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АТҚАРУШЫ БИЛІК

ХАЛЫҚҚА МІНСІЗ ҚЫЗМЕТ ЕТУГЕ МІНДЕТТІ
ҰЛТСЫЗДЫҚПЕН
КҮРЕСУГЕ ҮНДЕДІ
– Сіз естіген, көрген оқиғаларды
ұмытпай есте сақтайсыз ба?
Ғабиден аға мырс етіп күлді.
«Шикілігімді байқап қалды-ау», –
деп іштей қысыла түстім.
– Өз басым көргендерінің
мыңнан, жүзден бірін ғана
есте сақтап отырса да сол адам
кемеңгер, дана болар еді деп
ойлаймын. Далаға шықсаң,
қыбырлап құрт та, құмырсқа да
жүр. Өсімдіктер жайқалып, таутас түнеріп тұр. Сол көргеніңнің
қайсысы ұмытылмайды? Жалт
етіп мыңнан бірі ғана есте қалады
емес пе? Бәрі адамның ішіне сыймайды. Оқиға – океан.
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Саяси жаңғыру болмаса
елімізді дамытып, ауқымды
әлеуметтік-экономикалық
өзгеріс жасау мүмкін емес
екенін түсіндік. Бұл бағытта
бірқатар қадамдар жасалып, мемлекет басшысы
Қасым-Жомарт Тоқаев саяси реформалардың бірнеше
топтамасын ұсынды.
Соның аясында қоғамды
демократияландыруға
бағытталған бірқатар
маңызды бастама
жүзеге аса бастады. «Біз
Президенттің өкілеттігін
біртіндеп қысқарта
отырып, Парламенттің
рөлін айтарлықтай арттыруымыз керек. Сол
арқылы мемлекетіміздің
институционалдық
тұғырын нығайтамыз. Шын
мәнінде, елімізде өкілді
билік тармағы мықты
болуы қажет. Халықтың
сенім мандатына ие болған
депутаттарға жоғары
жауапкершілік жүктеледі»
- деген болатын Қазақстан
халқына Жолдауында.

ЕРКІНДІКТІҢ ДЕ
ШЕГІ БАР

Қаллеки театры сахнасында – Баян сұлу мен Қозы Көрпеш. Авторы заңғар
драматург Ғ.Мүсірепов. Сахналаған – Мәскеу қаласынан келген қазақ қызы
Г.Балпейісова. Режиссер Гүлназдың екінші жұмысын көріп отырмын. Бірінші
жұмысындағыдай (Қаракөзді айтам) дәстүрлі түсініктен бәрібір де алшақ
кеткенін аңғару қиын емес. Өзіндік орны бар трагедияның поэтикалық,
романтикалық рухын тағы да өзінше пайымдаған.

КУЛЬГИНОВ ОБ LRT:

«НАЗАД ХОДУ НЕТ». ПОЗАДИ – НУР-СУЛТАН!
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LRT (легкорельсовый транспорт) все-таки будут достраивать! Об
этом в интервью на днях сообщил аким столицы Алтай Кульгинов. Демонтаж конструкций обошелся бы в 20 млрд тенге. Проект создания пешеходных зон не подходит нашему климату.
При этом использовать опоры в качестве альтернативного вида
транспорта и запустить, к примеру, электрические автобусы, по
словам акима, партнеры отказались: «Если мы будем расторгать договор, то у нас есть риск международного арбитража».
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Садық
ЖАНЫҚҰЛ:

ОРЫСША БІЛМЕЙМІН,
БІЛУГЕ МІНДЕТТІ
ДЕ ЕМЕСПІН!
СОНДА МАҒАН
МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛДЕ
ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТПЕУІ
КЕРЕК ПЕ?!

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

5

бет
Жазылу индексі – 65380

2 Aqparat

№26 (1000) 4.07.2022 jyl

КАСПИЙ ЖАҒАЛАУЫ ЕЛДЕРІ
ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫ ЖАЛҒАСАДЫ

және өзге де салаларды дамытуға
дайын екенін білдірді. Президенттер Каспий теңізіндегі қызметтер
бұрын қабылданған қағидаттар
негізінде жүзеге асырылатынын
қайта растады.
Сыртқы істер министрлері осы
бесжақты ынтымақтастықты дамыту, тереңдету, оңтайландыру, оның
форматтарын жетілдіру, Каспий
саммиттерінің шешімдерін іске
асыру, сондай-ақ өзара мүдделілік

білдіретін өзге де мәселелер
қарастырылатын кездесулер мен
талқылауларды бұдан былай да
тұрақты негізде өткізіп тұратын
болады.
Алтыншы Каспий саммитін
жоғары деңгейде ұйымдастырғаны
және қонақжайлық көрсеткені үшін
Түрікменстан елінің басшылығына
ризашылық білдірілді. Жетінші
Каспий саммиті келісілген мерзімде
Иран Ислам Республикасында өтеді.

ДЕПУТАТТАР САУАЛЫНА
ҮКІМЕТ СЫРҒЫТПА ЖАУАП БЕРЕДІ
Депутаттар сауалына Үкімет
стандартты, сырғытпа жауаптар
береді. Бұл туралы Парламент
палаталарының бірлескен
отырысында Мәжіліс төрағасы
Ерлан Қошанов айтты.
«Депутаттық корпустың
өздерінің сауалдарына берілетін
жауаптардың сапасына да көңілі
толмай жатады. Сауалдарда біз, ең
алдымен, сайлаушыларымыздың

ҰЛТ ҰСТАЗЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ
ДЕҢГЕЙДЕ ҰЛЫҚТАЛАДЫ
Үкімет қаулысымен
жақында ғанаҚостанай
халықаралық әуежайына
Ахмет Байтұрсынұлының есімі
берілді. Бұл туралы алғашқы
болып Мәжіліс депутаты
Қазыбек Иса әлеуметтік
желіде хабарлаған-ды.

Ашхабадта Әзербайжан
Республикасының Президенті
Ильхам Әлиев, Иран Ислам
Республикасының Президенті
Ибрахим Раиси, Қазақстан
Республикасының Президенті
Қасым-Жомарт Тоқаев,
Ресей Федерациясының
Президенті Владимир Путин,
Түрікменстан Президенті
Сердар Бердымұхамедовтің
қатысуымен Алтыншы Каспий
саммиті өтті.
Президенттер достық пен сенім
жағдайында Каспийдегі бесжақты
ынтымақтастықтың маңызды
мәселелерін, сондай-ақ өзара мүдде
тұрғысынан өзекті халықаралық
және өңірлік проблемаларды
талқылады. Мемлекет басшылары
жан-жақты өзара іс-қимылдың
қазіргі жоғары әлеуетін атап өтіп,
Каспий маңы мемлекеттерінің
ынтымақтастық деңгейіне оң баға
беріп, өңірлік қауіпсіздік пен
тұрақтылықты қолдауға, өзара
тиімді экономикалық байланысты нығайтуға, экологиялық
қауіпсіздікті қамтамасыз етуге,
мәдени-гуманитарлық, ғылыми
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тілегі мен аманатын көтеретінімізді
түсіну керек. Оған Үкімет пен
басқа да мемлекеттік органдардан
стандартты, сырғытпа жауаптар
келеді. Сондықтан, мемлекеттік
органдардың депутаттық сауалдарға
ауызша жауап беруін практикаға
енгіздік», - деді Е. Қошанов. Оның
айтуынша, Үкімет мүшелері заң
сапасын арттыруда жүйелі жұмысты
жолға қоюға бірлесіп атсалысуы
керек.

Е. Қошанов екінші сессияның
заңнамалық күн тәртібі айтарлықтай
мазмұнды болғанын айтты. «Мәселен,
Парламент палаталарының 4-ші
бірлескен отырысы өтті. Мәжілістің
42 жалпы отырысы өтіп, онда 271
мәселе қаралды. Сенаттың 42 жалпы отырысы өтіп, онда 148 мәселе
қаралды. Осы сессия кезінде қос
палатаның жұмысында 127 заң жобасы болды, оның 78-і қабылданды»,
– деді Мәжіліс төрағасы.

ЕКІ БАЙЛАНЫС
КОМПАНИЯСЫ БАҒАНЫ
НЕГІЗСІЗ ӨСІРІП КЕЛГЕН
МАҢҒЫСТАУДА
ҚАНТ ЗАУЫТЫН САЛУ –
ҚИСЫНСЫЗ ЖОБА
Орталық коммуникациялар қызметінде өткен
брифингіде Маңғыстау облысының әкімі Нұрлан
Ноғаев өңірде ашылған қант зауыты неге жұмыс
істемей тұрғанын түсіндірді.
«Енді бұл жеке кәсіпкердің атқарып отырған ісі.
Өзіңіз білесіз, қандай да бір шаруаны атқару үшін
бәрін жан-жақты үйлестіру керек. Біздің табиғи
ерекшеліктеріміз қызылша егуге келмейді. Бірақ біз
оған жоқ демедік. Сол кәсіпкер өзі қант шығаруға
сырттан шикізат әкелетінін айтып, ниет танытты. Біз
өз тарапымыздан қолдау көрсеттік. Бизнесті қолдау
шараларының аясында қаржылық, әкімшілік көмек
бердік. Өзім де инвестормен бірнеше рет кездестім.
Дегенмен, қазіргі таңда іс жүрмей тұр. Бұл – бизнес.
Бастаған ісің жоспарлағандай жүріп кетсе, құба-құп.
Өкінішке қарай, обьективті, субьективті себептер
бар», – деді Нұрлан Ноғаев.
Жаңаөзенде жаңа мұнай зауытын, Оңтүстікте мақтамата комбинатын салу керек десе түсінуге болады.
Ал «Біздің табиғи ерекшеліктеріміз қызылша егуге
келмейді» -деп аймақ әкімінің өзі айтқандай, қант
шығаруға шикі заты жоқ жерде зауыт салу – мүлдем
қисынсыз жоба. Жеке бизнесменнің ойына не келіп,
не кетпейді. Олардың жетегінде кете берсе облыс
әкіміне осыған ұқсас талай сұрақтарға жауап беруге
тура келетін шығар.

Алматы қаласы бойынша монополияға қарсы
департаменті «Кселл» АҚ мен «Мобайл ТелекомСервис» ЖШС-ға қатысты монополиялық жоғары
баға белгілеу бойынша тергеу амалдарын бастады.
Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі 20202021 жылдары ұялы байланыс және мобильді интернет
қызметтерінің тарифтерін талдағанда құрамына «Кселл»
АҚ және «Мобайл Телеком-Сервис» ЖШС кіретін
«Қазақтелеком»АҚ тобының (35% астам) үстеме баға
жағдайы анықталды. «Кселл» АҚ талдау кезеңінде ұялы
байланыс (орта есеппен 756 теңге) және мобильді интернет (орта есеппен 1765 теңге) қызметтеріне ең жоғары
баға белгілеген. Мысалы, бірқатар операторларда ұялы
байланыс қызметтеріне ең төменгі баға орта есеппен 332
теңгені, мобильді интернет қызметтеріне - орта есеппен
1022 теңгені құрады. Егер осы баға айырмашылығын
миллиондаған қолданушылар санына көбейтсек
қаржылық қылмыстың көкесін көруге болады. 20202021 жылдары SMS-тарату қызметтері нарығындағы
баға мониторингінің қорытындысы бойынша Агенттік
басқа байланыс операторларымен салыстырғанда
«Мобайл Телеком-Сервис» ЖШС-ның баға өсіргенін
де анықтады. Байланыс операторлары 2021 жылы 2020
жылмен салыстырғанда SMS-тарату тарифтерін орта
есеппен 14,03%-ға арттырған. Монополияға қарсы
заңнаманы бұзу белгілерінің анықталуына байланысты, ұялы байланыс және интернет қызметтеріне
монополиялық жоғары бағаларды белгілеу белгілері
бойынша аталған осы екі компанияға қатысты тергептексеру жұмыстары басталды.
Бұл бір ғана байланыс саласындағы былықтар.
Ал, электр қуаты, газ, су жүйесі және өзге де қызмет
көрсетулер бойынша нақты тексеріс болса көптеген
қылмыстардың беті ашылары анық.

– Халық күткен қуанышты,
сүйіншілеген сүйінішті
жаңалық! Қостанай әуежайына
Ұлт Ұстазы, Алаштың рухани көсемі Ахмет Байтұрсынұлы
аты берілді! Қостанайға ұшып
келген қонақтарды «Ақ жол»
фракциясының депутаттық сауалында атап келтіргеніміздей,
Ахаңның өзі қарсы алады енді!
Құтты болсын! Ақ жол тілейміз!
– деп жазды депутат.
«Ақ жол» партиясы Алаш
арыстары ардақталып, тарихтан
лайықты орнын алу керектігін
тұрақты талап етіп келе жатқаны
белгілі. Ақжолдықтардың бұл бастамасы халық тарапынан қызу
қолдау тапты. Осыған орай Ахмет
Байтұрсынұлының 150 жылдығы
ТҮРКСОЙ шеңберінде өткізілмек.
Бұл туралы Мемлекеттік кеңесші
Ерлан Кариннің ТҮРКСОЙ
халықаралық ұйымының бас хатшысы Сұлтан Раевты қабылдауы
кезінде мәлім болды. Ерлан Қарин
еліміздің руханият саласында
атқарылып жатқан жұмыстар жайында айтты. Сондай-ақ биыл Ахмет

Байтұрсынұлының 150 жылдық
және Мұхтар Әуезовтің 125 жылдық
мерейтойлары аясында жүзеге асқан
іс-шараларға тоқталды. Мемлекеттік
кеңесші айтулы тұлғалардың атаулы
даталарын ТҮРКСОЙ шеңберінде
өткізудің қажет екенін атап өтті.
Өз кезегінде Сұлтан Раев Ахмет
Байтұрсынұлы мен Мұхтар Әуезовтің
мерейтойларын халықаралық ұйым
аясында атап өтуге қатысты жоспар құрылғанын, сол бойынша
тиісті жұмыс жүргізіліп жатқанын
жеткізді. Сонымен қатар тек түркі
әлемі шеңберіндегі ғана емес,
халықаралық деңгейдегі ғалымдар
мен зерттеушілерге жыл сайын
берілетін Ахмет Байтұрсынұлы
мен Мұхтар Әуезов атындағы төс
белгілердің шығарылғанын айтты.
Кездесу барысында тараптар жыл
соңында Ахмет Байтұрсынұлының
150 жылдығына арналған кең
көлемді іс-шара ұйымдастыратын
болып уағдаласты.

ӘКІМДІКТЕР ШТАТЫНЫҢ ЖАРТЫСЫНА
ЖУЫҒЫН ҚЫСҚАРТУ КЕРЕК
Солтүстік Қазақстан
облысының әкімі Құмар
Ақсақалов орталық коммуникациялар қызметінде өткен
брифингте шілдеден бастап
бес орынбасарының екеуі
қысқаратынын айтты.
«Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес мемлекеттік
қызметшілерді қысқарту жүріп
жатыр. Бұл дұрыс деп есептеймін.
Атқарушы органдардың құрылымы
оңтайлы болуға тиіс. Барлық
өкілеттіктерді төменге беру керек.
Негізінен аудандық және ауылдық
әкімдіктер шешім қабылдайды,
рұқсат береді, адамдармен байланыста болады. Ал бізде керісінше
құрылған. Облыс әкімдігінде
бақылау мен саясат қалуы тиіс.
Мемлекеттік қызметшілер өз
біліктілігін сақтауы тиіс деп
есептеймін. Еңбекақы өсті, енді

тиісті түрде жұмыс істеу керек.
Кейбір нәрселерге білместікпен
жол береді. Олай болмауы тиіс»,
- деді Құмар Ақсақалов.
Инфляцияға байланысты
елімізде мемлекеттік қызметшілер
жалақысы тұрақты түрде көтеріліп
келеді. Бірақ, атқаратын істері
сол жалақысын ақтап жатпағаны
белгілі. Олар көбінесе жоғарыға
есеп беру сияқты қағазбастылықпен
айналысады. Облыстық, қалалық,
аудандық әкімдіктердің штаты
үрлеген қарындай жарылып кетуге
шақ тұр. Кезінде бүкіл Қазақстанды
басқарған Орталық комитеттің
ғимаратына Алматы қаласының
әкімдігі симай отыр. Біздің еліміз
мемлекеттік қызметшілердің саны
жағынан әлем бойынша алдыңғы
орындардың бірінде тұр. Бұл туралы көпшіліктің ойы біреу ғана
– әкімдіктердің шататының жартысына жуығын қысқарту қажет.

АСТАНА МЕН ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТ
КҮНІ ҚАЙТА ҚАРАЛУЫ МҮМКІН
Қазақстан Парламентінің
Сенат депутаты Ақмарал
Әлназарова көптің көкейінде
жүрген Астана күні мен
Тұңғыш Президент күнін
өзгертуге қатысты сұраққа өз
пікірін білдірді.
Парламент палаталарының
бірлескен отырысынан кейін
тілшілер депутат А. Әлназароваға
Астана күнін өзгерту қажет пе деген
сұрақ қойған болатын. «Қандай
жағдай болса да бізге Астана күні
қажет. Неге қайта қарамасқа деп
ойлаймын. Мүмкін, Елорда күнін
қайта қарап, қандай да бір тарихи
даталарға тікелей байланыстыру
болашақтың ісі шығар», - деді

Ақмарал Әлназарова. Сондай-ақ
журналистер 1 желтоқсан – Тұңғыш
Президент күнін мерекелеуге
қатысты сұрақ қойды. «Біз елі
міздің демократиялық даму жолын
таңдадық, осы жолда жүруіміз керек. Бұл мәселе шешілетін болады,
бәлкім мереке қайта форматталуы
мүмкін», – деді сенатор.
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Qumsaǵat
Қазақстанда суперпрезиденттік
басқару үлгісі қалыптасып,
отыз жыл бойы сол сірескен
жүйеде өмір сүріп келгеніміз
баршаға аян. Биліктің бар
тетіктері бір ғана президенттің
қолында болғаны да өтірік
емес. Бірақ, уақыт бір орында тұрмайды, қоғам да,
өмір де өзгереді. Қазір саяси
жүйеміз жаңа жағдайларға
бейімделіп, суперпрезиденттік
басқарудан арыла бастадық.
Оған Конституциямызға
енгізілген саяси-экономикалық,
мемлекетті басқару мәселесіне
қатысты түзетулер нақты дәлел
бола алады. Жақында ғана
өткен референдумда қоғамды
демократияландыруға, халық
үніне құлақ асатын мемлекет құруға бағытталған
өзгерістерді көпшілік қуана
қолдады.

№26 (1000) 4.07.2022 jyl
нығайту жөнiндегi шараларды,
баға құралуының мемлекеттік
саясатын әзiрлеп, ұйымдастыру
сияқты көптеген салаға қатысты
жұмыстары бар. Демек, Парламент
қабылдаған шешімдер мен Президент тапсырмасын іске асыру
– Үкіметтің мойнындағы жауапты
және маңызды іс. Елдің дамуы мен
халықтың әлеуметтік-тұрмыстық
ахуалының артуы түптеп келгенде
сол атқарушы билікке байланысты. Өйткені қандай мықты жобалар мен құнды бағдарламалар
қабылданғанмен, ол нақты орындалмаса ешқандай ілгерілеу болмайды.
Сонау 1991 жылы тұңғыш премьер-министр болған С. Терещенкодан бастап күні бүгінге дейін бұл
жоғары лауазымға 12 тағайындау
болған екен. Былайша айтқанда,
орта есеппен алғанда әрбір 2,5
жыл сайын бас уәзір ауыстырылып отырған. Мәселе олардың

тұрғындарды жұмыспен, баспанамен
қамтамасыз ету керек-ті. Оған қоса
мәдени және білім ошақтарын жандандыру да қажет болды. Өкінішке
орай, бұл бағдарлама да толықтай іске
аспады. Неге? Өйткені бағдарламаны
ұсынушылар мәселені жан-жақты
зерттемей, жоспарды атүсті жасаған.
Адамдарға лайықты жағдай жасамай
оларды шағын қалаларға әкеліп
қамай алмайсыз. Соның бәрін алдынала ойластыру қажет еді. Сонда
бұл маңызды мәселені дұрыстап
жоспарлап, іске асыруға үкіметтің
әлеуеті жетпегені ме? Үкімет
құрамындағы 19 министрліктер
мен аймақ әкімдіктерінде мамандар
тапшы ма?
Жоқ, мамандар тапшы еместігі
анық. Біздің ел мемлекеттік
қызметкерлер саны жағынан әлемдегі
алғашқы орындардың бірінде тұр.
Мысалы Швейцарияның министрлер кабинеті небары жеті адамнан
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Аймақтардағы әкімдіктерді
былай қойғанда біздің Үкіметтің
өзі әлі ұйқыдан ояна қоймаған
секілді. Қатардағы қарапайым
тұрғындар түгіл, депутаттардың
сауалдарының өзі оларға айтарлықтай
әсер етпейтін сияқты. Депутаттар
– халық қалаулылары, сондықтан
да сайлаушыларының мүддесін
қорғайды. Халықтың әлеуметтіктұрмысын жақсарту жөніндегі талаптарын үкіметке жеткізетін де
солар. Бірақ депутаттық сауалдар
үнемі нақты нәтиже беріп жатқан
жоқ. Үкіметтің айтар сылтауы қашан
да табылады, көбінесе жалпылама
жауаппен құтылады.
Біздің Мәжілісте халықтың өзі
сайлаған түрлі партиялар өкілдері
жұмыс істейді. Солардың ішінде саны
жағынан аз болғанмен ең белсендісі
– «Ақ жол» партиясы фракциясы.
Ақжолдықтар еліміздің экономикасын дамытатын кәсіпкерлерді

АТҚАРУШЫ БИЛІК

ХАЛЫҚҚА МІНСІЗ ҚЫЗМЕТ ЕТУГЕ МІНДЕТТІ
Саяси жаңғыру болмаса елімізді
дамытып, ауқымды әлеуметтікэкономикалық өзгеріс жасау мүмкін
емес екенін түсіндік. Бұл бағытта
бірқатар қадамдар жасалып, мемлекет
басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев
саяси реформалардың бірнеше
топтамасын ұсынды. Соның аясында қоғамды демократияландыруға
бағытталған бірқатар маңызды
бастама жүзеге аса бастады. «Біз
Президенттің өкілеттігін біртіндеп
қысқарта отырып, Парламенттің
рөлін айтарлықтай арттыруымыз
керек. Сол арқылы мемлекетіміздің
институционалдық тұғырын
нығайтамыз. Шын мәнінде, елімізде
өкілді билік тармағы мықты болуы
қажет. Халықтың сенім мандатына
ие болған депутаттарға жоғары
жауапкершілік жүктеледі» - деген
болатын Қазақстан халқына Жолдауында.
Әлемнің бірқатар дамыған
елдерінде парламенттік басқару
жүйесі бұрыннан қалыптасып,
тұрақты жұмыс істеп жатқаны белгілі.
Айта кетуіміз керек, оларда атқарушы
билік өз тұрғындарына ашық және
нәтижелі қызмет көрсетеді. Бізде ше?
Бұл сұраққа бірден жауап беру қиын.
Президенттік, парламенттік озық
жүйені енгізгенмен сол басқарушы
органдардың шешімдерін нақты
жүзеге асыруға тиісті де атқарушы
билік болмақшы. Біздің елде ол
– Қазақстан Үкіметі, яғни ҚР
Министрлер кабинеті мен түрлі
деңгейдегі әкімдіктер. «Қазақстан
Республикасының Үкіметі Қазақстан
Республикасында жоғары атқарушы
билiк органы. Үкімет Қазақстан
Республикасының атқарушы
билігін жүзеге асырады, атқарушы
органдардың жүйесін басқарады
және олардың қызметіне басшылық
жасайды» делінген ресми құжаттарда.
Оның атқарар міндеті де ауқымды.
Ол мемлекеттің әлеуметтікэкономикалық саясатының негiзгi
бағыттарын, оны жүзеге асыру
жөнiндегi стратегиялық және
тактикалық шараларға талдау жасап, мемлекеттік бағдарламаларды
дайындау, әлеуметтік-экономикалық
және ғылыми-техникалық дамудың
жоспарларын әзiрлеп, iске асыру,
республикалық бюджеттi және оған
енгiзiлетiн өзгерiстердi дайындауға
қатысу, парламентке республикалық
бюджеттің атқарылуы туралы
есеп беру, бюджеттiң атқарылуын
қамтамасыз ету, қаржы жүйесiн

санында емес, қызмет сапасында
болса керек. Атқарушы биліктің
қызмет сапасы халықтың әлеуметтіктұрмыстық деңгейімен өлшенеді.
Осы жағынан алғанда бізде егеменді
ел атанғалы мықты атқарушы билік
болған деп мақтана алмаймыз. Бас
уәзірлерді қайта-қайта ауыстырудың
өзі сол қызметтің талапқа сай
атқарылмағанын байқатады. Әсіресе
Үкімет басқарған білім саласының
бағы бір ашылмағанын бұқара
жақсы біледі. 1988– 1991 жылдары
Білім министрі болған Шайсұлтан
Шаяхметовтан бастап, күні кеше
тағайындалған Саясат Нұрбекке
дейін 15 министр ауысыпты. Соның
ішінде Асхат Аймағамбетов туралы
ғана халық арасындағы пікір біршама
жоғары. Қалғандары жөнсіз реформаларды тықпалап, шетелдің соңынан
ереміз деп, өз ерекшеліктеріміз
бен мүмкіндіктерімізді ескермей
сала жұмысын әлсіретті. Кейбір
министрлер мен орынбасарлары
жемқорлыққа салынып, қылмыстық
іс қозғалғаны да бар. Ақыры бұл
министрлікті екіге бөліп тыныш
таптық. Одан қандай нәтиже
шығарын болашақ көрсете жатар.
Бізде неге мемлекеттік бағдар
ламалар үнемі толық орындалмайды. Айталық ауыл шаруашылығы
саласын дамыту үшін неше түрлі
бағдарламалар қабылданды. Алдымен үш жылды «ауыл жылы» деп
атадық. Ол үш жыл да ауылдарды
өркендете алмады. Одан кейін де
«сыбаға» сияқты жоспарлар болды.
Ауыл шаруашылығын дамыту үшін
түрлі заңдар қабылданып, оған
түзетулер де енгізілді. Бірақ одан бұл
сала дамып кете қоймады. Тіпті мал
шаруашылығымен айналысу үшін
жайылымдық жерлер жетіспей, фермерлер малын қайда бағарын білмей
шағымдануда. Өйткені жайылымдық
жерлер сатылып немесе заңсыз
жекешелендіріліп латифундистердің
қолында кеткен. Сол бос жатқан
жерлерді қайтару жұмыстары енді
басталды. Ол да оңайлықпен іске
асады дегенге сенім аз.
Одан кейін бір жылдары
моноқалаларды өркендетеміз
деп ұрандаттық. Одан да ештеңе
шықпады. Бұрындар өнеркәсіп орындары бар шағын қалаларда тұратын
адамдар кәсіпорындар жабылып,
жұмыссыздықтан ірі қалаларға
қарай көшіп, шағын қалашықтар
қаңырап бос қалды. Оларды қайтару
үшін жұмыс орындарын ашып,

тұрады екен. Кейбір жарияланған
деректерге қарағанда елімізде 98726
мемлекеттік қызметкерлер бар.
Демек әрбір екі жүз адамның бірі
мемлекеттік қызметкер деген сөз.
Министрліктердің ішінде аймақтық
бөлімдерін қосқанда Ішкі істер
министрлігінде – 123 581, Төтенше
жағдайлар министрлігінде – 25 364,
Қаржы министрлігінде – 17 218 адам
істейді. Әкімдік аппарат көлемі
жағынан бірінші орында Шығыс
Қазақстан облысы – 4104, екінші
орында Алматы облысы – 4084,
үшінші орында Түркістан облысы –
3991қызметкері бар. Мемлекет тарапынан оларға тұрмыстық жағдайлар
мен лайықты жалақы қарастырылған.
Олай болса осыншама мемлекеттік
қызметкерлеріміз бола тұра неге
нақты нәтиже жоқ?
Президент Қ. Тоқаевтың бастамасымен Жаңа Қазақстан құруға, халық
үнін еститін үкімет қалыптастыруға
кірістік. Қалың көпшілік бұған
қызу қолдау көрсетіп, ертеңгі күнге
үлкен үміт артып отыр. Бірақ түрлі
деңгейдегі атқарушы билік тарапынан осыған айтарлықтай құлшыныс
байқалмады. Олар сол баяғы ескі
жүйенің жетегінде жүр. Жер-жерлерде
әкімдікке айтылар арыздар азаяр
емес. Жұрт жоғары лауазымдыларға
өз талаптарын жеткізе алмайды.

тұрақты түрде қолдап келе жатқаны
көпшілікке белгілі. Бизнесті негізсіз
тексеруді шектеу, кәсіпкерлерді
салықпен тұншықтырмау, қаржы
саласындағы жемқорлықты тоқтату
сияқты талаптарын үнемі айтып, осы
тектес жүздеген депутаттық сауалдарын Үкіметке жолдаумен келеді.
Осыған орай бір-екі мысал
келтірейік. «Ақ жол» фракциясы
Қаржы мониторинг агенттігіне сауал
жолдап Казақстан халқының ұрланған
қыруар қаражаттын елге қайтару
мәселесін көтерді. «Біздің фракция
сонғы жылдары, «Панама тізімі»,
«Райское досье» және, Швейцария
банктерінің Қазақстандықтырдың
шоттарына қатысты депутаттық
сауалдарымызда осы мәселелерді
бірнеше рет көтерген болатынбыз.
«Tax Justice network» халықаралық
ұйымының мәліметі бойынша, соңғы
25 жылда Қазақстаннан шетелдік
оффшорларға шамамен 140-160 миллиард АҚШ доллары шығарылған,
бұл бүкіл елдің жылдық ішкі жалпы
өнімі мен оның сыртқы қарызына
тең» делінген депутаттық сауалда.
Осыған байланысты «Ақ жол»
фракциясы Қаржы мониторингі
агенттігінен Қазақстан экономикасына оффшорлық аймақтардан нақты
қанша қаражат қайтарылған туралы
ақпарат беруді, қаңтардағы оқиғалар

кезінде Қазақстаннан шетелге канша
қаражат шағарылды, оны кімдер
шығарды, кімдердін шоттарына
түсті, салық органдарынан мұндай
қаржының шығуының заңдылығын
және олардың тиісті салықтарды
төлегенін тексеруін талап етті. Тағы
да қайталап айтайық, бұл мәселеге
қатысты «Ақ жол» фракциясы жылдар
бойы депутаттық сауалдарын жолдап келеді. Бірақ Үкімет тарапынан
нақты іс байқалмайды. Сол құпия
күйінде қалып келеді. Президент
жақында шетел асқан қаржыларды
қайтару туралы тапсырма бергені
белгілі. Бәлкім осыдан кейін жауапты органдар тиісті шараларды іске
асыратын шығар.
Биылғы ақпан айында
ақжолдықтар премьер-министр
Ә. Смайыловтың атына сауал жолдап, квазимемлекеттік
компаниялардың бюджеті қоғам
үшін ашық болуы керектігін тағы да
талап етті. Президенттің әлеуметтікэкономикалық саясатты қайта құрып,
оның ішінде бюджеттің қосымша
кіріс көздерін табу туралы тапсырмасын естеріне салып, «Ақ жол»
фракциясы бүгінде ондай көздердің
бар екенін, тек олардың қоғам үшін
көрінбейтіні, ал оның ресурстары
мемлекетке емес, аз ғана бір топтың
мүддесіне ғана қызмет ететінін
ашық айтты. «Квазикәсіпорын
дардың жарғылық капиталы мен
шығындары мемлекеттік бюджеттің
миллиардтаған сомасынан құралып,
тұрақты толықтырылып тұрады.
Алайда, олардың жұмсалуы, яғни,
офистер мен көліктерді ұстау,
сыйақылар мен бонустар қалай
бөлінеді – барлығы қоғамға да,
Парламентке де жұмбақ» делінген
сауалда. Шынында да олардың
қандай табыс тауып және оны қалай
ұстайтындарын да ешкім білмейді.
«Самұрық-Қазына», Бәйтерек»,
«СК-Фармация» қорлары, «Парасат»
холдингі, СПК сияқты қаптаған
«РГП, АО және ТОО-дан» аяқ
алып жүре алмайсыз. Олардың тым
еркінсіп кетуіне қарағанда жоғарыда
мықты қолдаушылары барға ұқсайды.
Негізі ұлттық компаниялар мен
мемлекеттік кәсіпорындардан түскен
барлық таза пайда бюджетке тиесілі
болу керек.
Сол сияқты «Ақ жол» партиясы
Үкіметтен ірі шетелдік инвесторлармен мұнай-газ және металл
ресурстарын өндіру туралы келісімшарттарын халық алдында ашуды
талап етті. Дұрыс талап, өйткені
бұрындар жасалған осы келісімшарттардың құпиясы көп. Олардың
басым бөлігі мемлекет мүддесіне
орай жасалмаған деген күдік те
айтылып келеді.
Осы тұста «Халық талап еткен, депутаттар көтерген мәселелерді алдынала ойластырып, бағдарламаларды
дұрыс жоспарлап, оны нақты іске
асыруға Үкімет құрамындағы
министрліктерде отырған саны
жағынан жетіп артылатын
мамандардың біліктілігі жетпегені
ме?» деген заңды сұрақ туындайды.
Олай деуге де ауыз бармайды. Өйткені
сол жерде отырған лауазымдылардың
біразының ғылыми дәрежелері бар,
көбісі атақты шетелдерден білім алып
келгендер. Сонда не жетіспейді? Әлде
олардың дұрыс жұмыс істеуіне біреу
бөгет жасап отыр ма? Олай болса
«ойымды да, қолымды да мыналар
байлап отыр» деп ашығын неге айтпайды? Біздіңше жауапты орындарда
отырған мамандарға халыққа мінсіз
қызмет етсем деген ниет жетіспейді.
Алдымен ұлтыма адал қызмет етсем
деген шынайы ниетті қалыптастыру
қажет. Ал, ол оңай жұмыс емес, оған
да біраз уақыт керек. Ол өз алдына
бөлек әңгіме...
2-3-бетті дайындаған
Зейнолла ҚАБИОЛЛАҰЛЫ
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«Ақ жол»:

«АЛАШҚА ТАҒЗЫМ» ШЕРУІН ЖАЛПЫҰЛТТЫҚ,
МЕМЛЕКЕТТІК ДЕҢГЕЙДЕ ӨТКІЗУДІ ТАЛАП ЕТЕМІЗ!
Мәжіліс депутаты Берік
Дүйсенбінов Алаш
Республикасының 105
жылдығы туралы ҚР ПремьерМинистрі Ә. А. Смайыловқа
«Ақ жол» демпартиясының
депутаттық сауалын жолдады.

Шежірелі Ұлытау жерінде
өткен Ұлттық құрылтайдың
I отырысында Мемлекет
басшысы Қасым-Жомарт
Тоқаев Құрылтайдың басты
жұмыстарының бірі – тарихи әділдікті орнату, ел
тәуелсіздігі жолында құрбан
болып, бүгінде ұмытылып кеткен ұлт тұлғаларын ұлықтап,
есімдерін жаңғырту, тари хи оқиғаларға лайықты баға
берудің маңыздылығын айтты.
Кешегі Ұлытаудағы құрылтай
1917 жылғы желтоқсанда Орынбор қаласында өткен Қазақ
құрылтайының бүгінгі жалғасы
болса, еліміздің тәуелсіздігінің
іргетасы да осыдан 105 жыл
бұрын құрылған Алаш Республикасы десек, қателеспейміз.
Алаш республикасының
1918-1920 жылдары алғашқы
заманауи қазақ мемлекеті болып құрылғанын және егеменді
сыртқы саясат жүргізгенін
дәлелдейтін Алаш арыстарының
хаттары мен тың деректері
жақын арада Жапонияның
Сыртқы істер министрлігінің
мұрағатынан табылды.
Ол құжат – көрнекті
Алаш қайраткері Райымжан Мәрсекұлының Алаш
Орда Үкіметінің атынан 1919
жылд ың қаңтарында Жапон
үкіметіне тапсырған хаты мен
Алаш Орданың Париж бейбіт
конференциясына Мұстафа
Шоқайдың аттануы – жаңа
ғана дүниеге келген Алаш
Ұлттық Республикасын қайткен
күнде де сақтау, халықаралық

қауымға мойындату мақсатында
атқарған саналы да жоспарлы
іс-қимылының айғағы.
Естеріңізге сала кетейік, «Ақ
жол» демократиялық партиясы
2014 жылдан бері саяси
қуғын-сүргін құрбандарын
еске алу мақсатында «Алашқа
тағзым» шеруін барлық аймақ
тарда жыл сайын жүйелі түрде
өткізіп келеді. Өкінішке орай,
бұл шараны жетінші жыл өткіз
генімізге және ресми рұқсат
сұрағанымызға қарамаст ан,
барлық облыс/қала әкімдік
терінен тыйым салынып отыр.
Алайда, тағы да сол әкімдер,
өткен ғасырдың басында 4 миллионнан аса қазақты
аштықпен азаптап, сол кездегі
халқымыздың 70 пайызын
жалмаған тоталитарлық жүйенің
көсемі Сталин мен Берияның

бейнелерін қолдарына ұстап,
«Бессмертный полк» сияқты
мән-мағынасыз шерулерді
өткізуге рұқсат берген.
Ал қиын-қыстау кезеңде
Ұлт үшін саналы түрде өз
өмірлерін құрбандыққа шалған
Алаш арыстары мен өз атабабаларының әруақтарына
тағзым етуден қорыққан қала/
облыс басшыларының «қоян»
тіршілігін қалай түсінуге болады? Отыз жыл тәуелсіз ел болсақ
та, олар құлдық санадан арыла
алмай жүр ме?!
Оның үстіне, біздің елімізде
саяси қуғын-сүргін және
ашаршылық құрбандарын
еске алу рәсімдері облыс
орталықтары мен бас қала
лард ың үлкен алаңдарында
халықтың жаппай қатысуымен
өтпейді. Мысалы, Елордада

бұл шара «жетім қыздың тойындай», «Ақмол» ауылында,
көзден таса, шенеуніктердің
ұрлық жасағандай, жаттанды
сөздер айтып, «тиіп-қашып»
қатысатын шарасына айналған.
Сонымен қатар 2020 жылы
«Ақ жол» партиясының депутаттары, елін, ауылын аштықтан,
азапты ажалдан аман алып
қалуға тырысып, қызылдардың
тоталитарлық қанішер саясатына қарсы шығып қарулы
көтерілістерге қатысқан, «басмаш» деген мазақ аттан арыла
алмай жүрген батыр бабаларымызды толық ақтап алу жөнінде
депутаттық сауал да жолдаған
болатынбыз.
Тарихшылардың деректері
бойынша, қазақ даласында Сарқан, Балхаш, Қазалы,
Қарақұм, Ырғыз, Атбасар, Са-

рысу, Созақ, Адай деген атпен белгілі болған 300-ден аса
көтеріліс орын алған.
Бірақ, Үкімет тарапынан
«Ақ жол» фракциясына берілген
құрғақ ресми жауабы бізді
қанағаттандырып отырған жоқ.
Онда Алаш әскерінің қатарында
соғысқан және жоғарыда
аталған ұлт азаттық қарулы
көтерілісіне қатысқан батыр
бабаларымыз туралы ешқандай
ақпарат, зерттеу таппадық
делінген.
Мемлекет басшысы Елордада Алаш арыстарына арналғ ан
ескерткіштің ашылуында: «...
Жыл өткен сайын Алаштың абыройы асқақтап, беделі биіктей
береді. Олардың атқарғ ан ісі
ешқашан маңызын жоғалт
пайды. Себебі, ұлт мүддесі, ел
қамы деген ұғымдар – мәңгі
құндылықтар», - деген болатын.
Осы орайда, «Ақ жол» партиясы Мемлекет басшысының
әділетті «Жаңа Қазақстан» құру
туралы игі бастамаларын қолдай
отырып және тарихи әділдікті де
қалпына келтіру мақсатында:
біріншіден, Мемлекеттік
комиссияның атқарған
жұмысын Бұқаралық ақпарат
құралдарында тұрақты түрде
жариялап, саяси қуғын-сүргін
құрбандарын ақтаумен қатар,
назардан тыс қалған ұлтазаттық көтеріліс құрбандарын
да анықтап, оларға қатысты
тарихи деректерді зерттепзерделеуді жалғастыруды;
екіншіден, Алаш Респуб
ликасының 105 жылдығына
орай «Ақжол» партиясының
бастамасын қолдай отырып,
биылдан бастап «Алашқа
тағзым» шеруін жалпыұлттық,
мемлекеттік деңгейде өткізуді
талап етеміз.
«Ақ жол» фракциясының
депутаттары

ОНЛАЙН БУХГАЛТЕРИЯ САЛАСЫНДА
БИЗНЕС ЖҮРГІЗУГЕ ТЕҢ ЖАҒДАЙ ЖАСАУ КЕРЕК
«Ақ жол»: Онлайн бухгалтерия саласында бизнес жүргізуге тең жағдай жасау
керек. Фракцияның тиісті депутаттық
сауалын Мәжіліс депутаты Ғани Хамзин
жариялады.

ПРЕМЬЕР-МИНИСТРДІҢ
ОРЫНБАСАРЫ – ҚАРЖЫ МИНИСТРІ МЕН
ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН ҚОРҒАУ және
ДАМЫТУ АГЕНТТІГІНІҢ ТӨРАЙЫМЫНА
Жеке компаниялар жүргізген
Бухгалтерлік қызметтер нарығын талдау ШОБ-тің әрбір екінші субъектісі
есеп айырысу және салықтарды төлеу,
салық есептілігін тапсыру және бастапқы
есепке алу құжаттарын жасау бөлігінде
қиындықтарға тап болатынын көрсетті.
Себебі, шағын бизнес үшін бухгалтер
жалдау қымбатқа түседі, ал есептің сан
алуан түрі бар. «Ақ жол» ҚДП партиясы
бұл мәселені бұқаралық кәсіпкерлікке
кедергі келтіретін негізгі факторлардың
бірі ретінде бірнеше рет көтерді.
Нарықта Payday, Buhta, MyBuh және
т.б. онлайн бухгалтерия сервистері бар,
олар ШОБ-қа есеп жүргізуге көмектеседі
және демократиялық бағалар бойынша қызмет көрсетеді. Олардың

көпшілігінде бизнесті сыртқа шықпайақ «таза» етіп басқаруға көмектесетін
мобильді қосымшалар бар. Сондайақ, мемлекеттік органдарға жүктеме
айтарлықтай төмендейді, өйткені
есептерді тапсыру мерзімі бойынша
дұрыс толтырылмаған нысандар мен
кешігулер жоқ.
Сонымен қатар, Қаржы
министрлігі өзінің e-Salyq Business
мобильді қосымшасын әзірлеуде.
Ол әлі өз жұмысын бастамады және
жеке нарықтағы қызметтерден
айырмашылығы тест режимінде
бақылануда. Бірақ қазірдің өзінде
бәсекелестікке қарсы артықшылығы
бар. Сонымен, «Бухгалтерлік есеп және
қаржылық есептілік туралы» Заңға
сәйкес, жеке кәсіпкерлер, егер олар
салық заңнамасына сәйкес шағын бизнес субъектілері үшін арнайы салық
режимдерін қолданса, бухгалтерлік
есепті жүргізбеуге (бастапқы құжаттарды
жасау мен сақтаудан басқа) және
қаржылық есептілікті жасамауға құқылы.
Арнайы салық режимдеріне арнайы
мобильді қосымшаны пайдалану жатады. Салық кодексінің 686-1-бабында уәкілетті орган әзірлеген мобильді
қосымша, яғни e-Salyq Business түсініледі.

«Ақ жол» партиясы кәсіпкерлерге
мобильді қосымшаларды пайдалану
кезінде осындай жеңілдіктер берілетінін
қолдайды. Алайда, мемлекеттік мобильді
қосымшаның монополиялық жағдайын
заңнамалық деңгейде бекіту «Жаңа
Қазақстан – Әділетті Қазақстан»
қағидасына сәйкес келмейді. Жеке
компанияларға осындай қызметтерді
көрсетуге және оларға ұқсас преференцияларды беруге мүмкіндік беру керек.
Сонымен қатар, e-Salyq Business
мемлекеттік органның қарамағында
болғандықтан, оған жеке меншік иелері
армандаған мобильді қызметтер тікелей
қосылады. Олар ашық қызметтер
тізімінде жоқ. Қаржы министрлігі
кәсіпкерлерден артықшылық ретінде
сервистер мен мемлекеттік деректер
қорына тікелей қолжетімділікті пайдаланады.
Smart Bridge порталында ашық сервистерге қосылуға шағымдар да бар.
Payd ay ко мпанияс ы екі қ ызме т к е
қосылуына жарты жыл уақыт кетті,
оның өзі жетекшілік ететін қаржы вицеминистрімен ресми хат алмасудан кейін
ғана мүмкін болды. Кәсіпкерлердің
пікірлерінде қалдыратын ескертулері
мен сұрақтары бірнеше ай бойы жа-

уапсыз қалуда. Бұл e-Salyq Business
қосымшасының кезекті «бәсекелестік
артықшылығы». Smart Bridge
порталындағы ашық сервистерді қосу
жөніндегі сұрауларға баяу әрекет етуге жауапты шенеуніктер үшін қатаң
мерзімдерді сақтай және жаза енгізе отырып, бұл процесті автоматтандыру қажет.
Жоғарыда айтылғандарға байланысты «Ақ жол» ҚДП фракциясы мыналарды талап етеді:
1. Салық кодексіне өзгерістер енгізу.
e-Salyq Business -ке ұқсас, жеке әзір
леушілер әзірлеген және басқаратын
мобильді қосымшалар арнайы мобильді
қосымшаның мәртебесін алуға мүмкіндік
беруі керек.
2. Монополияға қарсы заңнаманы
сақтау және «yellow pages rules»
қағидатына сәйкестік тұрғысынан
E-Salyq Business әзірлеу және
қаржыландыру фактісін талдау.
3. Онлайн бухгалтерия саласында
бизнес жүргізу үшін тең жағдай жасау.
Ашық сервистер тізімін кеңейту, ал қол
жетімді сервистерге уәкілетті органдар
тарапынан тиісті жұмысты ұйымдастыру.
Құрметпен, «Ақ жол» партиясы
фракциясының депутаттары
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МӘЖІЛІСТЕ ҚАЗАҚША СӨЙЛЕЙТІН
ӨЗГЕ ҰЛТ ӨКІЛДЕРІ КӨБЕЮДЕ
Құрығанда өзекке теуіп жатқандар
өзіміздің қазақтар…
ҚР Парламенті Мәжілісінде
мемлекеттік тілде сөйлейтін
өзге ұлт өкілдері көбейіп келеді.
Белгілі Мәжіліс депутаты Геннадий
Шиповскихтің таза қазақша және
қазақы бояумен сөйлейтіні сонша,
оған алғаш кездескенде: «Орысша
білесің бе?» – деп сұрауға мәжбүр
болған едік…
Парламентке келгелі тек қана
қазақша сөйлеп келе жатқан Фахриддин Қаратаев бұрыннан өзіміз
ғой, бұл қатарды Мәжілістің VII
шақырылымында депутат Наталья
Дементьева толықтырды. Содан
соң депутаттар Снежанна Имашева, Артур Платонов, Екатерина
Смышляева, Вера Ким, Илияс
Буларовтар жақсы жалғастырғанын
жазған едік кезінде.
Енді міне, Мемлекеттік тілде
сөйлейтін мемлекетшіл депутаттар
қатарына тағы да екі депутат - Вакиль Набиев пен Андрей Линник
қосылды.
Мәжілістің кейінгі жалпы отырыстарында Мемлекеттік тілде
жап-жақсы баяндама жасаған
Вакиль Гусейнұлы мен Андрей Григорийұлы екеуі де енді
депутаттық сауалдарды үнемі қазақ
тілінде жасамақшы.
«Ақ жол» фракциясы мүшесі
Андрей Линник талқылауда

БҰРЫНҒЫ ПОСТКЕҢЕСТІК
ЕЛДЕРДІҢ БАРЛЫҒЫ
МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛІН
ЗАҢНАМАЛЫҚ НЕГІЗДЕ
БАЯҒЫДА ШЕШІП АЛҒАН
Қадірлі замандас інім Махат! Маған 17 маусым күні арнайы хат жазып, туған күніме қатысты жылы лебізіңді
білдіріпсің. Рахмет. Сонымен қатар тілге, мемлекеттік
билікке, биліктің тұтқасынан айырылғысы келмейтін
аға ұрпақтың кейбір өкілдеріне байланысты менің пікір
білдіруімді сұрапсың. Денсаулық жағдайыма қатысты
жауап хатымды кештеу жазып отырмын, айыпқа
бұйырмассың деп ойлаймын. Тіл-қазақ қоғамының жазылмайтын шиқанына айналды. Бұрынғы посткеңестік
елдердің барлығы ұлттық тілін заңнамалық негізде
баяғыда шешіп алған. Мысалы, латыштарға қарағанда
орыстардың саны көп Латвияның өзінде латыш тілін
білмейінше ол мемлекетте нан тауып жей алмайсың.
Міне рухы мықты ұлт!

қазақша сөйлеп жатқанда, маған
көрші отырған депутат, қазақшаны
бізден кем сөйлемейтін Снежанна
Имашева:
«Өзге ұлт өкілдерінің бәрі
қазақша сөйлеуден жарысып, қазақ
боп кетті! Сізге қарата айтарым,
«Доцент заставит» деген осындайақ болатын шығар!» – дейді әдемі
әзіл араластырып.
Иә, көп рахмет, Мемлекеттік
тілде сөйлеп, Азаматтық көрсетіп,
жаңа дәуірмен бірге жаңарып
жатқан патриот депутаттарға!
Құрығанда өзіміздің кейбір қазақтар
ғой Қазақ Парламентінде отырып,
Ресей Думасында отырғандай Ресей тілінде сөйлеп жүрген…

жеке дара айқындауды талап еткен
депутаттық сауалға 41 депутат қол
қойды. Кейбір депутаттар ел алдында жалғандыққа барып, «Қазыбек
Иса ол депутаттық сауалды бізге
жіберген жоқ» деп өтірік айтып,
ақталып жүр екен. Біріншіден, ол
депутаттық сауал 107 депутаттың
көзінше жарияланды. Екіншіден,
депутаттардың көбісі өздері хабарласып, қолдайтынын айтып, қол
қойды. Үшіншіден, ол депутаттық
сауал осы мемлекеттік тілді қорғауға
ар-намысы жетеді-ау деген жалпы
депутаттардың 80 пайызының жеке
уатсабына жіберілді.
Өте дұрыс, өзекті мәселе көтеріп
отыр Садық бауырымыз.
Садық Жанықұл негізі
ағылшын, араб, түрік тілдерінен
бастап 6 тіл біледі орыс тілін
білмесе де. Сондықтан ҰЛТ
ТЫҚ ҰСТАНЫММЕН «ОРЫС
ТІЛІН БІЛМЕЙМІН» ДЕП,
МАҚТАНЫШПЕН, ресми
мәлімдеп, МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ
ДІҢ НАМЫСЫН ҚОРҒАП ТҰР!
Бәріміз осылай, Садық бауырымыздай Мемлекеттік тіл қорғаны
болуымыз керек.
Мен Алматыға енді барғанда
ешқандай жұмысым болмаса да, міндетті түрде осы «Рахат палас» қонақүйіне барып,
осы қызбен (егер ол уақытқа
дейін қонақ үй әкімшілігі шара
қабылдап, жұмыстан шығармаса),
Мемлекеттік тілде сөйлесемін!

Иранда парсылар халықтың үштен
бірінен сәл ғана асады. Бірақ парсы тілі
осы елдің бірден бір
мемлекеттік тілі. Иранда тұрып жатқан 25
млн азербайжандардың
тілінде бір мектеп, не
бір газет, не бір телеарна жоқ, өйткені Иран
мемлекетінің иесі парсылар, мемлекет тек
парсы ұлтының мүддесіне ғана қызмет етеді. Кезінде
Түркияның Сыртқы істер министрі болған Тансу Чилер Жапонияға барған ресми сапары кезінде өзіне
журналистің ағылшын тілінде қойылған сұрағына
ағылшын тілінде жауап бергені үшін, еліне келгеннен кейін түрік тілінің, Түркияның беделіне нұқсан
келтірді және Түркияның тіл туралы заңын бұзды деп
сотқа тартылған. Міне ұлттық тілді құрметтеудің, тіл
заңдылығын сақтаудың ғажап үлгілері. Біздің де алдыңғы
толқын ағаларымыз парламент қабырғасында қазақ
тілін қаншама рет шырылдап тұрып көтерді. Біздер де
ақылымыз жеткен жерге дейін айттық. Басшылардан сөз
де естідік. Бірақ азаматтық ұстанымымды өзгерте алмайды екенмін.
Сол баяғы жартас… амалымыз жетпей жатыр.
Тәуелсіз ел болдық деген отыз жылдың ішінде екі
ғана заң осы мемлекеттің атын иемденген ұлттың
тілінде жазылған. Жылайсың ба, күлесің бе? Намыс,
ұят, ұлттық рух бізде жоқ па? Ұлтымыздың көптеген
шенеуніктері өз тілін білу міндет емес, өзге тілдерді
білу мәдениеттілік пен сауаттылықтың көрсеткіші деп
санайды. Отыз жылда саналық отарсыздандыруға байланысты мемлекет мардымды жұмыс жасай алмады.
Оны мен мойындаймын. Отарсыздандыру үшін оқу
орындарын ( балабақша, орта мектеп, ЖОО) жүйелік
түрде ұлттық бағытқа ауыстырып, мемлекеттік тілде сапалы оқу құралдары мен білікті мамандарды дайындап
шығаруымыз керек еді. Екіншіден, елдегі мемлекеттік
тілдегі танымдық ұлттық бағытта ақпарат беретін барлық
ақпарат құралдарына, кино, театр, телеарналар т.б.
үлкен қаржылай қолдау көрсетіп, ұлттық тәрбие, дәстүр,
білім, еңбек құндылықтарын үнемі дәріптеп отыратын
саналы ұрпақ тәрбиелеуге ықпал ететін құндылықтарды
шығарып отыруымыз керек еді. Үшіншіден, ең бастысы мемлекеттік тілді білмейінше халыққа қызмет
көрсететін барлық мемлекеттік орындарда жұмысқа
тұра алмайтындай орта қалыптастыруымыз керек еді.
Барлығы да «керек еді мен әттегенаймен «кетті. Тек
біздің мемлекетте ғана өзінің ұлтының тілін қорғайтын
аты дардай Қазақ тілі қоғамы бар. Пародокс. Басқа
мемлекетте мұндай ұйым жоқ. Махат, біле білсек
ұлттық тіл сол ұлттың рухын көтеретін ғана емес, сол
ұлтты ұлы мақсаттарға жұмылдыра алатын үлкен күш,
мықты идеология. Көпшілігіміз осыны түсіне алмай
келеміз. Сенатор ретінде тілге қатысты мәселелерді
бірнеше рет көтердік. Нәтиже шықпады. Саяси ерік,
жігер, батылдық жетіспей жатыр. Бұл мәселені бәлкім
сіздердің ұрпақтарыңыз шешер. Біздің ұрпақтың
бойындағы жалтақтық пен сатылғыштық, жағымпаздық
пен тойымсыздық сияқты құдай атқан қасиеттер жас
буынның бойынан аулақ болсыншы деп тілеймін. Осы
кезге дейін нағыз мемлекет қайраткерлерін дайындай
алмадық, тек «команда» қайраткерлерін дайындап
жібердік. Қолымыздан келмеген дүниелер көп ғой…
жас ұрпақтың алдында парызымыздан қарызымыз көп,
сол үшін кешірім сұраймын. Хаттың жалғасын келесіде
жазармын.

Қазыбек ИСА,
Қазақ үні

Мұрат БАҚТИЯРҰЛЫ,
Сенат депутаты

Халық қалаулыларына халық
талабын орындауға тура келетін заман келе жатыр.
Жоғарыда аталған депутаттардай, заң шығаратын орында
отырғасын, заң талабын орындап,
Мемлекеттік тілде сөйлеу заңды
болады!
Мемлекеттік тілде сөйлей
алмайтын, бірақ мемлекеттік
қызметте отырған кейбір министрлер мен әкімдерге осылай үлгі
көрсету керек.
Мемлекеттік тілді міндеттеу мемлекеттің міндеті!
Қазыбек ИСА,
Қазақ үні

Садық ЖАНЫҚҰЛ:

ОРЫСША БІЛМЕЙМІН, БІЛУГЕ
МІНДЕТТІ ДЕ ЕМЕСПІН! СОНДА
МАҒАН МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛДЕ
ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТПЕУІ КЕРЕК ПЕ?!

Бұл не масқара! Біздің елде
Мемлекеттік тіл Ресей тілі екенін
айғақтап тұр бұл видео!
Біздің елде шұғыл Мемлекеттік
тілді міндеттейтін заң қабылдау
мемлекеттің міндеті екенін
айғақтап тұр бұл видео!
Бұл Алматы қаласындағы «Рахат палас» қонақүйінде болған
оқиға. Шетелдіктерді қонақүйде
орналастыруға алып келген Садық
Жанықұлға қонақүй қызметкері
мемлекеттік тілде қызмет
көрсетуден бас тартқан да, шетел тілдерінде орыс, ағылшын
тілдерінде қызмет еткен!?.
Жарайсың, Садық бауырым!
Бәрі өте сауатты да, жауапты!
«ОРЫСША БІЛМЕЙМІН,
БІЛУГЕ МІНДЕТТІ ДЕ ЕМЕС
ПІН? СОНДА МАҒАН МЕМЛЕ
КЕТТІК ТІЛДЕ ҚЫЗМЕТ КӨР
СЕТПЕУІ КЕРЕК ПЕ?!» – дейді
Садық Жанықұл.
«Орысша сөйле! Орыс тілі
мемлекеттік тіл!» дейтіндей Орыс
тілі міндетті мемлекеттік тіл болып тұр ғой сонда біздің елде,
биліктегілердің қалауымен және
ащы шындықты жасырып, жабуы
арқасында!
Бізде мемлекет, үкімет басшылары мен министрлер мен
әкімдер, өзінің мансабын, отырған
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креслосын ғана ойлап, сол үшін
Мемлекеттік тіл мүддесін қорғауды
құрбан етуді доғаратын кез жетті!
Енді ел оған төзбейді! Әлсіз,
уақыты өткен бейшара Тілдер туралы Заң жұмыс істемегесін, ел
осылай өздері Мемлекеттік тіл
мәртебесін қорғау үшін күресуде!
Тілді қорғағаны үшін тіл күрескері
Қуат Ахмет елден кетуге мәжбүр
болды! Енді жаңарған Қазақ елінде,
жаңа жүйеде неге Мемлекеттік тіл
- Мемлекеттік мүддені қорғағаны
үшін Қуат бауырымызды елге
қайтарып алмаймыз?!. Оның қалай
кетуге мәжбүр болғанын, оған
қандай кінә тағылғанын, ондай
кінәні кез келген адамға тағуға
болатынын, (сонда ешқайсымыз
заңмен қорғалмағанбыз), біз
жақсы білеміз. Біздің елде
Тәуелсіздік алғанымызға 30 жылдан асса да, Мемлекеттік тіл туралы заң жоқ әлі күнге дейін?!.
Басқа Кеңес одағынан тәуелсіздік
алған елдің бәрі Мемлекеттік
тіл туралы заң қабылдап, бұл өте
өзекті де, маңызды, ұлттық намысты айқындайтын мәселені
баяғыда дұрыс шешіп алған.
Осыдан екі ай бұрын «Ақ жол»
фракциясының депутаттық сауалында жариялағанымыздай,
Мемлекет басшысынан бастап,
барлығымыз Мемлекеттік тілді
қорлатпауымыз керек! Қорғауымыз
керек!
Ол Мемлекеттік тіл туралы
заң қабылдауды, ол үшін Конс
титуцияның тіл туралы бабында Мемлекеттік тіл мәртебесін
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Есенов университеті Теңіз академиясында «VS мәдениет сапасын бақылау»
бойынша білім беру сапасын тәжірибемен қамтамасыз ету жүйесі жөнінде техника ғылымдарының докторы, Теңіз академиясының профессоры Жолдыбай
Жұмаевпен сұхбат құрудың сәті түсті. Әңгімеміздің басында сұхбаттасымызды
оқырман қауымға Жолдыбай Жұмаұлының докторлық жұмысын теңіз
тақырыбына қорғаған тұңғыш кәсіби маман екенін айта кеткен атртық болмас.
– Жөке, алдымен оқырмандарға
өзіңіз туралы айта кетсеңіз. Кәсіптегі
жетістікке жету жолыңыз қалай
басталды?
– Бейнеу ауданы, Ақжігіт совхозында қарапайым жұмысшы
отбасында 1963 жылы дүниеге
келдім. Анам Жансұлу Әкімбаева
мектеп-интернатта аспазшы болып жұмыс істеді. Өте мейірімді,
кез-келген адамға жаны ашитын,
көмек бергісі келіп тұратын жан
еді. Сондықтан ауыл адамдары оған
«Жанбала» деген ат берген. Әкем
Ұлы Отан соғысына қатысқан майдангер Жұма Көшенов Ақжігітте
екі жерде жұмыс істеді. Жаз-

муникациялар академиясының
Ақтау филиалын ашты. Филиал
директорлығына Б.Дүйсембаевты
тағайындады. Баймұханбет
Мәдиұлы балабақша ғимаратын
қайта құрылымдап, лабораториясын жабдықтап, кітапханасын
оқулықтармен толтырып, прак
тикалық кабинеттерді жасақтап,
филиалды толық құжаттандырды.
Жаңа оқу орнына білікті мамандар іздеп, кафедраларды маман оқытушылармен толықтыру
кезінде мен директордың оқу ісі
жөніндегі орынбасары қызметіне
тағайындалып, су көлігі маман
дығына бетбұрдым. КазККА Ақтау

Жолдыбай ЖҰМАЕВ:

ҚАЗАҚ ЖАСТАРЫ

ТЕҢІЗШІЛІККЕ ҚҰЛШЫНАДЫ
да ауылға су беретін мекемеде,
қыста совхоздың жылу беретін бу
қазанында от жағушы жұмысын
атқарды. Ол анам сияқты жұмсақ
емес, өте қатал адам еді. Өтірік айтатын, көп сөйлейтін, мысқылшыл,
боғауыз айтатын адамдарды көрсе,
шыдай алмай қамшымен осып
жіберетіні бар-тын. Сөйтсе де, ауыл
адамдары әкемді жек көрмейтін.
Әкем маған: «Балам, қара жұмыс
жасаған күн осындай болады, мен
ерте жетім қалып оқи алмадым,
енді оқимын деп деп жүргенде
әскерге алып кетті, армия аяқтала
бергенде соғыс басталып кетті, –
дейтін-ді. – Сенен сұрайтыным
«оқы», «оқы» және «оқы»... «Әке,
бұл Лениннің сөзі ғой» деп күлемін.
«Жоқ, ол Лениннің сөзі емес, ол
Алланың сөзі!» деген әкемнің
сөздері жүрегімді дір еткізгені
есімде қалыпты...
Сөйтіп мен мектепте жүргендеақ алдыма үлкен мақсат қойдым.
Оқуға түсем, оны бітіремін, тағы
оқимын және қашан әкем болды дегенше оқи беремін деп... 1985-жылы
әскерден келіп, Алматыдағы Қазақ
политехникалық институтының
Ақтау қаласындағы филиалына
оқуға түсіп, оны «Машина жасау
технологиясы» мамандығы бойынша ойдағыдай бітіріп, диплом алып,
қатты қуандым....
– «Шағын мемлекетіңіз» – отба
сыңыз туралы айта кетсеңіз.
– 1989 жылы 4-курста үйлендім,
келесі жылы тұңғыш баламыз дүниеге келді. «Бұл– менің
Қуанышым, сен диплом алған соң,
қуанып атын солай қойдым» –
деді әкем. Ал маған: «бір диплом
– «шикі-білім», тағы оқы балам!»
деді. Сөйтіп мен 1990-жылы Ақтау
университетінің ректоры Есберген Божановтың шақыртуымен
оқытушы-стажер қызметін бастап
кеттім. 1994-жылы қайтадан осы
университеттің Алматыдағы аспирантурасына түсіп, 1996-жылы
«Көтергіш-көлік машиналары»
мамандығына арналған диссертациямды ойдағыдай қорғап, техника
ғылымдарының кандидаты ғылыми
дәрежесіне ие болдым.
Жыл өткен соң академик Рахымжан Абылқасымұлы Кабашев
келіп, Алматыдағы М.Тынышпаев
атындағы Қазақ көлік және ком-

филиалында көліктің барлық
түрлеріне дайындайын маман
дықтар болды, су көлігіне байланысты кураторлықты мен атқардым.
Көп ұзамай Қазақстанда алғаш рет
«Су көлігі факультеті» ашылып,
декан лауазымына сайландым.
Әкем дүниеден өтер алдында маған соңғы аманатын айтып,
«оқуыңды тоқтатпа» деген болатын.
Сондықтан 2004-жылы Алматыға,
академик Р.А.Кабашевқа барып, докторантураға түстім. Оны
екі жылдан соң қорғап, техника
ғылымдарының докторы ғылыми
дәрежесіне ие болдым. Еліміз бойынша су көлігі тақырыбында алғаш
ғылыми еңбек қорғаған маман болып шықтым.
Бір жылдан соң доцент ғылыми
атағына ие болғанда мен Есенов университетінде «Теңіз техникасы және технологиялары»
кафедрасының меңгерушісі едім.
Бұл еліміздегі теңіз көлігіне жоғары
білімді мамандар дайындайтын ең
алғашқы кафедра болатын.
2010-жылы профессор ғылыми
атағына ие болғанда унив ерси
теттегі Теңіз-оқыту жатт ықтыру
орталығының тұңғыш директоры
атандым. Бұл орталықта еліміздегі
теңіз көлігіне жоғары білімді
мамандарға және студенттерге 123
халықаралық сертификат куәлігін
бере бастаған ең алғашқы орталық
еді.
Одан кейін «Болашақ» бағдар
ламасы бойынша, Нидерланды
еліндегі Терсхеллинг қаласында
Виллем Баренц атындағы Халық

аралық Теңіз Институтында білім
алдым. Оны тәмамдаған соң, төрт
жыл Ресейдің Новороссийск қала
сындағы адмирал Ф.Ф.Ушаков
атындағы мемлекеттік теңіз уни
верситетінде оқыдым. Қазіргі таңда
Есенов университетінің теңіз ака
демиясы профессоры қызметін
демін.
Әйелім мектепте есепші, ұлым
Қуаныш өз жолымды жалғап, Ресейден теңіз университетін бітіріп,
қазіргі таңда Коламбия шипменеджмент шетел компаниясында мұнай тасымалдайтын танкер
капитанының көмекшісі.
– Теңізшілік мамандықтың
қыр-сырын танытып жүрген мамансыз. Өз іс-тәжірибеңізбен, жаңа
лықтарыңызбен бөлісе отырсаңыз...
– ХХІ ғасырда адамзаттың
тұрақты дамуының ең маңызды
шарты: «Білім беру жүйесі әлеу
меттік интеллект сапасымен,
Адам сапасын арттырудың негізгі
тетігі» болып табылады. ЮНЕСКО тұрақты даму мақсаттарына
қол жеткізудің он жеті жолымен жүзеге асырылатын әлемді
қайта құру жөніндегі қызметте
«жан-жақты және әділ сапалы
білім беруді және барлық адамдар
үшін өмір бойы оқу мүмкіндігін
ілгерілетуді» қамтамасыз етуге
бағытталған төртінші мақсатты
ерекше атап көрсетті. Тұрақты
даму мақсаттарына «сапалы білім
алу адамдардың өмір сүру жағдай
ларын жақсартады және тұрақты
дамуды қамтамасыз ету үшін негізін
қалайды» деп атап өтті.

Білім беру сапасының мо
дельдік архитектурасы білім беру
ұйымдарында мәдениет сапасын қалыптастыру процесінде
құрастырылады. Мәдениет сапасын қалыптастыруға барлық
мүдделі тараптар шоғырлануы керек: білім беруді басқару және
реформалау мәселелерімен айналысатын шенеуніктер мен басшылар, білім беру саласындағы
ұйымдастыруды жүзеге асыратын
жетекшілер мен менеджерлер,
оқу сабақтары мен оқу процесін
жүргізетін мұғалімдер, педагогтер
және оқытушылар және білім алушылар. Осыған байланысты білім
берудің әр деңгейінде өзіндік сапа
тұжырымдамасын анықтап, сапаны
қамтамасыз етудің тұтас жүйесін
құру арқылы сапаны бақылаудан
сапаны басқаруға көшу қажет.
Оны қамтамасыз ету үшін сындарлы шаралар қабылдауымыз керек
және тәжірибемен ұштастыру ең
маңызды.
– Ақтаулық кәсіби теңізші мамандар туралы не айтасыз? Болашақ
мамандар теңіздегі іс-тәжірибесін
қалай өткізеді?
– Университет реформала
рының және қайта құруларының
негізгі мақсаты білім беру сапасын арттыруға бағытталғандықтан,
біздің ұжым Теңіз академиясында: білім беру кеңістігінде
жергілікті сапа мәдениеті, сапаны
басқарудың республикалық дұрыс
моделі және сапаны басқарудың
халықаралық тиімді модельдерін
қалыптастырдық.

Сапа мәдениеті білім беру
процесінің барлық субъектілерінде
және институционалдық, сонымен
қатар өндірістік деңгейде, тәжірибе
жетекшілері шешімдер қабылдай
отырып, өндіріс менеджерлердің
ойлау және әрекет ету тәсіліне
баптау маңызды. Мысалы: алпыс
күн қатарынан Халықаралық Ақтау
теңіз сауда портында тәжірибеде
болған студент академияға келгенде
сол жердің жұмысшысы ретінде,
порттың мәдениетімен оралады.
Осы орайда бізге қол ұшын
берген Абай Түрікпенбаев, Ұлан
Тлеуғали, яғни осы порттың жауапты басшылары өздерінің білікті,
саналы, ақылды басшы екендігін
көрсетіп қана қоймай, Қазақ
Елінің патриоты екенін дәлелдеді.
Себебі, Ақтау портының жұмысшы
мамандары, сол территорияда
ерсілі-қарсылы жүк тасып жүрген
көліктер, тиеп-түсіру автоматты
құрылғылары, жаңа технологиялы
шет ел крандары, қаншама кемелер және темір жолмен тиеліптүсіріліп жатқан вагондар мен
пойыздар - осылардың бәрінің
қауіпсіздігіне көз жұмып, Теңіз
академиясының елу студентін (2-3
курс) тәжірибеден өткізем деуі –
порт президенттерінің қазақ жас
тарына қолдау көрсетуі, тіпті ерлігі
деуге болады.
– Қазақ жастарының кәсіби
теңізші болуға қызығушылығы
қандай? Кәсіби мамандыққа қалай
машықтанады?
– Бүгінгі теңізшілік маман
дықты кәсіби түрде меңгеріп
жатқан жастардың 90 пайызы
қазақ ұлтының жастары. Демек,
бұл мамандыққа қызығушылығы
жоғары деген сөз. Биыл оқу бітірген
түлектер 180 күн қатарынан Құрық
теңіз сауда портында (Ақтаудан 60
км) паромда тәжірибе өткізіп, порт
офистерінде жұмысшылармен бірге
қызмет атқарып, өз жетістіктерін
көрсетті.
Үш мезгіл тамақтану, жарты
жыл порт мейрамханасында тұру,
студенттердің мәдениетті, көзі
ашық, саналы азамат, білікті маман
болып оралуына жағдай жасады.
Тәжірибе кезінде кәсіби білім алуына тұрақты назар аударып, жастарға
жанашыр болып, сол порттағы заманауи технологияларды меңгеруді
ұйымдастырған білікті маман Бегей Камидоллаевтың көмегі көп
болды. Әрине алпыс студенттің
болашағына мән берген порт
әкімшілігі С.Ахметовтің еңбегін
айтпай кетуге болмайды.
Сапаны басқарудың халық
аралық тиімді моделіне «Каспийшиппинг» су қатынастары компаниясында тоқсан күн кемеде жүзу
тәжірибесінде болған 4-курстың
кемежүргізушілер-студенттері
арқылы халықаралық дәрежеге
қол жеткіздік. Ең маңыздысы, бұл
компания шілдеден бастап шет
тілін білетін студенттерімізді «Вахтенный матрос» қызметіне, айына
1200 доллар айлық беретін жұмысқа
алатын болды. Ол үшін бас директор Жандарбек Жанзаковқа
ризамыз. Жаңбырбай Мизамбаев
бастаған орынбасарлары студенттерге қауіпсіздік техникаларынан бастап, кемеде өздерін қалай
ұстап жүрудің бәрін үйретті. Төрт
жыл бойы Теңіз академиясында
аудиторияға кіріп-шығып жүрген
студентке, кенеттен теңіз айдынына үш-төрт айға кету оңай емес.
Биылғы қаңтардан бастап теңізде
«Абай», «Қазақстан» кемелерінде
тәжіриеден өткен студенттеріміз
«нағыз теңізші» болып оралды.
– Сұхбатыңызға рахмет!
Үміт ЖӘЛЕКЕ,
ҚР ақпарат саласының үздігі
Ақтау
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Қаллеки театры сахнасында –
Баян сұлу мен Қозы Көрпеш.
Авторы заңғар драматург
Ғ.Мүсірепов. Сахналаған –
Мәскеу қаласынан келген
қазақ қызы Г.Балпейісова.
Режиссер Гүлназдың екінші
жұмысын көріп отырмын.
Бірінші жұмысындағыдай
(Қаракөзді айтам) дәстүрлі
түсініктен бәрібір де алшақ
кеткенін аңғару қиын емес.
Өзіндік орны бар трагедияның
поэтикалық, романтикалық
рухын тағы да өзінше
пайымдаған. Ішкі сезімге тағы
да жеңіл-желпі қараған. Соған
қарағанда, әдебиетіміздегі
лиро-эпикалық жырымызды толық меңгермеген
не менсінбеген деген ой
келеді. Бәлкім, меңгерген
де, менсінген де болар. Тек,
кейіпкерлер мен көрерменді
байланыстыратын тартыс
шатқаяқ тартып кетіпті.
Сахнадан азалы Баян
(А.Орынтай), жаралы Қозыдан
(М.Наменов) гөрі, сол сахнаның
ортасында ұшып-қонып,
шешініп-киініп жүрген қыз бен
жігітті көрдік. Әуелгіде найзаны төбесіне көтеріп алып
шашы жалбыраған біреу шыға
келгенде, бұл тағы не масқара
деп қатты тіксіндім. Мынандай жағдайда «Жылқыларды
мен қайырып алып келемін.
Мен бармын!» дейтіндей батыл
әрі кербез арудың бейнесі де,
Қозымен кездескен сәтіндегі
биязылық пен нәзіктікті де сөз
қылудың өзі ұят. Себебі, мұның
бірі де жоқ. Яғни, бір-бірінің
қасында күн және ай болып
сезінетіндей жүрек толқуларын
байқамадық.
Негізгі кейіпкерлер Қозы
мен Баян болса да, ашығын айту
керек, роль талқылайтындай
ойын көрмедік. Есесіне анау
төрден есікке дейін домалап
жатып сүйіскенді көрдік. Ол
жай алқын-жұлқын сүйіс емес,
кенезең кеуіп кетердей ұзақ
сүйіс. Бұл жабысқан еріндер
мен жарылған қарбыздар бөлек
әңгіменің арқауы.
Ары қарай кетейік. Қара
байдың қатыгездігін,
сараңдығын актер Ж.Ерболат
беруге тырысқан. Дегенмен, мал
басы көбейген сайын жанның
рахаттанауы, малым пәле-жалаға
ұрынып жүре ме деп үнемі мазасыз күйде кешу жағы кемшін. Ал
Ж.Төленбаевтің Қарабай образы
да кісі нанарлықтай деңгейде
деуге әлі ерте. Оның орындауында ант бұзушы сұм қатігезден
гөрі ұйқысы қанбай қалған
әлжуаз, арушаң әке орын алған.
«Қара емен майысса да, Қарабай
қайыспайды» деуге келетін образды көре алмадық. Қодардың
бейнесі де есте қаларлықтай
емес. Жасандылық басым.
Осылардың ішінде қулығына
құрық бойламайтын, есебінен
еш жаңылмайтын Жантық.
«Қоғамға қарабайшылдықтан,
жантықшылдық әлде қайда
қауіпті...» деп Қ.Мұхамеджанов
айтқандай, жаным-күнім деп
ішіңе кіріп алып, аяусыз тіліп
шығатын зымиян адамдар
айналаңда өте көп. Барлығын
қорғағандай, қолдағандай
болып алдап-арбап жүрген
қорқынышты типті актер
О.Жақыпбек ойдағыдай жеткізе
алмады. М.Джексонның кебін
киіп, әнін салса да, оқиғаның
басынан аяғына дейін тартыс
туғызып шиеленістіріп жүрген
Жантықтың мінезінен шалыс
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ШЕГІ БАР

басу бар. Олжастың ойыны бір
келкі болып кеткен.
Үміт күткен бір сахна бар еді.
Ол да ақталмады. Шығармада
алысқан қол, серттескен сәт,
қанмен анттасқан уәдені аяққа
басып кете барған Қарабай
қараулығынан, көкірегі қарс
айрылған шарасыз ананың ағылтегіл көз жасы қандай ащы еді?!
Қозы мен Баянға деген аналық
мейірімін, басына түскен жетімжесірлік қасірет бояуын әлі де
актриса А.Нөгербек қоюлата
түсу керек пе еді?. Оңашада жан
күйзелісін өзіне-өзі сыр ғып
айтып жалғыздықтың жырын
шертетін көрінісі көмескілеу.
Сосын бар шындықты Қозысына
айта алмай, айтпаудың ретін және
таба алмай, біресе күліп, біресе
жалтарып, біресе абдыраған
Мақпалдың сол тұстағы аянышты пішіні бізге жетпеді.
Ал, Күнікейдің бітім-болмысын
шошқаға ұқсатып қорсылдатып
қойған. Берілген тапсырманы
орындау керек болған соң, актриса А.Жетпісбаеваның қара
күш иесіне қарсы тұруы да,
қызының ыстық-суғына күйіптоңып жүруі де былай жаман
емес. Бірақ, абзал ананың ақылесін кемдеу ғып, Қарабайға
балта ала жүгірткізіп, етегін
түрткізіп, бүкшеңдетіп қою
қаншалықты дұрыс. Ұшқалақ
Қозы мен шыжбақай Баянмен бірге, әкесі жынды, ана-

сы адуынды болып шыққан.
Осы орайда, Ә.Сығайдың сөзін
қоса кеткім келеді. «Киіміміз,
гриміміз бұзылса бір сәрі, ал енді
психологиямыздан айрылсақ не
болғаны?!
Бүгінгі күннің қыз-жігіт
тердің жағдайы басқа, бізге
керегі сол Мұқаң, Ғабең жазған
Мөржан, Еспенбет, Қарабай
заманындағы Қаракөздердің,
Еңліктердің, Баяндардың өмірі.
Сол заманға саяхат жасап, сапар шексек дейміз. Сәукеле
кидірсең де, кидірмесең де
«шіркін, Еңлік, Баян осы екен
ғой» дейтіндей сенім, сезім орнату керек көрерменнің көкейіне»
деп айтқаны бар еді. Иә, сахна безендіруді, костюмдерді
жаңашылдыққа жақындатса
да, мінез-құлықтары өткен

дәуірден мағлұмат боп қалуы
керек деп ойлаймын. Онсызда
замануи спектакльдер бар, енді
классиктерді де тегіс заманауиландыра берсек оның несі
қызық, айтыңыздаршы. Жарайды, түрлі жанрлардың бәрін
бірінің үстіне бірін мінгестіріп
кіжінетсін, өзгертсін дейік. Енді
сол өзгерткен дүниені алып
шығатын актерлерге дұрыс
мақсат қоя білсе дәл бұлай
шыш-быж болмас едік-ау.
Жоғарыда айтып өткендей,
құйқылжыта ойнаған ешкім
жоқ. Ал, халыққа жеткізер
негізгі күш артист біткеннің
ішкі-сыртқы мүмкіндігі түгел
ашылмаған жерде, спектакльдің
көркемдік жағынан байи түсті
деуге негіз бар ма, өзі? Бар
ықыласты артистерге аудару
дың орнына, көруші зерікпесін
дегендей қызылды-жасыл
нәрселермен қашанғы алдай
береміз? Аяққа оралғы болған
жылтырақ бояулардың салдарынан, режиссер спектакльді
мөлшерден артық созып
жіберген. Жігіттердің келіп
құлауы, Жарқын-Шахмұраттың
балмұздақ жеп баяндап отырып
алуы т.б. ля ля – режиссер ойынан туған тәсілдер деп ұқтық
оны... Бірақ, осы сахналардың
орындалуы тым ұзақтығын былай қойғанда, олар спектакльдің
желісіне табиғи түрде кірігіп
жатқан жоқ. Сосын, арасында ұлттық аспаптарға көңіл
бөліпті. Шүкір дейін десем оған

да келмейді. Әрине, оркестр
құрамындағы қыз-жігіттердің
оқиғаға араласып отыруы
көңілге қонады. Бірақ, қазақтың
күйі және домбырашылар ары
жақта орындап жатса, бергі
жақта қыздардың тоңқайып
жүруі, етегін көтеріп қойып жатуы көрер көзге оғаш. Бейнебір
жалаңаш денеге ұлттық бұйымды
тағып қойғандай... Оның үстіне
сахнадағы барлық актерлердің
сөзі тым татымсыз шығып
жатты. Түсініксіз. Әсіресе, Баянды ойнаған актрисада тіл
мүкістігі қатты байқалады.
Жалпы, тәжірибелі ұжым дауыс
ырғағында табиғилықтың нышаны сезілмесе, көрерменді сендіру
қиын екенін де ұмытпауы қажет.
Қ.Қуанышбаев атындағы
музыкалық драма театры – Ел
Ордамыздағы мәдени ошақтың
бірегейі. Алматыдағы М.Әуезов
театры секілді Астанадағы
бас театр – осы Қаллеки театры. Сондықтан, жаңа
спектакльдердің көркемдік сапасына көбірек ойлану керек.
Ұлттық құндылықтарды құртуға
емес, қайта оны кең насихаттауға
сеп болу керек. Бұлай деуімнің
себебі, мұның алдында
М.Әуезовтің «Айман-Шолпаны»
да, осы «Қозы мен Баянның» ары
жақ, бері жағында ойнақтап жүр.
Бір емес, екі емес, дәл осылай
мазмұнға емес формаға, классиканы сақтауға емес, бұрмалауға
мүмкіндік беріле берсе, онда тек
режиссер-актерлерге емес, театр
басшыларына да жып-жылы
пікір білдіруден қалатын түріміз
бар. Театр өнерінің қайнары
мен арқауы – ұлттық драматургияда. Оны бұзып-жаруға
ешкімнің хақысы жоқ! Өз
дүниелерімізге қамқор көзбен
қарап үйренейікші деп өтінгіміз
келеді. Дәстүрлі ғұрпымызды
сүйеніш қыла алмасақ та, тым
құрыса қорламайықшы...
Жоғары жақтағыларға:
Дәстүрлі туындыларға тосыннан шабуыл жасаса, «о-о,
не деген жаңашылдық! Міне,
ғажап! Тамаша!» дейтін болыпты. Тіпті, «таптаурындылықтан
осылай қашу керек, стереотипті
бұзу керек, қатып қалған
қағида жоқ» деп те қолдап
жатқандар бар көрінеді.
Режиссуралық жаңашылдық
пен модашылдықты ажырата алмайтындардың кесірінен
Әуезовтің, Мүсіреповтің
шығармалары мүшкіл жағдайда
тұрғанын тәптіштеп айта беруден жалықтық. Бұ күнде ол
авторлардың өзіндік үнінен
қасақана көз жазып қалып жүрміз.
Өнердегі стилін әлдеқашан
қалыптастырған қаламгерлердің
шығармалары әлдекімдердің
эксперименттеріне айналып
жүр! Цензураны ұнатпаушы
едім, бірақ, еркіндіктің жөні
осы екен деп жалаңаш қы
лыштасатындарға қарап, сол
бақылау әбден керек екен деген ой түйдік. Кеше Қаракөзді
қинадық, бүгін Қозы мен Баянды
қорладық, ертең Еңлік пен Кебекке кезек келмейді дегенге кім
кепіл? Сондықтан, айналдырған
екі-үш классиктеріміздің
еңбектерін аман алып қалу
үшін рухани цензура ауадай керек. Ұлт әдебиетіміздегі інжумаржандарға қашанғы жанымыз ашып отыра бермек.
Алтын қорларымызды қолға
алмасақ, осы айғайлағанымыз
– айғайлаған, ойбайлағанымыз
– ойбайлаған.
Айзат ҚАДЫРАЛИЕВА,
театртанушы
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Алатау бөктеріндегі жасыл
баққа оранған биік, еңселі
ақ үйге тағы бардым. Ғабең
үйінде екен. Менімен қонақ
қабылдайтын кең бөлмесінің
төріне төселген көрпеше үстінде
жастыққа жантайып жатқан
күйі әңгімелесті. Көйлекшең,
жалаңбас. Қарсы қабырғаны
тұтас дерлік кітап сөрелері
алған, оңтүстікке қараған үлкен
терезе алдында – жазу үстелі.
Бөлмеде басқа зат жоқ. Кішілеу,
аласа орындыққа жайғасқан
мен:
– Бұдан екі-үш жыл бұрын
«Қазақ әдебиеті» газетінде
сіздің көлемді очеркіңізден:
«Қарағанды, Жезқазған облыстарын аралай жүріп, шежірелі
дана қартты іздеп едім, таппадым» деген сөзіңізді оқыдым.
Сол көкейімнен кетпей қойды.
– Қазақтың жерін түгел аралап өткен кісімін ғой, – деді
Ғабең сабырлы үн қатып. – Сонда өзіміз қатарлы ескі сөзді,
ескі құлақты шежірелі дана
қарттарды кездестіруші едім.
Бұл жолы іздесем де таппадым.
Қайда барсам да жаңа қауым,
тіршілікте де, өмір күресінде де
жаңа әдіс-тәсілдер қолданылып
жатыр. «Елу жылда ел жаңа,
жүз жылда – қазан» деген
осы емес пе? Шежірелі дана
қарт бірен-саран бар шығар.
Бір ауылда пәлен сағат аялдап,
басқа ауылға ауысып отырдым.
Мүмкін, мұның да салқыны
тиюі. Шынымды айтсам, тұла
бойы шежірелі қариялар қазір
сирек, көбі кетіп қалды. Біренсараны үйінде бүк түсіп жатқан
да болар. Ана жылы Жезқазғанға
барғанымда дана қартпен
әңгімелескенімді жазғанмын.
Бұл жолы ондай қарттарды көре
алмадым дегенім де рас.
– Сіз естіген, көрген оқиға
ларды ұмытпай есте сақтайсыз
ба?
Ғабиден аға мырс етіп күлді.
«Шикілігімді байқап қалды-ау»,
– деп іштей қысыла түстім.
– Өз басым көргендерінің
мыңнан, жүзден бірін ғана
есте сақтап отырса да сол адам
кемеңгер, дана болар еді деп
ойлаймын. Далаға шықсаң,
қыбырлап құрт та, құмырсқа да
жүр. Өсімдіктер жайқалып, таутас түнеріп тұр. Сол көргеніңнің
қайсысы ұмытылмайды? Жалт
етіп мыңнан бірі ғана есте
қалады емес пе? Бәрі адамның
ішіне сыймайды. Оқиға – океан.
Оны ешкім ешбір ыдысқа құйып
ала алмайды. Біз сол көргенбілгеніміздің мыңнан бірін ғана
айтып, мыңнан бірін ғана жазып
жүрміз. Қалғандары су сияқты
ағып кетеді.
– Ақыл мен сезімнің
қайсысын жоғары бағалайсыз?
– Сезім деген адамның алатын әсерінен туады ғой. Көзің
көріп, құлағың естіп, не мұрның
иіскеп қалғанда мынау жаман,
мынау жақсы, не сасық деген
сезім туады. Меніңше, сезім
бер жағында, ал ақыл тереңде
жатады. Мен ақыл сезімді електен өткізіп шығарады деп ойлаймын. Оның бер жағында
талант пен ақыл бір кісінің басынан табыла бермейді дегенді
ылғи айтып жүрем. Белинский
Гончаровтың бір шығармасын
(аты қазір есімде жоқ): «Мына
жерге дұрыс келіп, мына жерде
құлап қалыпты. Мына жерде
Ескендір болса (Герценді солай
атаған), ақылмен алып шығып
кетер еді», – деп қатты сынап тастайды. Ол кісі Герценге жазған
хаттарының бірінде: «Ойпыр-
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оқисың. Есіл тасып, Айдос деген кейіпкері буаз биесін іздеп
жүрсе, бие аралда тұр екен.
Құлындапты. Барса, алдында
бір қасқыр шоқиып отыр. Неге
қашпайды деп жақын келсе,
өліп қалыпты. Аузы-басы қанқан. Жеймін дегенде бие теуіп
өлтіріпті. Өлгенде шоқиып отыра ма?
– Өлген соң оны жыға
салмайсың ба? Шоқиғаннан
гөрі созылып жатқаны сенімді
емес пе? – дедім Сәбеңе.
– Әй, сөйтіппін бе?! – деп
Сәбең пікіріме құлақ асты. Бізде
екі сөзбен айтып тастайтын
нәрсені бір бет етіп жазатындар
бар. Шығарма өзегіне керек емес
нәрселерді енгізу жиі кездеседі.
Бұл – салақ қарау ғой. Бұдан
біраз жыл бұрын өзің сияқтанып
үйге Темірғали Нұртазин келді.
Онда мен Қазақстан Жазушылар
одағының председателі едім.
Қалың қолжазбасын ұсынды.
– Оқып, пікір жазып
берсеңіз?
Сол кездің өзінде-ақ көзім
нашар еді.

луы керек. Қараңызшы, мына
сөйлеміңіз неге ұқсайды?
Мына сөзді мына жерге не үшін
қыстырдыңыз? Сіз – сыншысыз.
Жазушылық пен сыншылық
бір арнаға сыймайтын нәрсе.
Басыңызды босқа қатырмаңыз.
– Жазушылық түпсіз терең,
қиын екен, – деді ол. Өзі елдің
жазғанына сын айтып жүрген
кісілердің бірі. Өз жазғанында
әлгіндей кездескен соң басқаға
не айтар еді? Бір жақсысы, ол
мінін түсінді, мойындады. Ал
түсінбейтіндер, мойындамайтындар бізде қаншама? Қазір
Қазақстанда бес жүздей жазушы
бар, біздің кезімізде саусақпен
санарлықтай ғана еді. Көзім
нашар, кітап оқи алмаймын.
Кей-кейде жас жазушылардың
аяқ алысын ғана бақылаймын.
Жарты бет, бір бет оқығаннанақ бойы көрініп қалады. Композиция, сюжет деген секілді
жайларды айтпағанның өзінде
тіл шеберлігі жетпей жатады. Ә
дегеннен аяғын бір шұңқырға
сұғып алып, ақсай бастайды.
Қазақ айтымпаз. «Өнер алды

– Біріншіден, көзім нашар,
екіншіден, мен сыншы емеспін.
Сыншыға барыңыз.
– Өзім оқып берейін, еш
болмаса мына бір бөлігін
тыңдаңызшы? – деді өтініп. Бір
сағаттай отырып, бір тарауын
оқыды.
– Басқасына емес, осы тарауыма пікір айтып беріңіз...
Амал жоқ (қазекең қадалған
жерінен оңай ажырай ма?),
білгенімше пікір айтып: «Осыны өзің қағазға түсіріп кел,
көрейік», – дедім. Екі-үш күн
өткен соң алты бет жазып
әкеліпті.
– Қол қойып берсеңіз?
Біраз жерін оқып:
– Бұған қол қоюға болмайды. Тастап кетіңіз, – дедім. Әлгі
алты беттен сығып, екі-ақ бет
қалдырдым. Тағы келді.
– Сен ғылым докторысың,
тағы өзің сыншысың. Әдебиетке
сын айтасың. Әдебиет, алдымен,
тіл мен ойдан тұрады ғой. Ойды
тіл жарыққа шығарады. Сонда
тілге сен қалай сын айтасың?
Алты бет жазыпсың, мен ойымды екі бетке сыйғыздым. Міне,
көр, бәрі сыйды.
– Ойпырмай, Ғабе-ай, мен
сізді жаңа таныдым ғой! – деді.
Ғабиден аға шынтағын
жастықтан алып, түзеле отырып,
маған тік, сынай қарап:
– Тауып сөйлеу, дәл, ұтымды
сөйлеу, түрлі жағдайға байланысты әр адамның көңілін танып
сөйлеу деген қиын нәрсе, – деді.
– Жазушы әр кейіпкерін әртүрлі
психологияда сөйлетеді. Соны
түсіне білу керек. Бірде көрнекті
сыншымыз роман жазыпты.
«Оқып, пікір айтыңыз?» деп
өтінді. Роман дегеннен кейін
тастап кет дедім. Әлгінің бас
жағынан үш-төрт бет оқыдым,
ар жағына зауқым соқпады.
Келді.
– Ғабе, оқыдыңыз ба?
– Үш-төрт бетін оқыдым.
Қызыл қаламмен сызып, шетіне
жазып қойдым. Бұлай роман
жазуға болмайды, жазушы, алдымен сөз саптауға шебер бо-

қызыл тіл» деген. Неше өнер
бар, соның алды – тіл екен. Тіл
күн жылытпасты жылытады...
Ғабең жастыққа қайта
қисайды:
– Күллі әлемнің, қазақша
айтқанда, «он сегіз мың
ғаламның тіршілігі күнде тұр»
дегендей күн тасты, жерді
қыздыра алады, суды жылытады. Ал сол күн қатып қалған
адам көңілін, оның ішкі әлемін
жылыта ала ма? Жылыта алмайды. Күллі әлемге жарық
беріп тұрса да, қайғылы көңілді
жұбата да, жылыта да алмайды.
Ал жазушы сөзі күн бере алмаған
көңілге сәуле береді. Сөз нәзік
әрі сұлу, әсер ететін болу керек.
Сонда ол тас боп қатып қалған
көңілді де жібіте алады. Адам –
адам ғой, ойы бар, сезімі, ақылы
бар. Оның күн сәулесі түспеген
көңілін сөз жылыта алады, ол –
ол ма, қуанған көңілді жылата
алады. Міне, сөздің құдіреті
осындай! Әдебиеттің бір қасиеті
– оқып отырсаң жеңіл, жай
жазыла салғандай көрінеді. Жас
кезімде екі-үш кітабым жарық
көріп, аулыма барғанымда,
біреулердің: «Құдай-ау, Ғабиден
кітап жазыпты, онысы өзіміздің
Сәрсенбай, Дүкенбай туралы
екен. Осы да кітап па? Мұндайды
кім жазбайды?!» дегенін естігем.
– Ғабең біраз күліп алды. Мен
осы сәтті пайдаланып қалғым
кеп:
– Жазушы жолы туралы не
айтар едіңіз? – дедім.
– Дүниеге келген адамның
өзіне ғана лайық тағдыры бар.
Әркім әртүрлі жолмен жүріп
жатыр. Бәрі тіршілік амалы,
күн көру қамы. Жазушы жолы,
меніңше, ең қиын жол. Оған
түскен жас белді бекем байлап
түскені жөн. Әрбір есі дұрыс
адам білімнің, оқудың соңынан
түссе, белгілі маман болып шыға
алады. Ал енді жазушылық оқу
арқылы ғана қонбайды. Институт, университет бітірсең
де, мейлі үлкен ғалым болсаң
да жазушы бола алмайсың. Ол
үшін бойыңда сүтпен біткен,

ҰЛТСЫЗДЫҚПЕН
Мамытбек ҚАЛДЫБАЙҰЛЫ,
Халықаралық «Алаш» әдеби
сыйлығының лауреаты,
бауыржантанушы
май, бір кісіге осынша ақылды
бере беріпті», – дейді таңданып.
Гончаровқа Пушкинді, Гогольді
үлгі етіп ұсынып: «Олардың
таланты әрдайым алда жүреді,
ақыл соның ішіне кіріп
кететін тәрізді. Ал Ескендірдің
шығармаларын ақыл билейді»,
– дегенді айтады. Шынында,
Пушкин, Гоголь дегендер үлкен
таланттар ғой. Егер оларға ел
билеу тізгінін берсе, әй, бір
шұңқырға соғар еді-ау деп ойлаймын. Жақсыны қозғауы
дұрыс, ал оны орындауда қай
жерге соғарын құдай білсін.
Халықтың арманын, қуанышын,
қайғысын бәрін тауып
айтқанымен, соны жүзеге асыру оңай емес, оған ақыл керек.
Ақылға әдіс-айла, стратегия,
тактика бәрі кіріп кетеді. Ақыл
деген нәрсенің өзі табиғаттың
сыйы. Ол адамның қанына ана
сүтімен бірге бітеді, кейіннен
оны адам оқумен, көрумен
байытады. Ақыл біреуде көп,
біреуде жоқ болуы да мүмкін.
Бірақ білімі бар, өйткені оқыған.
Бұған ауыз әдебиетімізде,
ақындарымыздың өлеңдерінде
мысал көп. Соның біреуін айтайын. Бір ақылды адам баласын армансыз-ақ оқытыпты. Ол
ғылым күшімен ғайыпты болжап айта алатын халге жетіпті.

Әкесі бірде жүзігін көрсетпей
алақанына жасырып:
– Балам, көп оқыдың ғой,
көрмей білесің. Осы менің уысымда не бар, тапшы? – дейді.
Баласы ойланып отырып:
– Апырай, өзі дөңгелек-ау,
апырай, өзінің ортасы тесік-ау,
апырай, түсі ақшыл-ау, – дейді.
– Сонда бұл не болды?
– Диірменнің тасы-ау
деймін...
Осы сәтте телефон шылдырлап, Ғабиден аға босағаға жақын
жатаған орындық үстіндегі телефон тұтқасына қол созды.
«Ойды бөлетін болды-ау», – деп
іштей қинала қалдым. Бір-екі тіл
қатысқан Ғабең «адасып соққан
біреу ғой» деп тұтқаны орнына
қойды.
– Не айтып отыр едім?
– «Диірменнің тасы-ау»
депті баласы.
– Ә, дұрыс. Бұл жауапқа
әкесі қабағын түйіп: «Ақыл, парасат болмаса ғылым шіркіннен
не пайда?!» – дейді. – Ғабең
дауыстай, еркін күлді. – Ұлы
бәрін дұрыс айтып келіпті де,
дұрыс қорытынды жасай алмапты. Диірменнің тасы уысқа
сыймайды ғой! Меніңше, адамға
жаратылыстың ақылы керек,
оны байыту тағы керек.
– Сіз шығарманы қалай жазасыз?
– Бір жазғанымды қайтақайта қарап: «Мына жерін былай ету керек еді, мына жері әлі
шикі», – деп дамыл көрмеймін.
Аз болса да саз болғанын
қалаймын, келешекке тозбай
барса екен деймін.
– Қаламдастарыңыздың
шығармаларына қалай
қарайсыз?
– 1938 жылы Сібірде болдым.
Қазақша газет шығарып тұрдық.
Жас кезім. Уақыт түзеліп, ауған
ел өз мекеніне қайта бастады.
Енді газет оқырмансыз қалай
шықсын, мен де елге оралдым.
Сәбең (Сәбит Мұқанов) «Есіл»
деген роман жазып жүр екен. Ол
кезде роман аз. Жарық көрген
кітаптың бәрін қалдырмай
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қазақша айтқанда, құдай берген
талант болу керек. Таланттың
дәні болған күнде де оны
күтіп-баптамасаң, байытпасаң,
дамытпасаң жақсы өнім ала
алмайсың. Құр дәнді суға салып
қойсаң не болады? Ол шіріп,
не бүлініп жоқ болуы мүмкін.
Өзіңді-өзің байыту – өмірді
білу, үнемі іздену деген сөз.
Жазушыға басқадан көп іздену,
әйтеуір, ішін байыта беру керек, балам. Бұл ойды бұрын да
тиіп- қашып айтқан шығармын.
Жазушы халық жүрегіне жол
таба алатын болуы қажет. Жазушы жолы ең қиын дейтінім
сондықтан...
Ғабең біраз ойланып, сөзін
қайта сабақтады:
– Жақында «жас ақынжазушылардың кешіне әбір-екі
ауыз сөз айтып беріңіз», – деген
соң, ерінбей-ақ қояйын, жастар
ғой деп бардым. «Өлең сөздің
патшасы, сөз сарасы» деп Абай
тегін айтқан емес. Сендер өлеңге
жабысқан жастар көрінесіңдер.
Аяғы ұйқасқанмен өлең бола
бермейді, сөз патшасы бола

жұрт қызығып оқиды. Бірақ оны
Эмиль Золя да, Мопассан да деп
айтпас едім. Мен үлкен ойдың,
үлкен көркем-суреттің галереясын жасаған жазушыларды ғана
суреткер-жазушы деймін...
– Кешірерсіз, көп сұрақ
беріп шаршатып алдым ба деп
іштей қиналып отырмын, –
дедім мен Ғабеңнің тұнжырай
ойға енген кескінін көріп, аяй
түсіп.
– Шаршамаймын! – деді
Ғабең даусын қатайтып. – Сендей талапкер жасқа білгенімізді,
көргенімізді, тіпті, өнеге
боларлық бір ауыз сөзімізді
қалдырып кетуіміз керек.
Сенімен сол санамен сөйлесіп
отырмын. Ілгеріде мен де
үлкен, атағы шыққан кісілерге
жолығуға, сырын сәл де болса
біліп қалуға құмартатынмын.
Жастың психологиясы белгілі.
Оқу іздеп Петропавлға бардым.
Қызылжарға он-он бес күн
қонып жеттік. Қала көшесінде
келе жатқан едім, тұсымнан
өте берген бір кісі қасындағы
серігіне:

құшақ жетпейтін картинасы
жатады. Тіпті, бізде бірнеше
роман жазған жазушылар бар.
Солардың өзін үлкен суреткер
деп айтуға болмайды. Бауыржан
білгенін, көргенін, ойын қағазға
жақсы, шебер түсірген жазушы. Жазғаны пайдалы, жұртқа
қажет. Өзі әскери адам. Ол,
сөз жоқ, талантты. Ол қатарлы
әскерилердің бәрі жаза алып
жүрген жоқ. Бауыржан есімі
біздің қазақта, бүкіл совет елінде,
Ұлы Отан соғысы тарихында
жүздеген, мыңдаған жылдар
ұмытылмас белес болып қалды.
Әр ауданнан Алтын жұлдыз
таққанның бірнешеуі табылады, оларды кемітпеймін, әйтсе
де, Бауыржандай аты шыққан
емес. Бауыржан – ұлттық
мақтанышымыз, ұлттық батырымыз. Ол – тарихымыздың,
совет тарихының биігінен
көріне алған азаматымыз. Қажет
десеңіз, ол әлемнің азаматы...
Ғабиден аға негізгі
тақырыптан ауа бастағанын
сезгендей, үнсіз қалды. Сәлден
соң етек-жеңді ұзын қырлы,
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ды. Әділдігіне көзі жетіп, түсініп
совет қызметіне кірем деп еді,
біреулср «атақты, белгілі адам
көлеңкесінде қалып қоямыз»
деп қызғанып, маңайлатпады...
Қайталап айтқаным үшін кешір,
балам, Мағжан керемет білімді
адам еді. Оның Шығысты, Европаны білуі ғажап. Ауылдан
шыққан шала сауаттымын, бірге
отырып бір кесе шай іштім.
Өзін сырттай көруге құмар боп
жүргем ғой.
– Қандай шаруамен келдің?
– деді маған жылы ұшырай
қарап.
Қапелімде не дерімді білмей
абдырап қалдым:
– Қандай оқуға түсу турасында сізбен ақылдассам деп
едім...
Асықпай ақылын айтты.
Ғабиден аға маңдайын ұстап,
үнсіз қалды.
– Ол өзі бір асқар шың
еді, – деді мұңайғандай бір
түрлі бәсең үн қатып. – Лермонтов Пушкиннен оза алмады, бірақ асқар шың болды.
Қазақ әдебиетінде Абай өзінше,

КҮРЕСУГЕ ҮНДЕДІ
бермейді. Ақындық – өнердің
ең жоғарғы түрі» деген тәрізді
сөз айттым. Кітап мыңдарға арналады ғой. Ал жеке маман жазбасы жұрттың бәріне түсінікті
емес. Жазушының жазғанын
қара да, төре де, маман да, маман емес те оқиды, сынайды.
Оның сыншысы да, оқушысы
да көп. Маманның жазғанын
сол мамандық саласындағылар
ғана оқиды. Жазушы жолы
қиын деп отырғаным сол. Адам
адам болғалы мұны білген. Көп
адам жазушы боламын деп
талаптанған. Мен – Арқаның
қазағымын. Көкпар болғанда
тай-құнан мінгендер де шабады. Әдебиетте де солай. Дегенмен, олардың бәрі бірдей
белгілі нысанаға жете бермейді.
Пушкин дейміз, ол жалғыз
емес қой. Оның тұсында да көп
ақын болды, бірақ олар жол
бойында қалып қойды. Біздің
Абайдың тұсында ақындар
болмады ма? Толып жатқан
ақындар болды. Абайды біз қазір
пір тұтамыз. Бәйгеден жүйріктің
бірен-сараны ғана келетініндей,
ақын-жазушының да дәуірдендәуірге, ұрпақтан-ұрпаққа,
қоғамнан қоғамға санаулысы
ғана жетеді. Мұның бәрін айтып отырғаным, жазушылық
еңбекке келсең белді бекем буып
келу қажеттігіне көз жеткізе
түсу. Қазақ «оқу инемен құдық
қазғандай» дейді. Жазушылық
жол одан да ауыр. Оған оңай
деп кіріспеу керек, қайталап
айтамын, ол әрдайым ізденуді
талап етеді.
– Бауыржан Момышұлы бір
сөзінде өзін жазушы емеспін
деді. Сол пікіріне сіз қалай
қарайсыз?
– Біз қазір жазушы деген
сөзді жалпы қолданамыз. Осы
жағынан алғанда, ол кісі – жазушы. Бірақ суреткер-жазушы,
философ жазушы, реалист-жазушы бар. Меніңше, Бауыржан
суреткер-жазушыдан гөрі философ-жазушы. Суреткер-жазушы
туындысында шалқып жатқан
оймен бірге өмірдің түпсіз терең,

қоңқақ мұрнын ұстай отырып:
«Бізде суреткер-жазушы –
Мұхтар Әуезов, – деді жігерлі үн
қатып. – Оның туындыларының
көркемдігі мен ойы, тілі бәрі
тең түседі. Сәбит Мұқанов
Мұхтардан көп жазды, бірақ
суреткер ретінде Мұхтарша
тереңге, көркемдікке бара алды
деп айта алмаймын. Француз жазушысы Жорж Сименон екі жүз
он сегіз роман жазыпты. Мен
бір де романын оқыған жоқпын.
В.И.Ленин шығармалары екі
жүзден астам тілге аударылыпты, одан соң көп аударылған
Карл Маркс екен. Бұлардан
кейінгі орынды Жорж Сименон алатын көрінеді. Шекспир
қырық тоғыз тілге аударылыпты... Мольер оған да жетпейді.
Әйтсе де, мен Жоржды Бальзак
дей алмас ем, Шекспир дей алмас ем... Қазір өз өмірін жазып
жүр екен. Күніне сексен бет...
(Ғабең күлді). Оның туындылары қызықтырғыш детективке
құрылған. Есікті қалай бұзды,
ұрыны қалай ұстады дегенді

– Мына кеңседегі менімен
сөйлескен – Мағжан Жұмабаев,
– деді. Құлағым елең ете қалды.
Ізінше иығына жамыла салған
жұқа шапан, басында сұр шляпа,
орта бойлы кісі әлгі қарсыдағы
кеңседен шықты. Соңынан ілесіп
бердім. Бір қораға кірді, мен де
кірдім. Жастық қой (күлді).
– Жоқ, ол кісімен тілдеспей
кетпеймін! – деп өзімді қайрап
қоямын. Ішке енсем, әйелі екеуі
шайға отырған екен. Сөйлесетін
тіпті сөзім де, тақырыбым да жоқ.
Тек тілдескім келді. Өлеңдерін
сырттай оқып жаттағам, жақсы
көрем, – Ғабиден аға тағы да
дауыстай, мәз бола күлді. – Жас
адамның психологиясы қызық
болады ғой. Мағжан мейлінше
ақын, әрі өте білімді, тарихты,
орыс әдебиетін терең білетін.
Есенин, Блокпен тұстас ақын
еді. Брюсов біреуге жазған хатында оны «казахский Пушкин»
деген. 1934 жылы шыққан Малая энциклопедияда «крупнейший лирик» деп жазған. Мағжан
зорлық-зомбылыққа қарсы бол-

Шәкәрім өзінше шың. Үлкен
басшыларға жолыққан сайын
«осындай атаусыз қалған үлкен
кісілеріміз бар» деп қоймай айтып жүрмін. Шәкәрімді оңбаған
бір Қарасартов деген далада
атып тастаған. Әділетсіздік
қой, ақымақтық қой! Шәкәрім
сияқты ірі дарынды атып тастай
ма?! Қылмысы болса, тексерсін.
Бұл – барып тұрған жауыздық!
Өлтірген соң, өз кінәсін жою
мақсатымен түрлі жала жауып,
қолдан документ жасаған. Ахмет Байтұрсынов қандай?! Олар
өлмеуге тиіс. Бүгін болмаса,
ертең тіріледі. Қазақ бір-бірін
күндеп, «ойбай, контрреволюционер» деп жоқтан өзгені
тауып, оларды қаралады. Ал
талантын неге пайдаланбасқа?
Орыс әдебиетінде кейбір
дарындардың қатесі болғанын,
бірақ шығармасы халықтық
екенін мойындағалы қашан?
Ахаң: «Лақ құрлы бақырмай,
өлгеніміз бе, япырмай» – деп
халық бостандығын аңсаған,
үнсіз қалуға намыстанған.
Әйтеуір, бір ойланар түбі деп олар
жайында үлкен басшылардың
(жолыға қалғанда) құлақтарына
құйып жүрмін... Жақсы, балам, келгеніңнің айыбы жоқ.
Ит босап кетіп, қауып алып
жүрмесін. Кейде ызаланғанда
шынжырын үзіп кететін сайтан
өзі... Шығарып салайын, – деп,
Ғабиден аға қара тақиясын,
желеткісін киіп, тысқа шықты.
– Рақмет, аға, – деп қуана,
қимай қоштастым.
Аспанды бұлт торлап,
жаңбыр бір тамып, екі тамып тұр
екен. Дәл осы сәт табиғат бейне
тұнжырай ойға енген Ғабиден
ағаның бейнесіне ұқсағандай
сезілді...
Ал бүгінгі таңда кезінде
аға ұрпақ өкілдері ашық айта
алмай келген ақиқаттардың
басы ашылды. Халқымыздың
мақтан тұтар ақтаңгер ұлдары,
рухани қазынамыз іспетті
қадірлі ағаларымыз Шәкәрім
Құдайбердіұлы, Ахмет
Байтұрсынұлы, Жүсіпбек Аймауытов, Мағжан Жұмабаев және
сәл кейінірек Міржақып Дулатов толық ақталып, олардың бір
кезде Ғабиден аға армандаған
мәңгі өшпес туындылары
еліне қайтып оралды. Иә, тарихта ешқандай «ақтаңдақтар»
қалмауы тиіс. Әйтеуір,
болашақта барлық ақиқат айтылады деп шексіз сендім.

P.S.
Ғабиден ағамен бес сағат емін-еркін сырласып, үйіме қайтып
келем. Қуанышымда шек жоқ, әсер-сезімім көл-көсір. Айтпақшы,
Ғабеңнің сөз арасында: «Бұрын ұлтшылдықпен күресетін едік, қазір
ұлтсыздықпен күресетін болдық!» – дегені мені бір сәт түпсіз тұңғиық
ойға батырған еді.
Болмыс-бітімі мүлде бөлек, жан дүниесі ешкімге ұқсамайтын асыл
ағаның «қазір ұлтсыздықпен күресіп жүрміз» деген сөзінің астарынан: «Ағайындар-ау, біз қандай күйге ұшырадық?! Ұлттық
мінезімізден, қасиетімізден, тілімізден, дінімізден айырылып, жұрдай
болдық емес пе? Қашанға дейін үндемейміз, қашан серпілеміз?!
Ар-ұятымыз, намысымыз қайда? Ақыл қоссаңдаршы? Не істегеніміз
жөн?!» – деген жан айқайын ұғып, шиыршық ата түстім.
Арада біраз уақыт өтті. Асфендияров атындағы медициналық
университет студенттері менімен екінші рет кездесу кешін өткізді.
Бұл жолы кездесуге Ғабиден ағаның қызы, белгілі офтальмолог,
профессор, ұзақ жыл көз иниститутының директоры болған Жанар
Мұстафина қатысып, сөз сөйледі.
– Бауыржан Момышұлын әкем ерекше жақсы көрді. Бізге:
«Ұлтымызды сүюде Баукеңнен үлгі алыңдар!» дейтін. Жасырары жоқ,
қазір жағдайымыз күрделі. Жириновский секілді сілімтіктер суымызды ішіп, ауамызды жұтып, осы Алматыда өссе де, азу тісін ақситып,
ырылдауын қояр емес. Шамасы жетсе, бізді байқатпай қаппақ,
табанына салып таптамақ. Ол сұмырай дана халқымыздың «бір күн
дәм татқан үйге қырық күн сәлем» деген мақалын ұмытып, бізді
қорқытпақ. Біз ешкімнен, ешқашан қорықпаймыз! – деді ол.
Мен Жанар қарындасыма Жириновскийді тірідей көрге көмгені,
Ғабиден ағаның өр рухына сай бойжеткені үшін қатты риза болдым.
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LRT (легкорельсовый транспорт) все-таки будут достраивать! Об
этом в интервью на днях сообщил аким столицы Алтай Кульгинов. Демонтаж конструкций обошелся бы в 20 млрд тенге. Проект
создания пешеходных зон не подходит нашему климату. При этом
использовать опоры в качестве альтернативного вида транспорта
и запустить, к примеру, электрические автобусы, по словам акима,
партнеры отказались: «Если мы будем расторгать договор, то у нас
есть риск международного арбитража».

будет составлять 15 минут между
составами. По проекту предусмотрено 4 вагона. Каждый вагон вмещает 150 пассажиров, итого – 600»,
– рассказал аким.
Для сравнения. В метро в Алматы в первый год было 16-17
тысяч пассажиров в сутки (сейчас
– около 40-45 тысяч), а это центр
мегаполиса. Да, есть и дотация –
около 1 млрд тенге, часть которой
покрывается за счет перевозки
пассажиров.
В данное время по проекту LRT
сократилось не только количество
станций, но и финансирование.
На завершение проекта необходимо свыше миллиарда долларов,
но после оптимизации, по словам
акима столицы, нужно будет 577
млн долларов.

НАДО РАСКРЫТЬ
«ВСЮ КУХНЮ» LRT
«Учитывая сколько потрачено
средств, а это заемные средства,
учитывая сколько мы тратим из
бюджета, – это будет как вариант
неэффективного использования
средств (о демонтаже). Урбанистический проект получится очень
дорогим. Тем более как общественное пространство полностью мы
его использовать не можем, так как
протяженность 22 км. Учитывая
наши природно-климатические ус-

КУЛЬГИНОВ ОБ LRT:

«НАЗАД ХОДУ НЕТ». ПОЗАДИ – НУР-СУЛТАН!
ловия, мы будем использовать это
общественное пространство только
в теплое время года, проект непрактичный», – заявил Кульгинов.
Получается, LRT – проект
практичный!? Ведь как сказал сам
аким: «Расчеты показывают, что на
субсидирование и содержание нам
необходимо будет порядка 3 млрд
тенге. Мы будем просить деньги из
бюджета». Готовы ли астанчане и
мы все платить за эту достопримечательность, не имея достаточных
средств на соцпрограммы, строительство школ и больниц, школьные обеды, дороги, обеспечение
аулов водой и интернетом и т.д.?
Между тем еще летом 2019 г.
президент Касым-Жомарт Токаев
раскритиковал инициаторов проекта столичного LRT. Он тогда
пообещал наказать виновных в
этом дорогущем проекте, назвав
строительство линии легкорельсового транспорта нецелесообразным. Эксперты говорят, что такие
аналогичные проекты стоят 3-4
раза дешевле. Глава государства
сказал, что вместо удобного вида
транспорта горожанам предложили
дорогостоящую игрушку, которая
не окупит вложений.
Несмотря на то, что LRT является убыточным и нерентабельным
бизнес-проектом, он все же очень
выгоден китайской стороне. LRT
не будет приносить чистого дохода,
поэтому на поддержание его работы правительство и акимат будут
вынуждены выделять 3 млрд тенге
из государственного бюджета...
Ведь возникают простые вопросы не только о целесообразности таких проектов, но и их
практической реализации и необходимости, не говоря о финансах,
когда страна переживает не лучшие
времена в экономике, социальной
сфере.
«Я попутно хотел бы обратиться
к Агентству по борьбе с коррупцией с поручением активизировать
расследование. Нужно идти не по
верхам. Констатируют бегство за
границу одних, не замечая других. Это было запланированное
бегство, понятно же. В частности,
руководители акимата когда-то же
принимали решение, их подписи
наверняка есть», – сообщил президент в 2019 г.

Касым-Жомарт Токаев раскритиковал дорогостоящий проект
и ответственных за него. Позднее
бывшего замакима столицы Каната
Султанбекова и экс-председателя
правления компании «Астана LRT»
Талгата Ардана объявили в международный розыск.
По некоторым данным, за последние 6 лет на реализацию проекта LRT из бюджета выделили
более 156 млрд тенге. Несмотря на
всю критику и убыточность проекта, Алтай Кульгинов заявил об
LRT: «Назад ходу нет. Полмиллиарда долларов потрачено».
И о коррупционной стороне
проекта аким столицы мало что
сказал. Раз была критика по этому
поводу главы государства, надо
было раскрыть «всю кухню» LRT.
При этом не только руководителей
акимата, но и китайских товарищей. Ведь изначально было известно, что цены на ряд материалов и
услуг были сильно завышены. Раз
появились такие «легендарные»
столбы, «памятник коррупции»,
надо было вывести на чистую воду
всех, провести всестороннюю проверку, ревизию проделанных работ.
По какой причине не раскрывается всем известная афера? Китайские деньги 257 млн. долларов, предназначенные для LRT,
перевели в Банк Астаны, который
по непонятным причинам потом
обанкротился.
Еще один пример. В 2014 г.
ТОО «Астана LRT» заключило
договоры на разработку ПСД по
завышенной стоимости. При установленной госэкспертизой стоимости в 2,6 млрд тенге, LRT заключил договор на 4,2 млрд тенге, из
которых подрядчиками оплачено 3
млрд тенге. Разница составила 412
млн тенге. Указанные средства обналичены и похищены с помощью
лжепредприятий LRT.
LRT: СТОИТ ЛИ
ИГРА СВЕЧ?
А в январе 2022 г. Касым-Жомарт Токаев сказал: «Уже затрачены огромные средства, привлечены займы, приняты объемные
контрактные обязательства перед
иностранными партнерами. Проект изначально был ошибочным,

это надо признать. Причем проект
с сильным запахом коррупции. Теперь нужно принять оптимальное
решение, потому что простой снос
означает потерю времени и денег.
У нас нет другого выбора, как пригласить отечественных и зарубежных архитекторов и урбанистов,
которые определят возможные
варианты использования данного
проекта».
О продолжении строительства
LRT президент открыто не сказал.

чение субсидий и ляжет бременем
на государство в целом».
Оказалось, маршрут LRT не
только пролегал по слабозаселенным районам столицы, но даже
с учетом роста города не было
необходимости в таком проекте.
Для такой цели достаточно было
пустить около 10-15 скоростных
комфортабельных (удлиненных)
автобусов по выделенной полосе.
Надо понимать, что общественный
транспорт не всегда бывает рента-

А что сделал акимат столицы?
По словам Кульгинова, из поступивших предложений по проекту
LRT свыше 51% – за продолжение
проекта, 42% – за реализацию его
в альтернативном виде и 7% – за
демонтаж.
Действительно, стоит ли игра
свеч?! Стоимость проекта LRT
ранее оценивалась в один млрд
887 млн долларов! Тогда глава государства выявил слабые стороны
проекта: «Вместо создания удобного, понятного, практичного для
населения транспорта предложен
дорогостоящий вид транспорта
– ЛРТ. Мнение специалистов, архитектурного сообщества не было
учтено. По данным акимата, прогнозируемый поток составит 146
тысяч человек в сутки. Прогнозируемый поток. В настоящее время
по схожему маршруту от аэропорта
до нового вокзала пассажиропоток
составляет всего 2 тысяч человек. И
как вы собираетесь увеличить пассажиропоток в 70 раз? Мне непонятно. Есть риск, что неокупаемый
проект повлечет постоянное полу-

бельным, даже если он представлен
обычными автобусами, а LRT в
столице будет явно убыточным –
оплаты пассажиров за проезд не
хватит даже на его обслуживание,
не говоря об окупаемости.
А что сейчас говорит аким столицы по поводу пассажиров? «Как
только выделят средства, наши
партнеры – китайский консорциум – обещают в течение двух лет
завершить этот проект. Сейчас мы
стоим, потому что нет финансирования. На первоначальном этапе в
городе прогнозируется 25-30 тысяч
пассажиров в сутки. Тогда как на
общественном транспорте пассажиропоток доходит до 700 тысяч
пассажиров». Аким утверждает,
что цена за проезд может быть чуть
дороже общественного транспорта.
Откуда возьмутся 25-30 тысяч
пассажиров в сутки, Алтай Кульгинов не объяснил. Ведь, как он
сказал, количество основных станций (оставляем 8) и подвижных
составов сократится. «Было предусмотрено 19 подвижных составов,
мы пока оставляем пять. Интервал

ПРИШЛО ВРЕМЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОТДАЧИ
ОТ СТОЛИЦЫ
Первоначально строительство
LRT в Астане финансировалось за
счет займов государственного банка развития Китая под гарантию
правительства Казахстана. Проект
тогда оценили в умопомрачительные 1,8 млрд долларов.
Затем китайцы финансирование прекратили, и достоверно неизвестно, что спугнуло китайского
инвестора. Можно лишь догадываться. Возможно, убыточность
проекта, его большая дороговизна,
коррупция, нецелесообразность,
скромный пассажиропоток и другие риски.
С прошлого года акимат стал
работать с международными банками, в итоге результат отрицательный. Все банки, с которыми вели
переговоры, отказались, даже при
государственной гарантии. Теперь
акимат просит финансирование из
бюджета, главный вопрос теперь –
источник финансирования.
Развитие страны во многом
зависит от столицы, ее бюджета,
экономики, производства, науки и
т.д. В идеале это не только административный, но и культурный, научный, экономический, промышленный центр. У нас же столица
лишь с 2016 г. перестала быть дотационным городом. До этого года
город был самым «убыточным»
регионом Казахстана – огромные
средства ушли как на его строительство, так и на многочисленные
мероприятия. Нур-Султан – исключительный для страны город,
поэтому на его развитие денег не
жалели.
Ныне пришло время экономической отдачи от столицы, возврата
тех огромных средств, выделенных
на ее развитие. Пришло время
пересмотра стратегии развития
столицы. Ведь Нур-Султан – не
только молодой, но и чрезвычайно
дорогой город. Конечно, определить, сколько денег ушло на строительство Астаны крайне сложно.
Однако в общих чертах необходимо
провести «ревизию» и подвести
«сальдо» всевозможных расходов,
подвести итоги, изменить стратегию и определить пути дальнейшего развития столицы.
Например, по какой причине
выиграл проект столичного LRT, а
не, допустим, проект строительства
системы ливневой канализации?
Проблема не в том, будет ли достроена Астана-LRT и снова «распилят» заемные средства, а в том,
что даже при благополучном исходе эта дорога будет еще несколько
десятилетий выкачивать из бюджета деньги для возврата вложенных
средств и на ее содержание.
Дастан ЕЛДЕС
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УЧЕНЫЙ ВНОВЬ ПРИВЕЛ ДОВОДЫ
В ПОЛЬЗУ КАЗАХСТАНА
«Народы-всадники», говорили о евразийских кочевниках, и, действительно, наш особый пиетет к лошадям уходит корнями в глубокую
древность.
Конь – божество, родитель, друг… Вместе с всадником он составляет
единое целое, есть даже поверье о том, что именно в наших краях
следует искать следы мифических кентавров. Симбиоз коня и всадника смог изменить характер войн и буквально – ход истории. Сегодня в
Казахстане активно изучают наследие всаднической культуры и прилагают усилия по ее возрождению. Об этой культуре в интервью газете
«Караван».
ПОТОМКИ БОТАЙСКИХ
ЛОШАДЕЙ
– В этом году вышел ряд материалов, ставящих под сомнение
факт одомашнивания лошади на
территории современного Казахстана, а это напрямую связано с зарождением и развитием всаднической
культуры... Можем ли мы лишиться
пальмы первенства и статуса самых
продвинутых наездников прошлого?
– Многие ученые с мировыми
именами, внесшие значимый вклад
в палеогенетику, не подвергают
сомнению результаты многолетних исследований известного казахстанского археолога Виктора
Зайберта, ушедшего от нас в этом
году, – рассказывает ведущий научный сотрудник Института истории
государства комитета науки МОН
РК, кандидат исторических наук
Зубайда СУРАГАНОВА. – Исследования Ботайской культуры привели
его в результате к предположению о
том, что на территории Северного
Казахстана в эпоху энеолита древние насельники одомашнили животное, потомком которого стала
так называемая лошадь Пржевальского. В феврале 2018 г. в журнале
«Science» вышла статья, авторы
которой, 47 исследователей из разных стран мира под руководством
французского палеогенетика Людовика Орландо, включая самого
Зайберта, пришли к выводу, что
лошади Пржевальского являются
одичавшими потомками лошадей
из Ботая. Они утверждали, что
энеолитическая Ботайская культура предоставляет самые ранние
археологические доказательства
коневодства, датируемые периодом
5 500 лет назад. Более точное время
раннего одомашнивания лошадей,
по их мнению, остается спорным.
Однако есть ученые, не согласные с
этими выводами. Уверена, дальнейшие исследования позволят получить более ясный ответ на данный
вопрос. В науке всегда должно быть
место сомнению и дискуссии, без
этого ее ждет стагнация.
– Когда всё-таки человек оседлал коня?
– Использование коня в качестве верхового животного ученые
относят к концу III тыс. до н. э.
Древние изображения из Египта
и Месопотамии показывают, что
люди сидели на конях без седел.
На знаменитом пазырыкском ворсовом ковре из пятого кургана
(Алтай), датируемого VI–V вв. до н.
э., мы видим всадников на мягких
седлах-подстилках. На сюжетном
изображении войлочного ковра из

того же пазырыкского памятника,
в сцене предстояния перед божеством всадник сидит уже на более
сложной седельной конструкции.
В целом археологи считают, что уже
во II половине IV в. до н. э. среди
степняков была распространена
конструкция жесткого седла. Таким
образом, современная археология
однозначно указывает на то, что
седло в I тыс. до н. э. развивалось
в качестве необходимой конной
амуниции в культуре евразийских
кочевников.
БОЖЕСТВО,
РОДИТЕЛЬ, ДРУГ
– Почему симбиоз коня с человеком дал такой феноменальной толчок
к развитию?
– Использование коня в качестве тягловой силы, упряжного

и верхового животного дало возможность развить практически все
направления жизнедеятельности
человека, включая хозяйство, торговлю и т. д. Конь расширил горизонты, сблизил народы, благодаря
ему значительно сократилось время, затрачиваемое на передвижение
людей и товаров. Именно благодаря
приручению лошади начинает бурно развиваться торговля. Межплеменные, а затем и международные
отношения, внутригосударственные связи осуществлялись при
помощи конных вестовых. Показателем ценности этого животного
в древности и Средневековье была
практика дарения коней в дипломатических взаимоотношениях. В
сельском хозяйстве и производстве
применение лошади приняло самые разнообразные формы. Но,
пожалуй, самым значимым надо
отметить симбиоз коня и всадника
в рамках ведения войны, в развитии
воинской культуры. Конь позволил
усовершенствовать тактику и стратегию войны.
– Чем являлся конь в жизни народов степи?
– Изначально лошадь была
добычей на охоте. После одомаш-

нивания ее мясо, молоко стали
важной частью рациона степняков.
Кроме того, конина, или, точнее,
жеребятина, играла в степной культуре роль ритуально освященной
еды и угощения. Шкура, волос
лошади имели практическое значение для изготовления одежды,
предметов быта, посуды. Их использовали также для изготовления
музыкальных инструментов, например, кобыза.
Конь выполнял ведущую роль
не только с точки зрения своей
функциональности, но, прежде
всего, играл значимую роль в мировоззрении, мироустройстве народов степного пояса Евразии. Конь
– один из главных персонажей
степного эпоса. Конь – божество,
родитель, друг, спутник степняка,
побратим батыра.
В казахской традиции конь –
самое красивое существо, его даже
не рассматривают в качестве животного. О самих себе казахи говорят:
«Жылқы мінезді халық» («Народ с
лошадиным характером»). В поэзии
степных бардов кровь степняка – кумыс, а душа – конь.
В казахском эпосе конь
(сәйгүлік) имеет водную, воздушную и огненную природу. В традиционном представлении казахов
конь возник из стихии ветра. В
казахской лексике только по отношению к лошади используется
огромное число наименований,
характеризующих ее качества. В
нашем языке существует множество названий лошадей в связи с
их мастью. Всё в культуре степи
определялось и расценивалось с
точки зрения лошади: время, расстояние, взаимоотношения между
родами. В 12-летнем календаре
(мушел) 7-й год – год коня. Цифра
«семь» в казахской традиционной
культуре, как известно, считается
счастливым числом. Конь входит в
Жеті қазына – Семь богатств казахов. Калым, один из эквивалентных
элементов в брачном обмене дарами, считали лошадьми, хотя могли
давать и другими видами животных.
Множество символических метафор в казахском языке отражает
эпоху всадничества. Так, казахское
выражение «ат жалын тартып, жігіт
болғаны» (букв.: «тот, кто ухватился
за гриву (коня), стал джигитом») обозначает взросление, возмужание
юноши. Конь принимал участие в
обрядах инициации: бәсіре – дарении-посвящении коня будущему
всаднику, ашамайға мінгізу – первой посадке 4–6-летнего ребенка
на коня и тоқымқағар – первой по-

ездке на коне. Конь играл ведущую
роль как объект дарения в обрядах
жизненного цикла и гостеприимства.
КОНЕВОДСТВО
В НАШИ ДНИ
– Когда же и в какой среде всадничество возникло в истории человечества как культурное явление? В
чем его особенность?
– Сложение скифо-сибирского
культурно-исторического единства
в степной Евразии шло в течение
I тыс. до н.э. Историческая роль
этих народов – участие в формировании степной скотоводческой
цивилизации к VII в. до н. э. и,
соответственно, всадничества. Народы, составлявшие это единство,
относились к народам-всадникам.
Неслучайно, по мнению итальянского историка Франко Кардини,
народы-всадники существовали
задолго до того, как на горизонте
появились гунны. Именно этот ученый ввел в научный обиход термин

«народы-всадники». С утверждением Ф. Кардини можно согласиться,
поскольку археологи соотносят
всадничество с миром евразийских
кочевников – создателями Степной
цивилизации. Он утверждал, что
народы-всадники кардинальным
образом повлияли на культуру войны в мировом масштабе, изменили характер войны и ход истории.
К народам-всадникам он, прежде
всего, относит тюрков и монголов.
Согласно историческим источникам, тюрки, вне зависимости от
пола, описывались как милитаризированное общество, где всё взрослое
население – и мужчины, и женщины
– способно было принимать участие
в войне.
Всадническая культура – особая система физической и этической подготовки элитного воинавсадника. Всадник должен проявить в битве не только мужество и
бесстрашие, но также и смекалку,
хладнокровие, добыть добычу и доставить ее соплеменникам. Подвиги воинов-всадников воспевались
на пирах степными бардами. Всадничество как культурное явление
напрямую связано с самоназванием
казахов, поскольку қазақлықта
болу – значит казаковать, быть
қазақ(ом), согласно средневековым
источникам, быть оторванным от
семьи, дома, вести аскетический

образ жизни, участвовать в войне.
Сегодня мы знаем много фактов о всадничестве как социальной
группе в истории Древнего мира.
Всадники являлись вторым по
значимости социальным слоем в
Древнем Риме. В древней и средневековой истории Европы существует масса терминов в значении
«всадник». И все они говорят о
привилегированности всадников
и их принадлежности к правящим
слоям. Так, Цицерон происходил из
всаднического сословия.
В истории Казахстана «всадническая культура», «всадничество»
олицетворяют нематериальное
культурное наследие конной культуры, истоки которого восходят,
как я уже отметила, к глубокой
древности.
– В чем сегодня выражается
наследие всаднической культуры в
Казахстане?
– Наследие всадничества выражается в традиционных конноспортивных состязаниях и играх,
в праздничной культуре казахов.
Начиная с начала 1990-х годов в Казахстане наблюдается возрождение
кумысных праздников.
В настоящее время в рамках
научной программы «Традиционная обрядность как манифестация
помнящей культуры: ресурсы и
стратегии символического капитала степной Евразии», финансируемой министерством культуры и
спорта РК, ее участники изучают
наследие всаднической культуры. В
прошлом году во время этнографической экспедиции мы убедились
в том, что оно не только бережно
сохраняется, но и возрождается.
Повсеместно устраиваются конные
игры и соревнования. Кумыс восстанавливает свое место в культуре
современных казахстанцев. Как
следствие – отмечается ревитализация связанных с этим напитком
обрядовых практик. Объективным
условием возрождения кумысных
традиций является рост поголовья
лошадей. Надо сказать, что и пандемия сыграла свою позитивную
роль. Там, где практически перестали готовить кумыс, люди вновь
начали увеличивать поголовье лошадей.
Актуальность всаднических
традиций выражается также в росте
интереса к верховой езде. Сегодня
в мире успешно развивается иппотерапия. Это одна из целебных
практик в лечении заболеваний
опорно-двигательного аппарата,
снятии стресса и просто возможность отдохнуть, оторваться от повседневности. В нашей стране и за
рубежом верховая езда не только не
утратила своей актуальности, но и
становится всё более популярной.
Марина ХЕГАЙ
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В материале Exclusive.kz рассказывается о проекте «Кобланды»
– наизусть».
В мае этого года исполнилось
13 лет со дня первой презентации этнолингвистического проекта «Кобланды» – наизусть».
Проект предлагал эффективное
решение для реализации задач
языковой политики Казахстана.
К сожалению, эта продуктивная
идея не нашла поддержки со
стороны государства. А ведь
«Кобланды» – наизусть» представляет собой систему обучения казахскому языку на основе
текстов национальных эпосов,
которая предназначена для
детей дошкольного и школьного возрастов, а также студентов
и взрослых.

прошлое, а вместе с этим осознать,
что современная казахская аккультурация является показателем
посттравматического синдрома,
который разросся подобно бурьяну
на костях казахского голодомора.
Если представить содержание
предстоящих казахстанских реформ
в виде четырех базовых элементов –
экономики, политики, социальных
преобразований, образования – то
необходимо учитывать еще об одну
важнейшую составляющую, без которой они будут обречены на неудачу. Этот пятый, наиболее значимый
элемент системы – казахский язык,
государственный язык нашей страны, язык нашей независимости.
Полноценное восстановление
пространства казахского языка
является показателем гражданской
зрелости современного казахстанского общества. Без решения существующей языковой проблемы
предпринимаемые усилия по строительству новых казахстанских
реалий тщетны.

ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО
ОБУЧЕНИЯ – ОСНОВЫВАТЬСЯ
НА КЛАССИЧЕСКИХ
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
Главным принципом современных обучающих казахскому языку
программ должна быть опора на
классические литературные произведения. Это обусловлено двумя
причинами. Во-первых, приходится констатировать, что в настоящее
время казахский язык, не выдерживая напора иных доминирующих
языков, подвержен множеству негативных изменений и лингвистических потерь, которые именуется
креолизацией. Во-вторых, классические литературные произведения, к которым следует отнести
и казахский эпос, содержат в себе
колоссальный воспитательный потенциал.
Методика, положенная в основу «Кобланды» – наизусть», предполагает не только реконструкцию
обширного историко-культурного,
мифологического, этнографического контекста бытования произведения, но и создание актуального
диалога с ним.
На этот раз я предлагаю, отчасти следуя методике «Кобланды»
– наизусть», проанализировать
проблемы современной языковой
ситуации в Казахстане в «схеме»
заповедей Абая, изложенных им
в стихотворении «Ғылым таппай
мақтанба». Оно известно всем казахстанским школьникам. В нем
Абай пишет о пяти достоинствах
и пяти недостатках человека, которые влияют на его поведение и
жизненный путь. Это – позитивные: «талап», «еңбек», «терең ой»,
«қанағат», «рақым», и негативные
– «өсек», «өтірік», «мақтаншақ»,
«еріншек», «бекер мал шашпақ».
«ТАЛАП»
«Талап» – стремление, упорное
желание, цель, намерение; требование.
Тау биік, талап таудан да биік
(М. Әлімбаев).
«Талап» есть мотивация. Рассмотрим, каковы неочевидные на
первый взгляд, обычно вытесняемые из сознания причины низкой
мотивации к изучению казахского
языка, связанные с исторической
травмой. А также – прямую корреляцию языковой ситуации со
степенью гражданской зрелости
казахстанского общества, взявшего
курс на строительство нового Казахстана.
Итак, зачем нам ставить перед
собой цель, стремиться к знанию
казахского языка? Самый очевидный ответ на этот вопрос: «Потому
что таков порядок вещей: у каждой
страны есть свой государственный
язык, и для граждан этой страны
это – родной язык». Это – и норма,
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проект стал обязательной частью
национальной системы обучения,
то уже в ближайшей перспективе
мы могли бы наблюдать серьезные
и позитивные изменения в матрице
национального характера.
Во всех принятых программах
модернизации казахстанского общества особый акцент делается на
воспитании уважения к труду, особенно – среди молодежи. Иногда
данные положения увязываются,
в традициях советских нарративов,
с развитием системы профессионально-технического образования, необходимостью внимания к
рабочим профессиям и специальностям. Но чаще они присутствует
в государственных документах как
абстрактный и универсальный мотивационный лозунг.
Между тем, методика проекта
«Кобланды» – наизусть» побуждает
детей с малого возраста приучаться
к труду (запоминание – это важная
и серьезная работа, равно как и
обучение музыке), развивать свои

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭПОС –
ВЫХОДА ИЗ СОСТОЯНИЯ ВРАЖДЫ

и аксиома. В благополучных странах такой вопрос не возникает. В
Испании говорят на испанском, в
Японии – на японском и т.д. Хотя
мир глобализируется, перспективы
создания единой англоязычной
«большой деревни», как показывает
практика, существуют лишь в воображении супер-глобалистов.
Если же на протяжении трех десятилетий в стране не утихают споры о том, нужно ли владение государственным языком; выдвигаются
некие квази-причины, которые
могут освободить от закрепленного
в Конституции требования; придумываются аргументы о якобы
неспособности казахского языка
отражать реалии нынешнего дня,
а чиновники на фоне стагнации
языковой ситуации превратили
реализацию задач языковой политики в пустую формальность,
то это значит, что часть граждан
пребывают в состоянии вражды со
своим языком. В состоянии вражды
и неприятия своей культуры, своей
истории, самих себя нынешних.
Чем же так плох казахский
язык, что на нем не хотят говорить
наши соотечественники? Почему с
ним связываются представления о
неконкурентоспособности, ущербности? Эти мысли большинству современных казахов были привиты с
детства. Старшее поколение (тем,
кому сейчас 60 лет или около того),
объясняя свое незнание родного

языка, обычно ссылаются на слова
своих родителей, бабушек и дедушек, которые связывали русский
язык с возможностью «заработать
на кусок хлеба». Сделав русский
язык своим родным языком, новые
казахские поколения стали его
апологетами. Это – естественно и
закономерно: язык, которым ты
владеешь, всегда лучший.
При этом мало кто задумывается об основных причинах столь
стремительного перехода на чужой
язык. Русский язык для казахов в
преддверии языкового сдвига был
языком элементарного физического выживания и показательного
конформизма. Оборотной стороной формирования привлекательного во всех отношениях имиджа
русского языка и культуры были
страхи и травма пережитого голода
и репрессий. Став табуированными
темами в подавляющем большинстве казахских семей, они были
вытеснены из исторической памяти, дабы не нарушать душевный
комфорт и не подрывать энтузиазм
идеальных интернационалистов в
советском понимании.
И ныне Казахстан является,
скорее всего, единственной из
постсоветских стран, в которой
наблюдается пролонгирующее
действие советской культурной
и языковой политики. Паттерны
советской действительности обнаруживают свою живучесть в проявлениях казахского и казахстанского языкового нигилизма. Давно
пришло время отпустить советское

«ӨСЕК»
«Өсек» – сплетня, пересуды,
измышления.
Қамысқа өрттей күңсіген
өсек үй-үйді жағалап кетіпті
(Д.Досжанов).
«Өсек» – «конек» желтой прессы. Авторы, пишущие в серьезных
СМИ, должны избегать измышлений. Это касается не только
журналистов, конечно, – никого
не красит быть сплетником, поскольку каждая сплетня имеет
целью опорочить, нанести вред,
дезинформировать.
Если использовать «өсек» для
описания дезинформации, то под
это определение попадают стандартные тактики и приемы информационных войн. К примеру,
применяемый в России пропагандистский тезис об ущемлении
прав русскоязычного населения в
Казахстане не соответствует действительности и реалиям языковой
ситуации. О том, что русский язык
остается у нас доминирующим,
наглядно свидетельствуют хотя бы
заседания казахстанского правительства и обеих ветвей власти.
К измышлениям относятся высказывания о неперспективности,
архаичности казахского языка.
Важно понимать, что в их основе
лежит желание принизить его ценность и значимость для современного развития.
«ЕҢБЕК»
«Еңбек» – труд.
Ердің атын еңбек шығарар
(мақал).
К теме труда проект «Кобланды» – наизусть» имеет самое непосредственное отношение. Его
методика предполагает заучивание
сотен и тысяч эпических строк, а
также обучение игре на национальных музыкальных инструментах.
Такой проект служит воспитанию
воли, дисциплины, формирует целеустремленность и настойчивость.
Если бы в нашем государстве такой

ментальные способности. Как-то
я писала о том, что такого рода
проекты, которые трудозатратны
по своему содержанию, могут впоследствии обернуться для страны
крупными достижениями и прорывами в различных областях науки
и техники, искусства и культуры,
принести ей славу родины лауретов
Нобелевских премий.
«ӨТІРІК»
«Өтірік» – ложь.
Уәденің іске аспауы да бала алдында өтірік айту екенін ескерген
жөн («Қазақстан әйелдері»).
Ложь относится к крайне непродуктивной тактике в любых
коммуникациях. Существует мнение, что в основе успехов империи
Чингисхана была непримиримая
борьба с этим злом. Возможно,
стиль формальных отписок, которым неплохо владеют наши чиновники, также мог бы показаться
великому правителю одним из
способов сокрытия правды. Впрочем, за формальными отписками,
скорее всего, скрывается элементарное равнодушие и безразличие,
что также не относится к достойным качествам отечественных
бюрократов.
Мои друзья обычно иронизируют над тем, что я время от времени пишу обращения к властям,
поскольку считают эти действия
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ращаться в государственные инстанции
с какими-либо вопросами, связанными
с развитием государственного языка,
смысла не имеет.
«ТЕРЕҢ ОЙ»

бесполезными. Действительно, я писала
всем чиновникам, занимавшим пост
акима в Алматы, начиная с Ахметжана
Есимова, с просьбой обратить внимание
на безграмотность рекламных текстов
на билбордах города. В ответ я получала
заверения в том, что мне не о чем беспокоиться, поскольку акимат в полном
объеме выполняет возложенные на него
обязанности по контролю за грамотностью городской среды.

«Терең ой» – фразеологизм
Өлеңдей қара сөзі жарасымды, Терең
ой өтті кешіп сан асуды (К.Салықов).
Современные словари не переводят
«терең ой» (глубокомыслие) как интеллект, хотя, на мой взгляд, выражение
достаточно точно передает его сущность.
Предлагаемый вариант перевода мог бы
использоваться наряду с «погруженностью в мысли», «отрешенностью».
В «интеллектуальной» части своей
статьи я поделюсь рассуждениями о том,
в чем заключается профессионализм
гуманитариев и почему следует доверять
методике «Кобланды» – наизусть.
Признаться, мне очень обидно, что
методика проекта не рассматривается как
продукт, созданный в профессиональной
среде. Я ведь не предлагаю конкретные
нововведения, которые могут улучшить

www.qazaquni.kz

Самым большим тактическим достижением в этом направлении стало краткосрочное сотрудничество созданного
энтузиастами-волонтерами «Общественного совета по улучшению качества рекламных копирайтов на государственном
языке» с акиматом Алматы в 2015 году.
Наш Совет на практике продемонстрировал, каким должен быть успешный алгоритм работы для контроля грамотности
городской среды.
При всей драматичности ситуации
– вряд ли где-нибудь в мире можно
встретить столь халатное отношение к
государственному языку, демонстрируемое публично и безответственно на
протяжении десятилетий – рекламный
проект стал наиболее удачным исследовательским фокусом, некой верхней
точкой обзора, с которой открылся вид
на обширное пространство бытования
современного казахского языка с характерным для него «рельефом» и «коммуникациями». Другими словами – в ходе
работы над проектом о безграмотной
рекламе прояснились взгляды практически всех социальных групп на развитие

КРАТЧАЙШИЙ ПУТЬ
состояние космической отрасли Казахстана, железных или автомобильных
дорог, промышленных предприятий,
или – новые подходы в решении теорем
в высшей математике. Я, как профессиональный гуманитарий, работаю исключительно в русле своих профессиональных компетенций и вот уже 13 лет прошу
власти обратить внимание на эффективный инструмент кризис-менеджмента
для качественного улучшения языковой
ситуации в стране.
За прошедшие годы я лишь уверилась
в правильности выбранного пути, поскольку сделала немало для того, чтобы
расширить доказательную базу и обоснованность методики.
В 2009 году, на первой презентации

проекта, указывалось, что «Кобланды»
– наизусть» может успешно противостоять стихийным процессам креолизации
современного казахского языка. Вы не
знаете, как проявляется креолизация?
Вы не верите в то, что подобное может
случиться с казахским языком? Нужны
примеры? – Пожалуйста.
В 2013 году как часть продвижения
проекта «Кобланды» – наизусть», я
создала сайт kieli7su.kz со специальной
рубрикой «Городская среда», задачей
которой было изучить ситуацию с тотальной безграмотностью рекламных текстов
на государственном языке Казахстана,
размещенных на билбордах Алматы.
Рубрика «Городская среда» включала
обширные мониторинги, аналитические
статьи о причинах возникновения этой
лингвистической катастрофы, а также
упомянутую выше переписку с акимами.

Обращение к создателям новых
партий, движений и фондов
Лингвистические кальки, тотально освоив
рекламный рынок, победно и безоговорочно
подчинив себе умы и сознание спичрайтеров
министров, теперь прицельно атакуют нас,
облачившись в названия новых партий, движений и фондов.

казахского языка, их представления об
его перспективности и судьбе, степень
их готовности (или, напротив, неготовности и нежелания) способствовать
полноценному функционированию государственного языка.
По своему содержанию «Городская
среда» представляет собой типичное антропологическое полевое исследование,
которое обращено к изучению современных социо-культурных процессов и их
участников.
Не загружая сейчас читателя всеми
обнаружившимися подробностями и деталями казахского языкового ландшафта,
обозначу главный вывод своих наблюдений: Языковая политика Казахстана
нуждается в коренном пересмотре своей
концепции. Ныне она базируется на идее
дальнейшего развития казахского языкового поля, которое должно расти за счет
присоединения обучившихся казахскому
языку, а также новых поколений. Все мы
видим, что такая концепция не особо
действенна.
Вместо этого необходимо признать,
что ХХ век стал веком колоссальных
демографических и, как следствие,
лингвистических потерь для казахов и
казахского языка. Ныне необходимо
приложить все усилия для того, чтобы
восстановить подвергшееся негативным
изменениям языковое пространство. С
этой целью – внедрить оригинальную
общенациональную методику обучения
государственному языку Казахстана,
основанную на классических текстах
национального эпоса. Другого выхода из
ситуации современной стихийной креолизации казахского языка, на мой взгляд,
не существует.
В заключение замечу, что гуманитарии, конечно, не владеют ни инженерными, ни техническими знаниями. Но
их профессии расположены, условно
говоря, у самых истоков рек, которые
именуются культурой. А потому именно
от их профессионализма во многом зависит то, какой облик примет общество,
на каких ценностях оно будет основано.
Гуманитарии, в конечном счете, ответственны-таки и за качество дорог, и за
достижения страны в освоении космоса.

Политолог Уразгали Сельтеев предлагает
сделать девизом своих коллег «Единство ради
развития». При этом, перечисляя достоинства своего предложения, он считает особо
удачным то, как этот девиз звучит на казахском: «В-третьих, переводной вариант на
государственном языке – «Даму үшін бірігу»
– также прост и удобен для общественного
восприятия и позиционирования».
Придется разочаровать политолога Сельтеева. «Даму үшін бірігу» – примитивная
калька, единственный смысл которой и состоит в том, что она является переводной
калькой.
Название движения необходимо искать,
выбирать, учитывая его социокультурный
контекст, а не бездумно переводить. В рассматриваемом случае девиз («Даму үшін бірігу»)
выступает только лишь ярким свидетельством,
протоколирует языковые реалии нашей страны и подчеркивает вторичное (не смыслообразующее, а вторичное, калькированное) положение государственного языка Казахстана.
На днях прочла о создании фонда по возвращению активов Булата Абилова – «Фонд
будет называться Elge Qaitaru, дословно с казахского – «Возврат народу». Тут имеет место
тот же лингвистический прием, что и в первом случае. Хотя создатели фонда заявляют
о якобы первичности казахского названия,
давая его столь же не особо «брендинговый»
перевод на русский, всем понятно, что Elge
Qaitaru – это тоже калька.
И потом, с каких пор глаголы стали использоваться в названиях?
Как видим, современный казахстанский
опыт показывает, что в результате лингвистического насилия безграмотных переводчиков глагольные формы «вынуждены»
появляться в нехарактерных стилистических
ситуациях. Глаголы используйте, сколько
вам угодно, в тех же девизах – они должны
побуждать к какому-либо действию. Но
название должно быть емким и, главное,
соответствовать лексике и языковому полю
национального языка.
Если речь идет о полагающейся кому-либо (человеку или народу) по всем законам и
установлениям собственности, то необходимо использовать слово ЕНШІ. Это казахское
слово обычно переводится на другие языки
путем приведенного выше описания – полагающаяся кому-либо (человеку или народу)
по всем законам и установлениям собственности, переход ее в личную собственность.
Так что новый фонд можно было бы назвать
по-казахски и быть аутентичными и понятными – «Енші». А уже в объяснениях писать,
что этот фонд занимается процессом «elge
qaitaru». Как вариант «Халық еншісі». Но
первое «Енші» кажется предпочтительным.
К слову, «Аманат» - очень «говорящее»
название.

Земфира ЕРЖАН

Земфира ЕРЖАН

СО СВОИМ ЯЗЫКОМ
В конце прошлого года я обратилась
к председателю мажилиса с жалобой по
поводу подведения итогов конкурса «Государственный язык и СМИ», которое,
на мой взгляд, прошло с нарушениями.
В частности, я указывала, что присужение гран-при за газетную публикацию
в жанре интервью не соответствовало
положениям «Объявления о конкурсе».
В ответе за подписью первого вицеминистра мне написали: «Касательно
вопроса проведения республиканского
конкурса «Государственный язык и
СМИ». В связи с празднованием 30-летия Независимости страны конкурс
был посвящен теме «Язык независимой
страны». В соответствии с правилами
конкурса победителей определяло специальное жюри. Так, в 2021 году на участие
в конкурсе было подано заявлений от
131 журналиста (около 300 материалов). Все материалы были просмотрены
жюри и определены 13 победителей по
четырем номинациям, также обладатель
Гран-при. По итогам мероприятия всем
участникам конкурса были направлены
благодарственные письма».
Все, что написано вице-министром,
правда. Да, участвовало столько-то журналистов. Да, были определены 13 победителей. Но мой вопрос был о другом.
В этом письме я также пеняла на то,
что Комитет по развитию языков не проявляет интереса к моей работе в сфере
развития государственного языка. В
частности, о необходимости внедрения
методики проекта «Кобланды» – наизусть». В ответе написали: «Касательно
проекта «Кобланды» – наизусть. В целях
патриотического воспитания подрастающего поколения героический эпос
«Қобыланды батыр» включен в школьную программу по предмету «Қазақ
әдебиеті» и учебную программу филологических факультетов вузов». Да, это
тоже правда. Эпос «Қобыланды батыр»
изучают в 6 классе казахских школ. Но
мой вопрос и на этот раз был о другом.
Чиновников нельзя упрекнуть в том,
что они пишут неправду. Лживым является представление о том, что они вникают
в содержание обращений граждан страны. Мне приходится делать такой вывод,
основываясь на приведенной переписке.
В общем, правы мои друзья – об-
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Өмірде ата-ана баласы үшін
не істемейді?! Әсіресе, қазіргі
заманда бәрін істеуге бар.
Машина, үй сатып әперіп,
шетелге оқуға жіберіп, ұрпағы
үшін бар мүмкіндікті жасайды.
Ал олардың ата-әжелері де
сондай қадам жасауға қашан
да дайын. Демек көп ата-ана өз
баласының болашағын ойлап,
ішкен асын жерге қоятыны
анық. Қолдарынан келсе баласы үшін бәрін жасайды.
Осындайда ата-ана баласы үшін
жол, не көпір салғандар болды
ма екен деген сұрақ туындайтыны да рас. Ондай жомарт жандар
арамызда бар ма, жоқ па дөп айту
қиын. Тіптен бала үшін жол, көпір
салыпты деген әңгімені де естіген
емеспіз. Бірақ бар екен. Сондай
жанның бірі Алматы қаласына
онша алыс емес Байсерке ауылында тұратын жасы жетпістің

БАЛАЛАР ҮШІН

КӨПІР САЛДЫРТҚАН АТА
бел ортасына келген зейнеткер
Серік Байқасқаев қария жиеншары үшін темір жол бекетінен
аспалы көпір салыпты. Игілікті
істі ауыл тұрғындары білгенімен,
жалпақ жұрт біле бермейді. Біз
Серік қарияға жолығып, осы бір
істің анық-қанығын білген едік.
-2013 жылғы ақпан айында
зейнеткерлікке шыққаннан кейін
үш жасар Әкежан деген жиеншарымды қол шанаға отырғызып,
балабақшаға апарып жүрдім.
Екі аралық онша алыс емес. Тек
балабақшаға темір жол өткелі
арқылы жүрсем үш шақырымдай
жол жүруім керек болды. Ең
оңдысы көпшілік өтіп жүрген
темір жол бекетіндегі төте жол.
Онда төрт қатар темір жол бар.
Елдің көбі бастарын қатерге тігіп
жолдың үш қатарында тізіліп
тұратын жүк вагондардың астымен өтеді. Жолдың біреуі ашық.
Бұл жолмен анда-мұнда жүк пойыздары жүреді. Ақпанның аязды
бір күнінде үш қатарлы темір
жолдарда тұрған вагондардың
астынан бір қолымда шана, екінші
қолымда жиеншарым көтеріп
өтіп бара жаттым. Бойымның
ұзындығына қарамай төрт бүгіліп
өте бергенімде жиеншарым шыр
етіп, жылап қоя бергені. Шошып қалды ма деп таңдайын
көтердім. Ол жылағанын қой
мады. Не істерімді білмей үйге
қайттым. Осыдан кейін түнде де
кішкентайымыз жылайтынды
шығарды. «Шошып қалған ғой»
деп, қызым да, әжесі де жұбатып,
әрең-әрең қойдырды. Бірақ
кей түндері шошып оянатынды
шығарды. Сондай күннің бірінде
қылығы қызық, өзі сүйкімді жиеншарымды жұбатып отырып,
көзімнің тірісінде, күш-қуатым
барында темір жол бекетінен
көпір салдыруға ант бердім. Міне
осыдан бастап, ашпаған есігім,
жолықпаған адамым аз болмады.
Жиеншарым Әкежан үшін бірінші
болып, ауылдық округтің әкімі
Серікжан Ерекешовке кіріп:
– Халықтың-талап тілегі бойынша біз тұрған темір жол бекетіне
аспалы көпір салу туралы мәселе
көтеріп келдім. Аудан әкімдігіне
ұсыныс кіргізіңіз - деп едім, әкім
бірден: «Көпірден басқа жұмыс
бастан асады» деп шолақ жауап

қайырды. «Қолың тимейді екенау»- деп аудан әкім Қ.Медеуовке
талап сұраныстың мәтінін өзім
жазып, С.Ерекешовке жеткізуін
өтіндім. Бірақ өтінішім аяқсыз
қалып, еш жауап болмады. Әкімге
барып, жауап хат күткен күндерім
болды.
– Бұдан кейін не істедіңіз?
– Ауыл әкімінен күдерімді
үзіп, Іле ауданының сол кездегі
әкімі Қ.Медеуовке өзім кіріп
едім, ол да мәселенің шешілуіне
немқұрайлылық танытты. Осыдан кейін талабымды жоғарылата
бердім. Сұраныс салған сол
жылдардағы облыстың әкімі
А.Т.Мұсахановтан, Парламент
мүшесі С.Үмбетовтен, Қазақстан
теміржолының басшысы
А.Маминдерден де қайыр болмады. Араға жыл өтті. Ізденісім
ілгерлемеді. Жоғар жақтан үн, не
жауап хат та келмеді.
Содан ауылдағы үй-үйді аралап, 300 қол жиып, нар тәуекелмен
Приезидент Н.Назарбаевқа хат
жаздым. Хатты пошта арқылы 2014
жылдың 4 шілдесінде тапсырыспен
салып жібердім. Айдың соңына таман Қазақстан Республикасының
Көлік және коммуникация вицеминистрі М.Пшембаевтан; «Өз
кезегінде Министрлік Алматы
облысының әкімдігімен бюд
жеттік заңнамаға сәйкес қажетті
құжаттар мен есептерді ұсынылған
жағдайда республикалық бюджеттен мақсатты трансферттер
есебінен жаяу жүргінші көпірдің
құрылысын қаржыландыру
мәселесін қарауға дайын екенін
хабарлайды» -деген хабар алдым.
Қатты қуандым. Хатты тамыз
айында облыс әкімі А.Мұсахановқа
М.Пшембаевтың жауабымен
т а н ы с т ы р ы п к ө м е к ж а с а у ы н
сұрадым. Содан қалыптасқан
жүйемен М.Пшембаевтың хабарламасын Іле ауданының әкімі
Қ.Медеуовке де жетті. Бірақ көпір
салу мәселесін ауданды билеп
отырғандар емес, беймәлім біреудің
шешкеніне іштарлық жасады ма
білмеймін әкімдіктегілер маған
«Ауданда темір жол көпірін салуға
маманданған жобалаушылар жоқ,
қанша қаражат керектігі белгісіз,
бұл іске аспайтын шаруа»- деп, істі
әрі қарай жалғастырмайтын ыңғай
танытты. Уақыт болса зымырап,

бір жылдан асып кетті. Ізденісім
аяқсыз қалған соң, 2014 жылдың
тамыз айының соңынан желтоқсан
айының ортасына дейін, әртүрлі
жобалау мекемелеріне кіріп,
сұрастыра бастадым. Ақыры
Көлік және коммуникациялар жоб алау институты ЖШС
«ИНТРАНСКОМ»-ның басшысы
А.Мамедгасановқа жолықтым.
Бұл азаматтың өмірге көзқарасы
әкімдегілермен салыстырғанда оң
қалыптасқан екен. Мекемесінің
еліміздің аймақтарындағы бюджеті
мол үлкен жобаларға қатысушы
екенін, біздікі сияқты кіші
жобаларға қатыса алмайтынын,
алайда менің халықтың мұқтажын
шешуге ат салысып жүргенімді
құптап, мүмкіндігінше көмек
көрсететінін, аудан әкімінің хатын әкелсең қажетті жоспарлы
қаражаттың көлемін шығарып
беретінін айтты. Көп кешікпей
аудан әкімі Қ.Медеуовтың атынан хаттың мәтінін дайындап,
А.Мамедгасановқа 08.01.2015
жылы көпірді жоспарлауға керекті
қаражаттың есептемесін өз
қолымен әкеліп бердім.
Осыдан кейін көпір салу
мәселесінің алты діңгегі қағылды.
Алайда аудан басшыларының
ендігі шаруасы істі ары қарай
жалғастыру болатын. Іс жүзінде
олай болмады. Жұмыс осымен
тоқтады. Әкімдіктен күдерімді
үзіп, іске өзім қайта аралас
тым. Қаражат сұрап, құзырлы
мекемелердің табалдырығын тоздырдым. Қаражат пен жобалаушыны тауып, жоба дайындауға
күш салдым. Жобаны дайындаған
ЖШС «ЭлМ-ның» директоры
Л. Исатаеваға хабарлассам, жоба
дайын экспертизаға тапсырдым
деді. Бұл жұмысқа да өзім жүгіріп,
Талдықорғанда экспертиза жасайтын мекемеге бардым. Ойым
жұмысты тездету еді. Бұл жердегі
мәселе мекеме басшысы Н. Чембаев экспертизаға қаражат аударған
кезде жасалады деп жауап берді.
Бұған қаражат табылып, көпірдің
жұмысы 25. 08. 2016 жылы экспертизадан өтті. Бірақ бұл жұмыстың
қорытындысы тек үш жылға жарайды дегені. Жарты жыл жүгірген
еңбегім құрдымға кетпесін деп,
көпір жұмысына мықтап кірістім.
Көпір үшін жүгіріп жүргеніме көбі

күлді, тіптен ауыл мен ауданның
және басқалар мені сыртымнан
арызқой деп жақтырмайтынды
шығарды. Бұдан кейін де шындап
айқасқа кірістім. Біраз лауазымы
бар шенеуніктерге кіріп көмек
те сұрадым. Бірде аудан әкімі
Қ.Медеуов кіргізбеуге нұсқау
берген деп, есік алдындағы
күзетші кіргізбеді. Амалым таусылып, әкім түскі тамаққа баруға
жиналып, сыртқа шыққанда
жолықтым. Әкім мені жылы
сөзбен шығарып салды. Осыдан
кейін бюракраттардың әрекеттерін
зерделеп, жүйкемді тоздырмауға
тырысып, қулыққа көштім. Президент әкімшілігінен, М. Пшембаевтан келген құжаттарды көрсетіп;
«Мына құжаттарға не деп жауап
бересіз, егер де сіздердің жасап
жатқан кедергілеріңіз ол жаққа
жетсе, не дейсіздер?» деген сауал
қойып, алдарына да бардым. Бұған
кейбір шенеунік ыңғайсызданып,
шешеміз деп шығарып салып
та жүрді. Шаруам шешілмей
сергелдеңге түсіп жүргенде есіме
бір ой келді. Ол 17. 10. 2016 жыл болатын. Алматы облысының әкімі
А.Баталовқа көпір құрылысын
келесі жылға жоспарға еңгізуді
сұрап хат жаздым. Жауап болмады. Әкімге өзім баруға тура келді.
Оның себебі де бар еді. Аудан
әкімі көпір құрылысын жасатуға
талпыныстары барын білдім. 2017
жылдың сәуірінің басында бюджеттен көпірге ақша бөлуінуін
көзбе-көз білу үшін облыс әкімі
А.Баталовтың қабылдауына сағат
10-да жазылдым. Ертеңгі 10-нан
кешкі 5-ке дейін хабар болмады. Мен осы кезде Баталовтың
әкімдіктің ішінде әлде кімдермен
қабырғадағы стенд материалдармен танысып жүргенін көріп
қалдым. Бірақ әкім кабинетіне
кірмеді. Сағат кешкі 5-тен асқан
соң, облыстық іс басқарушысы Тимур Ермековке кіріп, Баталовтың
қабылдауына жазылған едім,
кіруім керек деп едім, «Баталов
жоқ, отпуска» деп міз бақпады.
Мен әкімді көргенімді, қазір
рұқсатсыз кіремін дегенім де,
іс басқарушы «күте тұрыңыз»
деп жоғары қабатқа шығып
кетті. Аздан соң, әкімнің бірінші
орынбасары Тұрлашев сізді
сағат 7-де қабылдайды, күте

тұрыңыз деді. Кешкі сағат 7-де
орынбасардың кабинетіне кірдім.
Тұрлашев бірден «ақша жоқ,
көпір салуға жағдайымыз болмай тұр» деп айта бастағанда мен
М.Пшембаевтың хатына сілтеме
жасап, «неге министрліктен
сұрамайсыздар, олар рұқсат беріп
отыр ғой» дедім. Ол үнсіз қалды.
Осы сәтте оның терезесінен
Президент Назарбаевқа арнап
ескерткіш мүсіні орнатылғаны
және 3 гектардай алаңды қаптаған
қызыл мрамор тасымен жұмыс
істеп жатқан құрылыс жұмыс
тарын көрдім де, «мына құры
лысқа ақшаны қайдан тауып
жатырсыңдар» деп, Тұрлашевке
төтесінен сұрақ қойғанымда, ол:
«көпір құрылысының артында
сұраушысы бар екенін Баталовқа
айтамын»- деп қалды.
– Ол ұзаққа созылды ма?
– Жоқ, 11 сәуірде облыстық
бюджет басқармасынан облыстық
мәслихаттың қарауына кіргізу үшін
қаржы бөлуге бюджеттік өтінім
жасақталып жатқаны туралы маған
хат келді.
2016 жылы 30 қарашада
Талдықорғанда Н.Назарбаевқа
ескерткіш ашылды. Сонда
министрліктің көпірге бөлінуі
мүмкін қаражат сол ескерткішті
тұрғызуға кеткен ғой деген ой
келді маған. Бұдан кейін де талай
мекеменің табалдырығын тоздырдым десем болады. Қаражат
табылып, көпір құрылысы 2018
жылдың басында үш мәрте тендер өткізуге хабарлама берілді де
үш мәрте ШЖС «РСУ-1», ЖШС
«Казстройэкспорт», ЖШС «ГОСЗАКУП Профи Центр» қатысқан
тендерлердің нәтижелері іле шала
жойылып отырады. Осыдан кейін
ауданның «Жолаушылар көлігі
мен автомобиль жолдары бөлімі»
мемлекеттік мекемесінің басшысы
Е.Нұрқасымовқа жолықтым. Ол
өткен тендерлерде заң бұзушылық
болғандығын айта келіп, ендігі
тендерге қатысатын мекеме көпір
құрылысын бастайтын айтты.
2018 жылдың 14 қарашасында
облыс әкімінің бірінші орынбасары Л.Тұрлашев ЖШС «ЕР НУР
СТРОЙ И К» мекемесі тендерді
ұтып алып, көпірді салатын болды
деп хабардар етті. Көпір салынып,
2020 жылдың екінші тоқсанында
пайдалануға берілді.
– Жеті жылға созылған сіздің
арызыңыз осылай іске асқан екен
ғой?
– Солай десе болады. Мен
ізденбесем, ол аспалы көпір әйтеуір
салынуы керек еді. Себебі көпір
ауыл тұрғындарына аса қажет болатын. Әсіресе кішкене сәбилердің
қауіпсіздігі үшін. Бекеттің екі
жағын да ауыл болды. Халықтың
талап-тілегін тыңдай білетін ауыл,
аудан, облыс шенеуніктері біз
сияқты қарапайым адамдарды ұзақ
жүгіртпей дер кезінде қолға алса,
бұл шаруа бір жыл болмай бітетін
еді. Олар олай істемеді. Сөйтіп,
мен жиеншарыма берген антымды орындадым. Сол кездегі үш
жастағы жиеншарым Әкежан қазір
он үшке толды.
– Сіздің осы аспалы көпірге қа
тысыңыз барын ауыл тұрғындары
біле ме?
– Біледі. Көпір жасалып
жатқанда басы-қасында болдым.
Құрылыстағы құрылысшылардың
ішінде Бекзат деген жігіт: «Аға,
сіздің атыңызды бір жерге жазып
қояиық» дегенде мен келіспедім.
Маған бәрінен де әрі-бері өткенде
балалардың өмірінің қауіпсіз болуы
әлдеқайда қымбатты болатын.
– Әңгімеңізге рахмет.
Сұхбаттасқан
Жексен АЛПАРТЕГІ
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ӘЗІЛ-ШЫНЫ АРАЛАС
Алматыда жер сілкініп жатса,
күйеуі әйеліне:
– Алма, не істейміз?! Енді
қайттік, далаға шығамыз ба?! десе, енді ғана шайын ауызына
ала берген әйелі:
– Білмеймін, Мәулен, терлеп
отырмын, қазір суға шомылып
шықтым ғой, – депті...
Ал, басқа осындай бір отбасында:
Жұмыстан шаршап келіп
ұйықтап жатқан күйеуін
оятқан әйелі:
– Қалдыбай, жер сілкініп жатыр! Тұр! Не істейміз?! – десе,
ұйқысын қимаған күйеуі:
– Қазір қояды ғой, – деп әрі
қарай ұйықтай беріпті.
Міне, ағайын, біздің қазекең
қандай сабырлы, ұлы халық!
***
Ертеректе бір топ жас ақын
түнделетіп ағаларының үйіне
келеді. Үй иесі құрақ ұшып,
шөлмегін шығарып, әйелі
қалған күрішін жылытып, шай
береді. Сонда ақындардың бірі
әзілдеп:
– Жеңеше, көп рақмет
күрішіңе, Жарады күрішің
де бір ісіңе, – дей бергенде,
Баянғали ақын:
– Күріштен артық қандай ырыс
керек, Қаңғып жүрген кісіге түн
ішінде! – деген екен.
***
Құрылыс фирмасының
бастығы қала әкiмiмен
сөйлесiп отыр:
– Бiздiң фирмада артық
«Мерседестер» бар. Бiз сол
«Мерседестiң» біреуін сiзге
сыйласақ па деп едiк.
– О не дегенiңiз?! Менiң ондай
қымбат сыйлықты қабылдауға
қақым да жоқ және арым да
бармайды.
– Онда былай жасайық. Бiз
сол «Мерседестi» Сiзге 100
долларға сатайық.
– Онда жарайды, келiстiм. Бiрақ
мен дәл сондай бағаға сiзден
бiр «Мерседес» емес, екi «Мерседес» сатып алсам деймiн.
***
– Кезiнде әке-шешемдi бекер
тыңдамаппын. Қазiр соған
өкiнiп жүрмiн.
– Әке-шешең не деп едi?
– Қайдан бiлейiн? Айтып
тұрмын ғой, тыңдамаппын!
Дайындаған: Қажымұқан ҒАБДОЛЛА
№25 санда шыққан
сөзжұмбақтың жауабы

КҮНДІЗГІ ҰЙҚЫ НЕ ҮШІН ҚАЖЕТ?
АҚШ ғалымдары күндізгі уақытта қандай
адамдардың ұйықтауы маңызды екенін
анықтады. Бұл туралы Доктор Питер
жазды.
Ұйқымыз жеткіліксіз болған
сайын, біз күні бойы өзімізді нашар сезінеміз. Бас ауыруып, дене
әлсіреп тұрады. Келесі күні денені
қалпына келтіру және қалыпты
жұмыс істеу үшін кем дегенде 7-8
сағат ұйқы қажет.
Күндізгі жарты сағаттық ұйқы
жағдайды жақсартады. Әрине, бұл
ұйқы ағза үшін жеткіліксіз, бірақ
ми «қайта зарядталады», дене сергіп
қалады.
Ғалымдар күндізгі ұйқының адамға
пайдалы екенін айтады. Күндізгі ұйқы
жақын арада дәрі ретінде тағайындалуы мүмкін.
Бірнеше зерттеулер оның ағзаға пайдасын анықтады. Сонымен, күндіз 20 минут ұйықтап алу: есте сақтау, зейіннің
шоғырлануын жақсартады, ашуланшақтықты азайтады
және көңіл-күйді көтереді.

Кейбір адамдар үшін күндіз ұйықтау пайдалы
ғана емес, тіпті қажет болуы мүмкін, деп жазады британдық Express басылымы. Мысалы, гипертонияменауыратын адамдарға
керек. Америкалық ғалымдар зерттеу
жүргізіп, содан кейін олар күндіз
аздап ұйықтап алу қан қысымын
төмендетеді деген қорытындыға
келді.
«Түстегі ұйқы қан қысымын
басқа өмір салтын өзгерту сияқты
төмендетеді. Мысалы, тұз бен
алкогольді тұтынуды азайту қан
қысымын 3–5 мм сынап бағанасына
төмендетуі мүмкін. Күндізгі ұйқы да
осындай әсер етеді», - дейді кардиолог
Манолис Каллистратос.
Егер гипертониялық науқастар
күндіз ұйықтаса, онда қысым төмендейді,
демек, жүрек-қан тамырлары ауруларының
қаупі айтарлықтай төмендейді. Мысалы, инфаркт алу
мүмкіндігі 10%-ға азаяды.
massaget.kz
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ІЛИЯС МІНГЕН ҚАРАГЕР
Семей қаласындағы Абай атындағы
әмбебап кітапхананың ұйымдастыруымен
жазушы-журналист, «Қазақ тарихы»
журналының бас редакторы Әбділдәбек
Салықбайдың 60 жылдық мерейтойының
бастамасы ретінде «Ілияс мінген Қарагер»
атты онлайн кездесу өтті.

Меншiк иесi:
«Қазақ үні» ЖШС
Президент –
Қаныш ЖАРЫЛҚАСЫН

Әбділдабек Салықбайдың
мерейтойына жыр-шашу

Алаш қаласындағы Абай атындағы
әмбебап кітапхана директорының орынбасары Гүлмира Аязбаеваның ұйымдастыруымен
өткен ауқымды шараға Шығыс Қазақстан мен
Абай облысы кітапханашылары түгелге жуық
қатысты. Алғашқы болып сөз алған қазақтың
сұрапыл ақыны Әбубәкір Қайран екі облыстың
кітапханашылары мен оқырмандарына кеш
кейіпкерін толығырақ таныстырып шықты.
Шара барысында жазушының сонау 1998
жылдан бастап күні бүгінге дейінгі кітаптары
туралы мол мәлімет берілді.
Соңыра «Ақынға қара сөзден өлең оңай»
дегендей, мерейтойға жырдан шашу шашты.
Кездесу сауал-жауап ретінде жүрді. Мерейтой иесі оқырмандардан келген сауалдарға жауап беріп, еркін пікір алмасты. Сонымен қатар
журналист-жазушы Әбділдәбек Салықбайдың
«Айдана мен Ақжолтай» және «Ілияс мінген
Қарагер» атты кітаптарының қашықтан тұсауы
кесіліп, оқырманға таныстырылды.
«Осынау кездесудің өтуіне ұйытқы болып, Шығыс Қазақстан облысы мен Үржар
ауданының әкімшіліктеріне хат жолдап,

Қиындық, ауырлыққа қарамастан,
Еңбекке жас кезінен араласқан,
Ерлердің ер көңілді бірі осы деп
Сүйініп қарады Күн, қарады Аспан.
Мінезі – арайланған таңғы мезет.
Талант, жігер берді тағдыр жебеп.
Маңдайлы Мақаншының бір тұлғасы –
Ұрпағы Салықбайдың Әбділдабек!

нәтижесін қадағалаған Қазақстан Жазушылар одағының Басқарма Төрағасы Ұлықбек
Есдәулет пен Бауыржан Жақыпқа айтар
алғысым шексіз. Осындай тілеуқор басшыларым Һәм жанашыр әріптестеріміз барда тың
туындыларымыз өз оқырманының жүрегінен
орын ала беретіні сөзсіз», – дейді мерейтой
иесі Әбділдәбек Салықбай.
Осы іс-шараның тұздығы ретінде ақын
Әбубәкір Қайранның жыр-шашуы ұсынылып
отыр.
Медет БОЖАН
Семей қаласы

Алды-артын тең болжаған бұл азамат,
Білгендер үлгі алады бұған қарап.
Кеп-кеше көкке ұмтылған шыбық еді,
Бұл күні тамырланып, болды дарақ.

Бас редактор –
Құлтөлеу МҰҚАШ
Бас редактордың бірінші орынбасары –
Зейнолла АБАЖАН
Qazaquni.kz ақпарат агенттігінің
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Ақмола облысы:
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Журналшы һәм жазушы, редактор,
Шыңдағы қыран құстай түлеп-ақ тұр.
Жан жары, үш ботасы ұясында,
Білетін әрбір жанға, міне, бақ бұл!

Арқалық қаласы:
Нұрсұлтан НҰРМАН
(8-702-688-84-87)

Ел-жұрты мақтан етер өскен ұлын,
Өскен ұл өркені ғой текті елінің.
Оңаша орда тігіп алды бүгін,
Түлегі «Қазақстан мектебінің».

Жезқазған қаласы:
Жанат АСАНҚАЛИ
(8-702-384-12-00, 8-707-261-20-98)

Маңайын масайратты, көрікті етті,
Басынан талай нөсер төгіп те өтті.
Еленіп еңбегінің нәтижесі
Алпысқа Әбділдабек келіп жетті!

Қостанай облысы:
Төлен РАМАЗАНҰЛЫ (8-701-174-06-70)

Мерейтойы құтты болсын деп айтамыз,
Шаттанып, мәртебесін зорайтамыз.
Шыққан соң ортамыздан, осындайда,
Қол соғып, қуанбайық қалайша біз!
Әбубәкір ҚАЙРАН,
Ақын, Халықаралық «Алаш» әдеби
сыйлығының лауреаты

Алматы облысы:
Мәди ИСЛАМ (8-775-119-12-13)

Қарағанды облысы:
Ахметқали ХАЛЕНОВ (8-701-450-30-18)

Семей қаласы:
Рахат АЛТАЙ
(8-775-998-15-39)
Түркістан облысы:
Әбдіғаппар АЙДАР
(8-702-475-75-66, 8-771-390-73-75)
Асылхан ӘЛІ (8-701-626-88-32)
Түркістан қаласы:
Әтіргүл ТӘШІМ (8-702-489-47-23)
Тарату бөлімі:
Нұр-Сұлтанда:
Жасұлан ИСА
(8-776-120-19-72)
Шымкентте:
Мүтән ИСМАЙЫЛ
(8-701-692-1340),

ÓLKE

Астанада «Алты Алаш»
дүңгіршіктерiнде сатылады
(8-701-572-88-47)

СЕМЕЙЛІК ТІЛШІЛЕР ОҚУШЫЛАР
ЕҢБЕГІНЕ ҚОЛДАУ БІЛДІРДІ
«Туған елге тағзым» өлкетану
- зерттеу экспедициясының аясында Семей қаласындағы физика-математика бағытындағы
Назарбаев Зияткерлік
мектебінде «Туған қалам –
Семейім» атты конференция
өтті. Шаһардағы ауа мен Ертіс
өзенінің ластануы, қоқыс
мәселесі жайлы өткір сұрақтар
сөз болған жиынға жергілікті
ғалымдар, ірі өнеркәсіп
өкілдері мен журналистер
қатысты.
Қонақтарға зерттеу барысында анықталған фактілерді
дәлелді келтіре білген
шәкірттер өздерінің ізденімпаз,
ұлтжанды, еңбекқорлығымен
тәнті етті.
– Сіздердің көтеріп отырған
мәселелеріңіз жайлы осы залда отырған әріптестерімнің
қалам тербемегені кемде-

кем. Енді міне, қала үшін
«бас ауыртатын» ортақ
проблемаға сіздердің үн қосып
отырғандарыңыз бізді ерекше
қуантады. Біз біріксек қана оң
нәтижеге қол жеткізе аламыз.
Сіздердей талантты жастарды
қолдауға әрқашан дайынбыз,
– деді республикалық «Литер»

газетінің облыстағы тілшісі
Айман Шарипханова.
Конференция аясында
еліміздегі бұқаралық ақпарат
құралдары өкілдерінің кәсіби
мерекесі қарсаңында ұзақ жылғы
әріптестік еңбектері үшін журналистерге «Назарбаев Зияткерлік
мектептері» ДББҰ, мектеп

әкімшілігі атынан Алғыс хаттар
мен естелік сыйлықтар табыс
етілді.
Лайықты құрметке ие
болғандар арасында «Qazaqstan»
ҰТА облыстағы тілшісі Ержан
Жақып, «Хабар 24 kz» арнасының
облыстағы тілшісі Ә.Өтешова,
«Литер» газетінің облыстағы
тілшісі А.Шарипханова, «Семей таңы» газетінің редакторы Р.Пұшпақова, «Arnapress.
kz» ақпарат агенттігінің бас
редакторы Р.Мусина, «SemeI»
телеарнасының тілшілері
А.Ертісбаев, А.Кәлімбеков,
«Вести Семей» газетінің тілшісі
В.Донковцева, «Ертіс өңірі»
газетінің дизайнері А.Рахымбаева,
«Объектив Восток» ақпарат
агенттігінің бас редакторы
Н.Перцева сынды өз ісінің хас
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ҚАЗАҚТЫҢ МҰҢЫ МЕН ШЫНДЫҚТЫҢ ЖЫРЫ – «ҚАЗАҚ ҮНІ» ГАЗЕТІНЕ ЖАЗЫЛЫҢЫЗДАР!
ЖАЗЫЛУ ИНДЕКСІ – 65380
«Қазпошта» арқылы жазылу бағасы:

1 ай

қала

429,24 3 ай

қала

1287,72

6 ай қала

2575,44 12 ай

қала

5150,88

1 ай

ауыл/аудан

447,86 3 ай

ауыл/аудан

1343,58

6 ай ауыл/аудан

2687,16 12 ай

ауыл/аудан

5374,32

Газет ҚР Мәдениет және ақпарат
министрлiгiнде 19. 12. 2012 жылы тiркелген.
Куәлiк №13976-Г (Алғашқы куәлік
№1270-Г, 01. 08. 2000 жыл).
Автордың пiкiрi мен редакция көзқа
расы сәйкес келе бермейтiнiн ескер
темiз. Қолжазбалар өңделедi және
қайтарылмайды.
Жарнама мәтiнiне жарнама берушi
жауап бередi.
Газеттен көшiрiлiп басылса, сiлтеме
жасалуы шарт.
Газетте «Қазақпараттың»
материалдары пайдаланылды.
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