үшін маңыздылығы
орасан зор екі құжаттың
қабылданғанын атап өтті.
Олар – 2020-2025 жылдарға

арналған білім мен ғылымды
дамытудың жаңа мемлекеттік
бағдарламасы мен «Педагог
мәртебесі туралы» ҚР Заңы.
Министр педагогикалық
қызметкерлердің жұмыс
жағдайын жақсарту және
барлық деңгейде білім сапа
сын арттырумен жаңартылған
білім бағдарламасының
артықшылықтары төңірегінде
министрлік атқарылып
жатқан жұмыстар туралы
айтып берді.

www.qazaquni.kz

Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасынан кейін
Үкімет биылғы бюджет шығынын қысқартуға кірісті. Осыған
дейін, 30 миллиард теңге қажеті шамалы шараларға жұмсалайын
деп тұрған жерінен қазынамызда қалдырылды.

ҮКІМЕТ ҚАРЖЫ
ҮНЕМДЕУГЕ КӨШТІ
Мемлекеттің миллиард
тары мағынасыз жиындарға
жұмсалса, министрлерге оңай
тимесі белгілі. Тоқаев бюджет
қаржысын алдағы уақытта
үнемдеуді қатаң тапсырып,
қажеті шамалы шараларды
өткізуге ұзақ мерзімді мораторий
жариялады. Тіпті, биыл Дубай
да өтетін ЭКСПО-ға бөлінген
9 миллиард теңге де қайта
қаралуы мүмкін. Егер комисси
яда оның тиімділігін дәлелдей
алмаса, кететін шығын қайта
түзетіледі. Тоқаевтың тапсыр
масы бойынша екінші деңгейлі
банктерді сауықтыруға да бюд
жет қаржысы жұмсалмайтын
болды. Қоржындағы қаража
тын нарықта тиімді айналды
ра алмаған банктерге көмек

берілмейді. Шығынды азайту
деген тек министрліктер мен
әкімдіктердің ақшасы емес,
квазисекторға да қатысты.
Енді оларға да тықыр таяды.
Әлихан Смайылов, ҚР Қаржы
министрі: – Холдингтердің
басқармалары өз шығыстарына
талдау жасап, директорлар
кеңестеріне тиісті ұсыныс
енгізу қажет. Соның ішінде
«Бәйтерек» және басқалары
да бар. Үкімет мүшелерінің екі
апта уақыты бар. Осы уақыт
аралығында министрліктер,
әкімдіктер, ұлттық компа
ниялар – барлығы шығынды
қысқарту туралы ұсыныс беруі
тиіс. Сөйтіп биылғы бюджет
шығыны екінші рет қысқаруы
керек.

ҒҰЛАМА ҒАЛЫМ МҰРАСЫ –
САРҚЫЛМАЙТЫН ҚАЗЫНА
ҚР Мемлекеттік хатшысы
Қырымбек Көшербаев ӘлФараби атындағы Қазақ
ұлттық университетінің
Студенттер сарайында
өткен шарада Әбу Насыр әл-Фарабидің 1150
жылдығын мерекелеу ресми
түрде басталғанын айтты.
Мемлекеттік хатшы ӘлФарабидің 1150 жылдығын
мерекелеу ұлы ғұлама мұра
ларын және біздің елдегі,
с о нымен б і р г е ш е т е лде г і
әлемдік өркениет дамуына
қосқан үлесін зерделеуге,
жастардың ұлттық мақтаныш
сезімін қалыптастыруға,
сондай-ақ, оларды ғылыми
қызмет саласына тартуға
мүмкіндік беретінін атап
өтті. «Құрметті қонақтар!
Баршаңызды Әл-Фарабидің
1150 жылдық мерейтойы
мен құттықтаймын. Сіздерге
сәттілік тілеймін», – деді ҚР
Мемлекеттік хатшысы. Уни
верситет қабырғасында «Әл-

Фараби кітапхана орталығы»
ашылды. Тұсаукесер бары
сында қонақтар ұлы ой
шылға арналған мұражай
экспозицияларымен таныс
ты, оның шығармалары
қойылған көрмені, Абай мен
Алаш қозғалысының қайрат
керлеріне, сирек кездесетін
және құнды кітаптар қорына
арналған сандық залды аралап
көрді. Алдағы уақытта «ӘлФараби кітапхана орталығы»
ұлы ойшылдың идеялары мен
шығармашылығын насихат
тайтын болады.

ҚАМҚОРЛЫҚ КӨРСЕТУ
ҚАНЫМЫЗДА БАР ҚАСИЕТ
Түркістан облысында 500-ге жуық отбасы
«Қамқорлық» кешенді
бағдарламасы бойынша
жан-жақты көмек алды.
Өңірде өмірлік қиын
жағдайға тап болған жандарға
қосымша әлеуметтік қолдау
көрсетудегі жаңа жоба аясында
1534 отбасына, яғни 6643 адамға
көмек көрсетілмекші. Түлкібас
пен Бәйдібек аудандарында
тұрмысы төмен отбасыларға
көмек көрсетілуде. Бұл мақ
сатта жергілікті бюджет арқылы
1,6 млрд. теңге көлемінде
қаржылай қолдау көрсету
қарастырылуда. Осы және
өзге де маңызды мәселелер об
лыс әкімі Өмірзақ Шөкеевтің
төрағалығымен өткен мәжілісте
қаралды. Аймақ басшысының
тапсырмасына сәйкес жүзеге
асырыла бастаған жаңа бағ
дарлама аясында тұрмыс
тауқыметін тартқан жандар

ды қажетті азық-түлікпен
қамту, медициналық жәрдем
беру қарастырылған. Оларды
тұрақты жұмысқа орналасты
рып, мамандығы жоқ азамат
тарды қайта оқу курстарына
жолдама беру мен баспанамен
қамту мәселесін демеушілерді
тарта отырып шешу көзделген.
Аталған шараға жергілікті
атқарушы орган өкілдері,
аудандық мәслихат депутаттары
жеке кәсіпкерлер қатысуда.
Өмірзақ Шөкеевтің тапсырма
сына сәйкес олар әр үйді жеке
аралап, жағдайымен танысып,
қамқорлық көрсететін болады.
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Астананың Атымтай жомарты атанған алтындай Алтынбай інімнің шаңырағындағы
кезекті бір отырыста аты алты Алашқа белгілі бір ағамыздың өзінің анасының ерлігі
туралы әңгімесін естігенде қазақ әйелінің не деген данышпан, не деген көреген және ең
бастысы не деген төзімпаз екеніне қайран қалып, қатты риза болдым!
Бірден ойыма Қазақ аналарының даналығы (ішінде әзіз әжелерім, аяулы анам да,
асыл жарым, әдепті бауырмал әпкелерім, қадірлі қарындастарым, тәрбиелі қызғалдақ
қыздарым, сәлемін үзбейтін инабатты да, иманды келіндерім де бар) ешқандай әлемде,
ешқандай елде жоқ қой деп ойладым!

ҚАЗАҚ АНАЛАРЫНА

ЕСКЕРТКІШ ОРНАТУ КЕРЕК
Қазақ аналарына Астанада ғана емес, әр
қалада, әр ауданда алып ескерткіш орнату
керек деген ой туды!
Иә, ешқашан жат елдің жамылғысын, қапқара киімді қалың жамылып, тұмшаланып,
тұйықталып, тығылып жүрмеген, қажет
кезінде қару алып, шапқыншылықта шалбар
ланып жауға шапқан, керек кезінде кесімді
сөзін хан алдында да кесіп айтқан (Жезбике
ана, Домалақ ана, Жиренше шешен жары
Қарашаш, Алпамыс пен Қобыланды, Ер
Тарғынның тб әйгілі хандарымыз, баһадүр
батырларымыз бен атақты ақын-жырау,
белгілі билеріміздің аналары мен асыл жар
лары, қарындастары тб.) .
Қылышынан қан тамған қаһарлы Кеңес
империясының жаназасын алғаш айтқан
әйгілі Қазақ Желтоқсанында да мұзды алаңда
мұздай қарулы әскерге аттан салып атқа
мінген де Қазақ қыздары! Мен сонда алаңға
шыққан алдаспан Алаш Жігіттеріне қайрат
берген Ұлттық намыспен бірге ең алдымен
Қазақ қыздарының қаһармандығы мен
қайрауы деп білемін.
Кешегі нарық дәуіріне өткенде нардай
қайрат көрсетіп, базарларда бар еңбегін са
лып, отбасыларын асырап қалған да Қазақ
аналары!
Бүгін де биік сана, білікті де білімді
тұлғаларымен тұрмыс түзеуге де, Ел тірлігіне
де Ерлермен бірге ерекше үлес қосып отырған
да ҚАЗАҚ АНАЛАРЫ!
Әйгілі тарлан ағамыздың тағылымды
әңгімесіндегі өзінің анасының ерлігі Неде деп
ойлайсыздар?
Қызыр аралаған Қызылдың құмында,
шағылы мен шағаласы қатар шулаған Шар
дарада туған ағамыздың айтуынша, үйіне
қонақтар келгенде күтіп жатқан бұларға
әлгілер «ішпейсіңдер ме өздерің» дейді
екен. Сонда дайын отырған бұлардың алдын
ораған анасы: «Әкелеріне тартқан бұлардың
ерніне елу грамм тисе болды, еріп кетеді,
зорламаңдар!» дейді екен.
Ағамыз бір күні анасынан сұрапты: «Біз
бәріміз ішуге кетәрі емес болып қайдан
шыққамыз? Әкеміз ішпейді. Сіз болса да та
тып алмайсыз?» депті.
Сондағы анасының жауабын естісеңіз
қайран қаласыз!..

«Әкелеріңнің артын жауып келе жатқан
менмін ғой» деп, бәрін жайып салыпты.
Сөйтсе, әкелерінің анда-санда жылына
үш төрт рет ішетінін шешесінен басқа бүкіл
ауылда ешкім білмейтінінде аналарының
алапат еңбегі, көрегендігі, даналығы бар екен!
Ішу дегеніңіз былай тұрсын, күйеуінің
көзіне шөп салғанының үстінен түссе де,
еріне де, еліне де, балаларына да әкелері
өмірден өткенше білдірмей өткен екен.
– Неге ішкенін де, істеген күнәсін де
жасырған анаңыз? – деймін ғой ағамызға.
– Балаларының, елдің алдында Менің
Ерімнің – отбасымның иесінің абыройы
түседі ғой, өз күнәсімен өзін жеп қояды ғой»
– деп жауап беріпті Асыл Ана!
Не деген Кемеңгерлік!..
Ағамыздың әкесі ішетін кезде әйеліне
«маған оңаша бөлме керек» дейді екен. Сол
кезде оңаша бөлмедегі «духовкаға» әйелі
арақты және ішіп-жемін толтырып, бөлменің
есігін тарс етіп жауып қояды екен. Кім,
қандай қонақ, тіпті құрметті құдалары келсе
де, (шәй ішуге келген Шәрбаттарға болса да
жол жоқ…) «ауырып жатыр» деп есігін ашпай
ды екен ғой жарықтық…
– Анда-санда дәрет сындыруға далаға
шыққанда бет-аузы күп болып ісіп, көзі
қызарып кеткенін, әжетханаға әрең
тәлтіректеп барып келгенін көріп, «шынын
да әкеміз қатты ауырып жатыр екен ғой» деп
ойлайтынбыз. Ішеді деп кім ойлаған? Оның
үстіне әкемізге жабысып, аузын иіскемейміз
ғой. Бетіне қарауға да қаймығамыз. Бәрі
шешеміздің шектеуі, тәлімді тәрбиесі –
«әкелеріңе айтамын» десе, бұзықтығымызды
ұмытып, жым боламыз. Әкеміздің ішетінін
біз түгіл бүкіл ауыл білмей кетті солай… «Ол
енді анамыздың айрықша кемеңгерлігі» деген
көкеміз риза болып есіне алады әке-шешесін.
«Ал енді әйелінің көзіне шөп салғаны
туралы не әңгіме» деймін ғой журналистігім
қыстап мен де.
О-о, ол енді сұмдық әңгіме!
Шардара ауданының әр арығының
шетіндегі оман арықтар маңына қауын
егеді екен ел. Шайла тігіп алып, ала жаздай
қауындықтың шабығын шауып жатады екен
елдің еркектерінің бәрі…
Ағамыздың қауын егіп жатқан әкесіне

түсте кеспе көже мен шәйін апарады екен
апамыз.
Бір күні түсте құдаларының құдайы
тамағы болатын болғасын, түсте емес –
бір-екі сағат ерте барып қалыпты әдеттегі
уақыттан. Сонда күйеуінің күнәлі ісінің
үстінен түскен ғой! Бүгінгінің кейбір заңқой
заржақ әйелдері болса, бұл сұмдықты сурет
ке түсіріп, фейсбукке жариялап, полиция
шақырып, балаларына жайып салып, базаршу қылатын еді…
Ал біздің асыл да, аяулы апамыз не істеген
десеңізші?!.
Көрмеген секілді кетіп қалып, Сырдың
бойындағы қалың тоғайдың ішінде қамығып
отырыпты. Олар қашан «ісін» бітіргенше…
Көрші егістікте қауын егетін жесір әйел
күйеуінің шайласынан шығып кеткенде,
апамыз енді ғана ауылдан келген болып, еріне
ең жақсы көретін (әйелінің әдемі істеген
асынан басқа тамақты ішпейді екен ол ата
мыз) кеспе көжесін келістіріп тұрып беріп,
(жарықтық біздің көкеміз де кеспе көжені
ерекше жақсы көретін, есіме түсіп кетіп,
көзім жасаурап отыр), шәйін ішкізіп, шәй
деспей, түк болмағандай кетіпті ғой қайран
Қазақ анасы!..
– Неге ішкенін де, істеген күнәсін де
жасырған анаңыз? – деймін ғой ағамызға.
– Балаларының, елдің алдында Менің
Ерімнің – отбасымның иесінің абыройы
түседі ғой, өз күнәсімен өзін жеп қояды ғой»,
– деп жауап беріпті Асыл Ана!
Не деген Кемеңгерлік!
Жалаң қылышпен жауға шапқаннан
жүз есе артық Ерлік қой бұл! Ең үлкен ерлік
– жеке басыңның өрлігі мен өзімпаздық
екпінін Ел үшін, Ер үшін, Отбасы үшін
тоқтатып, жеңе білуің!
Ең үлкен Ерлік – Еріңнің, сүйіп қосылған
жарыңның пендеуи күнәсін періштелік

кешіріммен қарап, қасиетті қазақ Отбасының
сақталуы үшін кеңдік танытып, кемеңгерлік
көрсете білуің!
«Бұл әкеңіздің күнәсін анаңыз қашан
айтты?» – деймін ғой мен Қазақ Анасының
айрықша ерлігіне риза болып.
–Әкем өлгесін айтты. Ішкенін де,
істегенін де – дейді ағамыз анасына риза
болып…
Иә, өзінің асыл жары әлсіздік жасап,
еркект ік еркелікке – шайтан тірлікке
шалдығып жатса, Қазақы Қасиетпен, ұлттық
ұстаныммен, иманды да, инабатты ибалық
пен, ең бастысы Еріне деген ең үлкен Құрмет,
Отбасы басшысына деген орынды сый –
Құдіреттілікке деген құзырмен Құдай ал
дындағы Кемеңгерлік кешірімділік көрсеткен
Асыл Ананың даналығы – Қазақ әйелдерінен
басқа ешқандай елдің әйелдерінің қолынан
да келмейтін, қолына келмек түгілі ойына да
келмейтін орасан Ерлік қой бұл!
Асыл анамыз ері қайтыс болғасын он үш
баланы орасан еңбек етіп өзі асырап өсірген!
Астанада аузынан ақ май ағып отырған
атақты қаламгер ұлына әр күн сайын теле
фон соғып, «жейтін нандарың бар ма» деп,
зейнетақысынан ақша аударып отырған?!.
Иә, әлемдегі ешқандай дамып кеткен, тіпті
ғарышқа қоныс аударып жатқан (бәрібір
алғаш адамзатты Айға ұшырған Бай-Қоңыр
Қазақ даласында) елдердің де, ешқандай
мемлекет, үкімет, министрлік, штат, облыс,
губерния басқарған әйелдердің де қолынан
келмейтін, тек Қасиетті Қазақ әйелінің ғана
қолынан келетін Ерлік!
Тек Қасиетті Қазақ Аналарының қолынан
ғана келетін Ерлік!
Қазақтың қасиетті аналарына әрқашан
тағзым – бас иемін!
Қазыбек ИСА

МӘДЕНИЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ АЛҒАШҚЫ
БАЯНДАМАСЫ НЕГЕ РЕСЕЙ ТІЛІНДЕ ЖАСАЛДЫ?!
Елордадағы Ұлттық
академиялық кітапханасында
ҚР Президенті жанындағы
Ұлттық Кеңесі мен ҚР Мәдениет
және спорт министрлігінің
жанындағы Мәдениет және
спорт мәселелері жөніндегі
Қоғамдық кеңес мүшелерінің
отырысы өтті.
Жиынды Мәдениет және
спорт министрі Ақтоты Райым
құлова сөз сөйлеп ашты. Абайдың
175 жылдығына арналған мерей
тойдың ашылуымен құттықтап,
күн тәртібімен таныстырды.
Алғашқы баяндама Ресей
тілінде жасалды. «Мәдениет және
спорт министрлігі – Адалдық
алаңы» жобалық кеңсесінің
қызметі туралы» жоба кеңсесінің
жетекшісі М.Қамзолдаев баянда
масын орыс тілінде жасады.
Әрине, біз бірден қарсы

шығып: «Баяндама неге орыс
тілінде жасалуда? Бұл Ресейдің
Мәдениет министрлігі ме?» деген
сұрағымызға баяндамашы баянды
жауап бере алмады.
«Әндіжанда бір әпкем бар,
бұдан да өткен сорақы» деген
дей, министрліктің Спорт және
дене шынықтыру істері комитеті
төрағасы, Олимпиада чемпионы
Серік Сәпиев те баяндамасының
басым бөлігін отарлаушы ел Ресей

тілінде жасады. Қамзолдевтан
артықшылығы – кіріспесі мен
қорытындысы қазақ тілінде болды
әйтеуір…
Сонда Мәдениет министрлігі
комитет басшылары мен қызмет
керлері баяндама жасарда
министрмен кеңеспей ме?!.
Ал Мәдениет министрі
А.Райымқұлова бұл сынымызды
дұрыс қабылдап, келесіде баян
дамалар тек мемлекеттік тілде бо

латынына уәде берді. Біз министр
сөзіне сенім білдіреміз.
Сонда Мемлекеттік тіл туралы
заң қабылдауы тиіс Мәдениет
министрлігі қызметкерлері Ресей
тілінде сөйлеп жатса, өзгелерден
не күтуге болады?!.
ҚР жанындағы Ұлттық кеңес
мүшесі Сейдахмет Құттықадам
Димаш Құдайберген, Самал Ес
лям, Ержан Мақсым секілді да
рабоз дарындарға мемлекеттің

де көмегі керектігін сөз етті. Бұл
сынға Мәдениет министрінен
бастап, біраз министрлік қызмет
керл ері тиісті жауап берді. Өнер
унив ерситеті ректоры Айман
Мұсақ ожаева да бұл жауаптарды
қостады.
Белгілі композитор Алтын
бек Қоразбаев жазушы Марал
Ысқақбай басқаратын Қазақ ав
торлар қоғамының басындағы
дауды тудырған Балнұр Қыдырбек
пен Байғали Есенәлиевтердің
лаңы туралы өткір сөз қозғады.
«Осылардың кесірінен қоғамның
3,5 мың мүшесі 800 миллион
қаламақысынан айрылып отыр»
деді композитор.
Көрнекті жазушы, Мемле
кеттік сыйлықтың иегері Төлен
Әбдік ауыл спортын дамыту жай
лы сөйледі.
Қазыбек ИСА
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«АҚ ЖОЛ»:

НЕЛІКТЕН ТӘЖІРИБЕЛІК СЫНАҚ ТЕК
ОБЛЫС ОРТАЛЫҚТАРЫНДА ӨТКІЗІЛЕДІ?
Автоматтандырылған ипподромда
жүргізудің тәжірибелік сынағы
неге тек облыс орталықтарында
өткізіледі? Мәжіліс депутаты
Кеңес Абсатиров ҚР Премьерминистрі Асқар Маминге осы
тақырыпта депутаттық сауал жолдады.

Ол «Цифрлық Қазақстан» бағдар
ламасын жүзеге асырылғанына қара
мастан, электронды қызметтерді
енгізу кейбір жағдайларда, әсіресе
ауыл тұрғындары үшін кедергілер
мен проблемалардың туындап
отырғанын атап өтті.
Мәселен, еліміздің өңірлерінде
Халыққа арнайы қызмет көрсету
орталықтарының ашылуы аталған
қызметтерді ұсыну уақытын орташа
есеппен 2 сағатқа қысқартады. Өткен
жылдың 1 шілдесінен бастап Ішкі
істер министрлігінің тіркеу-емтихан
бөлімшелерінің таратылуына және
жүргізуші куәліктерін емтиханын
өткізу орталықтарының осы орта
лықтарға берілгені белгілі. Осыған
байланысты, ауылдар, аудан орта
лықтары мен аудандық маңызы бар
қалалардың тұрғындары облыс
орталықтарындағы қызметтерге жету
үшін көп уақыт пен қаражат жұмсауға
мәжбүр.
Бұл тіпті жарыс жолының аума
ғында белгіленген нормативтік та
лаптарға сәйкес келетін көліктер мен
көлік құралдары болған кезде де бо
лады. Мұндай ипподромдар жеке
кәсіпкерлерге тиесілі, бірақ олардың
қызметтері мемлекеттік органдар та
рапынан үнемі қабылданбай келеді.
Енді автокөліктің электр тіз
бегінде тәжірибелік тестілеуден өту
үшін азаматтар облыс орталығына
жүздеген шақырым жол жүруге
мәжбүр.
Сонымен бірге емтихандарды
тапсыру және жүргізуші куәліктерін

беру Ережелері (ҚР ІІМ-нің 2014
жылғы 2 желтоқсандағы № 862
бұйрығы) автоматтандырылмаған
ипподромдарда және оқуға арналған
арнайы құрылғылармен жабдықтал
маған көлік құралдарында практи
калық емтихан тапсыруға мүмкіндік
береді.
Бірақ, Ішкі істер министрлігі сы
байлас жемқорлық тәуекелдеріне
қатысты қабылданған нормативтік
актіні орындағысы келмейді. Айта
кету керек, облыстардағы Халыққа
арнайы қызмет көрсету орталықта
рында адамдар мен кезектердің пай
да болуымен сыбайлас жемқорлыққа
жағдай жасалуда.
Сонымен бірге, «Азаматтарға ар
налған үкімет» мемлекеттік корпора
циясы жергілікті атқарушы орган
дармен бірлесіп, жекеменшік иппо
дромдары бар аудандарда да иппо
дромдары бар 12 Халыққа арнайы
қызмет көрсету орталықтарын салу
ды жоспарлауда. Яғни, мемлекеттік
органдар қайтадан жеке бизнестің
жосықсыз бәсекелесі ретінде әрекет
етіп, оны нарықтан аластатады.
Осы уақытта, дәл сол Ресейде,
олар қозғалыс жағдайында көлік
құралын жүргізуге емтихан тапсыру

тәжірибесіне оралуға ниетті, бұл
нақты алгоритмде жүргізу дағдыла
рын қолдану тұрғысынан әлдеқайда
тиімді.
Жоғарыда айтылғандарды ескере
отырып, «Ақ жол» фракциясы ы
сұрайды:
1. Жол қозғалысы ережелерін
білуге теориялық емтихан тапсыру
үшін Халыққа қызмет көрсетуорта
лықт арының аудандық бөлімш е
лерінде орындар ұйымдастыру
жөнінде шаралар қабылдау;
2. Белгіленген нормативтік талап
тарға сәйкес келетін ипподромдары
бар жерлерде жүргізудің практикалық
сынақтан өтуін қамтамасыз етіңіз;
3. Жол қозғалысы жағдайында
жүргізудің практикалық тестін
енгізуді қарастыру
4. Автоматтандырылған иппо
дромдар құрылған жағдайда, осы
аймақтағы жеке ипподромдарға
МЖӘ жағдайында қажетті қондыр
ғылармен өз объектілерін қайта пай
далануға мүмкіндік беруді сұрайды.
«Ақ жол» партиясының пар
ламенттік фракциясы сайлауалды
бағдарламасын жүзеге асыру және
сайлаушылардың мүдделерін қорғау
жұмыстарын жалғастыруда.

www.qazaquni.kz

АПАТҚА ҚАЙТЫС
БОЛҒАНДАР ЖАУАП
БЕРМЕЙДІ
«Ақ жол» партиясының төрағасы, Мәжіліс депутаты Азат Перуашев Мәжілістің жалпы отырысында «Bek Air» әуе компаниясына тиесілі ұшақ
апатына қатысты Премьер-министр мен Бас
прокурордың атына депутаттық сауал жолдады.
«Ұшақ сыртындағы мұзды ерітуге арналған
сұйықтықты үнемдеді деген желеумен тағы да қаза
тапқан ұшқыштарды кінәлі етіп шығаратындай
көрінеді. Олардың басын бәйгеге тігуі – екеуінің
таңдауы емес. Бақилық болғандар өздерін қорғай
алмайды. Бұлай істеулері дұрыс па?», – деді депутат
А.Перуашев.
«Ақ жол» фракциясының депутаттары тасымал
даушы компания қаза тапқандардың отбасы мен
зардап шеккендерге өтемақы төлемегендерін айтты.
Сондай-ақ, «Bek Air» қайғылы оқиғадан кейін
тоқтатылған әуе рейстеріне билет алған жолаушы
лардың ақшасын әлі күнге дейін қайтармаған.
«Заңды өтемақы төленбеген, зардап шеккендер
ге қолдау шаралары көрсетілмеген. «Bek Air»
өкілдері ауруханаға барып, жарақат алған жандардың
жағдайын білуге де жарамады. Тіпті, қаза тапқан
дардың жерлеу рәсімінде де бой көрсетпеді. Әуе
комп аниясы қайғылы оқиғаға тікелей қатысты
жоқтай, тек БАҚ арқылы көңіл айтты», – деді депу
тат.
Еске сала кетейік, өткен жылдың 27 желтоқса
нында Алматы қаласының маңында «Алматы –
Нұр-Сұлтан» бағытындағы «Bek Air» компаниясына
тиесілі Fokker 100 ұшағы апатқа ұшырап, 12 адам
қаза тауып, 67 адам түрлі жарақатпен ауруханаға
түсті.

«АҚТӨБЕ» ӘУЕЖАЙЫН «АШЫҚ АСПАН»
РЕЖИМІНЕ ҚОСУҒА НЕ КЕДЕРГІ?
Ақтөбе әуежайының «ашық аспан»
режиміне енуі тұрғындар үшін әуе
қатынасының қол жетімді болуына және
туризмнің дамуына әкеледі – деді Мәжіліс
депутаты Дания Еспаева өзінің депутаттық
сауалында.
«2019 жылдың 8-қазанында елорда
ны дамыту жөніндегі кеңесте Президент
Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанның
әуежайларында «ашық аспан» режимін
енгізу қажеттілігі туралы мәлімдеді.
«Ашық аспан» режимі рейстер санына
шектеулерді алып тастауды қамт амасыз
етеді және шетелдік әуекомпанияларға «әуе
еркіндігі» бесінші дәрежесін береді. Бұл
шетелдік әуе компанияларының Қазақстан
арқылы үшінші елдерге рейстерін көбейтіп,
ішкі әуежайлар арқылы жолаушылар
транзитін арттырады» – делінген хабарла
мада.
Сонымен, «ашық аспан» режимі
Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент, Ақтау,
Қарағанды, Өскемен, Павлодар, Көкшетау,
Тараз, Петропавл және Семей еліміздің 11
әуежайында енгізілген.
Оның айтуынша, Ақтөбе әуежайын
«ашық аспан» режиміне енгізу қажеттілігі ту
ралы мәселені сайлаушылар депутаттардың
аймақтарға сапарлары кезінде айтқан.
«Ха лықара лық А қтөбе Әуежайы»
Қазақстанның батыстағы әуе қақпасы
екенін, оның қарқынды дамуы ауқымды

жобаларды жүзеге асырумен байланысты
екенін ескере отырып, «Ақ жол» фрак
циясы оны «ашық аспан» режиміне қосу
мүмкіндігін қарастыруды сұрайды.
Әуежай тиімді географиялық жағдайға
ие, ол Батыс Еуропаны Орталық және
Оңтүстік-Шығыс Азиямен байланысты
ратын ірі халықаралық аэронавигациялық
маршруттардың қиылысында орналасқан.
Оның техникалық жабдықталуы және

ұшу-қону жолағы барлық ұшақтарды алуға
мүмкіндік береді », – деді Еспаева.
Еске салсақ, Президент Қ.Тоқаев
Жолдауында Қазақстанның негізгі әуе та
сымалдаушысы (Эйр Астана) билеттерінің
Еуропадағыдан гөрі 30% қымбат екендігіне
наразылығын білдіріп, үкіметке жаңа рей
стер үшін аспан ашуды тапсырған болатын.
«Әуе билеттерінің негізсіз жоғары
б а ғ а л а р ы б і р а в и а к о м п а н и я н ы ң

монополиялық жағдайына тікелей байла
нысты екендігімен келісеміз. «Ашық аспан»
режимі шетелдік авиатасымалдаушыларға
халықаралық, жолаушылар мен жүктерді
Қазақстанға, сонымен қатар ел ішіндегі
қалаларға қону арқылы тасымалдауға
мүмкіндік береді», – деді Еспаева.
Қазақстандық авиакомп ан иялардың
әуе билеттерінің құны бұрыннан халық ара
сында сынға ұшырап келді. «Ашық аспан»
мәртебесі бар қосымша әуежайдың енгізілуі
билеттердің құнын төмендетіп, тұрғындар
үшін әуе қатынасының қол жетімділігін
төмендетеді және туристік бизнестің өсуіне
ықпал етеді.
Дания Еспаева Мемлекет басшысының
Үкіметтің соңғы кеңейтілген отырысында
айтқан тағы бір цитатасына тоқталды: «Мен
негізгі тасымалдаушылар үшін аспан ашу
мәселесін көтергім келеді. Бұл маңызды
тақырып және оны белсенді түрде жүргізу
керек. Мен бұл мәселеге үлкен мән беремін,
өйткені, біз мемлекетіміздің инвестициялық
тартымдылығы туралы және тұтастай алғанда
Қазақстанның сыртқы әлемге ашықтығы ту
ралы айтып отырмыз».
Осыған байланысты, «Ақ жол» фракция
сы үкіметтен «Ақтөбе халықаралық әуежайы»
АҚ-ны ашық аспанмен әуежайлар тізіміне
қосу мүмкіндігін қарастыруды сұрайды.
«Ақ жол» партиясының
баспасөз қызметі
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Tulǵa
«...Таяқ жегеніме, қорлық
көргеніме күйгенім жоқ.
Күйгенім – біздің «сорлы
ағаларымыздың» сорлы
қылығы. Мұны айту керек. Кейінгілер сорлы бола
бермеуі үшін» депті ақын
ақын Мейірхан Ақдәулет
«Желтоқсан» оқиғасына
арналған мақаласында.
Мен де күйіп отырмын.
Күйдіретін – тағы да
сол «алдымыздағы арбалар». Ешкімнің атын
атап, түсін түстегім жоқ.
Тіпті, М.Ақдәулетше
тырнақшаның ішіне алып
та сипаттама бере алмаймын, өйткені, олардың
«желтоқсан» тәріздес сын
сағатындағы іс-әрекетіне
куә болған жоқпын, әйтсе
де, бейбіт заманда «емтихан тапсыра» алмай
қалған адамның қиын
кезеңде жарқ етіп көзге
түсуі екіталай екені белгілі.
Екіншіден, ең бастысы
да осы, тілге тиек етілер
мәселе бір өлкеге ғана
емес, жалпақ қазаққа тән
кемшілік – Америкада көп
жыл жұмыс істеп келген
биолог ғалымның сөзімен
айтсақ, «біздің трагедиямыз – көп сөйлейтініміз, аз
істейтініміз».

Адамдық сапамызға сойқан
соққы болып тиген, салдары
жетпіс жылғы кеңестік кезеңнен
әлдеқайда ауыр соңғы отыз жылда
бұл кеселдің қоғамымызды түгел
жайлап алғаны сондай, біз кәзір
ашық әділетсіздікті көріп тұрсақ та,
араша болуға асықпаймыз. Себебі,
бұрын «у ішсең – руыңмен» дейтін,
«торқалы тойда басыңа, отау
құратын да – ағайын, топырақты
қазада, таяқ ұстап қасыңда,
тұратын да – ағайын, жала жабылса
жаныңнан, табылатын да – ағайын,
құтқаруға бауыр деп, шабылатын
да – ағайын!» дейтін, аштықты
да, тоқтықты да бірге көретін, бұра
тартуға, әділетсіздікке жол бермесе
тигізер зияны жоқ рушылдықты
«бұл бір ерекше жаман нәрсе екен»
деп, жаңылысып, жақсы жағын
лақтырып, жаман жағын қалды
рудамыз. Жаман емей немене,
елімізде бір рудың 26 бірдей өкілі
бүгінгі таңда министр немесе одан
жоғары биліктің тұтқасын ұстап тұр
екен... Өте көне халықтар қатарына
жататын қазақтың әрбір ірі тайпа
сы бұрын жеке хандық құрғанын,
сондықтан бүгінге дейін руын
білгісі келген кісіге «елің не?» деп
сұрайтын, мемлекетшілдік қасиет
қанында бар халық екенімізді
дұрыс түсінбей, жақсы жағын
бәсекелестікке қабылетті болу
да, жаһандануға қарсы күресте
тиімді пайдаланудың орнына
«рушылдық» деп шыға келеміз.
Рушылдықтың көкесі әрбір
ірі компаниясы бір рудың рөлін
атқаратын, бүкіл әлем жабылып,
қуып жете алмай келе жатқан
жапондықтарда! Кез келген ста
тистикалық орташа жапоннан
орташа қазақ көп жағынан бір саты
(«бір бас» емес!..) жоғары немесе
оқ бойы озық тұр. Ал, он жапон
мен он қазаққа, немесе «жүздікке»,
«мыңдыққа», «түменге» келгенде
бәрі керісінше! Неге? Жапондар өз
еркімен өздерінің сол ортасынан
бір серкені таңдап алады да, соның
айналасына сүттей ұйып, асқан
ынтымақ-бірлікпен жұмыс істейді,
«жұмысымнан кемшілік, ақау та
былса бәрінің атына кір келтірем,
одан-дағы өлгенім артық» деп
біледі. Америкалықтардың «бұлар
ел ме өзі, жоқ корпорация ма?!.»
деп, түсіне алмай дал болатыны
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жерім кеміп қалған жоқ. Түркістан
облысындағы қаншама ауданның
депутаттары, суармалы жердің ба
сым бөлігі орналасқан күнгейдегі
бір емес үш облыстық мәслихаттың
53 депутаты, Парламенттің 10 депу
таты қол қойған, Қ-Ж.Тоқаевтың
атына жазылған Ашық хат Пре
зидент әкімшілігіне тапсырылды.
«Ісі оңына бассын, Исекеңнің!» деп
талай азамат шын жанашырлық
танытты, аталарына рахмет!
Одан Ф.Копполаның «Крест
ный отец» деген кинофильмі еске
оралды. Мафиози Корлеоне кімге
көмек көрсетсе де, жұрттың еңбегі
үшін берген сыйлығынан бас
тартып, «керек емес, күндердің
күнінде жәрдем сұрай қалсам,
сонда қол ұшын берсеңіздер
болды» демейтін бе еді? «Ислам
Әбішев мафиози емес қой, ол өз

АҒАЛАРЫМ
МЕНІҢ...
содан. Біз рушылдықтан құйрық
үзісіп кетпедік, заңның үстемдігіне
толық жетпедік, екі ортада шөрешөре деп, дүбәра күйде өмір сүріп
жатқан жайымыз бар..
Рушылдықтың жақсы жағына
бір емес екі мысал келтіруге бола
ды. Алғашқысы – өткен шақтан.
Түркістан облысында, Шардара
ауданының жерінде, Мұрын-Қарақ
тауы деп аталатын биік төбенің
басында қазақтың әйгілі батыры,
есімі Қоңырат тайпасының жауға
шапқанда шақыратын ұранына
айналған Алатау батырдың сүйегі
жатыр. Сол жерде Жанысбек ныс
пылы тағы бір елге сыйлы, белгілі
молда, тәуіп болған адамның ба
сына ұрпақтары кесене тұрғызып,
оның ішіне 1932-33 жылдың
аштығы жайлы «Алдымда – Таш
кен шаһары, Артымда – аштық
қаһары» деп басталатын дастан
қалдырған атақты Ергөбек ақын
ның өз аталарының ақтық сапа
рына арнаған мынадай екі шумақ
өлеңін жаздырып қойыпты:
Алысқа кетті атағың,
Кеудеңді жапты сақалың.
Күңірентіп құран оқыған,
Құлақтан кетпес мақамың.
Жалаулының түбінде,
Жалғыз қалды Жанысбек.
Көтеріп тауға жерледім,
«Құлшығашқа намыс»! деп.
Екінші мысал. Мен өткен

«Мұнан менің қай жерім аяулы деп,
Бірге тұрып қалады кім майданда?»
Абай
жазда, Арыстағы құрылыс ба
рысын әріптестерім Нұргелді
Әбдіғанимен, Сәуле Әбединовамен
бірге аралап, көріп болған соң,
8 тамыз күні күшке арыстық бір
ақсақалдың үйіне бардым, онда
тағы бір кісі болды, аты есімде
жоқ. «Тоқболат (Қоңыраттың бір
руы) депутаттар кезінде жаламен
сотталған темір жол ауруханасының
бас дәрігерін жабылып жүріп
босатып, тіпті ақтатып алыпты
ғой, мен соны тура бүгін есітіп,
олардың ағайыншылдығына тәнті,
рушылдығына риза болып отыр
мын. Тоқболаттың қасында Бай
лар-Жандар деген ел, Майлықожа
айтқандай, асқар бел ғой, депутат
тарды іске жегіп, қимылдамайсыз
дар ма? Ислам Әбішевтің 1 трлн.
300 млрд. теңгені үнемдеп, бюджет
қаржысын бөліске («распилге»)
жібермей аман алып қалған бауыр
ларыңыз сол үшін текке күйіп
кетіп барады ғой, жүгірмейсіздер
ме?» дегенімде, екі ақсақал «бізден
жүгіруге ешкім шықпайды, өзің
болмасаң...» деді. Исламға сыйлас
тықтан басқа ешқандай жақын
дығым болмаса да жүгірдім, одан еш

еркімен неше жыл бойы жазда
үш топ етіп демалдырып келген,
өнер мен әдебиеттің, ғылымның
игі жақсыларына айтыңыздаршы,
келіп сотқа төбелерін ең болмаса
бір көрсетіп кетсін, ол сотталса да,
сотталмаса да, ертең бет көрісетін
күн келеді ғой...» дедім бірі ақын,
бірі ғалым екі ағама. Нәтиже бол
мады...
Тағы да классика еске оралады.
«Абай жолындағы» генерал-губер
натор киіз үйде бір өзі Абайды жеке
тергеп жатқанда, Базаралы екеуінің
үстіне рұқсатсыз кіріп келіп: «Го
сподин жандарал! Степ слепой.
У него один глаз ест – это Абай.
Степ глухой, у него один ухо ест,
это – Абай. Нельзя лишать степ
его глаз и его ухо» деп араша түсіп
сөйлейтіні, оның жандаралға қатты
әсер ететіні бар емес пе еді? Бұндай
жерде орысша айтқанда дәл сондай
отчаянный шаг, неординарный
поступок керек.
Сол себеппен өткен желтоқ
санның 18-күні депутаттардың
қолын жинаған кезде өте көп
көмек берген бір аға-досқа тел
соқтым. «Ел ағалары, әсіресе, өзіңіз

секілді зейнетке шыққандары,
Исламның ағайындарын қоспай,
бес-алтауыңыз болса да, орденмедальдарыңызды омырауға
тағып, Нұрекеңнің Көк Ордасы
ның, ия болмаса Қасекеңнің Ақ
Ордасының алдына барып, «осын
дай бір ғана мәселемен келдік –
Ислам Әбішевтей елге еңбегі өте
көп сіңген азамат жазықсыз күйіп
бара жатыр, жазықсыз екеніне со
тына қатысып, көзіміз жеткен соң
келіп отырмыз, Сізге айтар бір ғана
өтінішіміз бар – И.Әбішевтің ад
вокаттары Жоғарғы Сот төрағасы
Ж.Асановтан сұранғ анындай
(бірақ, оларды қабылдайтын
тірі жан табылмай қалған сол
күні) – судьяны ауыстыруды, істі
әділ қарау үшін қайта тергеуге
жіберуді сұраймыз. Болды! Басқа
өтінішіміз жоқ!» деп, қабылдауын
өтініп барыңыздар» дедім.
Ертең ең болмаса «бардық, кіре
алмадық, қабылдамады, қайтеміз,
қолымызан келгені осы болды»
дей аласыздар...». «Ойланатын
нәрсе екен, ақылдасайын» деді.
Сол сөзді ертесіне шымкенттік
бір ағайға айттым. «Осылай да
осылай, сіз ағайындарыңызды
ұйымдастырып көріңіз». «Ой
бай, кім барады, ешкім бармай
ды!» «Айтып көрсеңізші, ертең
үкім шығып кеткен соң, жұмыс
жүз есе қиындап кетеді, енді
күтетін уақыт қалған жоқ» дедім.
Жұма, 20.12.19. күні кешке, соттан
шыққан соң, Исламның бауыры
на айттым. «Алматыдағы баяғы
Алтай мен Бурабайға, Меркі мен
Сарыағашқа барып демалғанды
жақсы көретіндерге айт, Тоқаевқа,
дәл осы бір ауыз сөзді айтуға,
кіреміз десін» дедім.
Нәтиже не болды? Шымкенттік
ақсақал: «Үлкендеріміз «кейін, үкім
шыққаннан кейін қимылдау керек,
әзір тыныш отырыңдар» деп, біздің
бетімізді қайтарды» деді. Аға-дос
қоңырау шалды: «Өмеке, сенің ол
ойыңды бұл жақта дұрыс түсініп
жатқан адам жоқ, біз екеуміз
ағайынның арасына жік салған
болып шығайын деп жатырмыз,
кесірлерін тигізбей тыныш жүрсін»
депті үлкендер, мен де үндемейін,
сен де үндеме,» деді.
Жарайды, үндемесек
үндемейік, бауыр солардікі ғой...
Әйтпесе, біреу Исламға «неге
делегация келеді елден, сол үшін
сені түрмеден шығармай қоямыз»
дер ме еді? Ағалардың бар айтатын
уәждері «ойбай, ешқашан бұндай
нәрсені ешкім істемеген!» болып
ты. Дұрыс! Болмаса бірінші рет
болар еді, басшылар соны көрер
еді, «е, бұлардың артында қалың
ел тұр екен ғой» деп ойланар
еді, ойланған соң басқа шешім
қабылдар еді. Қисынды талабы
мызды айтпасақ, дұрыс екенін
дәлелдеуге тырыспасақ, билік
біздің ішімізде не барын қайдан
біледі?..
Жақсылық, игілік өзінен
өзі келмейді, оны істейтін адам
уақытын, ақшасын, денсаулығын,
абыройын, әйтеуір бір нәрсесін
құрбан етуі тиіс. Қырғызстанның
Ақсақалдар кеңесінің (біздегі
Ардагерлері кеңесінің анналогы)
төрағасы Шаныбеков Дәулет деген
азамат бар. Шымкентке бірнеше
рет келді, Бішкекке автобусқа
отырып, қайтып жүрді. Қырғыз
станның Ел Батыры! (Біздің Халық
Қаһарманымыз секілді). Сол
кісі 2010 жылы «Бакиевке қарсы
көтерілгенде бронежилетімізді
шешіп, жастарға бердік, өлсек біз
өлейік, сендер аман қалыңдар»
дедік» дейді. Міне, ел болатын
елдің ағалары! Біздің ағаларымыз
Астанаға келуге жоқ...
Өмірзақ АҚЖІГІТ
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ҰСТАЗ БЕДЕЛІ – ҚОҒАМ
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев «Сындарлы қоғамдық
диалог – Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі» атты
Қазақстан халқына Жолдауының «Әлеуметтік жаңғырудың жаңа
кезеңі» бөлімінде білім беру сапасын жақсартуға айрықша мән
береді. Сондай-ақ, кейінде «Педагог мәртебесі туралы» жаңа Заңның
қабылдануы сала жұмысына айрықша тыныс қоса бастағанын да атап
көрсету орынды.
Оқырман назарына Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық
университетінің ректоры, педагогика ғылымдарының докторы, профессор Гаухар Алдамбергенованың осы бағыттағы ілкімді істер туралы мақаласы ұсынылып отыр.

Гаухар АЛДАМБЕРГЕНОВА,
Қазақ ұлттық қыздар
педагогикалық университетінің
ректоры, педагогика
ғылымдарының докторы,
профессор

қазақ халқының озық моральдықэтикалық дәстүрлерінен іздестіру
қажет. Себебі, қазақ халқының
озық этикалық дәстүрлерінің
негізі болып қаланған гуманистік
идеялар, адамгершіліктің басты
құндылықтарымен байланы
сты және адамзат моралінің
негіздерін мағыналы түрде
жан-жақты меңгеруде, адамдар
арасында таза адами қарымқатынасты тәрбиелеуде жетекші
құралдардың бірі. Моральдықэтикалық дәстүрлерді халық
даналығының негізгі бір көрінісі
ретінде қабылдау бүгінгі білім беру
жүйесі үшін аса маңызды. Бұның,
әсіресе болашақ мұғалімдер үшін
пайдасы зор. Олай дейтініміз,

кәсіби құзыреттілігін шыңдауды
қажет етеді. Әлемдегі беделді
университеттердің тәжірибелеріне
сүйенер болсақ, біз ұстаз дай
ындаумен шектелмей, қоғамға
қажетті маман даярлауымыз
керек. Бұл біз дайындап отырған
мамандардың жұмыс берушілер
талабына ғана емес, қоғам та
лаптарын қанағаттандыру болып
табылады. Бүгінгі өзгерістер –
әлем тарихында болмаған жаңа
мүмкіндіктер мен жаңашыл
дықтар дәуірі. Бұл тұрғыда
ұстаздар ұстаханасы атанған Қазақ
ұлттық қыздар педагогикалық
университетінде уақыт көшіне
ілесу мақсатында жұмыстар жүйелі
жүргізілуде. Түрлі тағылымға
толы іс-шаралар арқылы қазақ
халқының әдет-ғұрып, салтдәстүрлерін дәріптеп, қаракөз
қыздарды құндылықтар мен ізгі
қасиеттерге баулып, ар тазалығын
жоғары ұстайтын тұлға, қоғам
қажеттілігін қанағаттандыратын
ұстаз маман дайындауды мақсат
етіп келеміз. Білім мен ғылымның
қарашаңырағы – Қыздар
университеті өз қызметінде тәр
бие саласын, қазақстандық пат

алады. Қазақ этикасының ежелгі
бастау қайнар көздері үш мың жыл
дай Еуразияның Ұлы Даласында
өркендеген сақ, ғұн, үйсін, қаңлы
мен түрік бірлестіктерінің мол
мәдениетінен нәр алған. Осыдан
2600 жыл бұрын-ақ өмір сүрген
сақ ойшылы Анахарсис әдеп және
адамгершілік туралы терең пікір
қалдырған.
Қазақ халқы қай кезеңде
болсын қыз бала тәрбиесіне жете
мән берген. Ол – мәдениеттілікті
идеалға бағдарлау арқылы яғни,
халыққа сыйлы адамдардың
өнегелі ісін, рухани адамгершілік
мәдениетін, беделі мен мінезқұлқын, білімі мен қабілетіне,
қарым-қатынас мәдениетін үлгі
ету арқылы қалыптастырған.
Идеалды күнделікті өмірге қажетті
басты бағдардың бірі деп есеп
теген. Мысалы, «Қозы Көрпеш,
Баян сұлу», «Айман-Шолпан»,
«Қыз Жібек» жырлары арқылы
халық қазақ қыздарының ру
хани адамгершілікті бейнесін,
моральдық келбетін, мінезқұлқын, жүріс-тұрысын, киім
киісін, өзара қарым-қатынасын
өнеге етсе, Домалақ ана туралы

баланың, ана мен қыздың, әке
мен қыздың, келін мен қайын
ененің, келін мен атаның, нағашы
мен жиеннің, күйеу мен қайын
ененің, бажалардың, жезделердің,
бөлелердің арасындағы өте бір
нәзік жарасымды қарым-қатынас
моральдық мәдениеттің негізін
қалауда үлкен рөл атқарған
десе артық болмайды. Мысалы,
жас келіннің Тотым, Айнам,
Сері жігіт, Еркежан сияқты ат
қоюының өзі алдыңғыларға
құрмет, кейінгілерге ізет көрсету
болса, Өзенбай, Қамысбай,
Қойшыбай, Бәкібай, Қасқырбай
есімді қайын ағалардың есімдерін
атаудан қашқақтап, қасқыр
жарып кеткен қойды бауыздап
алу үшін қасындағы кішкентай
қайнысын ауылға жұмсаған
жеңгенің: «Сарқыраманың ар
жағында, сылдыраманың бер
жағында, маңыраманы ұлыма
жарып кетті, қынамадан жа
ныманы әкелсін», – деуінен,
біріншіден әдептіліктің, ізеттілік
пен сыйластықтың белгісін көрсек,
екіншіден, ойының ұшқырлығын,
тапқырлығын, сөзге зеректігін
байқаймыз.Қыз баланы «болашақ

оқушылардың моральдықэтикалық мәдени деңгейінің дұрыс
қалыптасуы мұғалімнің тұлғалық
адамгершілікті моральдықэтикалық қасиеттеріне, осы
бағытта меңгерген тарихитеориялық, практикалық,
білім, іскерлік, дағды деңгейіне
байланысты айқындалады.
Нәтижесінде бұның барлығы қазақ
халқының моральдық-этикалық
тәрбиесіндегі озық дәстүрлерін
зерделеуге бағыттайды.
Маман даярлау заман
ағымына қарай жан-жақты

риотизмді, Мемлекет басшысының
Мәңгілік ел идеясын кеңінен
насихаттауды басты назарда
ұстайды. Ұлтымыздың ұлылығын
ұлықтайтын ұғымдардың бірі
– этика. Өйткені әр елдің ор
наласу аймағына, тіршілік сал
тына, өмір сүру дағдыларына
байланысты ортақ мінез-құлық
ережелері, жүріс-тұрысы, тыныстіршілігі қалыптасады. Қазақ
этикасы көл-көсір молдығымен,
адамгершілік қуат тегеурінімен, та
рихи айқындылығымен халықтың
рухани өмірінде ерекше орын

аңызда қазақ әйелдеріне тән
даналықты, ұстамдылықты,
сезімталдықты, тапқырлықты үлгі
тұтуға шақырған.
Дана халқымыз қыз тәрбиесінде
күнделікті тұрмыс-тіршілігіндегі
және қоғамдағы адамгершілікті
моральдық-этикалық мәдени
қарым-қатынасқа аса мән бер
ген. Отбасы, туыстар арасындағы
қарым-қатынастың адам са
насына, мінез-құлқына, ішкі
және сыртқы мәдениетінің
қалыптасуына әсерінің мол екенін
жете түсінген. Мәселен, әке мен

ана», «қонақ», «жат жұрттық» деп
түсінген ұлтымыз бойжеткенге
дауыс көтермеген, аялап өсірген.
Қарым-қатынас барысында өзі
ренжіткен адамнан кешірім сұрай
білуге, өзін ренжіткен адамға
кешірімді болуға өзіне жақсылық
жасаған адамға алғыс айтып,
ризашылық сезімін білдіруге
үйреткен. Мұны адамның ішкі
мәдениетінің жоғары көрсеткіші
деп түсіндірген.
Қазақ ұлттық қыздар
педагогикалық университеті –
еліміздегі бірден-бір тек қыздар
оқитын жоғары оқу орны. Орта
Азия аймағында мұндай оқу
орны жоқ. Әлемде де саусақпен
санарлықтай. Заңғар жазушы
Мұхтар Әуезов: «Тәңір жазса,
бұл институт болашақ қазақ
қыздарының шамшырағына
айналады. Осы шамшырақтың
жарық сәулесі сөнбесін дейік»
деген пайымы 75 жылға жуық
тарихы бар университеттің өзіндік
ерекшелігі мен маңызын айғақтап
тұрғандай.Қазіргі күнде мұнда
студенттердің сапалы білім алып,
ғылыммен, өнермен, спорт
пен айналысуы үшін, олардың
бойында халқымыздың ұлттық
құндылықтарын дарыту орайын
да бірқатар жұмыстар жасалып,
университет отандық жоғары оқу
орындары арасында үлкен беделге
ие болып отырғаны көңілге қуаныш
ұялатады. Қыздар университетінің
өзге жоғары оқу орындарынан
басты ерекшелігі ретінде білім
беруде халқымыздың ұлттық

ПЕДАГОГ ТӘРБИЕЛІ ӘРІ
БІЛІМДІ БОЛУЫ ТИІС
Елбасы Нұрсұлтан Назар
баев Қазақ ұлттық қыздар
педагогикалық университетіне
келген сапарында «Бір қызды
тәрбиелеу – бір ұлтты тәрбиелеумен
бірдей» деп, оқу орны ұжымының
алдына нақты міндеттер қойған
еді. Бұл орайда, біздің білім
шаңырағы өз қызметінде білікті
де білімді педагогтерді даярлауда
ең жаңа заманғы әдіс-тәсілдерді,
қазақстандық патриотизмді
және Елбасының «Мәңгілік ел»
жалпыұлттық идеясын басты
бағдар ретінде ұстанып келеді.
Еліміз тәуелсіздік алып,
өркениетті мемлекеттер санатына
қосылу жағдайында адамгершілікэтикалық идеялар көрініс
алған қазақ халқының руханимәдениетін зерттеу, тәрбиедегі
озық дәстүрлерін бүгінгі қоғам
талабын ескере отырып зерделеу
көкейкесті мәселенің бірі болып
отыр. Бұл турасында Елбасы:
«Арды бағалайтын, белсенді,
жоғары моральды, әдепті және
рухани байлығы мол адамдардан
тұруы керек. Қазақстанның бірегей
халықтарының ұлтаралық және
мәдениетаралық ынтымағы мен
жетілуін қамтамасыз ете отырып,
қазақ халқының көп ғасырлық
дәстүрлерін, тілі мен мәдениетін
сақтаймыз және дамыта түсеміз»
деп атап өткен болатын.
Кейінгі жылдары қоғамда орын
алып отырған келеңсіз жайттар
мен оқыс оқиғалар, бүгінгі тәрбие
саласындағы инновациялық
көзқарасты педагогикада жүйелі
түрде пайдалануға байланысты
тиімді идеяның болмауы да
адамгершілік тәрбиені, соның
ішінде моральдық-этикалық
тәрбиені дағдарысқа әкелуде. Бұл
мәселенің шешімін, ғасырлар бойы
өзінің көкейкестілігін жоғалтпаған,
керісінше, әрбір қоғамдық фор
мацияда болған өзгерістерге
байланысты жетіліп отырған
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БЕДЕЛІ
құндылықтарын басшылыққа ала
білуінде деп айтар едім. Қазақтың
«Ұлтыңды тәрбиелеймін десең –
қызыңды тәрбиеле» деген сөзінің
астарында үлкен мән-мағына
жатыр. Қыз – болашақ ана, қыз –
отбасының ұйытқысы, қыз – асыл
жар. Бүгінде ұрпақ тәрбиешісі
ретінде әспеттелер болашақ
мұғалімдерді ата-анасынан алған
тәрбиесін оқу ордасындағы
тәрбиемен шебер сабақтастыра
білу кез келген білім ордасынан
кездестіре бермейсіз. Ұжым өз
қызметінде ғұлама ғалым әлФарабидің: «Тәрбиесіз берілген
білім – адамзаттың қас жауы» деген
дана сөзін басты ұстаным ретінде
пайдаланады.
Университетте «Қазақ аруы»
атты курс оқу үдерісіне енгізілген.
Ұлт болашағын тәрбиелеуге
сүбелі үлес қосатын болашақ
мұғалімдердің сан қырлы болуы
на, олардың қоғамдағы әлеуметтік
және отбасындағы этноәлеуметтік
рөлдерді мүлтіксіз атқаруына
себепкер болуына «Қазақ аруы»
курсының тигізер септігі зор деп
ойлаймыз.Бүгінгі күннің талабына
сай тұлғаны қалыптастырудың

фектологтар, музыкалық білім беру
мұғалімдері Алматы қаласындағы
Аналар үйлерінде жүйелі түрде
ақысыз негізде қызмет көрсетеді.
Сондай-ақ оқу орны студенттерінің
бастамасымен қайырымдылық
жәрмеңкелері тұрақты түрде
ұйымдастырылады. Іс-шараның
басты мақсаты – университет
ұжымы мен студенттерінің сана
сына мейірімділік, сүйіспеншілік,
қайырымдылық сияқты ізгі
ұғымдарды қалыптастыру. Со
нымен қатар әлеуметтік жағдайы
төмен жеткіншектерге көмек
көрсету, оларды рухани тұрғыда
қолдап-қуаттау. Дана халқымызда
«қайырымдылық жасасаң,
қайырымын өзің көресің» деген
ұлағатты сөз бар. Қайырымдылық
– ұлтымыздың ең ізгі қасиеттерінің
бірі. «Жанашырлыққа жан риза»
дегендей Қыздар университетінің
студенттерінің көмекке мұқтаж
жарымжан азаматтарға қамқорлық
көрсетіп, жүрек жылуын ұсынуы
һәм сауабы мол іске атсалысуы –
көпке үлгі болатын игілікті іс деп
білеміз. Әлеуметтік әділдік, теңдік,
өзара сыйластық пен қамқорлық ту
ралы ниетті тек қана мемлекет емес,

өлшемдері басқаша. Құндылықтар
да өзгеріп барады. Ақыл да анадан
дариды, дана да әйелден туады.
Қыз бала тәрбиесін ұрпақ тәрбиесі
деп қараған ләзім. Бүгінгі қазақ
бойжеткендері – ертеңгі еріне адал
жар, перзенттерінің салиқалы ана
сы. Олардың бойында тағылымды
тәрбие болғанын қалайтынымыз
белгілі. Ұлт болашағын тәрбиелеуге
сүбелі үлес қосатын болашақ
мұғалімдердің сан қырлы болуы
на, олардың қоғамдағы әлеуметтік
және отбасындағы этноәлеуметтік
рөлдерді мүлтіксіз атқаруына себеп
кер болуына «Қазақ аруы» курсының
тигізер септігі зор деп ойлаймын.
Ордалы оқу орнының студенттері
болашақ ұстаз, отбасының
ұйытқысы. Сондықтан рухани құн
дылықтарымызды сақтай отырып,
өнеркәсіптік революция заманның
ерекшелігін игерген ұстаз тәрбиелеу
– университ етіміздің басты
бағдары. Қазіргі күнде оқу орнында
болашақ мамандарды тәрбиелеу
мақсатында 38 ұйым қызмет
атқарады. Қаракөз студенттеріміз
университет қабырғасында білім
нәрімен сусындап қана қоймай,
рухани құндылықтарды сақтай
отырып, қоғамдық қажеттіліктерін
қанағаттандыру жұмыстарына
белсене қатысып отырады. Қыздар
университетінің студенттері
адамгершілігі жоғары тұлға
ретінде әртүрлі қоғамдық ак
циялар мен қайырымдылық
акцияларына белсенді қатысып
отырады. Болашақ әлеуметтік
қызметкерлер, психологтар, де

азаматтық ортаның өзінің көтеруі
– қоғамымыздың кемелденгенін,
жаңғырғанын көрсетеді.
ҰСТАЗ БЕДЕЛІ –
ҚОҒАМ БЕДЕЛІ
Жуырда Парламент Сенатының
жалпы отырысында «Педагог
мәртебесі туралы» Заңды қабылдап,
оған Президент қол қойды. Бұл –
қазақстандық ұстаздар қауымының
қоғамдағы беделін арттырып, ор
нын айшықтауға бағытталған зор
қадам болды.
21 баптан тұратын жаңа Заң
жарты миллионнан астам ұстаздың
жұмысына қатысты. Онда төрт
бағыт қамтылған. Біріншіден,
педагогтардың құқықтарын кеңейту
және өзіне тән емес жұмыстардан
босату, олардың жүктемесін азайту.
Екіншіден, мұғалімнің қызметіне
қойылатын талаптарды күшейту.
Үшіншіден, материалдық емес
ынтыландыру тетіктері және
төртіншіден, материалды ынталан
дыру қадамдары.
Қазақстан Республик асы
ның Тұңғыш Президенті –
Елбасы Нұрсұлтан Назарба
ев «Қазақстандықтардың әлауқатының өсуі: табыс пен тұрмыс
сапасын арттыру» атты Жолдау
ында әлеуметтің әлеуетін арттыру
мақсатындағы нақты іске асуы тиіс
міндеттерді белгілеп берген бола
тын. Елбасы жариялаған маңызды
құжатта «Педагог мәртебесі туралы»
Заң қабылдау қажеттігі де айтылды.
Осы орайда Білім және ғылым

министрлігі ауқымды жұмыстар
жүргізіп, нақты істер атқарды.
Еліміздің бас педагогы
Асхат Аймағамбетов мұғалім
мәртебесін арттыру оның қызметіне
қойылатын талаптарды күшейтуді
қажет ететіндігін ерекше атап
өтті. Жаңа Заң ұстаздардың этика
мәселелеріне де жете көңіл бөледі.

байқалып отыр. Бұнымен қоса,
білім беруді, ғылым мен мәдениетті
қалыптастыруға ықпал ететін
мұғалімнің кәсіпқойлығы мен
біліктілігіне қойылатын талаптар
да артуда.
Кадрларды қалыптастырудың
тағы бір мәселесі – еңбекақының
төмендігі, педагог кадрлардың

Оған сәйкес әр білім мекемесінде
әдеп бойынша кеңестер институты
енгізілмек. Менің ойымша, бұл бас
тама өз кезегінде білікті де білімді,
«ұстаз» деген атқа лайықты нағыз
мамандар мектебінің қалыптасуына
негіз болады. Мемлекет басшы
сы Қасым-Жомарт Тоқаевтың
биылғы жылғы Тамыз конферен
циясында берген тапсырмасының
аясында алдағы төрт жыл ішінде
мұғалімдердің еңбекақысы екі есеге
артады және қаңтар айынан бастап
студенттер, магистранттар мен
докторанттардың шәкіртақысы 25
пайызға көтерілді.
Бұл Заң мұғалім беделін арт
тырумен қатар, педагог кадрларын
даярлайтын оқу орындарының да
маңызын айқындайды.
Еліміздегі ең іргелі жоғары
оқу орны Қазақ ұлттық қыздар
педагогикалық университеті
негізінен ауылдық елдімекендердегі
білім ошақтары үшін маман да
ярлайды. Өзінің 75 жылдық төл
тарихында оқу орны 60 мыңнан
астам педагог дайындады. Осы
орайда атап өткен жөн, халықтың
өмір сүру деңгейі мен сапасын
айтарлықтай арттыру және жоғары
кәсіби кадрларды тиімді молайтуға
бағытталған елімізде жүргізіліп
жатқан саясат педагог кадрларды
қалыптастыру мәселелерін туын
датуда. Бұл мәселе қай кезеңде
де өте өзекті болған. Мәселен,
бүгінде халықтың демографиялық
өсу жағдайына байланысты мек
тепке дейінгі және жалпы орта
білім мекемелерінің тұрақты өсуі

зейнетке дейінгі жасы және бейінді
білімінің болмауы.
Үшінші мәселе, білім берудің
барлық деңгейлеріндегі оқыту
бағдарламаларының бір-бірінен
алшақтығы. Мысалы, жалпы орта
білім беру мекемелері жаңартылған
мазмұн бойынша білім беруге
көшкенде, мектепке дейінгі білім
беру бағдарламасы айтарлықтай
өзгерістерге ұшыраған жоқ.
Қазақ ұлттық қыздар
педагогикалық университетінің
басты қызметінің бірі – жоғарыда
аталған мәселелерді оңтайлы
шешу. Оқу орнында болашақ
педагогтардың кәсіби бейімделуі
үшін педагогикалық кадрлар
ды даярлаудың білім беру
бағдарламалары тәжірибеге
бағытталған. Тәжірибеге
бағытталуы – бірінші курстан
төртінші курсқа дейін тәжірибеден
өту арқылы жүзеге асырылады.
Қыздар университетінің
тәжірибелік базаларының қа
тарында Алматы, Қызылорда, Жам
был және басқа да облыстардағы
70-тен астам мектепке дейінгі
жалпы орта және кәсіптік білім
беру ұйымдары бар. Алматы қаласы
білім беру мекемелері жанынан
жоғары оқу орны мен білім беру
мекемелерінің арасындағы тығыз
ынтымақтастыққа ықпал ететін
кафедра филиалдары құрылған.
Аталған филиалдар мектеп пен
мектепке дейінгі мекемелердің
қажеттіліктеріне байланысты
өзгерістерді саралай отырып,
болашақ мамандарды даярлау тра

екториясын анықтауды және білім
беру бағдарламаларына өзгерістер
енгізуді жүзеге асырады.
Сонымен қатар білім беру
бағдарламаларына өзгерістер
енгізу жұмыс берушілермен білім
беру бағдарламаларын талқылау
және сараптау арқылы және На
зарбаев Университеті мен На
зарбаев зияткерлік мектептерінің
тәжірибесін қолдану арқылы
жаңартылған мазмұндағы білім беру
бағдарламаларын әзірлеу арқылы
жүзеге асырылады.
Университеттің басты
мақсаттарының бірі – түлектерді
жұмысқа орналастыру. Біз әлеуетті
жұмыс берушілердің базасын
қалыптастырдық және жыл сайын
бос жұмыс орындары жәрмеңкесі
өткізіліп келеді.
Біздің университет студент
терінің 90 пайызға жуығы әр
түрлі өңірлердің тұрғындары
болғандықтан, «Дипломмен –
ауылға» мемлекеттік бағдарламасы
біздің түлектеріміз үшін өзекті
әрі үлкен сұранысқа ие. Бұл
бағдарламаға білім беру, мәдениет
және спорт, әлеуметтік қамтамасыз
ету сияқты сұранысқа ие білім беру
бағдарламаларының түлектері
қатысады. Жыл сайын аталған
бағдарлама шеңберінде Қыздар
университетінің жүздеген түлектері
еліміздің ауылдық аймағына барып,
мемлекеттің жарқын болашағы
үшін қызмет атқаруға жолдама
алуда.
Сөз соңында қоғамның
талқылауынан өтіп, педагог
қауымының ұсыныстары негізінде
мұқият даярланған жаңа Заң
мұғалім мәртебесін шынайы
көтереді деп сенеміз. Себебі,
ұстаздың беделі – қоғамның беделі,
мемлекет болашағының нақты
кепілі.
***
Жаңа мыңжылдықта білімі мен
білігі үйлескен мамандардың бәсі
басым болмақ. Бұны уақыттың өзі
айқындап отыр. Отандық жоғары
оқу орындарының алдында ойөрісі дамыған, талантты, зерделі
және ұлтжанды ұрпақ тәрбиелеу
міндеті тұр. Осынау ауқымды
жауапкершілікті абыроймен атқару
педагогтарға жүктелген мәртебелі
міндет. Дамудың даңғыл жолына
бағыт алған болашағы баянды
елдің өрісі қашан да білікті де
саналы ұрпағымен кеңеймек.
Өскелең ұрпақты еліміздің тұтқасы,
қатарының көшбасшысы етіп
тәрбиелеу – ғасырға жуық үздіксіз
кадр даярлап келе жатқан Қазақ
ұлттық қыздар педагогикалық
университетінің басты бағдары.
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Президент Қ-Ж.Тоқаев Қазақстан халқына Жолдауында: «Біз
мәдениет саласында жұмыс істейтін азаматтарға жеткілікті түрде
көңіл бөлмей отырмыз. Бұл – ең алдымен, кітапхана, музей, театр
қызметкерлеріне қатысты мәселе» деп атап көрсетті. Сондай-ақ
мемлекет басшысы өзінің «Абай және ХХІ ғасырдағы Қазақстан»
атты мақаласында да: «Жаңғыру – өткеннен қол үзіп, тек жаңа
құндылықтарға жол ашу деген сөз емес. Шын мәнінде, бұл – ұлттық
мұраларымызды бүгінгі оң үрдістермен үйлестіре дамытуды көздейтін
құбылыс» – деді. Демек, дамудың жаңа белестеріне құлаш ұрған
еліміз Өнер мен Әдебиетті және сол салада еңбек ететін кәнігі мамандарды айналып өте алмайды. Көпшілік қауым назарына ұсынылатын
жазбада автор актердің белгілі образға кіру, әрбір бейнені сомдау
бағытындағы жанкешті еңбегі мәнін ашып, кейіпкер болмысына терең
бойлауға ұмтылады.

К

еңес, негізі, ылғи айналасын
дағы құбылыстардың өзінен
бал жинаған арадай, алдағы
образына қажетті материал іздейді.
Белгілі қойылымға қатысты әдебиеттен
бөлек психологиялық оқулықтарға
дейін ақтарып, ұзақ еңбектенеді. Әрбір
пьеса алдында қаншама тер төгеді.
Сондай тынымсыз ізденуінің бірі
Ленин бейнесін жасауда жүрген-ді.
Ең алғашқы «Қызым саған айтам» деген дүниелерінен бастап
«Қысылғаннан қыз болдым», «Кроссворд», «Қос анар» шығармалары
бірінен кейін бірін Қарағандыда
қойылған Сәкен Жүнісов енді бұларға
«Өліара» пьесасын әкеліпті. Осындағы
Ленин ролі Кеңеске тиген. Қазақ
жерінің территориясын бөлудегі
ықпалын білгендіктен бе, осы тұлғаға
деген ерекше құрметі пайда болған
еді. Рольдің өзіне бұйырғанына қатты
қуанды.
Іштей ұзақ толғанып, образға кіріп,
жағдай ауанын жіті сезінудің алғашқы
даярлығын түкпірде орналасқан қала
мекемелерінің біріндегі кең залға
әлденеше күн түнеуден бастаған.
Төртінші қабатта орналасқан аумағы
атшаптырым бөлмені іштен іліп алады да, жылтыраған шырағданның
жарығымен пьеса мәтінін ежіктеп,
жападан-жалғыз, дөңбекшіп жатады.
Үңірейген залдың кеңдігі сонша, тырс
еткен дыбыстың аяғы күңгірлей естіліп,
бойға сұмдық үрей ұялатады екен.
Күз мезгілі-тін. Бірде түнде аяқ
астынан күн күркіреп, найзағай жар
қылдап, нөсерлетіп жаңбыр жауды.
Сонда атып тұрып, терезеден сыртқа
қарап:
– Апырай, бейбіт күндегі азған
тай қиындықтың әсері мұншалықты,
о дәуірдегі ауыртпалық қандай болды
екен! – деп таңданды.
Одан Мәскеудегі Бүкілодақтық
театр ұйымы деген кеңсеге хат жазып,
баяғы Петербургтегі Ленин жатқан
түрмелерді аралауға, Москвадағы
музейлермен танысуға рұқсат сұрады.
Төрағасы Василий Лавров деген кісі
екен, ол алдымен жеке кездесуге
шақыртып, азырақ тілдескен соң
қажетті орындарды зерттеу үшін арнайы жолдама жазып берді.
Абақтылардың іші жағалай
көкпеңбек тас. Табаны да цемент. Іші
алакөлеңке. Айнала төңірек ызғар
шашады. Ондағы тәртіп бұзғандарды
бұғаулап қоятын зілдей шынжырлар мен темір кісендерді, мойынға
тағатын ағаш қамыттарды көріп, жаны
түршіккен. Москвадағы Ленин жұмыс
істеген кабинетке кіріп, креслосына
отырып, телефон тұтқаларына дейін
ұстады, кейбір оқыған кітаптарын
парақтады. Мұны жолбасшы ретінде
ертіп жүрген милиция майоры:
– Асықпай танысыңыз.
Қажетіңізге жарайтын құжаттарды
көшіріп алуыңызға да болады. Бәрі
өз құзырыңызда, – деп кеңшілік
танытқан.
Бұдан соң Москвада Ленин ролін
сомдау арқылы ғана төрткүл дүниеге
танылған Юрий Каюровпен тәжірибе
алмасудың сәті түскен.
Екеуі біраз жұмыс істеген соң
атақты артист аңтарылып:
– Сіздің тұлғаңыз, жүрістұрысыңыз Лениннің болмысбітіміне керемет ұқсайды! Мұндай
сәйкестікті өмірімде бірінші рет

көріп тұрмын. Гримм жасағанда
кескініңіз көсемнен тіптен айнымай
қалады. Сыртқы кескін-келбет туралы ешбір алаңдамасаңыз да болады
екен. Сондықтан сіз кейіпкердің
сыртқы кескінінен бұрын оның ішкі
иірімдеріне, табиғи мінезін ашуға
көбірек күш салғаныңыз дұрыс, – деп
ақыл қосты.
Қарағандыға оралған соң
театрдың көркемдік кеңесінің мүшесі,
жазушы ағасы Жайық Бектұровтан
ақыл-кеңес алуды түйген-ді. Талай
жыл айдауда жүріп, көп жәйттен
үркесоқтап қалған о кісі аса ашыла қоймағанымен, зейінді жігіттер
түсінеді-ау деп ойлайтын сияқты,
ара-арасында сыр шертіп, Жақып
Омаров екеуіне бастан кешірген
күндердің кейбір қасыретті беттерін
ашар еді. Негізінен, кейбір «жанашыр
достарының» ықпалымен итжеккеннен
бір-ақ шыққан Мағжан Жұмабаев,
Бүркіт Ысқақ, Зейін Шашкин туралы
әңгімелерді де алғаш осы кісіден
естіпті. Жәкең бұларды көрсетіп,
үстілерінен арыз жазған елге танымал үш-төрт фамилияны да сыбырлай жеткізгенінде, сенер-сенбесін
білмегендей, таңдай қаққаны бар...
Кеңестің «Өліара» пьесасына
қатысты сауалының мәнін түсінген соң:
– Олай болса, балам, ертең түске
қарай біздің үйге кел. Кеңірек отырып
сөйлесейік, – деді.
Келгенінде, Жайық аға түкпірдегі
кабинетіне бастап барып, актердің
қолына сарғайған, ескі журналды
ұстатты. Әжептәуір қалың. Журналдың
аты, жаңылмаса, «Русская печать». Парижде шыққан...
Жәкең осыдан кейін мейманының
жүзіне сонадайдан бірталай уақыт
барлай қарап отырды да, талабын
айтты:
– Кеңесжан, саған қоятын бір ғана
шартым бар. Бұл құпия екеуміздің
арамызда қалады. Ешкімге тіс жарма.
Журналды осы жерде отырып оқисың.
Көшіруге де болмайды...
Бірталайдан кейін ғана барып,
мәселе мәнісіне дендесе, бұл – эмигрант орыс жазушысының сонау
1920 жылдары Ленин туралы жазған
мақаласы екен. Негізінен, революция
көсемінің жағымсыз қырларын ашады. Жазбада, әсіресе, оның шектен
тыс қатыгездігі сөз болады. Қаламгер
пролетариат серкесінің «Егер тісіңіз
ауырса, зардабы өзгелеріне тимеу үшін
сырқат тісті дереу жұлып тастаңыз!»
деген қағиданы жиі қайталап,
осыны әрдайым өз тәжірибесінде
қолданғанына тоқталыпты. «Ол жауларын үнемі жойып отырды. Сол секілді
Свердловтың қолымен патша Николай ІІ әулетін жас балаларына дейін
атқызып, сүйектерін өртеткен, әне,
сол!» – деп жазыпты.
Бұл едәуір ұзақ материалды оқып
біткенінше өзінің қара терге түскенін
аңдайды.
– Міне, Кеңес! Жағдайға ептеп
болсын түсінген шығарсың? – деді
мұның еңбекпен мұқият танысуына мүмкіндік жасап, көрші бөлмеге
шығып кеткен Жәкең оралып келіп.
– Саған қосатын ақылым – роліңде
бәрінен бұрын Лениннің осы жағын
қаперге ал! Әйтпесе, іс-әрекетіңнің
бәрі жаттанды болып, жасандылыққа
ұрынасың. Әрине, Ленин жолдас
кемеңгер адам. Сондықтан оны
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біржақты тым сұмырай етіп те көрсете
бермессің. О кісіде мейірім де жоқ
емес қой. Екі ортаны тап! Дәлдік қажет.
Сонда ғана көсемнің шынайы бейнесі
шығады. Егер ол қаттылыққа бармаса,
діттеген мақсатына ешқашан жете алмас еді...
Наркомпрод қызметкері Блюханов
деген жұрт аштан қырылып жатқан
тұста вагон-вагон астықты алдымен
Волга бойына аттандырудың орнына
жағдайы тәуірлеу Сібір аймағына
жөнелтіп жіберіпті. Ал халі мүшкіл өңір
осыдан тіптен тұралап қалған. Мұны
білген Ленин оған:
– Повольжедегі елді аштан қырған
тікелей сенсің! – деп дүрсе қоя береді.
– Сен халықты қолдан өлтірдің, бәрін
әдейі жасадың!
Анау:
– Мен астықты бәрібір басқа елге
емес, өз халқымызға жөнелттім ғой,
Владимир Ильич! Олар да жетісіп
жатқан жоқ. Азық-түлікті Волга
жағасына енді жібереміз, әлі де кештік
етпейді, – деп кешірім сұрайды.

– Сенің қарапайымдығыңды
ұнатамын. Жан-жүрегіңде титтей
кірбің жоқ. Иба-ізетті де ұмытпайсың.
Абай атамыз айтпақшы, бауырым деп
адамзаттың бәрін сүйетін мейіріміңді
жақсы көремін, – деуші еді.
Бірақ, неліктен екенін, жаратпайтындар да көп болып шықты. Күнде
кездесіп, көзіңе күле қарап, жылмия
амандасып жүргенімен, шынтуайтқа
келгенде, тіпті, атарға оғы болмай,
сонша жек көреді екен...
Алматыдан Әшірбек қоңырау
шалған. Бұ кезде ол Мәдениет
министрінің бірінші орынбасары.
– Кеңес, қал жақсы ма? Мәсе
лені бірден айтайын: сен қызметті
дереу таста. Өз еркіңмен театрдың
директорлығы қызметінен босау туралы өтініш жаз. Саған айтатын ақылым
сол, – деді.
Сөйтсе, театр ұжымындағы
кейбір «жанашырлары»: «Директор
қызмет бабын пайдаланып, өз-өзін
мемлекеттік сыйлыққа ұсынып отыр.
Мұндай жөнсіздікке жол бермеуді

– Жоқ! Іс бітті. Трибунал арқылы
кетесіз!
Блюханов жалынып, жылап
жіберіпті.
– Бір жолға кешіріңіз. Қателікті
түзейміз.
– Жоқ, болмайды. Сен қасақана
істедің!
Сөйтіп қызметкер байғұс атылып
кетеді...
«Өліара» қойылымы сәтті өтті.
Ойынды нөкерлерімен қоса зайыбын да ертіп келіп көрген облыстық
партия ұйымының бірінші секретары
Александр Коркин спектакльден кейін
қатты риза болып Кеңесті шақыртқан:
– Қойылым керемет биік
деңгейде көрсетілді. Әсіресе, Владимир Ильич бейнесіне өте ризамын.
Енді со кісінің бейнесін жасаған актермен амандасып, қолын қыса кетейік,
– депті.
Бұл сахнадан түскен бойда аймақ
жетекшілері отырған бөлмеге:
– Сәлеметсіз бе, Александр Гаврилович жолдас, – деп кіріп келгенде
жиналған қауымның есі шығып, дүр
ете түсті. Орнынан атып тұрып, екі
қолын бірдей көтерген обком басшысы мәз болып:
– Айнымайды! Ғажап, ғажап! –
дей берген. – Сіз маған өте ұнадыңыз!
Өте, өте!
Серіктері де шуылдай жөнелген:
– Ғажап! Тамаша! Құдды тірідей
Лениннің өзі!..
Сонадайда тұрған пьеса авторы
Сәкен Жүнісов:
– Мұндай спектакльді мемле
кеттік сыйлыққа ұсыну керек қой! –
деп қалды.
– Әрине, әрине! Ұсынамыз!
Ұсынылады!..
Идеология жөніндегі хатшы да:
– Оған сөз жоқ, Александр Гаврилович. Мен қолдаймын! – деді бас
шұлғып.
***
Әріптес досы, танымал театр сыншысы Әшірбек Сығай Кеңеске:

сұраймыз» деп Орталық партия
Комитетіне арыз жазыпты.
Сәкен Жүнісовтің сонау «Өліара»
спектаклін обком мен министрліктің
шешімі арқылы жергілікті шахтерлер қауымының жоғары сыйлыққа
ұсынғаны рас еді. Бұдан кейін
қойылымды астанадан арнайы
комиссия келіп көрді. Жоғарғы
Кеңестің депутаттары келіп тамашалады. Труппа спектакльді Алматыға
барып, зиялы қауым алдында,
профессор-оқытушылар, академиктер алдында көрсетті. Бәрі де жоғары
бағалаған...
Әңгіме аяғы осылайша ыңғай
лана бастаған күндердің бірінде
Әшірбек Төребайұлы хабарласып:
– Кеңес, қойылымға қатысты
документтерді алып тезірек Алматыға
жет. Одан соң Сәкен ағаң екеуің
маған кіріңдер. Іс оңтайлана
бастағандай. Тек кейбір ұсақ-түйек
жәйттерді реттеуіміз қажет, – деп еді.
Ертеңіне-ақ барды.
Сол екі ортада Ғабит Мүсі
реповтің інілерінің бірі Сәкен Жү
нісовке қоңырау шалып:
– Сізге Ғабең үйіне тезірек соғып
кетуді сұрап отыр. Айтатын маңызды
шаруасы бар екен, – депті.
Ғабит ағамен ертеден араласатын
Сәкең заңғар жазушыға жалғыз өзі
кіріп шығуды ұйғарған:
– Кейінде Ғабеңнің мазасы
болыңқырамай жүр еді. Қалай
қабылдайтынын кім білсін, мен өзім
кіріп-шығайын. Кеңес, сен он-он бес
минуттай мына саябақта күте тұр, –
деп жөнеле берді.
Бұл бақта отырғанында
Қарағанды аймағы туралы «Оянған
өлке» романын жазған Ғабит
Мүсірепов туралы, жазушының
араға отыз жыл салып, кешелері
ғана сол шығарманың жалғасы «Жат
қолындағыны» бітіргенін ойлаған. –
«Айтпақшы, о кісі сыйлық сайысына
түсіп жатқандардың бірі Қарағанды
театры екенін біле ме екен?!»...

Жарты сағат шамасында Сәкең де
келіп тұр. Ұнжырғасы түсіңкілеу.
Сөйтсе, Ғабит аға да шаруаны
бірден айтыпты:
– Сендердің «Өліара» пьесасын
сыйлыққа ұсынып жатқандарыңды
естідім. Дұрыс-ақ. Жолы болсын!
Бірақ саған айтатын бір жағдай –
Қазақстан Жазушылар одағы Мұхтар
Әуезовтің «Алуа» спектаклін де дәл
сол бәйгеге қосты. Оны жастар театрында Райымбек Сейітметовтің қойып
жатқанынан хабардар шығарсың...
Өзіңе мәлім, мен сол мемлекеттік
сыйлық комиссиясының мүшесімін.
Сені жек көрмеймін. Бірақ дауысымды
Мұхтарға беремін. Оның алдында
күнәһар бола алмаймын. Қысқасы,
шақыртқан жұмысымның жайы осы
еді. Маған ренжімеңдер, – депті.
– Ғабеңнің әңгіменің ашығын
айтқанына рахмет. Дегенмен, бұл
жолы бізге бәйге жоқ, Кеңесжан! –
деді Сәкен ағасы да мұның бетіне ажырая қарап.
Әшірбек те осыны айтқан:
– Ғабең айтса, жағдай түсінікті.
Биыл үміт жоқ. Спектакльді қайтарып
алыңыздар. Бақты келесі жолы сынайсыздар...
О жолы сыйлық, айтқандай-ақ,
«Алуаға» бұйырды.

«Өліара» екі жылдан кейін қайта
ұсынылған. Орталық Комитетке
жөнелтілген әлгі арыз, міне, дәл осы
кезде жазылған еді. Кеңес Әшірбек
Төребайұлынан:
– Әшеке, құпия болмаса, арыз
иелері кімдер екен? Аты-жөні бар ма?
– деді қабаржыңқырап.
– Аттарын айтпай-ақ қояйын.
Әрине, өзіңнің де ішің сезер. Төрт-бес
кісі... Ұяттары білсін...
Ешбір қиналмастан өтінішін беріп,
актерлікке ауысты.
Көп ұзамай дүбірлі бәйге хабары да жеткен. Комиссия сыйлықты
бірауыздан Сәкен Жүнісовтің «Өліара»
спектакліне беріпті. Пьеса авторы, басты рольді сомдаған Кеңес
Жұмабеков, қоюшы-режиссер Ерсайын Тәпенов, суретші Мұрат Мақсұтов,
актер Сердеш Қажымұратов бесеуі
мемлекеттік сыйлық лауреаттары атанды. Бұл 1986 жыл еді.
Сыйлықты өз қолымен тапсырған
Министрлер Кеңесінің төрағасы
Нұрсұлтан Назарбаев Кеңесті бірден
шырамытып:
– О-о, бұл өзің бе?! – деді
жарқылдап, шаттана қарап. –
Жарайсың! Ризамын. Жап-жас екенсің
ғой әлі. Алда да талай аласың марапатты! Құттықтаймын!..
Кеңес те қуанды, әлбетте. Тек
тағы да сол сәтте: «Әттең, өмірімдегі
осынау айшықты мезетті не әкем, не
шешем көре алмады-ау!» – деп іштей
алабұртып тұрды. Бұған дейін анасы
Әсима тәтей де дүниеден озған-ды.
Әкесінің: «Балам, қашан да
жақсыларға жақын жүр!» деген өсиеті
есіне түсті. Жайық, Ебіней, Ақселеу,
Жақып... ағаларының кескіні көз алдынан өткен. Мына белеске шығуыма
жәрдемдескен, негізінен, сол кісілер
ғой деп ойлады. Алғаш театрға
келгенінінде абдыраған бұған: «Аса
абыржыма, бәрі реттеледі. Істің басы
қатты болса аяғы тәтті болады» деген

9 Mádenıet

№5 (875), 3 aqpan, 2020 jyl

Қазақстанның еңбек сіңірген
артисі, мемлекеттік сыйлықтың
лауреаты Кеңес Жұмабеков
туралы үзік сыр
ұжым директоры Зейнолла Жақыповты
елестетті...
Қарағандыға оралғандарында
режиссер Мұхтар Қамбаров, әсіресе,
Кеңес інісінің табысына есі шығып:
– Жиырма жасыңда театр табал
дырығын қобалжыңқырап, жасқана
аттап, бір үміт, бір күдікпен келіп едің.
Енді міне, адал еңбек, маңдай тердің
арқасында заңғар шыңға көтерілдің.
Жанған еңбегіңнің зеңгір көгі бұл...
Шырқау биігің! Қарағанды сен үшін
ғарыш айлағына айналды, – деп масаттанды.
***
Әрине, талай адамды өнер
мен әдебиет, білім мен ғылым
биігіне самғатқан Қарағандыны тура
мағынасында космодром деуге келе
қоймас. Дегенмен, қарап отырсаң,
Сарыарқа даласының әлемге әйгілі
қаншама ғарышкердің қону алаңы
болғаны рас қой. Мысалы, Андриан
Николаев, Павел Попович, Валентина Терешкова, Валерий Быковский,
Владимир Комаров, Константин
Феоктистов... Борис Егоров, Алексей
Елисеев, Владимир Шаталов, Евгений
Хрунов, Борис Волынов... Георгий
Щонин, Валерий Кубасов, Анатолий
Филипченко, Владислав Волков...
Виктор Горбатко сынды ғарышкерлер
әр жылдарда бірінен кейін бірі осы
қала төңірегіне қонып жатыпты.
Түсінде күндей күркіреген айлақ
дүбірін де, мұздай құрсанған тұңғиық
алқаракөк аспан кеңістігін де емес,
төрт-бес бұзау жайылған алақандай
ғана көкорай шалғынды көріп, ЖерАнаға жеткенше дегбірі қалмайтын
ұшқыштарды құшақ жая қарсы алған
Қарағанды бұлардың әрқайсының
жүрек түкпірінде мәңгі сақталғаны
анық. Осыларды түпсіз аспан әлеміне
шырқатып, одан алақан тосып қайта
күтіп алып жататын Қазақ елі, шынында, неткен қастерлі еді!..
Осындай жағдайға сай қала мей

манханаларының бірі ғарышкерлерге
арналған Бүкілодақтық Денсаулық
сақтау бөліміне айналдырылыпты.
Серейген көк терегі мен жайқалған
ақ қайыңы аралас ну тоғай арасына орналасқан кешен құрамында
кішірек емхана мен шағын спортзал
бар. О заманда үйлердің бәрі екі
қабатты ғана. Қонған ғарышкерлерді
тікұшақпен алып келіп, ес жиғызып,
күнделікті тірлікке қайта бейімдетін
орталық мамандарының бәрі дерлік
мәскеуліктер. Ұшқыштар мұнда бірер
тәулік тексеруден өтіп, өз-өздеріне
келген соң үйлеріне, бала-шағасының
ортасына аттандырылады.
Кеңес осы ғарышкерлердің
бірталайын жақыннан көрген. Ал
қол беріп амандасып, бір ауыз лебіз
алмасқан адамы – әйгілі Валентина
Терешкова екен. (Айтпақшы, аталған
орталыққа осы кісінің ғарыштық шартты атына сәйкес кейін «Чайка» деген ат
берілген)...
Валентина Николаевна 2007
жылы «Қарағанды – аңсарым» ән
фестиваліне арнайы келді. Қасында
атақты композитор Александра Пахмутова бастаған үш-төрт «нөкері» бар.
«Чайка» кешені бұ кезде адам танымастай өзгерген; ғимараттар саны да
өсіп, еңсесі биіктеп кеткен кез еді. Сонда дүниежүзіндегі тұңғыш ғарышкер
әйелдің қазақ жерінен көтеріліп, осында қайта оралғаны туралы естелігін
айта келіп:
– Мен сендерді керемет жақсы
көремін, қарағандылық туғандарым! –
деп шаттанған бейнесі ұмытылар ма...
Ал Қарағанды Тоқтар Әубәкіров
үшін нағыз самғау айлағы болғаны
рас...
Сынақшы-ұшқыш ретінде Совет
Одағының ең жоғары атағын иеленген алғашқы қазақ ғарышкері он бес
жасында Теміртаудағы ДОСААФ-тың
парашютшілер үйірмесіне жазылып,
осы қаладағы құю-механикалық зауы-

тына токарьлық жұмысқа кіріпті. Одан
темір жонушылық кәсіпті жалғастыра
жүре, іргедегі Қарағандыдағы
ұшқыштар секциясына ауысады.
Өзі: «Менің идеалым – даңқты
ұшқыш, жерлес ағам Нұркен Әбдіров»
дер еді. Сайыпқыран Нұркеннің де
ұшқыштық ғұмырбаяны Қарағанды аэроклубы курсанттығынан басталғаны
белгілі.
Бірде Тоқтар он жасында Нұркен
ескерткішін көру үшін өздерінің «Восток» совхозынан жетпіс шақырым
жердегі ұшқыш туып-өскен Бесінші
ауылға жаяу келіпті. Жаз айы көрінеді,
ұзақ жолдан қатты шаршаған бала
сол күні түнделетіп қайта қайтудан
жүрексінген де шығар, әлгі ауылда
әлдебір ақсақалдың үйінде қонады.
– Ата, мен далаға жата салайын,
күн жылы ғой, тоңа қоймаспын, – деген сияқты.
Содан қария:
– Өзің біл, балам. Әйтеуір, мұнда
шағатын шыбын-шіркей жоқ, – деп үй
іргесінде тұрған арба шанағының табанына қалың шөп төсеп, көрпе-жастық
шығарып береді.
Бала түнде түс көреді. Түсіне
Нұркен кіреді. Ұшқыш жарқыраған
әлденені бұған:
– Мына жұлдыз саған аманат!–
деп ұсынады. Бұл қос қолын бірдей
созып, лапылдаған әлгі шоқты ұстаған
сәтте Нұркен бейнесі де ғайып болған
екен...
Драматург, режиссер ретінде де
бірнеше пьеса даярлаған Кеңес кейін
Нұркен жөнінде де, Тоқтар туралы
да бірқатар қойылым жасап ұсынды.
Бұларда да, көрерменге ой салатындай, өмірдің өзінен алынған шытырман тартысты тұстар жетерлік.
Мысалы, Нұркен Әбдіров немістер
«қара тажал» деп атаған «Ил-2»
ұшағын 1941 жылы сынақтан өткізіп,
Сталинградтан Куйбышевқа алып
келген жеті нұсқаушы-ұшқыштың бірітін. Бұлардың қасында қарағандылық
жас ұшқыш Алексей Осипенко да
бар. Нұркен тәжірибесі аздау осы
жерлесін үнемі назарда ұстап, білгенін
үйретуден жалықпаған. Әлгі сапарда
Осипенконың ұшағы жолда сәл ғана
қателікке байланысты апатқа ұшырай
жаздайды.
Кінәлі қарағандылық ұшқыш
дегенді естіп қалған әлдебір шенді оны
бірден қазақ есебіне жатқызса керек,
оқиға орнына дереу жетіп келіп, іс
мәнісіне дендеп жатпай-ақ:
– Мен баяғыда-ақ айтып едім ғой,
мұндай адамдарға қымбат техниканы
сеніп тапсыруға бола ма?! Бұлар атқа
мініп шапқаннан өзге дым білмейтін
жабайы халық емес пе! – деп кіжінеді.
Сонда Нұркен:
– Жолдас полковник, ұлттың жаманы болмайды ғой. Тек арасында сіз
секілді кеудесіне нан піскен сыңарезу
өкілдері кездесіп қалатын шығар! – деп
тосылтқан екен.
Мұндай қорлауды маңайында
ғылардан Тоқтар да көріп баққан
секілді. «Сондықтан ылғи намысқа
тырысып, оқу-жаттығу сабақтарында
үнемі алда болуға ұмтылыппын» –
дейді өзі.
Тоқтар туралы бертініректе
әріптесі, сынақшы-ұшқыш, Совет
Одағының Батыры Валерий Меницкий «Менің аспандағы өмірім» деген
кітабында: «Корабльге қонатын кез
жеткен кезде оған бірінші болып
Су-27К ұшағымен Виктор Пугачев,
ал арада қырық минут өткенде МиГ29К машинасымен Тоқтар Әубәкіров
қонды. Біз бұл ерлік үшін бөркімізді
аспанға аттық. Тек ешкім өзге бір
фактіні ескермейді – арада тура бір
сағат өткенде Тоқтар авиатасығыш
алаңнан қайта көтеріліп ұшып кетті. Ол
– мұндай батыл әрекетті іске асырған
алғашқы адам. Ал Су-27 қайта ұшу
үшін корабльде үш тәулік бөгелді...
Кейінірек Тоқтар Совет Одағының Батыры, еңбегі сіңген сынақшы-ұшқыш,
ұшқыш-ғарышкер болды, авиация
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генерал-майоры шенін алды. Демек,
атақ-даңқы жеткілікті және ол мұның
бәріне лайықты, бәріне де өз еңбегі
арқылы жетті» – деп жазыпты.
Әйткенмен, сондай деңгейге
өздері шыға алмаса да, етектен тартып, үнемі мұрын шүйіретіндер қатары
азаймаған екен. Тоқтар ғарышкерлер
отряды құрамына кірген кезінде кей
қызметтесі:
– Әй, космос сенің не теңің?!
Бәрібір ұшырмайды ғой. Бекер далбасалап несіне әуре боласың? – деп
күлген көрінеді.
Қызғаныштан шығар. Не дерсің...
Кеңестің Тоқтар өміріне қатысты
даярлаған сценаларының бірінде
болашақ ғарышкердің бүлдіршін
шағында ауылдан ұзақ кетіп, анасы
Кәмилаға еріп, тау арасына шыбық
отауға баратын көрінісі бар. Сонда
бала мен шеше арасында тартымды
қимыл, қызықты диалог көрсетіледі.
Міне, сол қойылым шығарылған
мерекелік іс-шараға кейіпкердің өзі
шақырылған-ды. Бірақ кеш үстінде
Кеңес тұңғыш немересінің туғаны туралы хабарды естіген соң үйге қайтып
кетуіне тура келген-ді.
Концерт аяқталған бетте Тоқтар
Оңғарбайұлы қатты риза болып,
ұйымдастырушылардан:
– Қойылымның авторы кім? – деп
сұрапты.
– Бұл – белгілі актер, сценарист,
режиссер Кеңес Жұмабековтің туындысы еді.
– О-о! Кеңесті жақсы білемін ғой.
О кісі қайда?
– Кеңекең жаңа ғана ұлы
Мейрамның келіншегі босанғанын
естіп, қатты қуанып, үйіне қайтып кетіп
еді. Алғашқы немересі екен...
Бұл қуаныш бөлісуге келген бірекі жолдасымен түнгі он екіге қарай
үйде дуылдап отырса, қалта телефоны
шырылдайды. Қараса, қоңыраулатып
тұрған – Рымбала Омарбекова.
Облыстық Мәдениет басқармасының
бастығы:
– Кеңесжан, мас емессің бе? –
дейді.
– Жоқ-қ, ойбай! Әзірше сапсаумын, – деп күлді.
– Онда қазір сенімен Тоқтар
Оңғарбайұлы сөйлеседі.
Кеңес абдыраңқырап қалды.
Қасындағылар да түн ішінде мазалап тұрған кім болды екен дегендей,
мұның аузына аңтарыла қарап отыр.
Әсіресе, Майра көзі бақырайып,
сұраулы жүзбен төніп алған. Бұл телефон тұтқасын алақанымен көлегейлей
беріп, оған сыбыр ете қалды:
– Тоқтар Әубәкіров...
Сол кезде зайыбы да күліп, қол
сілтеген:
– Қойшы! Еріккен артистердің бірі
ғой. Банкеттен кейін қызып алып, пародия жасағысы келіп тұрған шығар.
Ішкілері келсе шақырсайшы.
Сөйткенше ғарышкер де даусы
саңқылдап сөйлей жөнелді:
– Алло, Кеңес, қал жақсы ма?
Сценарийді керемет жазыпсың, қатты
толқыдым. Тіпті, шешемді тірідей
көргендей, көзіме жас келді. Балалық
шағымды көз алдыма елестеттің, өте
ризамын!..
Қасындағылар әңгімеге енді ғана
сенгендей Кеңес сөйлесіп тұрған
телефонға құлақ тіге қалыпты. Батыр
сөзін жалғайды:
– Жаңа естідім, немерелі болып
жатыр екенсің. Құттықтаймын. Егер
қарсы болмасаң, немереңнің атын мен
қояйын...
Кеңестің есі шығып кетті. Қолқалап
шақыртып қолға түсіре алмайтын
адамы өз ықыласымен перзентіне ат
қойып бермекші.
– Ойбай-ау, әрине, әрине, Тоқа!
Ешбір қарсылық жоқ... Қайта, өте
қуаныштымыз... Тек, мына жолдасыма
айтыңызшы, сіз екеніңізді білсін...
Тұтқаны Майраға ұстата қойды.
Тоқтардың даусы естіліп тұр:
– Ә, иә, келін, немеренің бауы

берік болсын!..
– Ой, аға, рахмет, рахмет!.. Сіз
айтсаңыз болды ғой. Отағасына
айтыңыз. Болады, болады, – деп енді
әйелі апалақтады.
Телефонды асығыс қайта
алғанында ғарышкердің:
– «Нұркен! Нұркен!» деген даусын
естіген.
– Болды, Тоқа! Айтқаныңыз орындалады! Нұркен – ғажайып есім...
Қуаныштымыз...
Кеңес артынан аздап
ыңғайсызданды. Іштей: «Қап! Батыр
мені жаңа дұрыс түсініңкірей алмай қалды-ау! Мен ұсынған есімді
қойғысы келмей ме немене, күйеуі
біресе телефонды әйеліне береді,
одан әйелі қайтадан күйеуіне сілтейді
деп»...
Ұялы телефонның енді-енді ғана
шығып жатқан кезі еді. Кішкене ғана
«шайтанқұлақ» аппаратқа күдіктене
қарап, жеңіл күрсінді.
Сөйтіп, немересінің аты Нұркен
деп қойылған.
Жағдайды ұққан жолдастары да
шулай жөнелісті:
– О-о! Ғажап болды ғой.
Нұркеннің бауы берік болсын! Нұркен
атасындай елдің сүйікті ұлы, даңқты
батыр болсын! Тоқтар атасының
беделін берсін!
***
Міне, енді сол Нұркен де он алты
жасқа келді. Ең ғажабы, осы баласы
техникалық ілімге бейім! Атасы – актер, драматург, сценарист, режиссер, әкесі Мейрам болса филология
ғылымының кандидаты. Қарағанды
университетінің журналистика
факультетінде кафедра меңгерушісі.
Тәржімашы. Абай өлеңдерін, Шәкәрім,
Қасым Аманжолов, Серік Ақсұңқарұлы
шығармаларын орыс тіліне
аударған. Жақын шет елдерде өтетін
конкурстарға жиі қатысады. Москва,
Калининград, Ереван байқауларының
лауреаты. Пьеса, әңгіме жазады. Екі
кітабы шығыпты. Оның «Алдаркөсе»
туындысын қуыршақ театры қойды...
Ал Нұркен өкіл атасы, әйгілі
сынақшы-ұшқыш, ғарышкер Тоқтар
Әубәкіровке тартқан ба деп ойлап
қояды. Қарап отырсаң, өмірде ондай
да болатын сияқты.
Мұғалімдері өзін химия пәнінен
Алматыда өтетін кезекті оқушылар
сайысына жібермекші. Пойызға
билетін алып қойған. Бүрсігүні
екі құрдасымен бірге сол сапарға
шығарып салғалы отыр...
Көлігіне немересін отырғызып
алып, таң алагеуімде вокзалға зырлатып жетсе, перрон әжептәуір толып
қалыпты. У-гу. Топырлаған студент
жастардың сақ-сақ күлкісі ауаны
жаңғырықтырады. Олардың бір тобы
әдеттегіше гитараларын даңғырлатып
әнге басып тұр:
– Алдымызда үлкен қала
Қарағанды,
студенттер қаласы ғой Қарағанды.
Онда жаңа күй,
қызды таңдап сүй, –
ешкім сенен ақы алмайды!..
Нұркеннің серіктерінің де
шығарып салушылары бар екен.
Солармен амандасып, балаларды
тоқтаған вагондарына жайғастыруға
кірді.
– Ал, құлыным, жол болсын! Олжалы оралыңдар! – деді Нұркеннің
шашынан иіскеп.
Бір кезде дөңгелектері тарсыл
даған состав та ұзап бара жатты.
Нұркен кеткен пойыздың соңынан
үздіге қарап, өз-өзінен көңілі толқыды.
Талай қоштасу мен қауышуға куә
болған Қарағандының қарт вокзалы
да қолма-қол құлазып қалғандай.
Себездеп таң ата бастағанын
аңдайды. Көк жүзі манаурап тұр.
Желпіп самал есті. Қарағанды жүзі албырап, күліп оянған арудай елегзітті.
Құлтөлеу МҰҚАШ
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Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев былтыр қыркүйектің
2-і күнгі Қазақстан халқына Жолдауында: «Ендігі жылы бәріміз
Әл-Фарабидің 1150 жылдық, Абай Құнанбайұлының 175
жылдық мерейтойларын атап өтеміз. Мерейтой барысында
ысырапшылдыққа жол бермей, ғұлама тұлғаларымыздың
еңбектерін халық арасында дәріптеуіміз керек» деп нақты міндет
қойғаны мәлім. Өкінішке қарай, аталған асылдарымыздың
еңбектері әлі күнге дейін ел арасында лайықты насихатталамай
жүргені де жасырын емес. Сондай олқылықтардың орнын
толтыруды көздейтін төмендегі дүние көпшілік қауымға ой салар
деген үміттеміз.
Сөз зергері Сәбит Мұқанов
«Абай Құнанбаев» монографиясында
(1944-1945) ақын өскен орта, ата-тегі,
өмір кезеңдері, дүниеге, сөз өнеріне
көзқарасы туралы зерттеу жүргізіп,
тиянақты тұжырымдар айтты. Жазушы
сөзімен айтсақ: «Абайды – ата-тегінде,
өз өмірінде, ақындық таланты мен
шеберлігін де, оқу-білім де, жалпы
адамдық, өз ұлтының пікірлерін
де, өміріндегі, шығармаларындағы
күшті я әлсіз жақтарын да түгел
қамту» көзделген. Зерттеуші даналық
қорытындыларға, қанатты, ғибратты
ойларға мейлінше бай қарасөздеріне
зейін аударады. Қара сөздеріндегі
көркемдік шеберліктің бір сыры
ақынның дарынды шешендердің
мұрасын жетік һәм терең үйреніп
білгендігінен деп түйіндейді. Зерттеуші
Абай поэзиясының бейнеліліксуреттілік жүйесіне, ақындық тілі мен
құрылысына талдау жасайды. Абайдың
Шығыстың классикалық әдебиетімен
байланысы және А.С.Пушкиннен,
М.Ю.Лермонтовтан, И.А.Крыловтан
аударылған шығармалары жөнінде
ой өрбітеді. Ұлы ақынның табиғат
лирикасындағы философиялық ой да,
сурет те, сыр да біртұтастықта екендігін
көрсетеді. Яғни Абайдың жаратылы
сты сөйлетіп, құпиясын төгілте су
реттеп жеткізіп, ой-сезім мұхитының
ағыс-толқындарын тудырып, ғаламат
қуаттың көзіне айналатындығын
дәлелдейді. Осы еңбегінде: «Ұлттық
тіл – сол ұлттың тілі – сол ұлттың
барлық мүшесіне түсінікті бола білсе
ғана тіршілігінің айнасы мен құралы
болады» – деп жазады. Шынында
да, Абай поэзиясы – қазақ өмірінің
айнасы. Демек, ол ана тілінің негізгі
сөздік қорын сарқа пайдаланған,
соның ну орманына еркін шүйгіген
ерен дарын. Автор ақын туындатқан
шендестірулерге, ауыстыруларға,
теңеулерге, әсірелеулерге ой сәулесін
түсіреді. Олардың қазақ халқының
шаруа-кәсібімен, тұрмыс-салтымен,
аңшылық, малшылық дәстүрлерімен
төркіндес, тамырлас екендігін
баяндаған, Абайдың қазақ өлеңіне
енгізген өзгеріс-жаңалықтарына
тоқталған. Фольклорлық поэзияға
жыр үлгісі мен қара өлең шумағы тән
болса, ал қазақтың жазба поэзиясына
Абай жиырмаға жуық түр қосты деп
пайымдайды. Абай жыр үлгісімен
«Өзгеге, көңілім, тоярсың...», «Бо
лыс болдым мінеки...», «Жаздыгүн
шілде болғанда...» сияқты өлеңдерін
шығарған. Мұнда «бірқалыпты
үйлес жиі қолданылғандығын»
ескертеді зерттеуші. Ақын енгізген
жаңалықтарды анықтау үстінде, оның
өлеңдерінің буындық, тармақтық,
ұйқастық, шумақтық, ырғақтық
құрылысының ерекшеліктерін есеп
ке алады. Абайдың қазақ өлеңіне
кіргізген ұшан-теңіз өзгерістерін
осылайша жіктейді: «Асылы «осы
жаңалықтарында Абай қазақ поэзия
сына тән заңды (өлеңге төрт буыннан
артық буыны бар сөз қоспау, қазақ
сөзінің буын құрылысын сақтау)
бұзбайды, қатты сақтайды». С.Мұқанов
ақынның композиторлық шеберлігіне
де назар аударған. Ол музыка зерттеуші
А.В.Затаевичке Абайдың «Татьянаның
Онегинге жазған хатын» өзі орындап,
нотаға түсірткен.
Сәбит Мұқановтың көрсетуінше,
Абай ақындық қуаттың, таланттың,
поэзияның басты мақсаты – «қоғамды
өркендету үшін қажетті құралдардың
бірі деп түсінген кісі» дейді. Және де

ол ойшыл, қайраткер, ұлт ақынының
тұлғасын түсіндіргенде ұлы сыншы
В.Б.Белинскийдің «бүкіл ұлттың рухы
на бейне бола аларлық ұлы адам бола
білу керек» деген ұстанымын негіз етіп
Абай шығармашылығын талдайды.
Абайдың өміріне қанық Қатпа
Қорамжанов пен Архам Ысқақов:
«Семейден Абай орысша және
мұсылманша көп кітаптар алып
қайтып, соларды оқумен шұғылданды.
Ол кітаптарды оқып бітірген соң, Се
мейге кетіп, тағы да кітаптар әкелді.
Осылай Семейден кітаптар әкеп

СӘБИТ МҰҚАНОВ

оқу 1873 жылдан бастап Абайдың
дағдысына айналды», – дейді.
(Мұқанов С. Таңдамалы шығармалар.
Он алты томдық. А., 1980. 209-211
беттер).
Абайтанушы Сәбең осы бір
«Абай Құнанбаев» монографиясын
да: «Америка саяхатшысы Джорж
Кеннен жазады: «Менің сұрауларыма
Леонтьев (Семейдегі кітапхананың
бастығы. – С.М.) жауап беріп, Семей
кітапханасының құрылуы тарихын
баяндайды да:
«Кәттә қазақтар да мұнымен
пайдаланады, – деді. – Мен білетін
Ибрагим Кононбай деген қарт қазақ
бар, оның кітапханаға келіп жүруі бы
лай тұрсын. Милль, Бокль, Дрэперді
де оқиды» («Сибирь и ссылка», 140 бет,
1906 ж.).
Г.Г.Льюис пен Д.С.Милльдің
талқылауы арқылы орыс тілінде
1867 жылы шыққан Огюст Конттың
«Позитивтік философиясын»
Абайдың оқығандығын оның дін
туралы пікірлерінен байқалады.
Дж.В.Дрэпердің «Еуропа пікірінің
өркендеу тарихы» (бірінші рет орыс
тілінде ХІХ ғасырдың 60 жылдарын
да шыққан болу керек. Біздің қолға
түскені 1896 жылы басылғаны. Абай
алғашқы шыққанын оқыған сияқты)
атты кітабының кейбір пікірлерін
Абай өлеңге де аударады. Мәселен,
Абайдың:
Өмірдің алды ыстық, арты суық,
Алды ойын, арт жағы мұңға
жуық, – деп, келетін өлеңдері мен
Дрэпердің мына сөздері дәл келеді:
«Жас шағында өзінің күшіне еркін сен
ген адам қартайғанда күшінен көңілі

суып, басқаша ойлайды. Уақыт өткен
сайын, жастықтың елікпе қиялдары
да бәсеңсиді, одан кейін әр ойын
тізгіндеп, тілегінің өрісін тарылтады.
Ақырында шын тұрмыс оның көзінен
пердесін сыпырады, қартайған оның
ойына адам үмітінің болмашы екендігі
ұялайды. Оның тапқаны табам деп
ұмтылғанына аз ұқсайды» (2-бет).
Өмірдің алдындағы үміт пен
артындағы өкініш туралы айтқан
Дрэпердің пікірі Абайдың бірнеше
өлеңінде әр қилы жүйеде кездесіп
отырады» – деп жазады. Бұл жерде
келтірілген деректер мен ой сарын
дары (Дж.В.Дрэпердің Абайдың
толғанысымен үйлесімділігі) жаңалық.
(Сонда, 213-214 беттер). Академикжазушы С.Мұқановтың осы бір дерегі
өзге авторларда кездеспейді.
1944 жылдың күзінде Архам
Ысқақовтың аузынан Сәбит Мұқанов
Абай қолжазбалары мен мұрасының
жиналу тарихына байланысты мына бір
деректерді жазып алған.
– Әкем жинағанда, Абайдың көп
қолжазбалары жыртылған, сөздері
өшкен күйінде табылды. Мына
дай бір оқиға болды: 1905 жылдың
көктемінде әкем мені ертіп Махмуд
молданың үйіне барды. Ас даярла
нып жатқан кезде, Махмудта қалған
Абайдың қолжазбаларын әкем
қарап отырса, Абай өлеңмен түгел
аударған Лермонтовтың «Вадим» де
ген әңгімесінің бастапқы екі-үш қана
қағазы сақталыпты. «Өзгесі қайда?»
деген әкемнің сұрауына, Махмуд
күйбеңдеп жауап бермей отырды да,
қазбалап қоймаған соң: «Жыртып
тастап еді», – деп Құтыш атты тен
тек баласын көрсетті. Бұл қылыққа
әкем қатты ренжіді де: «Абайдан
көрген жақсылығың көп еді. Оның
еңбегіне бұлай қарауың – жаныңның
ашымағаны ғой. Сені жұрт имам дейді.
Мына ісіңе қарағанда, сен имам түгіл
мұсылман да емессің», – деп, табылған
қағаздарды қалтасына сап, даяр асқа
қарамай аттанып кетті».
Мүрсейіт Бікіұлы руы Тобықты.
Оның ішінде – Әнет. Мүрсейіттің
әкесі – Бікі жасында Құнанбайдың
қолына көшіп келіп, малшысы болған,
Мүрсейіт Ысқақтың балаларымен бірге
Жақып молдадан мұсылманша оқиды.
Зерек, ынталы Мүрсейіт Семейдегі ин

тернатта екі-ақ жыл оқып, орысша аз
да болса хат таниды да, аулына қайтып
кеп, балаларға мұсылманша және
орысша сабақ береді.
Абай тірі кезде, Мүрсейіт оның
өлеңдерін жинаумен шұғылданбаған,
оған себеп мынау: Абай өзінің
қолжазбаларын Махмуд деген
молдаға, өз баласы Мекайылға,
әйелі Еркежанның інісі Сүлейменге
сақтатады екен. Абай өлгеннен кейін
Мүрсейіт жинай бастаған және Абай
өлеңдерін бастыру мақсатымен
Кәкітай Ысқақов жинайды.
Кәкітай Ысқақов – Абайдың неме
ре інісі – 1870 жылы туып, 1915 жылы
өлген.
Кәкітайды Абай жақсы көреді
екен. Абай 1882 жылы қыстай Семейде
жатып кітапханадан кітап алып оқумен
шұғылданғанда, Кәкітай Абайдың
қасында болған. Осы кезде Абайдың
үйретуімен Кәкітай орысша хат танып,
жеңіл-желпі орысша кітаптарды өз
бетімен оқып, түсініп кеткен.
Жиналған өлеңдерді Кәкітай
Мүрсейітке жаздыртады. Себебі,
біріншіден, Мүрсейіттің қолжазбасы
анық және көркем болады,
екіншіден, жыртылған я бас-аяғы жоқ
қолжазбалардың жоғалған сөздерінің
көбін Мүрсейіт жатқа біледі.
Кәкітай 1906 жылы Абайдың
өлеңдерін Мүрсейітке түгел жаздырып
алады да, Омбыда бастыру мақсатымен
(ол кезде Омбыдан жақын қалада
мұсылманша шрифт болмаса керек)
Семейге сатуға екі семіз түйе, екі құр
атты жетекке алып жүріп кетеді.
Абайдың өлеңіне құмартқан
халық ішінен, оның жинағы басылып
шығуын күтпей, Тобықтының өз
руларынан да, көршілес рулардан да,
Мүрсейіт көшірген Абай өлеңдерін
қолқалаушылар көбейеді. Осыларға
Мүрсейіт қолында қалған Абай
өлеңдерінің бір данасынан көшіріп
беріп, ақысына бір қой, бес сом ақша
алады. Осы әдіспен 1909 жылы ба
спадан шыққанша, Абайдың өлеңдер
жинағы Мүрсейіттің қолжазбасымен
көп елге тарап кетеді. Мүрсейіттің
тарих алдында істегені осы, оның
қолжазбасы қазір Абай өлеңдерін тек
стология жағынан тексергенде негізгі
деректердің бірі болып келеді.
Абайдың тұңғыш шығармалар

жинағы 1909 жылы Петербургта ба
сылып шықты. Оның жарық көруіне
себепші болған Кәкітай Ысқақовтың
еңбегін айрықша атап өтпеске бол
майды. Омбы мен Қазан қалаларында
Абайдың кітабын бастыра алмаған ол,
көп қиындықтарды көре жүріп, 1908
жылдың қысында Абайдың өлеңдер
жинағын Петербордың бір баспасына
тапсырып, көктемде еліне қайтты.
Абай 1886 жылдың 4 мамырын
да Семей облыстық статистикалық
комитетіне толық мүше ретінде
және 1887 жылдың 26 сәуірінде
Семей қалалық бастауыш білім
қамқоршылары қоғамына
қабылданған. Мұны айтып отырған
себебіміз – Абайдың қоғам қайраткері
екендігі Сәбит Мұқановтың пікіріне
толық айғақ. Бұған қоса ел қызметшісі
Абай 1886 жылы «Интернатта оқып
жүр» атты өлеңі де ұлт мұратын
терең қозғаған. Стратегиялық ойдың
иесі ежелгі дәстүрді ақыл-ойға
бағындырып, жаңаша бастамаларға
тәуекел еткен, онысы интернатта оқып
жүрген талапкерлерге қаражат жағынан
көмектескенін Сәбең былайша баян
дайды: «1885 жылы Құнанбай өлгеннен
кейін оның өзге балалары, қазақ
әдетімен, «әкемізге ас берейік» деген
де, Абай: «Асқа мал бөлейік, бірақ ол
малды сойып жұртқа жегізбейік, орыс
школасындағы оқитын қазақ балала
рына жәрдемге берейік», – дейді және
осы айтқанын істейді де. Құнанбайдың
асына шығарған малдарды (саны мәлім
емес, бір хабарда 100 жылқы, 200 қой)
Абайдың сатып, Семейдің интерна
тында оқитын қазақ жастарына беруі,
Құнанбайдың өзге балаларына да,
ағайындарына да, көршілес елдер
ге де ұнамаған, «Құнекеңді атаусыз
қалдырды», – деп талайлар ренжіген».
Сәбең Абай поэзиясының ішкі
рухын, тұңғиық сырын түсіндіргенде
өзіндік ой сарындарын ұсынады. Мына
бір шумақты былайша тексереді:
Шырақтар, ынталарды «менікі де»,
Тән құмарын іздейсің күні-түнде.
Әділет пен арлылық, махаббат пен
Үй жолдасың қабірден әрі өткенде.
Абайдың ойынша, «қабірден әрі
өткенде» адамның Тәңірге апаратын
сыйы: бұл дүниеде адамның адамға
сіңірген жақсылығы, адамның арлы,
мейірімді болуы. Абай бұл пікірін
Тәңіріні танудың, діншілдіктің ең биік
мұнарасы деп ойлап:
Дін де осы, шын ойласаң
тағат та осы,
Екі дүние бұл тасдық – Хақтың
досы, – дейді» (Сонда, 235-236 беттер).
Қазақ тілінің заңдылықтарын
сұңғылалықпен танып-білген,
қабылдап түсінген Абай поэзиясын
да халық тілінде қолданылмайтын
жаңаша етістіктерді туындатқан. Со
ларды Сәбең былайша дәйектейді:
мысалы: «Ақыл іздеп, ізерлеп, Бәрін
сынап сандалған». Сонда түбірі «із»,
сонан «іздеу», «ізерлеу» өрбіген... Осы
тұрғыдан келгенде Абай «соңырқап»
(соны, сонарлау, соныдан, соныға
дегендерден шыққан болу керек),
Немесе: «Түзу бол» деген кісіге, Түзу
келмес ырықтап». С.Мұқанов «ырық»
деген зат есім халық тілінде етістікке
айналмайтын, тек жалғаумен «ырқы,
ырқының, ырқына, ырқын» деген
сияқты түрін өзгертетін сөз» еді деп
жазады (Сонда, 362-бет). Сонымен
қатар: «Құбылға бәрі керек қой, Бәрі
жайсыз тоқтауға» «Құбыл» дейтін
зат есім «құбылу» дейтін етістіктен
шыққандығын айтады.
Иіні келгенде, айтудың жөні бар.
Сәбең Абай музейіне Абайдың 1909
жылғы басылымын сыйлаған.
Академик-жазушы Сәбит
Мұқановтың Абайдың шығармашылық
өмірбаяны жөніндегі пайымдаулары
ХХІ ғасырда да пайдалы.
Серік НЕГИМОВ,
Қазақстанның еңбек сіңірген
қайраткері, филология ғылымдарының
докторы, профессор
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Президент Қасым-Жомарт Тоқаев
өзінің «Абай және ХХІ ғасырдағы Қазақстан»
атты мақаласында: «Мемлекет көлемінде және
халықаралық деңгейде ауқымды іс-шаралар ұйымдастыру
жоспарланып отыр. Бірақ мұның бәрі той тойлау үшін емес, ойөрісімізді кеңейтіп, рухани тұрғыдан дамуымыз үшін өткізілмек» –
деді.
Сол айтқандай, мұхиттай терең, асқан ойшыл, ақын, ағартушы, ұлттың
жаңа әдебиетінің негізін қалаушы, аудармашы, композитор Абай
Құнанбайұлы еңбектерін зерттеу бағытында күні бүгінге түрлі
дейін қайшылықты көзқарастар да жоқ емес. Оқырман
назарына ұсынылған мақала сондай түйткілдердің
түйінін тарқатуға арналады.

қате цифрға көзім түсті, қалай тұр, солай
берейін.
«Қазақ халқының ұлы ақыны
Абай (Ибраһим) Құнанбайұлының 2
томдық толық шығармалар жинағының
қолдарыңыздағы бірінші томына 1855
жылдан 1996 жылға дейін жазған өлеңдері
мен аудармалары топтастырылды»...
Сонда Абай 141 жыл өлең жазған
болып шықты. Енді өлеңдерін оқып
отырып, өз басым келіспейтін сөздерге
тоқтала кетуді жөн көрдім.
Атақты «Қансонарда бүркітші
шығады аңға» өлеңінде:
Төмен ұшсам түлкі өрлеп құтылар деп,
Қандыкөз қайқаң қағып шықса аспанға.

АБАЙ ӨЛЕҢІН

НЕГЕ БҰРМАЛАЙМЫЗ?
Биыл Ұлы ақынымыз Абай Құнанбаев
тың 175 жылдығы кең көлемде аталып
өткелі жатыр, мемлекет болып тойлағалы
жатырмыз.
Президентіміз бастап біздің кішкентай
Ләйлім қызымызға дейін қостап Абай
өлеңдерінен эстафета өз жалғасын тауып,
бірден-бірге жолданып жатыр. Бірақ сон
да ақын өлеңдері бұрмаланып айтылып
жүргенін құлағымызбен естіп, көзімізбен
көріп отырып, қарның ашады. Мысалы,
елге өз деңгейінде танылып үлгерген ақын
жігіт Абайдың «Жасымда ғылым бар деп
ескермедім» өлеңінің бесінші жолында:
«Бұл мақұрым қалмағыма кім жазалы»
дейді.
Кінәлінің жазаланатын, жазаланбайтын
түрі болады. Қылмыс жасаған адам жазала
нады. Ал дер кезінде ғылым-білімге бағытбағдар бермегені үшін, жол көрсетпегеніне
кінәлі болар, бірақ жазаланбайды ғой. Бұл
жерде Абай әкесіне өскен ортасына, яғни
қоғамға өкпелі. Ендеше дұрысы – «Бұл
махрұм қалмағыма кім кінәлі» шығар. Тағы
бір азамат:
– Өлсем орным қара жер сыз болмай ма?
Өткір тіл бір әдемі қыз болмай ма? – деді.
Мұның барлығы нені білдіреді? Айтпағым:
ақын өлеңдерінің баспа бетінде түзілуі, оның
жұрттың жаттап, ел алдында оқуы әлі де
дұрыс жолға қойылған жоқ.
Шыққан кітаптарда да бұрмаланып,
өлеңнің мағынасын бұзған сөздер өріп жүр.
Осы уақытқа дейін Абайдың өлеңдер жинағы
неше мәрте жаңғыртылды, әр жылдары бас
палардан жаңаланып жарық көрді, солардың
мінсіз шыққаны кемде-кем. Қарап отырсаң,
соларды шығаратын академиялық басы
лым, сауатты азаматтар. Ақылдастар алқасы
құрамына қарасаң – атағынан ат үркетін
азаматтар.
Олар сонда неліктен әлгіндей олқылыққа
жол беріп отыр?
Жер бетіндегі қай халықты алсаң да,
сол елдің атағын айдай әлемге танытатын
біртуар, аса дарынды перзентінің болаты
ны баршамызға белгілі. Қазақ халқында
ол кім десе, сөз жоқ, кез келген қазақтың
санасына бірден оралатын тұлға – Абай
(Ибраһим), орта жүздің аға сұлтаны Құнанбай
қажының баласы. Бізге дейінгі өлең сөзді
бағалай білетін адамның барлығы, кешегі
өткен ұлтымыздың зиялылары ақынның
қадіріне жеткен, шығармашылығын жоғары
бағалаған. М.Жұмабаев Абай туралы:
– Шын ақын, сөзің асыл баға жетпес,
Бір сөзің мың жыл жүрсе дәмі кетпес.
Қарадан хакім болған сендей жанның,
Әлемнің құлағынан әні кетпес, – депті.
А.Байтұрсынов: «Онан асқан бұрынсоңды заманда қазақ баласында біз
білетін ақын болған жоқ» дейді. Шәкәрім
де: «Аса данышпан адам еді, қор елде
туып, қор боп өлді» деп Абайды аса
жоғары бағалайды. Ойшыл-философ,
данышпан қалай мақтаса да сыяды.
Басқа ақындардың өлеңдерінде ұйқас

үшін айтылған тұстары кезігіп жатады.
Абайда мұндай жоқ, бір ауыз сөзінен мін
таба алмайсың. Керемет!
Оқыған сайын ашыла береді. Жылдар
өткен сайын ақынның өмір сүрген заманы
қанша алыстасада, Абайдың тұлғасы асқақтай
береді.
Енді ақынның сөзін сөйлетейікші:
Өлең – сөздің патшасы, сөз сарасы,
Қиыннан қиыстырар ер данасы
Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп
Теп-тегіс жұмыр келсін айналасы
Бөтен сөзбен былғанса сөз арасы
Ол ақынның білімсіз бейшарасы.
Міне, «Бөтен сөзбен былғама» деп
отыр. Осындайда «Абайдан жалған сөз
шықпайтынының себебі неде?» деген сұрақ
еріксіз туындайды.
Әуелі аят, хадис сөздің басы,
Қосарлы бәйіт мысал келді арасы.
Қисынымен қызықты болмаса сөз,
Неге айтсын пайғамбар мен оны Алласы.
«Ақынның өлең сөзінің қисыны мен
қызықты болуының негізі, бастауы,
қайнар көзі дін исламда ма?» деген ой
келеді адамға. Әуелі ескіше хат таныған,
молдадан оқыған, қасиетті Құран
кәрімнен сусындаған. Дана халқымыз
«Не ексең, соны орасың» демей ме?
Жасынан санасына сіңіргені, жүрегіне
қондырғаны хақиқат сөз болса, мұндай
өлең жазуы заңдылық емес пе? Таңды
таңға ұрып айтсақ та, Абай-таусылмай
тын кен, бітпейтін рухани қазына.
Жә, осындай теңдессіз тұлғаны өз
деңгейінде насихаттап жүрміз бе? Менің
айтпағым, жақында кітапханаға бардым.
Қолыма көк кітап тиді. Астана қаласы,
«Фолиант» баспасы, 2011 жыл Абай
шығармалары 1-том бетін ашып едім,

Кере тұра қалады қашқан түлкі,
Құтылмасын білген соң құр қашқанға.
«Кере» деген сөздің мағынасы-керілу,
сонда түлкі мені ұста деп керіліп тұра
ма? Жүгірген аң, жыбырлаған жәндік
барлығы өзіне қауіп төнгенде, жиыры
лып жонын бүкірейтіп алмаушы ма еді.
Көре тұра қалады емес пе?
Қашқаннан пайда жоқ, енді қарсыласайын
деп тұр ғой.
Қырық пышақпен қыржыңдап тұрған
түлкі,
О-дағы осал жау емес қыран паңға, –
дейді. Беріле салайын деп тұрған жоқ.
«Жігіттер, ойын-арзан, күлкіқымбат» өлеңінің мына бір шумағында:
Ары бар, ұяты бар, үлкенге сен,
Өзі зордың болады иығы да зор.
Өзі зордың иығы зор болатыны
белгілі, Абай бір мағынаны екі қайталауы
мүмкін бе?
Өзі зордың болады ығы да зор емес
пе еді.
Қазақта сөз бар, күшті әлсізді ығыс
тырып жіберді деген. Мықты адамның
ық жағынан, саясынан пана табасың,
яғни қорғаныш болады деген мағынада.
«Аттың сыны» өлеңінде: «Қабырғалы,
жотасы болса күшті» деп беріліпті.
Жылқы малының жотасы ғана күшті
болмайды, ол қабырғамен бірге айтылуы
керек, яғни, дұрысы: «Қабырғалы, жота
лы болса күшті».
Жауырынды, қабырғалы, кең сау
ыр, міне, осындай жаратылыс – бірбіріне байланысты мүшелер, аттың ұзақ
шабысқа төзімді күшті болуының негізі.
Келесі бір өлеңі:
Ойға түстім толғандым,
Өз мінімді қолға алдым.
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Бойдағы мінді санасам,
Тау тасынан аз емес.
Жүрегімді байқасам,
Инедейін таза емес.
Аршып алып тастауға,
Аспандағы саз емес.
Бәрі болды өзімнен,
Тәңірім салған наз емес, – деп беріліпті.
Дұрысы: Тәңірім салған нас емес,
дәлірек айтқанда, лас емес болуы ке
рек. Туғанда адам баласы күнәдан пәк,
таза болады да, өсе келе қол екі істеген
күнәсімен жүрегін кірлетеді, міне осыны
айтып отыр.
Ал мына бір өлеңінде: «Тоқтаулылық,
қалыпты, шыдамдылық» деп берілген
екен.
Бұл өлеңінде ақын адам бойындағы
қасиеттерді айтып отыр. Тоқтаулылық,
талапты, шыдамдылық болу керек пе?
Мұны да ойлану керек.
Алла деген сөз жеңіл,
Аллаға ауыз қол емес.
Ынталы жүрек, шын көңіл,
Өзгесі хаққа жол емес...
Адам бір өзіне лайықсыз іске кез
болғанда, мынау маған қол емес екен
деп жататынын білеміз. Жол емес екен
дегенді естімеппін.
Алла тағаланың хақ жолына ауыз
бен, құр тілмен жете алмайсың. Егер
де жүрегің таза, ниетің дұрыс болмаса.
Шариғатта: «Жүз күнәнің тоқсан тоғызы
тілден» делінеді. Ал Абай былай деп тағы
да айтады:
Ет – жүрексіз ерніңнің айтпа сөзін,
Тіл үйренген нәпсінің қу мінезін.
Тілде сүйек, ерінде жиек бар ма,
Шымылдық боп көрсетпес шынның
жүзін...
Дұрысы:
Алла деген сөз жеңіл,
Аллаға ауыз жол емес.
Ынталы жүрек, шын көңіл,
Өзгесі хаққа қол емес.
Тағы бір мысал:
Қолдан келе бере ме жұрт меңгермек,
Адалдық, арамдықты кім теңгермек?
Дұрысы,теңгермек емес, тең көрмек
болса керек. Адалдықпен, арамдықтың
ара жігін ажыратуды екеуінің арасы жер
мен көктей екенін меңзеп отыр.
«Әжептәуір ән еді, пұшық айтып қор
қылды» – дегендей, бір сөзінен бір сөзі
асып түсіп маржандай тізіліп келе жатқан
өлеңнен көзге шыққан сүйелдей күмәнді
сөздер шыға келгенде, «Бір қарын майды
бір құмалақ шіріткеннің» кері болды. Абай
бөтен сөзбен былғамайды. Данышпан
ақынның өлеңінен мін табылмау керек,
бұған бей-жай қарауға болмайды. Кітап
бір-ақ күнде шығып, бірнеше жылдар
қолданыста болатынын ескерсек, болашақ
ұрпақ Абайды кітап арқылы танитынын
ойласақ, кемшілікке жол бермеген абзал.
Иә қандай да бір туынды, шығарма,
айтылған сөз уақыт өте келе түпнұсқадан
ауытқып өзгеріске ұшырайтыны бесене
ден белгілі. Абайдың өз қолымен жазған
қолжазбалары сақталмағандықтан, өзгенің
қолымен жеткендіктен зерттеп зерделеп,
ақылмен саралап мұқият қарау керек.
Жеткізуші – Абай емес. Ақын көзі тірісінде
«Қалың елім қазағым қайран жұртым» –
деп көңілі толмаған қазақ әлі сол бейқам
қалпымыз. Қазақ руханиятына қосқан
өлшеусіз үлесін, ұрпаққа өнеге болатын
хикмет сөздерін Абайдың өлеңі деген аты
на лайықты сақтау – біздің парызымыз.
Қазақ «көш жүре түзеледі» дейді. Әйтсе
де, жалпы, ескіні қайта жаңартқанда,
бұрынғысынан асып түсетіндей етіп
кемшіліктерді түзеп, олқылықтардың
орнын толтырып шығарсақ игі еді. Ара
да қаншама заман өтті, біздің көшіміз
түзелмей-ақ тұрғандай.
Абай – қазақтың ақылы, ары.
Тоқсан ауыз сөздің, тобықтай
түйіні – кеткен кемшіліктерді түзеп,
олқылықтардың орнын толтырып, Абай
кітаптарын қайта шығарған жөн деп
санаймыз.
Марат АБУҒАЗИН,
Шығыс Қазақстан облысы
Тарбағатай ауданы
Ақсуат балалар өнер мектебінің
директоры
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НЕБЫВАЛАЯ ПАНИКА
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ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА В КИТАЕ
С самого начала появления и распространения коронарного
вируса в Китае скончались по данным на 29 января 132
человека, зафиксированы около 6000 случаев заражения.
Предположительно, их может быть еще больше – свыше
9 000. Может ли вирус в XXI веке убить миллионы людей,
как «испанка» в 1919 году? Откуда он появился? Чем новая
разновидность отличается от известных ранее?
НЕБЫВАЛАЯ
ПАНИКА ИЗ-ЗА
КОРОНАВИРУСА
В КИТАЕ
Мир охватила небывалая пани
ка из-за этого вируса! Для сравне
ния: туберкулез является одной из
10 ведущих причин смерти в мире.
Например, в 2017 году туберкуле
зом заболели 10 млн человек, и 1,6
млн человек (в том числе 0,3 млн
человек с ВИЧ) умерли от этой
болезни. Туберкулез каждый день
уносил в среднем по 4000 жизней.
И не было никакого нагнетания
ситуации – это притом, что делают
вакцинацию против туберкулеза,
есть апробированные препараты и
методы лечения. Привычно?
Или от эпидемии гриппа в
США в 2015 году заболели 34 млн
человек, 710 тысяч человек были
госпитализированы, а 56 тысяч
человек погибли в результате бо
лезни. В 2018 году в США от гриппа
умерли 80 тысяч человек, с октября
2019 года умерли уже около 20 ты
сяч человек, а заболели – около 15
млн. Однако никакой паники по
этому поводу не было, а весь мир
обсуждает только коронавирус. Та
кая ситуация вызывает удивление и
непонимание.
Но есть и неофициальная ин
формация о тысячах погибших от
коронавируса, а зараженных – сот
ни тысяч и даже миллионы, кото
рую власти скрыли. Мол, по этой
причине беспрецедентные меры
карантина в Китае.
Ведь весь мир в панике, биржи
реагируют катастрофическими па
дениями, аэропорты прекращают
сообщения с Китаем. Смертель
ный коронавирус, распростране
ние которого ускорилось по всему
земному шару, наносит удар по
фондовому рынку, и некоторые
американские компании особенно
уязвимы для этой болезни, по
скольку их рост стимулируется
китайскими потребителями. Ана
литики выпускают предупреждения
о ритейлерах, ресторанах и отелях,
которые имеют высокий уровень
доходов в Китае, но некоторые из
них вынуждены закрыться.
Возбудителем заболевания стал
новый тип коронавируса – 2019
nCoV. Ученые Национального цен
тра по профилактике и контролю
заболеваний КНР провели анализ
проб среды и подтвердили, что
вероятный источник вируса – оп
товый рынок Хуанань в Ухане (для
него даже не успели придумать на
звание, а код 2019-nCoV означает
«новый коронавирус, обнаружен
ный в 2019 году»). Кроме того, он
схож с коронавирусом из организма
летучей мыши, обитающей в городе
Чжоушань провинции Чжэцзян.
Новый тип коронавируса пере
дается от человека к человеку в
основном воздушно-капельным пу
тем. Среди симптомов – повыше
ние температуры, кашель, одышка
и лихорадка. У тяжелобольных

может быть затруднено дыхание,
вплоть до его недостаточности.
Всем рекомендуется носить маски
и сократить контакты на близком
расстоянии.
Пока ученые считают, что ин
кубационный период вируса – две
недели, в течение которых сим
птомы никак не проявляются,
но инфицированный человек
уже может заражать других лю
дей. В этом коварность вируса.
На фоне быстро распростра
няющегося вируса Китай огра
ничил поездки не менее 35 милли
онов человек по 15 городам, при
остановил туристические группы
и закрыл основные туристические
направления.
В США отмечают, что аме
риканские гостиничные компа
нии, которые имеют значительную
«экспансию» в Китай, включают
Marriott , Hilton и Hyatt Hotels, и
их акции упали более чем на 6%.
Из-за ограничений на поездки и
принудительного закрытия не
которые американские рестораны
также терпят убытки. McDonald’s,
Starbucks и Yum China закрыли
некоторые из своих магазинов в
Китае в ответ на вспышку, что за
ставляет аналитиков беспокоиться
о своей картине доходов в ближай
шем будущем.
ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ
ЗАРАЗИЛА КОАЛУ
Стало известно, что власти Ки
тая закрыли на карантин около
60 млн человек, изолировали не
сколько крупных городов. Власти
отменили все масштабные меро
приятия в Пекине, приуроченные
к празднованию Нового года по
лунному календарю 25 января, –
новогодние массовые гуляния, в
том числе традиционные ярмарки
в храмах.
Власти отменили также все
мероприятия, где возможно ско
пление людей (сейчас подобный
запрет действует в большинстве
крупных городов КНР). Были от
менены все туристические поездки
как внутри страны, так и за пределы
КНР.
В реальности решительность
действий Пекина объясняется на
копленным опытом борьбы со
вспышкой атипичной пневмонии
в 2002 году, наличием у режима
уникальной возможности моби

инфекции зарегистрированы на
территории материкового Китая:
125 – в провинции Хубэй, где
началась вспышка, и 7 – в дру
гих провинциях. Большинство
погибших – люди пожилого
возраста, у которых уже были
проблемы со здоровьем.
КИТАЙСКИЕ
ПРОЕКТЫ В РК НАДО
ПЕРЕСМОТРЕТЬ
лизовать колоссальные ресурсы в
кратчайший срок. Примерно по
такому сценарию развивался вирус
атипичной пневмонии (SARS), ох
вативший Китай и перебросивший
ся в другие страны мира в 2002-2003
годах. Тогда очагом эпидемии стала
провинция Гуандун.
11-миллионный город Ухань,
ставший очагом распространения
вируса, находится в самом центре
Китая. В этой части страны по
пулярны продуктовые рынки, где
можно купить на мясо самых раз
ных экзотических животных – от
змей и летучих мышей до коал и
дикобразов.
«Китайцы предпочитают по
купать будущее украшение стола
еще живьем и убивать в домашних
условиях, поэтому на подобных
рынках в тесных клетках содер
жатся по соседству животные, пре
смыкающиеся и птицы, которые
никогда бы не смогли встретиться
в дикой природе. Многие из них
– носители различных вирусов и
заболеваний, которые в обычных
условиях ограничены определен
ным видом и не передаются чело
веку. Однако на рынке, где каждой
твари по паре, летучая мышь может
покашлять на виверру или коалу
– вирусы мутируют и в какой-то
момент начинают распространять
ся среди людей» (https://inosmi.ru/
social/20200129/246722621.html).
Есть и обнадеживающая но
вость: этот вирус, возможно, ока
жется не столь же смертоносным,
как «испанка», поскольку жертва
ми того вируса стало очень много
молодых людей. В данном случае
этого не наблюдается. Все случаи
смерти от новой коронавирусной

Но есть и другие версии воз
никновения вируса. На днях ми
ровые СМИ написали о том, что
короновирус, скорей всего, был
создан в Китае, в Уханьском инсти
туте вирусологии. Идея создания
высокотехнологичной лаборато
рии BSL-4 появилась у китайских
властей после вспышки эпидемии
атипичной пневмонии в 2002-2003
годах. Тогда вирус унес жизни бо
лее 800 человек.
Поэтому в Китае решили соз
дать передовой центр, который
займется борьбой с новыми вирус
ными заболеваниями, а также бу
дет хранить «очищенные штаммы
вирусов» и станет своеобразной
вирусной библиотекой. Но зани
мался далеко не одним лишь поис
ком лекарств от опасных болезней.
Лаборатория участвовала в се
кретной госпрограмме по создания
биологического оружия. Об этом
рассказал бывший офицер развед
ки Израиля Дэни Шохам. Создали
что-то невообразимое, скрестив
гены вирусов змеи, летучей мыши,
верблюда и горного цветка. И этого
монстра они упустили.
Но каким же образом? Ведь
эта лаборатория имеет 4 уровня
защиты, и там не должны были
упустить этих мышек. А Уханьский
институт в Китае – единственный в
своем роде. Условия работы и меры
безопасности – наистрожайшие.
Исследователи обязаны переоде
ваться, принимать дезинфицирую
щий душ до и после использования
лабораторного оборудования. В ла
бораторию работников допускают
только в герметичных скафандрах,
куда подается очищенный воздух.
Человеческий фактор учли, но не
учли нечеловеческий фактор.
Один эксперт предположил,
что произошло нечто неординар
ное, которое не предполагалось
вроде бы быть или иметь место.
Читаем внимательно, чем они за
нимались и узнаем, что они в экс
перименте использовали какой-то
горный цветок. Вот тут приходит
догадка, что вирус распростра
нился через цветочную пыльцу по
вентиляционной шахте. Вроде все
ясно. Другая гипотеза вроде не
просматривается, если не чей-то
злой умысел.
…Недавно в Казахстан хотели

завести китайскую вакцину про
тив гепатита. Но вовремя вышла
статья Айгерим Болат «Китайская
вакцина в Казахстане: Каким будет
иммунитет наших детей?». В итоге
ввоз был приостановлен на время
служебного расследования.
Нашим медикам полезно знать,
что летом 2018 года в Китае раз
разился вакцинный скандал. Тог
да выяснилось, что крупнейшая
компания – производитель вакцин
Changsheng Bio-Technology вы
пустила более 200 тысяч некаче
ственных вакцин и фальсифици
ровала данные об их производстве
и лицензии. На тот момент эти
вакцины уже успели ввести сотням
тысяч детей.
В контексте проблемы корона
вируса в Китае необходимо пере
смотреть 55 китайские проекты в
Казахстане в плане их безопасности
и экологичности. Чтобы не получи
лось, как в некоторых африканских
странах, где работают китайские
предприятия, – небольшая польза
для местных жителей, экономики
с большим вредом для экологии?
Ведь Китай использует в произ
водствах отнюдь не безопасные
технологии и материалы – недаром
эта страна превратилась в самую
опасную с точки зрения экологии
страну.
Все китайские предложения
в нашей стране должны пройти
всестороннюю экономическую и
экологическую экспертизу, осо
бенно в сельском хозяйстве, если
такие проекты имеются. Например,
в России бьют тревогу: китайцы
«успешно» травят россиян нитра
тами, фосфатами и другой химией,
выращивая на арендуемой террито
рии огромное количество томатов,
огурцов, баклажанов и других ово
щей, а земля со временем приходит
в негодность.
Все китайские проекты должны
пройти общественную экспертизу.
Проекты должны быть казахстан
скими с привлечением инвестиций
и китайских специалистов, а не
китайскими; при совместных про
ектах в них в обязательном порядке
должны участвовать на равных
условиях и специалисты из нашей
страны.
А пока из этих 55 проектов…
В Шиелинском районе Кызылор
динской области в конце 2018 года
китайскими инвесторами был за
пущен цементный завод. И теперь
жители села Кодаманов жалуются
на пыль, плохое самочувствие, у
детей появились какие-то болячки,
ранки. Оказалось, по строительству
завода не было общественных слу
шаний, и он построен вплотную к
селу вопреки правилам.
Дастан ЕЛДЕС
d.eldesov@mail.ru
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2020-й объявлен Годом Абая. Но вовсе не к круглой дате поэт и переводчик Ербол ЖУМАГУЛ
готовит свою версию перевода «Слов назидания». Он считает, что прежние варианты были
неудачными и превратили аксакала в ворчливого старика. Об этом он рассказал time.kz.
Не ради заработка, не для того, чтобы погреться в лучах славы, и даже не от безмерного
почтения. В какой-то мере этот проект – вызов самому себе, как раз то, что любит Ербол.

– Абай – наше все, это такая
величина, к которой и подступиться страшно…
– Во-первых, не стоит срав
нивать Абая и Пушкина. Если
русский поэт в каком-то смысле
создавал литературный язык, то
Абай талантливо использовал
то, что уже сложилось. Так что
сравнение совсем некорректно,
как и фраза «наше все». У нас
и до Абая были поэты и фило
софы, сопоставимые с ним по
значимости, да и после него есть
имена такого же масштаба. Да,
сложно подступиться, потому
что у Абая очень плотный текст,
который загружен идиомами и
смыслами. Сложно перевести,
но можно. Просто для этого
надо владеть русским языком
хотя бы на том уровне, на кото
ром Абай владел казахским.
- Что вас подвигло взяться за
такую сложную работу?
- Я как-то поймал себя на
мысли, что никогда не читал
«Слова назидания» в оригинале,
хотя и заканчивал казахскую
школу. Там Абай был в програм
ме, но, честно говоря, прошел
мимо меня. В более осознан
ном возрасте я читал запоем по
нескольку книг в день, в том
числе и его, но все это опять же
прошло, не зацепив каких-то
глубинных пластов, слишком
быстро я поглощал тогда раз
ную литературу. Когда ко мне
обратились из Национального
бюро переводов с таким пред
ложением, я подумал, что за
стихи не возьмусь, а вот «Слова
назидания» мне самому будет
интересно перевести. Правда,
после первого официального за
проса тема как-то заглохла.
- Можно уточнить: вы готовы
были переводить безвозмездно?
- Конечно нет. Я сразу ска
зал, что не собираюсь быть де
шевле бумаги, на которой это
будет издано. Вообще, я уверен,
что, пока мы не научимся це
нить интеллектуальный труд,
не двинемся вперед. Почему
считается, что художник должен
быть голодным? Скорее, наобо
рот, только имея в достатке хлеб
насущный и чуть больше, имея
свободное время, человек может
и духовно развиваться, и делать
что-то интеллектуальное, тво
рить. Ни Пушкин, ни Моцарт
не были голодными, это все
дурацкие стереотипы.
Только задумайтесь: прочи
тать книгу занимает несколько
часов, написать несколько стра
ниц – еще столько же, а если
человек вынужден работать по
десять часов в день, то на все это
не остается ни сил, ни времени...
Все съедает быт. Я могу себе
позволить творческие проекты,
потому что у меня есть студия
и моя работа достаточно дорого
стоит. Я издал пару книг, они
приносят небольшой пассив
ный доход, также у меня есть
бот-брокер, зарабатывающий на

валютной бирже. Все это помо
гает мне думать о чем-то помимо
заработка.
– И все же сейчас вы работаете без гонорара, на энтузиазме…
– Для меня это уже дело че
сти. Да, в какой-то момент раз
говоры о заказе прекратились,
но я уже начал анализировать,
думать, читать, сравнивать раз
ные версии «Слов» и поразился,
как много переводчики позво
ляли себе не то чтобы неточ
ностей, но смысловых искаже
ний, трактовок, попыток лишь
уловить вектор идеи, а не саму
мысль. Некоторые предложения
вовсе оказались пропущены.
Это для меня вообще странно:
в казахском варианте предло
жение есть, а в русском его нет.
Или вопиющие неточности.
Скажем, фраза «кең қолтық»
переведена как «широкополый»
и у Санбаева, и у Сейсенбаева
с Серикбаевой. Между тем эта
идиома означает «бесхитрост
ный». То есть мало того, что
подмышки перевели как полы,
так еще и незнание идиомы. Та
кие примеры неединичны.
Мне не хочется принижать
труд двух основных перевод
чиков «Слов назидания», но
зачастую за этими переводами
я не видел самого Абая. Не то

чтобы его переврали, но это не
мудрый, уставший от жизни
аксакал, а ворчливый старичок.
Удивившись некорректности
существующих переводов, я
решил сделать эту работу из
принципа. В конце концов, из
дать книгу я могу и сам.
– Насколько вам импонирует
личность Абая? Вокруг его персоны всегда много споров – от
идеологических до эстетических.
– Абая в чем только не об
виняли: и в агенты Кремля за
писывали, и пиар-проектом
Алаш Орды называли, гово
рили, что вообще не он автор
«Слов». У него было и до сих
пор существует огромное ко
личество хейтеров. Многим не
нравится, что в тех же «Словах
назидания» он позволяет себе
очень жесткую критику своих
соотечественников. К тому же
еще и говорит, что надо учиться
у русских. Эта фраза до сих пор
задевает многих, хотя, мне ка
жется, очень глупо обижаться на
это. Надо же понимать, в какое
время жил Абай. У кого тогда
было учиться? Это сейчас для
нас открыт весь мир. Другой во
прос – он сидел у власти при ко
лониальном режиме, в то время
когда казаки жестоко подавляли
примерно по четыре восстания
в год. Передовая интеллигенция
и подняла Абая, он стал частью
идеологии алашординцев. Эти
люди искренне строили будущее
в соответствии со своими иде
алами и понимали, что нужен
авторитет, до которого можно
дотянуться рукой, не архаичный
Коркыт или кто-то еще. Но за
мыкаться только на Абае – это
тоже пережиток прошлого. Я с
удовольствием поспорил бы с
ним по некоторым моментам,
если бы представилась такая
возможность.
Модно также ругать бая, на
ходить отсутствие интеллекта на
лице. Мне трудно судить о чело

веке по фотографии полутора
вековой давности. Бывает, что
внешность зависит от конститу
ции, может, так повлияла смерть
детей, или болезни, или то, что
его избили. В любом случае могу
сказать, что мы при всех измене
ниях в обществе до сих пор жи
вем внутри «Слов назидания».
И все сказанное актуально, все
соответствует действительно
сти. Например, до сих пор мы
смеемся над соседями, вместо
того чтобы посмотреть на себя.
Другой вокабуляр, другие ситу
ации, а суть та же, хотя сейчас
в культурном, духовном плане
Казахстан оказался в очень хо
рошем состоянии, может быть, в
лучшем из всех, если сравнивать
с соседними республиками.
– Почему вы так решили?
– Потому что до этого не
было прецедента, когда наш
соотечественник становится
членом европейской киноака
демии, чтобы наш певец имел
армию фанаток по всему миру,
чтобы три казахских рэпера
перевернули весь российский
рынок и задали недосягаемую
планку. Наши юные клипмей
керы номинируются на лучшие
премии мира и рвут не только
российский рынок. Тот резуль
тат, который мы сейчас показы
ваем, – это чудовищная талант
ливость нашего народа.
Мы видим новую волну,
причем делает ее не поколение,
поднявшееся на дрожжах совет
ской эпохи, а ребята, выросшие
в независимом Казахстане, вне
идеологии Союза, «Голубых
огоньков», Кремля. У них в го
лове совсем иные планки, и это
нереально крутое поколение.
Это и есть результат деколо

низации – надо понимать, что
прорыв в культуре не делается
в короткие сроки. Да и вообще
ни в какой области. Мне всегда
смешны итоги типа «100 дней
в новом кресле». Ну что можно
успеть сделать принципиально
нового за такой срок? Надо ме
нять мышление, пора мыслить
длинными категориями. И пора
завязывать кричать: «Когда вы
там, наверху, изменитесь!» Вме
сто этого надо приподниматься
с диванов и в рамках закона вы
ражать свою гражданскую волю.
– Например, каким образом?
– Если что-то не нравит
ся, не бухтеть в соцсетях, а по
давать в суд. Это законный и
действенный способ донести
свое мнение. Почему-то, стал
киваясь с несправедливостью,
у нас люди предпочитают уйти,
понурив голову, а не доказывать
свою правоту. Или «решить во
прос» деньгами – это готовы
сделать девять из десяти со
отечественников, зато потом
мы все вместе боремся с корруп
цией. Люди не понимают, что,
предлагая деньги, становятся
соучастниками, они так же за
мазаны, как и тот, кто получает
деньги. Мы должны перестать
уважать людей, которые делают
бизнес с помощью взяток. Те,
кто дает деньги, так же разлага
ют систему, как и тот, кто берет.
Хотя я знаю примеры, когда
люди именно с позиции закона
отстаивали свои интересы, и у
них это получалось.
– Как насчет распространенного мнения, что язык Абая слишком ассоциативен, населен идиомами и понятен только своим?
– Не люблю разговоры про
великий и могучий язык, потому
что каждый язык велик и могуч
по-своему, в каждом есть идио
мы, культурный код, архетипы,
мифы и легенды. Обратите вни
мание на американцев. Почему у
них такой популярностью поль
зуются комиксы и это уже часть
мировой культуры? Да потому,
что у молодой нации не было
своего эпоса, и произошло такое
замещение исторических су
перличностей на современных.
Не скрою, при переводе «Слов
назидания» иногда надо сидеть
и думать, как перевести, чтобы
звучало нормально, не криво.
Чтобы уцелели все смыслы, все
компоненты и сохранилось ды
хание фразы Абая. Для этого
иногда приходится находить
в русском языке эквиваленты
приемов, которые он использо
вал в казахском. Для меня в этом
есть определенный вызов, по
этому работа мне так интересна.
Ксения ЕВДОКИМЕНКО
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ПОЧЕМУ И.АБИШЕВ И С.ТУКИЕВ

ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОЛНОСТЬЮ ОПРАВДАНЫ
Из выступления адвоката Макиша ЕСКАРАЕВА в прениях

1. Правонарушение не было зарегистрировано
«...21 декабря 2018 г. Шаймерденов А. обратился с заявлением в Антикоррупционную службу в отношении
Абишева И. по двум фактам получения
взятки:
- в 2014 г. в размере 1 000 000
долларов США за заключение договора о государственных закупках с ТОО
«СМП-610», где Шаймерденов А. является директором, по подрядным работам, направленным на реконструкцию
Пресновского группового водопровода
на общую сумму 7,7 млрд. тенге;
- в 2018 г. в размере 250 000
000 тенге за заключение договора
о государственных закупках с ТОО
«Казбайлык Астана», где директором
является свидетель Малгаждаров, а
собственником Тюлегенов, за заключение договора подряда для выполнения
работ по Соколовскому групповому водопроводу, 2 очередь на общую сумму
5,9 млрд. тенге (из 250 млн. тенге, 190
млн. тенге были для Шаймерденова А.
по версии обвинения).
Шаймерденов А. сообщил о двух
фактах. Также эпизод по взяточничеству, связанному с оплатой гостиничного номера в размере 85 000 тенге
Шаймерденовым А., является отдельным преступлением. Однако в нарушение императивных норм УПК РК,
Бахытовым Д. зарегистрировано лишь
одно досудебное расследование в отношении Абишева и Тукиева по делу
о миллионе долларов, но оно постановлением руководителя СОГ Аташева
А. от 31.07.2019 года прекращено за
отсутствием состава уголовного правонарушения.
Учитывая, что в материалах уголовного дела нет ни одного процессуального решения, подтверждающего,
что имела место регистрация в ЕРДР
предъявленного обвинения Абишеву и
Тукиеву, и по состоянию на сегодняшний день сторона обвинения не может
их предоставить, то в силу ст. 19 УПК
РК, все неустранимые сомнения толкуются в пользу подсудимых, суд обязан
признать, что по предъявленному
обвинению органом уголовного преследования досудебное расследование
не осуществлялось.
При указанных обстоятельствах
все процессуальные решения по рассматриваемому в главном судебном
разбирательстве уголовному делу
должны быть признаны незаконными, что в свою очередь обязывает
суд полностью реабилитировать
Абишева и Тукиева путем вынесения
оправдательного приговора.
Аналогичные выводы сделаны доктором юридических наук, профессором
Когамовым М.Ч.
2. Нарушены сроки досудебного
расследования
24 декабря 2018 г. следователь
Бахытов Д. незаконно прервал сроки
досудебного расследования на основании ст. 45 ч. 7 п. 1 УПК РК, то есть за
не установлением лица, совершившего
уголовное правонарушение.
Бахытов Д. считает, что он имел на
то право.
Однако УПК РК подлежит буквальному толкованию, и никто не
имеет право от себя толковать, как
ему вздумается. Соответственно, достаточных оснований для прерывания
сроков досудебного расследования по
п. 1 ч. 7 ст. 45 УПК РК у Бахытова Д. не
было, и данные основания являются
надуманными.
Согласно требованию ст. 19 ч. 3

УПК РК, в пользу подозреваемого,
обвиняемого, подсудимого должны
разрешаться и сомнения, возникающие
при применении уголовного и уголовно-процессуального законов.
Соответственно, учитывая вышеуказанные обстоятельства, доводы
Бахытова Д. должны быть признаны
сомнительными, и суд обязан признать
прерывание сроков незаконными.
Далее, согласно материалов уголовного дела, 10 января 2019 г. Бахытов Д. возобновил и в тот же день
обратно прервал сроки досудебного
расследования по тем же основаниям
(оперативное вручение 1,5 млн. тенге
Тукиеву С.).
Третий раз, 20 февраля 2019 г.
Бахытов Д. возобновил и прервал в
тот же день по тем же основаниям
(оперативное вручение 8,5 млн. тенге
Тукиеву С.).
В мотивировочных частях данных
постановлений, то есть 10 января и 20
февраля 2019 г., указано, что возобновлено 10 марта 2019 г.
На вопрос, как Бахытов Д. смог
указать события, которые должны
наступить через 1-2 месяца, Бахытов
ответил, что имело место техническая
ошибка с его стороны.
Звучит крайне неубедительно.
Как можно три раза подряд допустить
техническую ошибку, написав слово из
пяти букв, а именно «10 марта», учитывая, что постановления выносились со
значительным временным промежутком между ними.
Есть одно НО:
Данные процессуальные решения
от 10 января и 20 февраля 2019 г.,
то есть 4 процессуальных решений,
согласно ответа УКПСиСУ ГП РК по г.
Нур-Султан, в базе ЕРДР не значатся.
Хотя Бахытов был обязан выставить
статистические карточки в базе ЕРДР по
настоящим постановлениям.
Руководитель СОГ - Агибаев А.
в своем постановлении о принятии
досудебного расследования в свое
производство от 11 марта 2019 г. в
мотивировочной части данного постановления указал, что сроки досудебного расследования прерваны 24
декабря 2018 г. и возобновлено 11
марта 2019 г., тем самым не указав
движение уголовного дела и целых 4
процессуальных решений.
Доводы Агибаева и Бахытова о том,
что следователь не обязан указывать в
постановлении все процессуальные
решения, в данном случае неубедительны, так как последним сроком прерывания досудебного расследования
было 20 февраля 2019 г. Следователь
обязан указать срок последнего прерывания досудебного расследования.
Согласно требованиям ст. 192 УПК
РК, срок досудебного расследования

определен 2 месяца, соответственно,
из-за незаконности 3-х постановлений
о прерывании сроков досудебного
расследования, двухмесячный срок
досудебного расследования истек 21
февраля 2019 г. и не продлевался до
этого до трех месяцев.
Соответственно, все протоколы
процессуальных действий после 21
февраля 2019 г. недопустимые доказательства, а все процессуальные
решения незаконные, что в свою
очередь обязывает суд полностью
реабилитировать Абишева и Тукиева
путем вынесения оправдательного
приговора.
Аналогичные выводы сделаны доктором юридических наук, профессором
Когамовым М.Ч.
3. По уголовному делу предмет
взятки не доказан
Оперативные вручения взятки имели место 10 января (1,5 млн. тенге) и 20
февраля 2019 г. (8,5 млн. тенге), которые Шаймерденов А. передал Тукиеву
С., и 14 марта 2019 г. (50 млн. тенге, из
которых 49 млн. тенге муляж) Шаймерденов А. передал Шындаулетову К.
- 10 января 2019 г. вручение 1,5
млн. тенге осуществлял оперуполномоченный Исмагулов Ж и им же составлен
протокол вручения денежных средств;
- 20 февраля 2019 г. вручение 8,5
млн. тенге осуществлял заместитель
начальника Оперативного Департамента Жармаков и им же составлен
протокол вручения денежных средств.
Поручение следователя Бахытова Д. о
проведении процессуального действия
в материалах уголовного дела в обоих
случаях нет;
- 11 марта 2019 г. вручение 50 млн.
тенге осуществлял также Жармаков и
им же составлен протокол вручения
денежных средств. Жармаков не был
членом СОГ, поручение о проведении
процессуального действия от руководителя СОГ Агибаева А. в материалах
уголовного дела нет. А ведь согласно
требованиям ст. 197 УПК РК, производить следственные действия имеют
право лишь должностные лица, в
производстве которых находится
уголовное дело. Протоколы следственных действий могут составлять
лишь те лица, в производстве которых
находится досудебное расследование,
или кому это было поручено первыми.
С 21 декабря 2018 г. по 11 марта
2019 г. уголовное дело находилось в
производстве следователя Бахытова
Д., а с 11 марта 2019 г., уголовное дело
находилось в производстве Следственно-оперативной группы, возглавляемой Агибаевым А.
В материалах уголовного дела
письменных поручений от Бахытова Д.
и Агибаева А. о том, что необходимо
провести осмотр и вручение денежных

средств Шаймерденову А., не имеются.
В силу ст. 10 ч. 1 УПК РК, суд,
прокурор, следователь, орган дознания и дознаватель при производстве
по уголовным делам обязаны точно
соблюдать требования настоящего
Кодекса, иных нормативных правовых
актов, указанных в статье 1 настоящего
Кодекса. Соответственно, три следственных действий, где производилась фиксация взятки, произведены
неуполномоченными на то лицами,
влечет признание всех трех протоколов
недопустимыми доказательствами.
Таким образом, обвинением не
доказана сумма взятки, переданной
Шаймерденову А., что влечет прекращение уголовного дела по ст. 35
ч. 1 п. 2 УПК РК. Аналогичные выводы
сделаны доктором юридических наук,
профессором Когамовым М.Ч.
4. Санкции на проведение НСД1,2 получены незаконно
При вынесении постановлений
о проведении НСД-1,2 в отношении
Абишева, Тукиева и Макишева и дальнейших их продлении до 2-х и 3-х
месяцев оперуполномоченным Исмагуловым Ж. и следователем Бахытовым
Д. указаны заведомо ложные сведения.
Во всех постановлениях при санкционировании судом вышеуказанные
должностные лица вводили следственных судей в заблуждение, а именно:
Согласно данным постановлениям,
Макишев А. указан как директор ТОО
«Казбайлык Астана», и он согласился
передать взятку Абишеву И. в размере
250 млн. тенге за заключение договора
о государственных закупках.
Однако на сегодня доказано, что
Макишев А. не является ни директором, ни учредителем ТОО «Казбайлык
Астана», не влияет на принимаемые
решения в данном Товариществе, никогда не был членом Исполнительного
органа данного ТОО.
Из его показаний в ходе ГСР следует, что его задача заключалась лишь в
том, чтобы познакомить Шаймерденова А. и собственника ТОО «Казбайлык
Астана» Тюлегенова. Однако Тюлегенов
не хотел встречаться с Шаймерденовым А., что свидетельствует о том, что
он не хотел давать взятку Абишеву И.
Он сам никаких отношений к деньгам не имеет.
Возникает вопрос, зачем необходимо было это делать и указывать в
вышеуказанных постановлениях заведомо ложные сведения?
Ответ очень прост: По показаниям
Шаймерденова, он сам посредник в
получении взятки, Абишев взяткополучатель, Тукиев пособник взяткополучателя, Макишев тоже посредник в даче
взятки. Взяткодателя нет!
Если нет взяткодателя, соответственно, нет и преступления.

Если нет преступления, то и судьям
специализированного следственного
суда нет необходимости давать санкцию. Зная об этом, вышеуказанные сотрудники Антикоррупционной службы
ввели в заблуждение суд и узаконили
свои заведомо незаконные действия.
Все постановления о проведении НСД необходимо признать
незаконными, а их результаты недопустимыми доказательствами, что
обратно ведет к полному оправданию
Абишева и Тукиева по предъявленному
обвинению.
5. Совершена фальсификация
доказательств по делу!
14 марта 2019 г. старшим следователем Антикоррупционной службы
произведено следственное действие в
виде осмотра живого лица, а именно
Шындаулетова К. Согласно содержанию данного протокола следует
«офицер Жанболатов М. приступил к
смыву с обеих рук Шындаулеова К.Ш.
Предварительно, ультрафиолетовой
лампой была подсвечена сначала левая, а затем правая рука Шындаулетова
К.Ш., а также его одежда. При этом на
ладони правой руки было установлено
свечение желто-зеленого цвета».
Но на видео данного следственного действия особо ничего не видно.
На левой руке, согласно протокола,
ничего также обнаружено не было, что
подтверждается видеозаписью. Смывы
рук бросают в полиэтиленовые пакеты,
предварительно перед этим не отсвечивая ультрафиолетовым излучением.
Соответственно, на сегодня невозможно установить, было ли в этих пакетах
заранее засыпаные люминесцентные
порошки. Данные обстоятельства
оставляют неустранимые сомнения
касательно чистоты тех самых полиэтиленовых пакетов.
Более того, стороной обвинения не
предъявлено бесспорного доказательства того, что Шындаулетов К. брал в
руки черную сумку, в которой якобы
находились 50 млн. тенге.
Согласно заключению эксперта за
№ 671 от 01 апреля 2019 г. (судебная
экспертиза по исследованию специальных химических веществ) на левой
руке Шындаулетова К. обнаружены
наслоения, образованные люминесцирующим веществом, относящимся к
специальным химическим веществам.
На левой руке Шындаулетова К.
при осмотре живого лица следов люминесцентного порошка не обнаружено, однако, при экспертизе они есть,
такого быть не может.
Таким образом, фальсификация
доказательств налицо, что влечет
признание заключения эксперта за №
671 от 01 апреля 2019 г. и протокола
осмотра живого лица от 14 марта 2019
г. недопустимыми доказательствами
по делу.
При установленных судебным
следствием обстоятельствах единственно законным и правосудным
судебным актом может быть только
оправдательный приговор! Данное
уголовное дело изначально не имело
судебной перспективы! Невиновность
Абишева и Тукиева по предъявленным
обвинениям очевидна.
Уважаемый суд, прошу Вас, опираясь на свой жизненный опыт, внутреннее убеждение, на букву закона
вынести оправдательный приговор,
полностью реабилитировав Абишева И.А. и Тукиева С.А.
Өмірзақ АҚЖІГІТ
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«Я АМЕРИКАНЕЦ И
ВЫУЧИЛ КАЗАХСКИЙ
ЯЗЫК В АМЕРИКЕ»
А ТАКЖЕ РУССКИЙ, ИСПАНСКИЙ, УЙГУРСКИЙ,
АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ, АРАБСКИЙ, ПОЛЬСКИЙ.
Стю Маклафлин родом из Питтсбурга, что в 10 тысячах километров
от Алматы. Но это не помешало ему выучить казахский язык так,
что понятны даже местные мемы. Тhe-village.kz поговорил со Стю
об особенностях казахского языка, Казахстане и правилах, которые
нужно соблюдать, чтобы выучить любой язык.
О ДЕТСТВЕ И ЛЮБВИ
К ЯЗЫКАМ

О КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ И
КАЗАХСТАНЕ

С детства хотелось понимать,
что такое человеческая эмоция в
самых разных частях света. Есть
такая пословица – чем больше
языков ты знаешь, тем больше ты
человек. Моим первым языком
после английского стал испан
ский в детском саду. Где бы мы
ни были, родственники всегда
таскали меня на ручках, а я всем
переводил фразы.
Повзрослев, захотел отучиться
на военного переводчика или раз
ведчика, и я решил участвовать
в программе ROTC – резерв для
контрактников, которые хотят в
дальнейшем служить офицерами
в вооруженных силах США. Меня
взяли. Там пробыл два года, хотел
дальше пойти в армию и флот, но
не получилось – по такой про
грамме выдавали мало грантов для
военных разведчиков. А мне хоте
лось развивать свои самые силь
ные стороны – дальше изучать
языки, чтобы пожить в разных
странах. Пока учился в академии,
успел выучить еще и арабский.
Русский начал учить по при
колу – друг по училищу отдал
книгу по русскому алфавиту, я ее
за летние каникулы всю выучил.
После каникул стал посещать
курсы по русскому, где встретил
своего первого учителя – Елену
Зотову.
Подал на несколько обменных
программ по языкам, но не про
шел. Тогда я обратился к Елене,
и она вместе с другими препо
давателями нашла программу со
стипендией – так я уехал в Пи
тер. На тот момент у меня было
всего два оконченных семестра
по русскому языку. Знания были
самые простые, бытовые. Так
началось скромное знакомство
с языком. К счастью, по приезде
сразу подружился с ребятами,
которые показали волшебный
Санкт-Петербург. Все относились
ко мне как к своему. Знания так
расширились, что когда вернулся
в штаты, стал президентом клуба
по русскому языку в своем уни
вере.
Про существование Казахста
на узнал еще в школе. В 16 лет
я занимался исследовательским
проектом по теме роли Казахста
на в Советском Союзе. Интерес
разрывал на части – я ничего не
знал об этой стране. После сдачи
желание узнать больше о стране
только усилилось. Когда вернулся
в штаты из России, начал думать:
«Куда теперь расти, что делать?».
Понял, что полечу в Казахстан.
Хотелось понять ментальность
народа и то, какими путями она
развивается.

В 2015 профессор Ирина Ми
каэлян познакомила меня с пре
подавателем казахского языка из
«Назарбаев Университета». Та
преподавательница сообщила, что
я могу написать ей на почту и по
ехать в Казахстан. Про казахский
язык ничего не знал, даже, что это
тюркский язык. Однако, когда от
правил письмо, директор школы
гуманитарных наук обрадовалась,
сразу позвала учиться. Я получил
стипендию от американского пра
вительства и уехал.
Когда приземлился на землю
Казахстана, очень обрадовался.
Но, к сожалению, уроки по казах
скому по моей летней программе
в университете учредить не уда
лось. Я был среди первой группы
студентов, которые поехали учить
русский язык, и раз с казахским
ничего решить не получилось,
присоединился к группе русского
языка.
Подружился со студентами.
Но каждый раз, когда подходил к
кому-то, все переключались на ан
глийский. Это меня раздражало – я
ведь приехал учить другие языки,
хотя было приятно, что ребята ста
раются, чтобы мне было комфор
тно. Со временем они привыкли
и общались только на русском.
Интересно, что иностранцы при
езжают в страны постсоветского
пространства не для изучения род
ных языков государств, а русского.
Когда учился в Назарбаев Уни
верситете, заметил, что многие
из моих казахов-друзей, не гово
ривших на казахском, стыдились
этого. Но никогда не поздно на
чать. Наоборот, если человек из
учает язык в возрасте, он осознает
его особенности, историю. Это, с
какой-то стороны, даже полезно
для языка и носителей – привносит
новое понимание. Сейчас замечаю,

что тенденция к изучению казах
ского растет.
По окончании программы в
«Назарбаев Университете» закон
чил бакалавриат по русскому языку
и подал на программу по обмену
Fulbright, в которой студенты зани
маются исследованиями, проекта
ми по преподаванию английского
языка. Для этого я поехал в Азер
байджан – хотелось еще больше
расширить свои идеи и потенциал,
сделать вклад в другую страну.
До приезда в Баку я нашел
единственную программу США по
изучению казахского языка в штате
Висконсин. Дело в том, что уни
верситет Висконсина сотрудничает
с Назарбаев Университетом. Это
профессиональные талантливые
лингвисты из Казахстана, граждане
мира. Я был поражен их професси
онализмом. За два месяца интен
сивной учебы я дошел до высокого
уровня знания казахского языка.
Казахский язык интересен
грамматикой – она богата и много
слойна, как многоэтажный жилой
комплекс. Одно и то же можно
сказать разными способами. В
казахском, когда не успеваешь за
темпом своих мыслей, можно вся
чески их переработать, на русском
же можно споткнуться, приходится
чаще думать, как построить пред
ложение, перематывать все назад.
На казахском языке мысль идет
волной.
Еще, из-за того что тюркские
языки немного похожи, часто слу
чайно смешиваю в разговоре слова
из разных тюркских языков. Тюрк
ские языки вообще интересны: в
них очень много влияния от других
групп, например, древних персид
ских. Это научило меня ценить
язык за его богатство.

КАК ВЫУЧИТЬ
ЯЗЫК?
В изучении языков для меня
самым важным всегда будет жи
вое общение – только так по
нимаешь, как работает язык. Не
обходимо с кем-то дружить – так
быстрее падают барьеры, потому
что ты сосредотачиваешься не
на языке, а на общении. В та
ком случае не боишься ошибок.
Нужно чаще выходить из зоны
комфорта – нет ничего позорно
го в том, чтобы сделать ошибку.
Только так научишься чему-то
новому.
Сейчас созваниваюсь c пре
подавателем через скайп, ста
раюсь почаще переписываться
и разговаривать с друзьями из
Казахстана, иногда приходится
говорить на шалаказахском. Это,
конечно, не так эффективно, как
живое общение, но, как говорит
ся, – амал жок.
Еще важно слушать и учить
песни на языке, который хочется
знать. Так вырабатывается пра
вильный акцент, произношение,
понятие аутентичной речи. Если
просто зубрить какие-то слова,
то овладеть языком на высоком
уровне не получится. Поэтому –
музыка, музыка, музыка и живое
общение.
Если бы я выводил основные
правила по изучению языка, то их
было бы три:
1. НУЖНО ЧУВСТВОВАТЬ
СЕБЯ РЕБЕНКОМ, потому что
они играют с языком и не бо
ятся его. Как только ребенок
узнает новое слово, он постоян
но произносит его, запоминает,
разбирается, когда его нужно
использовать. Я помню, как смо

трел русское кино с друзьями в
Питере и когда слышал интерес
ное слово, перематывал назад и
упражнялся в произношении.
Это очень помогало. Надо чув
ствовать себя ребенком и не сты
диться этого.
2. ВОСПРИНИМАТЬ ЯЗЫК,
КАК СПОСОБ ДЛЯ ПОНИ
МАНИЯ ЧУЖИХ ЭМОЦИЙ,
КУЛЬТУРЫ, а не предмета, по
которому поставят оценку. Так
становится легче и веселее на
душе. Надо учиться смеяться над
собой. СТРАХ – ЭТО ВРАГ ИЗ
УЧЕНИЯ. Когда человек думает,
что ошибется, то теряется смысл
изучения. Не нужно бояться –
это не оценка в школе.
3. ЧИТАТЬ ЛИТЕРАТУРУ
ПО ИНТЕРЕСНОЙ ТЕМЕ.
Многие студенты ошибаются в
том, что хотят учить только слова.
Лучше изучать какую-то сферу,
которая интересна человеку. На
пример, в Баку одному парню
была интересна история аме
риканского рэпа: начали с ним
изучать информацию, обсуждать
ее. Так человек забывает, что учит
новый язык и просто получает
новую информацию. Это помога
ет исключить страх от изучения.
Так я выучил испанский, рус
ский, казахский, немного уйгур
ский, азербайджанский, араб
ский, понимаю на польском, но
говорю ужасно, – как типичный
злой русский из фильмов, еще
понимаю на украинском. Раньше
учил суахили и итальянский, но
сейчас забыл.
О ПЛАНАХ
Сейчас я учусь в Стэнфорде.
Но мне так и не удалось попасть в
Казахстан, чтобы изучить именно
казахский язык. Поэтому по
даю еще на одну программу по
обмену, чтобы снова поучиться в
«Назарбаев Университете». Если
не получится, то хотел бы пора
ботать переводчиком. Этим ле
том еду в Таджикистан, где буду
директором в языковой школе по
английскому, может, буду препо
давать там и испанский.
Я очень ценю казахов и казах
ский народ за то, что они много
му меня научили. Особенно за
стремление помочь разобраться
в том, что происходит в моей соб
ственной стране. Я очень ценю
своих друзей-казахов, что они
научили меня не только языку,
но и настоящей дружбе. Меня понастоящему тянет к этому регио
ну. Это не циничное отношение
к стране, как к месту, где можно
выйти из зоны комфорта. Я хочу
научиться у других народов, а не
приезжать и рассказывать, какой
я крутой.
По возвращении в Казахстан
хотел бы создать исследователь
ский проект по влиянию многоя
зычности на понятие идентично
сти в тюркских странах и странах
СНГ. В Казахстане ведь много
народностей. Например, интере
сен уйгурский язык. Когда начал
учить и его, мой эдвайзер испу
гался, что я хочу одновременно
заниматься тремя языками. Но я
в шутку ответил: «Зря вы сказали,
что здесь есть еще уйгурский».
Еще хочу устроить воркшопы
в университетах Казахстана и
других стран, чтобы вести бес
платные уроки по академиче
скому письму на английском,
рассказывать о жизни в Америке,
давать новые возможности для
студентов, чтобы избавить от
страха учить язык.
Кирилл КАРГАПОЛОВ
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Меншiк иесi:
«Қазақ үні» ЖШС

Елордада Ұлттық академиялық
кітапханасында бүгін өткен ҚР Президенті
жанындағы Ұлттық Кеңесі мен ҚР
Мәдениет және спорт министрлігінің
жанындағы Мәдени саясат жөніндегі кеңес
пен Мәдениет және спорт мәселелері
жөніндегі Қоғамдық кеңес мүшелерінің
отырысы болды.
Содан шыққан соң, досым, курстасым, ҚР
Еңбек сіңірген қайраткері, ҚР Көркемсурет
академиясы вице-президенті, суретші
Жанұзақ Мүсәпір екеуміз сол маңға жақын
«Дастархан» кафесінің дастарханынан дәм
таттық.
Шәйға тапсырыс бергенде шәй қайнатым
уақыт шәй атауы туралы пікірталас болып
қалды. Әрине, даудың басы сол баяғы
менің әр атауға ерекше шұқшиятын
Қазақы «қазымырлығымнан» басталды…

Президент –
Редакторлар кеңесiнің төрағасы –
Қазыбек ИСА

«ТӘШКЕН ШАЙЫ ЕМЕС –
ШАРДАРА ШАЙЫ!»

– Неге мәзірге «Ташкент шайы» деп
жазасыңдар?
– Білмеймін! Мәзірге солай жазылған ғойдеп даяшы қазақ жігіті өз деңгейінде жауап
берді!..
Былтыр мамыр айында мен Ташкентте
болдым. Өзбек тіліне аударылып, жыр кітабым
шығатын болды. Өзбекстан Жазушылар одағы
басшылары Ташкентті аралатты, талай мей
рамханасында болдық. Мұндай бал мен ли
мон қосылған шәйдің талайын іштік. Бірақ
олардың мәзірінде бұндай шәйді «Ташкент
шайы» деп жазбаған. Қайта олардың біразы
бұндай шәйдің «рецепті» Шымкент жақтан,
яғни Түркістан облысынан келгенін айтып
қалды. Иә, Шымкентте де, Шардарада да
(Жетісайда болса да, болмаса да), бұндай шәйді
талай ішіп жүргеніміз еске түсіп кетті…
Сондықтан даяшыға:
– Бұдан былай бұны «Шымкент шайы» деп
жазыңдар мәзірге-дедім.
Сол кезде әңгімеге Zhanuzakh Mussapir до
сым араласып:
– Бұндай тәтті шайды Шардарада талай
ішіп едік қой- «Шардара шайы» деп атау
керек»-деді.
Суретші досымның суреткерлік дәлдікпен
айтқан ұсынысына қарсы шыға алмадым.
Иә, ақындық арынмен, жазушылық талап
пен қарасаң да, дыбыстық үйлесімге «ШАРДА
РА ШАЙЫ» деген әдемі үйлесіп тұр!

Ендеше, Қазақ Еліндегі бар мейрамхана,
кафе, кабак, бар, асханалардың бәрінде бұндай
бал мен лимон тб қосылған шайды «ШАРДАРА
ШАЙЫ» немесе «Шымкент шәйі» деп атайық
халайық!
Міне, «Nauat» шәйханасына келдік, мұнда
да өзіміздің бал қосып, баптап демделген,
қантсыз-ақ қанып ішер тәтті Қазақ шәйі «Таш
кент шайы» деп, тіпті Ресей тілінде жазылып
тұр!..
Сондықтан, «Nauat» шәйханасы әкімшісі

Назгүлге мәзір мен төлем және т.б. іс қа
ғаздары Мемлекеттік тілде жазылуы керектігін
ескерттім. Сонымен қатар бұл туралы бұрын
да, бұл кафеге тіл күрескерлері, Нұрсұлтан
қаласындағы Тіл жөніндегі комиссия мүшелері,
заңгер Жасұлан Иса мен Мұқағали Балқыбай
үшеуміз келгенде қатаң ескертілгенін де, бұл
екінші ескерту екенін де естеріне салдым.
Жайдары жүзді Назгүл өзінің бұл жерге кейін
келгенін, бірақ келесі «Мәзір» кітапшамын
шығарғанда бәрі мемлекеттік тілде болаты
нын және «Ташкент шайы» енді «ШАРДАРА
ШАЙЫ» («Шымкент шәйі») деп жазылаты
нына уәде берді.
Мұндай Ұлттық мүддені қорғаған ба
стаманы әдеттегідей билік орындарынан
бірінші болып «Ақ жол» партиясы төрағасы,
ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты,
Парламенттегі «Ақ жол» партиясы фракциясы
жетекшісі Азат Перуашев қолдап шықты.
Ал біз Түркістан облысы әкімдігі мен
Шымкент қаласы және Шардара Ауданы
Әкімдігі бұл Ұлттық мүддеден туындайтын
маңызды мәселені өз өңірлерінде басшылыққа
алады деп сенеміз.
Жақсымыздың бәрін жатқа ғана телитін
жалпақшешей жағымпаздық қашан қалады
бізден осы?!.
Қазыбек ИСА
qazaquni.kz
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Газет ҚР Мәдениет және ақпарат
министрлiгiнде 19. 12. 2012 жылы тiркелген.
Куәлiк №13976-Г (Алғашқы куәлік
№1270-Г, 01. 08. 2000 жыл).

ЕРІКТІ ЖАСТАР – ЕЛ ТІРЕГІ
Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде
«Волонтерлер жылы» салтанатты түрде ашылды.Бұл игі
бастаманы университеттің
мыңдаған студенттері қолдап,
түрлі шараларға қатысуға
ниет білдіріп отыр.
Былтырғы «Жастар жылы»
мен биылғы «Волонтер жылы»
– жастар белсенділігін көрсетіп
отыр. «Ең асыл қасиеттердің
бірі – жақынына көмектесу,
мейірімділік, қол ұшын созу,
бірлікте болу. Волонтерлік осының
барлығына баулиды. Бұл жаңадан
пайда болмаған, адам адам болғалы
бар нәрсе. Адам – әлеуметтік топ.
Тіпті, қолға мал үйретпей тұрғанда
да, аң аулап, үңгірде тұрғанда
да қар басып қалған көршісін

аршып алатын болған. Оған ақы
да сұрамайтын. Осындай ниет
адамзаттың бәрінде бар. Соны оята
білу керек», – деді Л. Н. Гумилев
атындағы ЕҰУ ректоры Ерлан
Сыдықов университетте өткен
«ENU Volunteers» шарасында.
«Волонтерлік – бір жылдан кейін
ұмытып кететін жұмыс емес»
– деген ректор волонтерлікті
науқаншылдыққа айналдырмау
қажеттігін еске салды. Универ
ситетте волонтерліктің негізі
бұрыннан қалыптасқан. Мысалы,
2017 жылы ЭКСПО-да мыңдаған
студентер жұмыс істеді. Арыс
оқиғасында да студент жастар
қарап қалған жоқ, ешкім тапсырма
бермесе де, өз еріктерімен Арыста
жаз бойы жұмыс істеді. Белсенді
жастар ел ертеңіне бей-жай қарай
алмайды.

ЕҰУ Әлеуметтік және азамат
тық даму департаментінің ди
ректоры Рүстем Әлқожа «ENU
Volunteers» жобасы жайында
айтып берді. «Жоба алты бағытта
жұмыс істейді, жыл соңына дейін
5 мыңнан астам студентті осы
жобаға жұмылдырғымыз келеді.
«Жақсы іс» бағытында ЕҰУ
еріктілері қалалық сенбілікке
шығу, мектеп оқушыларына ар
нап семинарлар өткізу, Жеңістің
75 жылдығына байланысты
қараусыз қалған қарттардың
үйіне барып тазалық жүргізу,
күнделікті тұрмысына көмектесу,
жер үйде тұратындардың ауласын
тазалау жұмыстары жүргізілмек.
«Мәдени сұхбат» бағытында –
университеттің театр ұжымы,
әншілер, оркестрлер балалар
үйінде өнер көрсетіп, олардың

ой-өрісіне, рухани баюына септігін
тигізеді», – деді Р. Әлқожа.
«Қайырымды орта» бағытында –
әлеуметтік көмекке мұқтаж жандар
үшін акциялар ұйымдастырылады.
Төртінші бағыт – «Өрісті өнерде»
университеттің домбыра, қобыз,
баян, жетігенде ойнайтын сту
денттері балалар үйінің тәрбие
ленушілеріне тегін сабақ үйретеді.
«Бесінші бағытымыз – «Таза
қала» деп аталады. Еріктілер
қоршаған ортаны тазалап қана
қоймай, ашық қалған құдықтарды
тексеріп, қауіпсіздікке үлес
қосады. «Медиа алаң» бағытында
– әлеуметтік желі арқылы жастарға
ой салатын әлеуметтік маңызы бар
бейнероликтер тарату жоспарланып
отыр», – деді университет өкілі.
Жүніс ОМАРОВ
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