ЕЛБАСЫ
НАУРЫЗ КӨЖЕ
БЕРЕ МЕ?

Ұлжан БАЙБОСЫНОВА:

ПРЕЗИДЕНТ ШЫРШАСЫН
БІЛЕТІНДЕР ЕЛБАСЫНЫҢ
ЖЫЛБАСЫ КӨЖЕСІН ДЕ КҮТІП ЖҮР

СЕНСАЦИЯ:
КАЗАХСКОМУ
ЯЗЫКУ СВЫШЕ
70 ТЫСЯЧ ЛЕТ?!

«ІНЖУ-МАРЖАН» –
ҚҰНДЫ ЖӘДІГЕРЛЕРІМІЗДІ
КЕҢІНЕН НАСИХАТТАЙТЫН
БАҒДАРЛАМА

5-бет

6-бет

12-бет

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АПТАЛЫҚ
www.qazaquni.kz

qazaquni2000@gmail.com

2000 жылғы 11 тамыздан шыға бастады
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ҚАЗАҚ ТІЛІН

ҚАЗАҚТЫҢ ҮЙРЕНІП
ЖАТҚАНЫ – ҚАСІРЕТ!
Қасым ҚАЙСЕНОВ:

АЛДЫҢДА
АҒАЛАРЫҢ
АЗАЙМАСЫН
...Мен бұл арада менің
батырлығым Бауыржаннан
артқаннан көп жазды деп
айтпаймын. Бауыржан деген
недоступный адам болатын. Оған
екінің бірінің қолы жете бермейтін.
Ол – Баукеңнің былайғы жұртқа
суықтығы, менмендігі емес, ол
оның жаратылысының биіктігі,
табиғатының өзгеше сиректігі.

7

8-9
бет

бет

Қарағанды
облысының әкімі
Ерлан Қошанов облыстық
тілдерді дамыту жөніндегі
басқармасын сынға алып, сөйледі.
Сөйлегенде бүй деді:
– Тіл оқытудағы әдістемелік құралдарыңыз,
методикаларыңыз сын көтермейді. Мен
бір ғана мысал келтірейін, бір әріптесім өз
ниетімен, орталықта қазақ тілі мен француз
тілін бір мезетте оқи бастады. Базалық
француз тілін меңгерді де, қазақ тілін үйрене
алмады. Демек әдістемеде шикілік бар.
Тілдің дамуы – ұлттың болашағына,
елдің келешегіне байланысты. Ал
егер біз оған осылай атүсті
қарайтын болсақ, қайда
барамыз ертең?».

ҚАРАҒАНДЫ ҚАШАНҒЫ

РЕСЕЙДІҢ БІР ГУБЕРНИЯСЫНДАЙ

БОЛА БЕРЕДІ?

Ағылшын суретшісі Джимми Нельсон таяуда жер бетінен із-түзсіз құрып
кеткелі тұрған ұлт пен ұлыстардың суреттерін жариялады. Сонда чукша, ненецтермен қатар біздің қазақ та тұр! Алладан теріс айналса, ана тілін тәрк етіп,
ұлттық әдебиетіне елінің ары мен ұяты, ожданы деп қарамаса, Алаштың да
жер бетінен із-түзсіз жоғалып кетуі мүмкін?! Міне, мәселе қайда жатыр?!.

Удар по отличникам –
МОН отменило привилегии
АЛТЫНБЕЛГИЦЕВ
11
бет

Министерство образования и науки РК нанесло ощутимый
удар по институту школьных отличников – отменило привилегии при поступлении в вуз обладателей знака «Алтын
белгі» (выпускников, отучившихся все классы на отлично).
Отныне при поступлении в вузы МОН сделало ставку на
показатели несовершенного, коррупционного ЕНТ, а все
результаты за 11 лет отличной учебы – коту под хвост!

7

бет

ҚОНАЕВ
АТА-ТЕГІНІҢ
АҚИҚАТЫ

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

10
бет

Жазылу индексі – 65380

2

Ақпарат
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ЖАСТАР ЖАҢА
ӘЛЕМГЕ ЖОЛ САЛАДЫ
ҚР Президенті Нұрсұлтан
Назарбаев «Жас Отан»
жастар қанатының IV съезіне
өз құттықтауын жолдады.
Оны съезд делегаттарына
Мемлекеттік хатшы Гүлшара
Әбдіқалықова оқып берді.
«Қазір бүкіл әлем ауқымды
өзгерістерді бастан кешіруде.
Төрткүл дүние төртінші өнеркә
сіптік революция дәуіріне
қадам басты. Біз ұзақ мерзімді
мақсаттарымызға қол жеткізу
үшін осындай қарқынды
өзгерістерді де пайдамызға
асыруымыз қажет. Сол
үшін біз Қазақстанда саясиэкономикалық, рухани және
әлеуметтік жаңғыруларды
қолға алдық», – делінген
Мемлекет басшысының құт
тықтау хатында. Президент
«Болашаққа бағдар: руха
ни жаңғыру» бағдарламасына
ерекше тоқталды. Аталған
құжатта ұлттық сана мен таяу
жылдары қолға алуды қажет
ететін міндеттер белгіленген.
Соның ішінде латын әліпбиіне
көшу, цифрлық технология
лар, үш тілді білім беру және

Бұл туралы Мәжілістегі «Нұр
Отан» партиясы фракциясының
мүшелері атынан Үкімет бас
шысы Бақытжан Сағынтаевқа
жолданған депутаттық сауалда
айтылды. Ауыл шаруашылығы
тауарларын өндірушілердің
көктемгі егістік жұмыстары

СЕНАТОРЛАР БІР КҮНДІК ЖАЛАҚЫЛАРЫН
ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАНҒА АУДАРАДЫ
Шығыс Қазақстан облысында тұрғындар су тасқынынан зардап
шегуде. Осыған байланысты бірқатар аудандарда төтенше жағдай
жарияланды.
«Қардың күрт еруі мен
толассыз жауын-шашын
салдарынан өзендерде су деңгейі
шамадан тыс көтеріліп, бес
қала (Аягөз, Өскемен, Риддер,
Шемонаиха, Семей) және 12
аудан су тасқынына ұшырады.
Жергілікті атқарушы орган та
биғи апатқа байланысты тиісті
шаралар қабылдауда. Бар
лық шығысқазақстандықтар
жұмылып, тілсіз жауға қарсы
белсене күресіп жатыр. Алайда,
техника мен адам күші барынша
жұмылдырылуына қарамастан,

тағы басқа маңызды мақсаттар
бар. Ал «Төртінші өнеркәсіптік
революция жағдайындағы
дамудың жаңа мүмкіндіктері»
атты биылғы Жолдауда жаңа
заман талаптарына бейімделу
мен жоғары жетістіктерге
жетудің жолдары көрсетілді.
Бес әлеуметтік бастама да біраз
мәселелерді шешуге мүмкіндік
береді.
«Сендер ата-бабаларымызға
арман болған, біздің буыны
мыз қалаған Тәуелсіздікті ба

янды етіп, біздің жеңісті жолы
мыз бен жасампаз дәстүрімізді
лайықты жалғастыруға тиіс
тісіңдер. «Жаңа әлемге жол са
ламыз» деген съездің атауы да
жастарымыздың жаңашылдыққа
деген ұмтылысын аңғартып,
көңілге қуаныш ұялатады. Мен
сендердің тың бастамаларыңды
әрқашан қолдаймын. Ендеше
жаңа әлемге салған жолдарыңыз
әрдайым ашық әрі даңғыл бол
сын!» – деген ақ тілегін білдірді
Елбасы.

ДЕПУТАТТАР ДИЗЕЛЬ БАҒАСЫН
АРЗАНДАТУДЫ ҰСЫНДЫ
Депутаттар көктемгі
егіс жұмыстары үшін
диқаншыларға арналған дизель отынының бағасын тағы
25-30 пайызға төмендетуді
ұсынды.

www.qazaquni.kz

қарсаңында жанар-жағармай ма
териалдары, атап айтқанда дизель
отыны бағасы жыл сайын өсіп
отыр. Мәселен, 2015 жылдан бері
баға 1,9 есе өскен. Мұндай жағдай
егін мен мал шаруашылығы
өнімдерінің едәуір қымбаттауына
соқтырып, өңірлердегі көптеген
шаруалардың қаржылық жағ
дайын қиындатады.
Депутаттардың пайымын
ша, бұған ауыл шаруашылығы
өнімдеріне жанар-жағармай
материалдарының жұмсалатын
шығындарының үлесі 25 пайызға

ИПОТЕКАЛЫҚ
ВАЛЮТАЛЫҚ ҚАРЫЗ
ТЕҢГЕГЕ
АУЫСТЫРЫЛАДЫ
Ұлттық банк баспана үшін
валютамен қарыз алғандардың
төлемін теңгеге ауыстырмақ. Ол
үшін «Ипотекалық қарыздарды
қайта қаржыландыру»
бағдарламасына түзету
енгізілді.
Доллармен несие алған азаматтар
банкке өтініш жазуына болады. Бұл
девальвация әсерінен берешегі артып
кеткендердің төлемдерін жеңілдетуге
жол ашады. Айта кетейік, елде 23
мыңдай адам ипотекалық несиені
АҚШ ақшасымен алған.
– Олардың көбісінің жалғыз бас
панасын сақтап қалу үшін, екінші
деңгейлі банктермен келісімге қол
жеткізілді. Бұл Елбасының биылғы
халыққа арнаған жолдауында
айтылған тапсырмаға орай жүзеге
асты. Президент 2016 жылдың 1
қаңтарына дейін валютамен қарыз
алғандарға жеңілдік жасауды
міндеттеген. Борышкер 2015 жылғы
тамыздағы девальвацияға дейінгі
курспен қарызын қайта есептеткен
де, берешегі 2 есеге дейін қысқарады,
– деді ҚР Ұлттық банкі басқарма бас
шысы Миниса Хуспутдинова.

дейін жетуі себеп болуда. «Үкімет
көктемгі егіс жұмыстарын жүргізу
үшін дизель отынының бағасын
өндірілетін зауыттан алғанда
1 литріне 130 теңге белгілеген.
Ал өңірлерге жеткізілуін ескер
сек, бұл баға орташа есеппен
150 теңгеге дейін көтеріледі.
Осыған байланысты белгіленген
дизель отынының бағасын қайта
қарап және оны 25-30 пайызға
дейін төмендету туралы мәселені
қарастыруыңызды сұрайм ыз»,
– деді депутат Жексенбай
Дүйсебаев.

«ТҰРҒЫН ҮЙ ҚҰРЫЛЫС ЖИНАҚ
БАНКІ» КІМНІҢ ҚОЛЫНДА КЕТЕДІ?
Депутаттар «Тұрғын үй
құрылыс жинақ банкін»
сатуға қарсы шықты.
Мәжілісмендердің айтуынша, мемлекет есебінен
төмен пайызды ипотекалық
несие беріп отырған банк
шетелдіктердің қолына
түссе, жұрт жеңілдіктен
қағылуы мүмкін.
Миллионнан астам са
лымшысы бар «Тұрғын
үй құрылыс жинақ банкі»
жекеш елендірілетін нысан
дардың қатарында. Үкімет
қалталы кәсіпкер тауып,
қаржы ұйымын сатқалы
отыр. Ал депутаттар банк
жеке олигархтың қолына
өтсе, қожайыны мемлекеттік
жеңілдіктерді алып тастай
ды деп күдіктенеді. Өйткені,
бизнестің көздегені табыс
екенін мәжілісмендер жақсы
біліп отыр. Яғни, «Тұрғын
үй құрылыс жинақ банкі»
жекешеліндірілсе үй бағасы
қымбаттап кетуі мүмкін. «Ин
вестор келсе, өзінің заңын
енгізеді, тәртібін орнатады.
Сондықтан мен қарсымын
жекешелендіруге. Оны әлде де
болса тереңірек зерттеу керек.

Сосын барып қалай ұтымды
болады, халыққа түсіндіріп ба
рып, жекешелендіру керек», –
деді Мәжіліс депутаты Омар
хан Өксікбаев. Депутаттардың
сауалына «Бәйтерек» холдингі
төрағасының орынбасары
мандытып жауап бере алма
ды. Ал, Ұлттық экономика
министрі Тимур Сүлейменов
«Тұрғын үй құрылыс жинақ
банкіндегі» барлық жеңілдік
сақталады және банк
«Нұрлы жер» мен «7-20-25»
бағдарламасына қатысады
деп банкті қалай да сатуға
білек сыбанып отыр. Халық
қалаулылары шенеуніктердің
мемлекеттік мекемелерді сату
саясатына да көңілдері тол
майтындарын ашық айтты.
Бізде пайда түсіретін нысан
болса бірден сата бастай
мыз. Өйткені, оған ықпалды
біреулер көз салады. Үкімет
қазына қаржысына салынған
нысандардың көбін өз
құнынан 50 пайызға дейін
төмен бағаға сатып жіберген.
Егер атқамінерлер осы
алған беттерінен таймаса,
мүлік туралы заңға өзгеріс
енгіземіз дейді төменгі палата
мүшелері.

орын алып отырған жағдай
қосымша қаржылай қолдауды
қажет етеді», – деді Дүйсенғазы
Мусин Сенаттың жалпы оты
рысында. Осы орайда Д.Мусин
бұл мәселеде ауызбіршілік пен
ағайыншылықты, қамқорл ық
пен көмек көрсету қажеттігін
атап өтіп, бір күндік жалақыны
Шығыс Қазақстанға аударуды
ұсынды. Өз кезегінде Сенат
төрағасы Қасым-Жомарт
Тоқаев және өзге де әріптестері
сенатордың бұл ұсынысына
қолдау білдірді.

САУДА ОРТАЛЫҚТАРЫНЫҢ
ӨРТКЕ ҚАУІПСІЗДІГІ ТЕКСЕРІЛЕДІ
Үкіметтің кезекті отырысында Кемероводағы жантүршігерлік
оқиға бізге сабақ болуы тиіс деген ҚР Премьер-Министрі Бақытжан
Сағынтаев еліміздегі барлық сауда орталықтарын өрт қауіпсіздігіне
шұғыл тексеру жүргізуді тапсырды.
Жалпы, Қазақстанда мыңнан
астам осындай сауда және ойынсауық нысандары бар екен. Енді
оның барлығы жыл соңына
дейін толық тексеруден өтуі
тиіс. Бұрындар Төтенше жағдай
комитеті орталықтарды тек
бекітілген жоспарға сай жылына
тек бір рет тексеріп келген-ді.
Алпыстан астам адамды ажал
құштырған Ресейдегі алапат
өрттен шошынған Үкімет
сақтанудың амалын шұғыл
қарастыра бастады.
Еліміздегі азаматтар балашағасымен киім-кешек алып,
кино көруге тамақ ішуге баратын

барлық орталықтарды жыл
соңына дейін «101» қызметі өрт
қауіпсіздігіне түгел тексеруі тиіс.
Яғни, апаттық есіктері ашық
па? Оқыс жағдай бола қалса
қажетті сатылар мен тілсіз жауды
ауыздықтайтын құрылғылар мен
дабыл белгілерінің бар-жоқтығы
қаралады. Оған қоса Төтенше
жағдай комитеті ұсыныс әзірлеп
жатыр. Бұл құжат қабылданып
жатса, өрт сөндірушілер тек
серуді жоспарсыз жүргізетін
болады. Ал, тексеру кезінде
қауіпсіздік талаптарын бұзғандар
анықталса, жаппай қатаң жаза
ланады.

ШЫҒЫСТЫҢ ӘКІМІ
ШАРАСЫЗДЫҒЫН КӨРСЕТТІ
Көктем енді күшіне ене басталысымен Шығыс аймақ тасқын судың
астында қалды. Бірнеше елді мекендерде адамдар баспанасынан
айырылып, енді қайда барарын білмей дал. Облыс әкімі Даниал
Ахметов шарасыздан Үкімет басшысына шағымданды.
Даниал Ахметовтың айту
ынша, облыста қайықтан бас
тап, қарапайым су өткізбейтін
киімдерге дейін жеткіліксіз екен.
Соған қарағанда әкім Шығыс
аймаққа биыл көктем келеді деп
күтпеген болуы керек.
– Бәке, Төтенше жағдайлар
департаментінің бірде-бір құрал
заттары жоқ қараңызшы. Мынау
мотопомпа дейді. Мысалы нор
ма бойынша 249 болса, біздің
облыста 55 қана. Қайық туралы
айтсақ, 69 болуы керек – 14 қана
бар. Ал, жігіттер судың басында
жүр ғой, оларға гидро комбини
зон мың дана болуы керек. Бізде
86 ғана. Сондықтан, Шығысқа
көмекке өзге аймақтардан техни
ка мен адамдар жөнелтіліп жатыр,
– деді жыларман күйге түскен
тәжірибесі мол әкім Д. Ахметов.
Ахметовтың мына түріне қарасақ
бірнеше облыстың әкімі, тіпті ҚР
Премьер-министрі болды дегенге
сену қиын.
Мұны естіген Сағынтаев
Ішкі Істер вице-министріне
шүйлікті. Қолындағы баянда
масын ғана зуылдатып оқып
шыққан Жанат Сүлейменов то
сыннан қойылған сұраққа жауап
бере алмай қиналды. Бақытжан
Сағынтаевтың қандай іс-шара
жасалып жатыр деген сұрағына
«Рұқсат болса, ол туралы ба
яндамамда жоқ, цифра» – деп
міңгірледі вице-министр.

«Баяндамаңызға жазып бер
ген жоқ қой. Сонда сіздер қалай
басқарасыздар? Баяндамада
жазып бергенді оқып бересіз,
жазбаса не болып жатқанды
білмейсіздер. Соңында келіп
осындай жағдайға душар бола
мыз. Техника жоқ. Комбинозон
жоқ. Мотопомпа жоқ дейсіздер...»
– деді Сағынтаев.
Халқы суға батып жатқан
ШҚО әкімдігі Астананың мерей
тойына 1 млрд. теңгеге сыйлық
жасамақшы. Бұл қаражатқа
жергілікті билік өкілдері елор
дада жарқырайтын әрі музыка
ойнайтын фонтан орнатпақшы.
Ал, облыс әкімінің шағымына
қарасақ төтенше жағдайда аса
қажет санаулы құрал жабдықтарға
аймақта ақша табылмай қалғанға
ұқсайды. Ашығын айтсақ ақша
емес, жұмыс істейтін ниет табыл
май отыр.
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Біздегі заңға жүгінсек – мемлекеттік ірілі-уақты, түрлі лауазымдағы
шенеуніктер халыққа мүлтіксіз қызмет етуге міндетті. Бір сөзбен
айтқанда – халықтың қызметшісі. Соның ішінде аймақтық, аудандық,
ауылдық әкімдер де тұрғындардың мұң-мұқтажына құлақ түріп,
олардың әлеуметтік-тұрмыстық жағдайын жақсарту мақсатында
жарғақ құлақтары жастыққа тимей жүгіріп жүруі керек-ті. Сол үшін
оларды әкім етіп тағайындайды немесе сайлайды. Өкінішке орай,
жайлы орынға жайғасқан жаңағы «жайсаңдар» бұл заңдылық пен
тікелей міндеттерін тез ұмытады. Ондайлар өзін сол тұрғындардың
әміршісі, жергілікті жердің жаратқан иесіндей сезініп, ойына келгенін
айтып, білгенін істейді...
Ауылдық, аудандық, аймақ
әкімдері мен министрге дейінгі
жоғары лауазымды шенеуніктердің
жемқорлыққа салынып, топтобымен ұсталып жатқанын жыл
дар бойы көзіміз көріп келеді.
Олардың бірқатары ондаған жыл

жиын өткізуге тура келіп, Рогоз
ныйды қызметінен алу мәселесі
қаралмақшы.
–Бұл кадрларды басқару
жүйесінің осалдығынан орын
алып отырған жағдай. Әкім деген
ауылдағы маңызды тұлға емес пе?

түсініктеме де алмаған, аудан бас
шыларына да хабарламаған.
Бір қызығы әкімнің үстінен
арыз жазылған соң көптеген жыл
дардан бері шешілмей келе жатқан
арық мәселесі бірден шұғыл түрде
қолға алынған екен. Сонда қалай
болғаны, тұрғындар ауылдағы
мәселені шешу үшін міндетті
түрде алдымен әкімнен оңбай таяқ
жеп алуы керек болғаны ма? Не
месе әпербақан әкімдерден өзін
қорғау үшін үнемі телеарналарды
шақырып, шу шығарып отыруы
қажет пе? Олай болса қомақты
жалақы алатын аудан, облыс
әкімдері мен осы тектес іске тікелей
жауап беруге тиісті құқық орында
ры не бітіріп отыр?
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дүрсе қоя берді. «Сен маған сөз
қайтарма, түсіндің бе?», – деп сол
жұдырығымен оң жақ көзімнен
ұрды, – дейді жәбірленуші Дархан
Ершоқаев.
Тартоғай ауыл әкімі Досмат
Сүйіндік – Ішкі істер саласында
қызмет еткен отставкадағы пол
ковник. Демек заң-зәкөнді бес
саусағындай біледі деген сөз. Бұл
қимылының немен аяқталарын
жақсы білуге тиісті. Әлде бұл
бұрынғы қызметінен қалған әдет
пе?..
Жұдырық ала жүгіруден шырай
лы Шымкент аймағының әкімдері
де шет қалмапты. Өткен жылы
КТК телеарнасы Түлкібас ауда
нына қарасты Ақсу Жабағылының

АБАЙЛАҢЫЗ,
ӘКІМ КЕЛЕ
ЖАТЫР!..
арқалап түрмеге қамалса, енді
біразы ебін тауып, айыппұлмен
құтылып кетіп жатыр. Халықтың
тұрмыстық жағдайын жақсартуға
арналған бағдарламалар бойынша
мемлекет тарапынан бөлінген
қаржыны талан-таражға салған
жебірлердің тойымсыздығы өз
алдына бөлек әңгіме. Бүгін біз
мемлекеттік қызметке өз еркімен,
халыққа адал еңбек етемін деп антсу ішіп келген басшылардың мінезқұлқы мен адами бейнесі жайында
сөз қозғамақпыз. Қызметке ор
наласарда құлдық ұрып, құрдай
жорғалайтын мансапқорлардың
қалай ғана аяқ астынан өзгеріп
шыға келетініне таңғаласыз.
Қарапайым тұрғындарды мал
құрлы көрмей балағаттап, тіпті қол
жұмсайтындай жағдайға жеткен
дерге не деуге болады?
Сөзіміз жалаң болмас үшін,
бірнеше мысал келтіре кетейік.
Осы жақында ғана Ақмола об
лысында тағы бір ауыл әкімінің
басына бұлт үйірілді. Бұл жолы
Есіл ауданындағы «Курск»
ауылдық аумағының әкімі Вла
димир Рогозныйдың кісі өліміне
қатысты бар деген деректер ай
тылуда. Владимир Рогозный
ауылдасы Баржақсы Жәмішев
есімді азаматты түн ортасында
шырт ұйқысынан оятып, маши
насына мінгізіп алып кеткен.
Араларында қандай кикілжің,
қандай жанжалдың болғаны әзірге
белгісіз, Жәмішев жүйткіп келе
жатқан көліктен секіріп кетіпті. 47
жастағы Жәмішев өлімші күйінде
ауруханадан бір-ақ шыққан. Бір
жұмадай ес-түссіз жатқан ол
наурыздың 22-сінде қайтыс бол
ды. «Курскідегі» әкімдік қызметін
небары бір жыл ғана атқарған
Владимир Рогозный сол түні
өзінің жеке автокөлігімен жүріпті.
Бір айта кетерлігі, ол бұған дейін
мас күйінде машина айдағаны
үшін жүргізушілік құқығынан
айрылған-ды. Соған қарамастан
қызметін жалғастырған, оған
ешқандай әкімшілік шара
қолданылмаған. Әкім бұл жолы
да удай мас болыпты. Қазір оған
қатысты ішіп алып көлік айдау
және біреуді өзін-өзі өлтіруге
итермелеу баптары бойынша
қылмыстық іс қозғалып отыр.
Осыған орай, Ақмола облыстық
Тәртіптік кеңесінде тағы да жедел

Аудан басшысы тарапынан да, де
путаттар тарапынан да жіберілген
өрескел қателік. Бұған дейін де
заң бұзса, ол неге осы күнге дейін
әкім болып істеп жүр? – дейді
Мемлекеттік басқару академи
ясы Ақмола облысы бойынша
филиалының директоры Әлібек
Баймағамбетов. Өте орынды және
дұрыс айтылған пікір. Рогозныйды
әкім етіп тағайындағанда аудан
басшылары мен депутаттар қайда
қараған?
Айта кету керек, бұл Ақмола об
лысында орын алған бірінші оқиға
емес. Бұған дейін де Қорғалжын
ауылдық аумағының әкімі Жа
нат Омаров 14 жастағы оқушыны
ұрғаны үшін қызметінен кеткен бо
латын. Басынан жарақат алған Диас
Мұқан миы шайқалып қатты шо
шынып қалған. Оқушыны ауылдан
Астанаға жеткізіп, ұзақ мерзім ем
деуге тура келді. Бұл оқиға қоғамда
кеңінен талқыланып, тіпті Мәжіліс
депутаттарының да араласуына тура
келген-ді. Одан кейін қылмыстық іс
қозғалған болатын.
Жуан жұдырықты әкімдер Ал
маты облысында да баршылық
екен. Қарасай ауданында тұратын
66 жастағы Төленді Таңатаров де
ген қария Бірінші Май ауылдық
аумағының әкімі Мұратбек
Қарнақовқа шағым айтамын
деп, одан таяқ жегенін алға тар
тып телеарналарға хабарласқан.
Атқамінерді бірнеше күн бойы
қызмет орнынан таппаған тұрғын
таңертең басшының үйіне барып,
ақыр соңында миы шайқалып, беті
мен кеудесі көгеріп қайтқан. Ал
зейнеткердің сондағы бар айтпағы
– ауыл көшесіндегі арық мәселесі
ғана екен. Көктемде ауылды су басу
қатерін еске салған жәбірленушінің
айтқан ақылы әкімге ұнамаған
көрінеді. «Сен кімсің, маған
ақыл айтатын, сені жоқ қылып
жіберемін» деп жұдырықтың асты
на алған. Ал, Қарнақов ешкімді
ұрып-соқпағанын айтып, өзін
сүттен ақ, судан тазамын дейді.
Әкімнің үстінен учаскелік поли
цей мен аудандық прокуратураға
арыз жазылып, дене жарақаттары
жайлы медициналық анықтама
алынған. Бірақ, «Қарға қарғаның
көзін шұқымайды» деген қағиданы
берік ұстанған тәртіп сақшылары
ешқандай шара қолданбай келген,
тіпті жәбірлеушіден дер кезінде

Жұдырықтасуға жақын тұратын
шенеуніктер ауылдарда ғана емес,
қаладан да табылып қалады.
Талдықорған әкімінің орынбасары
Асқар Тұтыбаев кабинетінде фермер
Алмас Садырбаевпен төбелескен
соң қызметінен өз еркімен кеткенін
білеміз. Бизнесмен Алмасбек
Садырбаев бұрын қол қойылған
құжаттарға қайта қол қоймағаны
үшін қала әкімінің орынбасарымен
төбелескен. Оқиға мемлекеттік
қызметшінің кабинетінде болған.
Талдықорған қалалық соты Алмас
бек Садырбаевты ҚР ҚК 380-бабы
на сай айыпты деп танып, бір жылға
соттаған-ды.
Қызылорда облысын
да да қол жұмсауға кетәрі емес
әкімдер бар екен. Шиелі ауданы,
Тартоғай ауылының тұрғыны Дар
хан Ершоқаев «округ әкімінен
таяқ жедім» деп отыр. Айтуын
ша, бастығы оны себепсіз ұрып,
балағаттаған. Бұдан кейін ауыл
тұрғындары әкімнің қызметінен
кетуін талап етіп отыр. Бұл оқиғадан
бөлек, әлі күнге шешімін таппай
келе жатқан ауылдағы қордаланған
мәселелер де халықтың әкімге деген
кері көзқарасын күшейткен. Дархан
Ершоқаев Тартоғай ауылдық округі
әкімінің қызметтік көлігінде небәрі
үш ай жүргізуші болып істепті.
Айтуынша, бастық пен қызметкер
арасындағы келеңсіздік жұмыс
уақытында туындаған. Білдей
бір ауылды басқарып отырған
шенеуніктің дөрекелігі алыптай
азаматтың ар-намысын аяқасты
еткен соң, ақыры жұмыстан кетіп
тынған.
– Есікті ашып, бастық дұрыс
түсе алмай жатқан соң орындықты
барынша жылжытып жатқанда
маған жөн-жосықсыз айқайлады.
Орындықтың бұдан әрі жыл
жымайтынын айтып едім, өзіме

тұрғыны Асқар Қойлыбаевты Май
лыкент ауылдық аумағының бас
шысы Келесбек Жартыбаев ұлы
мен күйеу баласы үшеуі тепкіледі
деп хабарлаған болатын. Аяғын
да күрекпен ұрып сындырғаны
айтылды. Ауруханада жатқан 37
жастағы жігітке дәрігерлер енді екі
жылдай жүре алмайтынын айтқан.
Ал әкім бұны қып-қызыл жала деп
отыр.
Асқар Қойлыбаевтың ана
сынан қалған үйін Майлыкент
әкімі Келесбек Жартыбаевтың
немере қарындасы сатып алған
екен. Сол үйде қалған ұсақ-түйегін
алуға барған кезде әкім ұлы және
күйеу баласымен қосылып тепкінің
астына алған. Дау-дамайға үйдің
жаңа иесінің әлгі заттарды бергісі
келмегені себеп болған.
Жәбірленушінің айтуынша
соққыға жыққан әкім кешірім
сұрамақ түгілі, әлдекімдерді
ауруханаға жіберіп қорқытқан
да көрінеді. «Ақсу Жабағылы
ауылының тұрғындары Келесбек
Жартыбаевтан өлердей қорқатын
болып шықты. Өзге әкімдікті
басқарса да осында тұратын ол
ауылды ашса алақанында жұмса
жұдырығында ұстайды екен.
Себебі, төбелесті көрді деген
дер көп болғанымен, бәрі айтуға
қаймығады» деген қорытындыға
келген телеарна қызметкерлері.
Түлкібас ауданындағы ең үлкен
ауылды басқаратын Келесбек
Жартыбаев өзіне шаң жуытар емес.
Жас кезінде көкпаршы болған ол
екі мәрте облыстық мәслихатқа
депутат боп сайланып та үлгерген.
Өмірін мемлекеттік қызметке
арнаған Жартыбаев біреуді
ұрмақ түгілі жұртқа жақсылық
жасаумен келем деп отыр. Ал,
түлкібастық тәртіп сақшылары
болған жәйтке қатысты «қасақана

орта дәрежедегі дене жарақатын
салу» бабы бойынша іс қозғапты.
Сараптама тағайындап, бірнеше
куәлерден түсініктеме де алған.
Қарапайым тұрғындарды
қорғаудың орнына әкімдер та
рапынан оларға күш көрсету
фактілерін әлі де тоқтаусыз
келтіре беруге болады. Біздің
оқырмандар назарына ұсынып
отырған бұл жәйттер кезінде
КТК сияқты бірқатар телеарна
ларда көрсетіліп, жұртшылыққа
мәлім болған оқиғалар. «Не үшін
танауынан тізіп, өткенді қайта
бықсытып отырсыңдар?» дейтіндер
табылар. Оның да өзіндік себептері
бар. Біріншіден, жұрт сенім
артқан әкімдер, әсіресе ауылдық
аумақтардағы атқамінерлер осы
сияқты заңбұзушылықтарын
тоқтатар емес. Керісінше жыл
өткен сайын үдеп бара жатқанын
байқауға болады. Екіншіден,
«Бас жарылса – бөрік ішінде,
қол сынса – жең ішінде» деген
сыңай танытқан жергілікті жер
лерде бұл қылмысқа тосқауыл
қоюға баса мән берілмейтінге
ұқсайды. Қолданылған әкімшілік
шаралардың алшаң басқан
әкімдерге әсері аз болғандықтан
осындай келеңсіз көріністер
қайталанып жатыр. Оны бол
дырмау үшін не істеу керек? Енді
осы сұрақ айналасында ой қозғап
көрелік.
Алдымен әкімдердің басым
бөлігі бұл қызметке мансап пен
байлық үшін баратынын айту ке
рек. Екіншіден, тамыр-таныстық,
туыстық факторлары басым. Тіпті
осы қызметке көбісі ақша беріп
тұрады. Демек олар қызметке
кірмей жатып пара беріп заңды
бұзудан бастайды. Ал, халыққа
адал қызмет етіп, елімді, жерімді
көркейтейін деген ой олардың
үш ұйықтаса да түсіне кірмейді.
Бұл үрдіс шексіз жалғаса бермек.
Оны тоқтату үшін ауыл, аудан,
аймақ әкімдері мен депутатта
рын халықтың өзі сайлауы қажет.
Сонда ұнамаған әкімді көпшілік
өзі орнынан алып тастай алады.
Ал, бізде бәрі керісінше, әкімдерді
депутаттар, депутаттарды әкімдер
« сайлайды». Былайша айтқанда
шексіз шеңбер жасап алған, бәрін
өздері шешеді. Халық далада
қалады. Бұл өте маңызды мәселе.
Атқамінерлерді халықтың өзі сай
ламай ешқашан тәртіп орнамайды.
Олай болмаса әкімдерден таяқ
жеп, көзіміз көгеріп, солардың
тепкісінде жүре береміз.
Министр болсын, әкім бол
сын оның әрбір адымы санау
лы, жұрт алдындағы белгілі тұлға.
Қарапайым адамдар оған сенім
артып, соларға қарап сап түзейді.
Қиналғанда әкімдерден көмек
күтіп, зәбір көргенде солардан
қорған іздейді. Өкінішке орай,
лауазымдылардың біразы сол
сенімді ақтай алмайды. Көздеріне
шел бітіп, төмендегілердің мұңын
құлағына ілмейді. Соған қарағанда
біздің елдегі әрбір мемлекеттік
мекеменің кіреберісінде ілулі
тұрған «Қазақстан Республика
сы мемлекеттік қызметшілерінің
әдеп кодексі» деген ереже сән
үшін жазылған ба деп қаласыз.
Бұл қағиданы қызметкерлеріміз
қашан қатаң сақтары белгісіз.
Ережені бұзған шенеуніктерге
билік заңды қашан қатайтары да
беймәлім. Әкім мен депутаттарды
шын мәнінде халықтың өзі сай
лайтын күнге қашан жетерімізді де
ешкім дөп басып айтып бере алма
сы анық. Ал, әзірге «Абайлаңыз,
әкім келе жатыр!» деп ескертпеске
шарамыз жоқ...
2-3-бетті дайындаған
Зейнолла ҚАБИОЛЛАҰЛЫ
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ПЕРУАШЕВ ОСУДИЛ ПРИЗЫВЫ О БОЙКОТЕ
ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ В КАЗАХСТАНЕ

«АК ЖОЛ»:
МЫ НЕ В СИЛАХ ВАС
УТЕШИТЬ,
НО МЫ С ВАМИ В ЭТИ
СТРАШНЫЕ ДНИ
Слова соболезнования россиянам в связи с трагедией в
Кемерово от имени фракции «Ак жол» выразил Азат Перу
ашев 28 марта на пленарном заседании Мажилиса.
«Как известно, в эти дни тысячи казахстанцев выража
ют боль и сочувствие родным и близким жертв пожара в
российском городе Кемерово, где погибли десятки граж
дан, большинство из которых дети. В этой связи в России
сегодня объявлен общенациональный траур.
Фракция «Ак жол» искренне соболезнует семьям по
страдавших и разделяет горе соседей. Мы не в силах вас
утешить, но мы с вами в эти страшные дни», – отметил
руководитель фракции.
Пресс-служба ДПК «Ак жол»

Депутат Мажилиса Парламента Азат Перуашев осудил
призывы в социальных сетях
о бойкоте торговых центров в
Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Он отметил, что властям нужно
сделать горькие выводы, потому что аналогичные трагедии,
как в российском Кемерово,
происходят и в Казахстане.
«Были приведены данные,
что с введением новой системы
оценки рисков количество объек
тов, подлежащих госконтролю в
области пожарной безопасности,
уменьшилось с 140 тысяч до 29
тысяч. Другими словами, сегодня
более 110 тысяч зданий с массо
вым пребыванием людей вообще
не проверяются на соблюдение
пожарной безопасности», – от
метил Перуашев в депутатском
запросе.
Азат Перуашев обратил вни
мание, что вопрос безопасности
должен рассматриваться гораздо
шире.
«Достаточно любому из нас
попробовать спуститься по по
жарному выходу не только из
торговых центров, но и из жилых
многоэтажек или администра
тивных зданий, где также живут
и работают тысячи людей. И в
большинстве случаев эти выходы
будут закрыты или загромождены.
Работоспособность пожарных

«АК ЖОЛ»: НАДО ВВЕСТИ
МОРАТОРИЙ НА СОЗДАНИЕ НОВЫХ
ГОСПРЕДПРИЯТИЙ
«Ак жол» вновь предлагает Правительству ввести мораторий на
создание новых госпредприятий – об этом заявил Азат Перуашев
на «правчасе» о ходе приватизации.
Он напомнил, что первая приватизация на заре Независимости
не только заложила основы рыночной экономики, но и помогла
государству выстоять в непростых условиях, освободив от несвойственных и неэффективных затрат.
В этой связи Перуашев
отметил, что «Ак жол» одно
значно поддерживает и сам
процесс приватизации, и по
ставленную цель – снизить
участие государства в эконо
мике до 15%.
«Но насколько это делает
ся эффективно? Так, за 2017
год продано 190 объектов на
сумму 108 млрд. тг. Но за тот
же период антимонопольным
комитетом согласовано соз
дание 134 новых субъектов
квазигоссектора. Причем,
не пишут – на какую сум
му», – сказал руководитель
«Ак жола» и предложил Пра
вительству в рамках второй
волны приватизации ввести
мораторий на создание новых
госпредприятий.
«Мы с таким запросом
обращались к Правитель
ству ещё 27 июня 2012 года,
но сегодня, ввиду указанных
тенденций, вынуждены по
вторно ставить этот вопрос.
Нам пытаются объяснить,
будто вновь создаваемые го
спредприятия будут работать
в других сферах, чем прива
тизируемые, и это структурно
иной подход.
Только в прошлом году

фракция «Ак жол» трижды на
правляла депутатские запросы
о спорной приватизации объ
ектов здравоохранения. И в то
же время, за этот же год, соз
дано новых 45 субъектов рын
ка в системе здравоохранения.
Получается – правая рука не
знает, что делает левая. Од
ной рукой госпредприятия
приватизируются, а другой –
вместо них создаются новые.
Какой смысл? Тем более что
одной из целей приватизации
нам заявили сокращение рас
ходов бюджета и пополнение
Нацфонда. Давайте уже раз
беремся, в конце концов, куда
двигаемся», – подчеркнул Пе
руашев и выразил мнение, что
аналогичным образом надо
определиться и по другим
секторам экономики.
«Сейчас прозвучало, что
ВКО планирует приватизиро
вать местную СПК. Это инте
ресная инициатива, т.к. есть
жалобы, что многие СПК не
помогают предпринимателям,
хотя считаются региональны
ми институтами развития биз
неса. Может Правительству
нужно принять системное
решение по всем СПК? – до
бавил он. – Сегодняшняя

дискуссия в очередной раз
доказывает, что государство
– плохой менеджер. И во
прос не только в привати
зации – в квазигоссекторе
государственными деньгами
менеджеры распоряжаются
как собственными, вплоть до
того, что выписывают себе
миллионные бонусы при убы
точности самих компаний».
Перуашев считает, что
если они содержатся за госс
чёт – то их расходы и бюд
жеты должны утверждаться
в установленном порядке,
включая рассмотрение в Пар
ламенте.
«Если же такой прозрач
ности нет – то пусть прива
тизируются и работают как
действительно рыночные
структуры, без госфинанси
рования, зарабатывая в кон
курентном поле и платя на
логи в бюджет», – заявил он.
27 марта 2018 года,
пресс-служба ДПК
«Ак жол»

сигнализаций, систем автомати
ческого пожаротушения, дымоот
ведения, комплектация противо
пожарными зонами, защитными
и спасательными средствами –
вообще скорее исключение, чем
правило», – высказался депутат.
Он отметил, что речь идет не
только о торговых центрах, а о
более чем 140 тысячах зданий по
Казахстану.
«Фракция «Ак жол» осуждает
некоторые призывы в социальных
сетях о бойкоте торговых центров.
Вчера ряд добросовестных пред
принимателей сами инициирова
ли внеплановые проверки своих
объектов и заявляют о готовности
к их контролю чаще, чем поло
жено действующими нормами,
которые явно неэффективны.
Важно лишь, чтобы целью про
верок были не вымогательства, а
содействие бизнесу в обеспече

нии безопасности посетителей.
И эти меры не должны остаться,
чтобы через месяц забыться до
следующей трагедии. Заботу о без
опасности граждан нужно ввести
в ранг закона и каждодневную
практику», – сказал Перуашев.
Депутат заявил, что, помимо
защиты от пожаров, речь идет и о
безопасности продуктов питания,
детских игрушек, техники, зда
ний, лифтового хозяйства, работе
салонов красоты, стоматологиче
ских кабинетов, где также гибнут
люди.
«Всем известен случай с гибе
лью 52 пассажиров из Узбекиста
на, сгоревших на трассе в автобусе.
В результате дискуссий в начале
текущего года НПП «Атамекен»
обратилась в правительство с
предложением разработать зако
нопроект об усилении требований
безопасности к товарам и услугам.
Был проведен ряд совещаний на
эту тему с участием правительства
и депутатов. Руководством прави
тельства даны соответствующие
поручения уполномоченным го
сорганам в лице комитета техни
ческого регулирования. Просим
правительство ускорить разра
ботку названного законопроекта
и выражаем готовность принять
самое активное участие в его под
готовке и рассмотрении», – за
ключил депутат.
tengrinews.kz

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ СВОБОДЫ –
ЭТО ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И
КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ
Предпринимательские свободы
должны сопровождаться повышением безопасности и качества
продукции – об этом заявил
Азат Перуашев, озвучивая депутатский запрос на пленарном
заседании Мажилиса.
Вопросы усиления требований
безопасности к товарам и услугам
(в том числе – пожарной безопас
ности) в очередной раз поднимают
«акжоловцы» в связи с трагедией
в Кемерово. Ранее, 30 сентября
2016 года депутаты фракции «Ак
жол» обращались в МВД по пово
ду массовых нарушений пожарной
безопасности в высотных зданиях.
В «Ак жоле» считают, что заботу
о безопасности граждан нужно вве
сти в ранг закона и каждодневную
практику.
Перуашев напомнил, что Ко
митет по экономической реформе
Мажилиса направил такие реко
мендации госорганам еще в 2014
году.
«На эти же вопросы указывали
депутаты и спикер Мажилиса при
обсуждении законопроектов о
стандартизации 13 декабря про
шлого года и о совершенствовании
условий предпринимательской
деятельности 14 февраля текущего
года, когда мы настаивали, что
предпринимательские свободы
должны сопровождаться повыше
нием безопасности и качества про
дукции. Тогда депутаты подвергли
жёсткой критике снижение крите
риев безопасности, поощряющие
вседозволенность и недобросо
вестную конкуренцию», – подчер
кнул Перуашев.
Он отметил, что помимо за

щиты от пожаров, речь идёт и о
безопасности продуктов питания,
детских игрушек, техники, зданий,
лифтового хозяйства, работы сало
нов красоты, стоматологических
кабинетов, где также гибнут люди.
Депутат привел и недавний случай
с гибелью пятидесяти двух пасса
жиров из Узбекистана в сгоревшем
на трассе автобусе и т.д.
«В результате дискуссий в нача
ле текущего года НПП обратилась
в Правительство с предложением
разработать законопроект об уси
лении требований безопасности к
товарам и услугам, был проведён
целый ряд совещаний на эту тему с
участием Правительства и депута
тов. Руководством Правительства
даны соответствующие поручения
уполномоченному органу в лице
Комитета технического регули
рования», – добавил лидер «Ак
жола».
В связи с острой актуальностью
вопроса фракция «Ак жол» обра
щается к Правительству с просьбой
ускорить разработку названного
законопроекта и выражает готов
ность принять самое активное
участие в его подготовке и рас
смотрении.
28 марта 2018 года, прессслужба ДПК «Ак жол»
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Осыдан жиырма бес жыл бұрын, 1993 жылы сол кездегі «Өркен-Горизонт»
газетіне, кейін 2009 жылы «Жас қазақ үні» газетіне «Елбасы Наурыз көже
береді ме?» деген мақала жазып едім. Өткенде Мәдениет және спорт министрі
Арыстанбек Мұхамедиұлының «Егемен Қазақстан» газетінде Наурыз мерекесін
жаңаша қалай өткізу керектігі туралы сүбелі сұхбаты шықты. Ел көңілінде жүрген
ой болған соң, көпшілік бұл мақаланы қазір қызу талқылап жатыр.
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келіп, қонақ болып кететіндер мен
сырттан бақылайтындар деп екіге
бөліп қарауға болады. Мерекеде
бақылаушылар болмайды, бәрі де
қатысушы болу керек» деді Мәдениет
және спорт министрі Арыстанбек
Мұхамедиұлы аталмыш сұхбатында.
Сонымен қатар министр Наурыздың
негізгі кейіпкерлері ең алдымен ба
лалар болу керектігі туралы орынды
ұсыныс айтты.
Ұлттық киім демекші, қазақтың
қошқар мүйізді ұлттық ою-өрнекпен
көркемделген шапанын еш халықтың
шапанымен салыстыруға болмайды.
Туыс халықтарымыз, қырғыздар ақ
қалпағымен, өзбектер ала тақиясымен
өзгешеленсе, қазақтар ұлттық шапа
нымен ерекшеленеді. Осы жерде айта
кету керек, үш жыл бұрын кәсіпқой
бокстан әйгілі әлем чемпионы Ген
надий Головкин әлем аренасындағы
жеңістеріне шатасып, шығыс ша
панын (өзбек шапаны) киіп шығып

ПРЕЗИДЕНТ ШЫРШАСЫН
БІЛЕТІНДЕР ЕЛБАСЫНЫҢ ЖЫЛБАСЫ
КӨЖЕСІН ДЕ КҮТІП ЖҮР

күткен қасиетті асы болғандықтан,
Елбасының Жылбасы көже беруі
Ұлыстың Ұлы күні мерекесінің
маңызын тіпті аспандатып, қадірін
асырар еді.
Сол Мәдениет министрлігі
ұйымдастырған жиында көтеріл
гендей, Наурыз мерекесінде көп ба
лалы аналар мен әлеуметтік жағдайы
нашарларға банкілеріміз несие
жеңілдіктерін жасап, кәсіпорындар
қайырымдылық пен көмек көрсетіп
жатса, нұр істіне нұр болар еді…
Ел сағына күткен Нәуірзек құс
оралып, қыстан қалған қар-мұзды
қақырата жарып шыққан Бәйшешек
Көктемнің келгеніне сүйінші сұрап,
бүр жарғанында бүкіл жер жүзі
табиғатының тоңы жібіп, толықси
бастайды.
Наурыз келіп, Жер бетінде Күн
мен Түн теңелгенде ел бір-бірімен
қауышып, ақ тілегін ақтарып жатса,
бұдан артық не бар?
Самарқанның көк тасы да жібі
генде, салқын тартқан жандар, сары
майдай еріп, бір-біріне кешірім жа
сап, құшақ жая көрісіп жатса, міне,
біздің Елбасының сара саясатындағы
Ынтымақ, Бірлік, Татулық осы емес
пе?
Бізде Жаңа жылда балалардың
Аяз Атадан сыйлық күткені секілді
Ұлыстың Ұлы күні Наурыз ме
рекесінде Қыдыр атаның жақсылық
алып келер жарқын образын сим
волдық бейнеге айналдыру жағы
жетіспей жатыр.
«Қазақтың дәстүрлі ұлттық
киіміне күллі әлем тамсана, қызыға
қарайды. Барлығымыз осы қасиетті
күні, басқа да атаулы күндері ұлттық
киім киіп шығайық! Байқасаңыз,
Тәуелсіздік таңы атқалы бері жоғарғы
биліктен Наурыз мерекесінде Елба
сы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев
қана әдемі шапан киіп, Ұлыс күнінде
қалай жүрудің керемет мәдениетті
үлгісін көрсетуде. …Мерекенің өзіне
сәйкес айшықтарын түлете оты
рып, фольклорлық-этнографиялық
ауқымнан жалпы қазақстандық
мереке дәрежесіне жеткізу керек.
Бұл мәселеде Ұлттық намыс пен
рухани болмысымызды жаңғырту
деген асқақ ой жатыр. Қазір Нау
рыз дегенде, тігілген киіз үйлерге

СЕКСЕН ЖЫЛ
БҰРЫН ШАБЫЛҒАН
БӘЙТЕРЕКТЕР
Былтыр және биыл «үлкен террор» деп
атаған қанды саяси қуғын-сүргінге 80 жыл
толады. Сонымен қатар, Алаш үкіметінің
құрылуына, Алаш мемлекеті туының
көтерілуіне де, Қазан төңкерісі мен Кеңес
Үкіметінің орналастыруына да бір ғасыр толды. Сталиндік қызыл террор Алаш зиялыларын да, кеңес үкіметін орнатысқандарды да
аяған жоқ.

НАУРЫЗ КӨЖЕ БЕРЕ МЕ?
Жақында Мәдениет және спорт
министрлігінің ұйытқы болуымен
осы Наурыз мерекесін қалай өткізу
керектігі жөнінде Алматыда талқылау
болды. Оған барлық БАҚ басшыла
ры, мәдениет пен өнер мекемелері
жетекшілері қатысып, өз пікірлері
мен ұсыныстарын айтты. Сонда мен
жиырма бес жылдан бері көтеріп
келе жатқан мәселем – Наурыз
мерекесінде Елбасының Наурыз көже
беруін тағы да сөз еттім. Енді осымен
үшінші рет жазып отырмын. Ал енді ел
Рухани жаңғырып жатқанда Ұлыстың
Ұлы күні – Наурыз мерекесінде бұл
мәселе күн тәртібіне қайта көтерілуі
заңды да, табиғи деп білеміз.
Жаңа жыл мерекесінің беделі не
үшін жоғары? Өйткені, оған Елба
сыдан бастап, елдің бәрі, Ақордадан
бастап, ауылға дейін үлкен мән беріп
келеді. Тіпті, біздің ата-бабамыздан
бері сан ғасыр бойы мойнымызға
бұршақ салып, Алла тағаладан тілеп
алған Тәуелсіздігіміз де осы жаңа
жылдың көлеңкесінде қалып келеді…
Кейінгі кезде қазақ басылымдарының
аттандауының арқасында ғана біраз
өңірлерде 1-желтоқсаннан тігілетін
Жаңа жылдық шырша 16 желтоқсан
– Тәуелсіздік күнінен кейін орнаты
латын болды.
Жаңа жыл мерекесінің мерейін
асырып тұрған мәселе – Президент
шыршасы. Оған елдің әр түкпірінен
үздік оқушылармен қатар жағдайы
төмен оқушылар да келіп, қатысады.
Президент шыршасы болған соң,
бұған зор мән беріліп, ол облыс, қала,
аудан әкімдері шыршасы болып,
өңірлерде қайталанып, қарқын алады.
Егер, біз жиырма бес жыл бұрын
жазғанымыздай, бүкіл Шығыстың
жаңа жылы, Түркі халықтарының
Жыл басы – Наурыз мерекесінде
Президенттің Наурыз көжесі де
дәстүрлі түрде берілсе, бұл мерекенің
де мәні артып шыға келер еді…
Әрі бұл Елбасымыздың жылда
қасиетті Рамазан айында ауызашар
беріп жүргеніндей, жетім-жесір,
жағдайы нашар жандардың және
ардагерлеріміздің жыл сайын күтетін
бүкілхалықтық иманды да, игілікті
шарасына айналар еді.
Себебі, Наурыз көже жеті дәмнен
құралатын, Елдің жыл бойы аңсап

ТАРИХ

жүрді. Кейін Оңтүстік Қазақстан об
лысы Отырар ауданындағы кәсіпкермеценат Әбдімәжит Сыздықбек ар
найы қазақы оюлы шапан тіктіріп,
Монакоға алып барып, өзі кигізді.
Содан бері қазақ боксшысы Голов
кин әлемдік әйгілі жекпе-жектеріне
қазақ шапанын киіп шығып жүр.
Сол кезде біз бұл жаңалықты Фейс
бук парақшасында жариялағанда 3
мыңнан аса адам бөлісіп, 2 мыңға
жуық пікір жазылған болатын. Ен
деше, біз неге өзіміздің Ұлыстың
Ұлы күнімізді ұлттық шапанымызбен
көркейте түспейміз?
Сондықтан да министрдің сөзі
қуана құптарлық ұсыныс.
Бала кезімізде ауылда Наурыз
тойын тойлау үшін барлық ауыл
тұрғыны көгалға шығып, тайқазанға
әр үйдің жасап келген Наурыз көжесі
құйылып, одан бәрі дәм татып, ақ
тілектерін айтар еді. Оның соңы
ұлттық дәстүрлі ойын-сауыққа, күрес
пен көкпарға ұласатын. Кейін ел балашағасымен бірге үйді-үйге кіріп, дәм
татып, соғымнан сақталған сыбағадан
жасалған Наурыз көже ішер еді.
Көшені көгалдандыру жұмыстары да,
ағаш егіп, аула тазалау да осы Наурыз
мерекесі аясына кіретін.
Наурыз мерекесі еліміздің Батыс
өңірлерінде 14-наурызда Амал күні
–Көрісумен басталады. Қазір көп
жерде бұл мереке бір аптадан бір айға
дейін жалғасып келеді.
Ең бастысы, биліктің бұл Наурыз
мерекесін сол күні ғана қазақы шапан
киіп, қазы-қарта жеп, қымыз ішіп
кететін мейрам деп қана емес, Ұлы
дала еліндегі Ұлыстың Ұлы күніне
– Ұлттық мерекеге айналдыруға
түбегейлі бет бұрыс жасауы керек.
Оның алғышартын Мәдениет
министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы
жасап, Алашқа сауын айтып, са
уал тастады. Енді бұл ұлт күткен
ұтымды ұсыныс ұзағынан сүйіндірсін
деп, ел болып, жемісті болуына үлес
қосайық, халайық.
Ұлыстың Ұлы күні – жыл басы
Әз Наурыз мерекесі құтты болсын,
ағайын! Алла жар болып, Мерекеміз
Берекеге ұлассын!
Қазыбек ИСА
Qazaquni.kz

Екі-үш жылдың ішінде қазақтың сорпа
бетіне шыққандары қызыл қырғынға ұшырады,
көбісі атылды, атылмағандары абақтыда, ла
герьде темір тордың ар жағында азап шегіп
дүниеден өтті.
«37-ші жыл» деген сөз саяси қуғын-сүргінді
білдіретін «тұрақты сөз тіркесіне» айналып
кетті. Шәкәрімдей, Жүсіпбек Аймауытовтай
Алаш азаматтары одан бұрын атылды, Жақып
Ақпаев абақты мен айдаудардан кешіп ауру
халде қайтып дүниеден озды, Алаш көсемі ақын
Міржақып Дулатов 1935 жылы лагерьде қайтыс
болды, ал қалғандарының көбі 1937 жылы
қамалды. Кейбіреулері саяси қуғын-сүргіннің
бірінші толқыны кезінде ұлтшыл, алашшыл
ретінде сотталып, лагерьлерден бостандыққа
шығып, айдаудан қайтып келіп, енді қайтадан
тұтқындалды. Сонымен қатар революцияға
үлесін қосқан, республиканың басшылығында
жүріп коммунистік идеясына бірінші күннен
берік болған адамдар да «халық жауларына»
айналды. Қысқасы, «байшыл», «ұлтшыл»,
«пантүрікшіл», «алашшыл», «троцкист», «буха
риншыл», «тыңшы (шпион)», «фашист», «Отан
сатқыны» деген сияқты нақақтан жала-айып
тағылып, қазақтың талай оқығандары, ұлттың
мүддесін көздегендері, тілеуін тілегендері
құрбан болды.
1938 жылдың ақпан айының 25-і мен 26-і
аса қайғылы күндер еді. Бір күнде халқымыз
Сәкен Сейфуллин мен Ілияс Жансүгіровтей
ақындарынан, Құдайбереген Жұбановтай
ті лтан у шы дан, Сан жар Асфен ди яровтай
дәрігерінен, Темірбек Жүргенев, Сейітқали
Меңдешевтей мемлекеттік қайраткерлерінен
айрылды. Жалпы, Алматыда осыдан сексен
жыл бұрын бір күнде отыз тоғыз зиялы атыл
ды.
Бұдан жарты жыл бұрын Мәскеуде Алаштың
Әлиханы мен Нығмет Нұрмақов атылды. Жар
ты жыл кейін Жаһанша Досмұхаметов та құрбан
болды. 1937 жылғы желтоқсан айы Мұхаметхан
Сейітқұлов, Елдес Омаров, Асылбек Сейітовтің
атылуымен басталды. Сәкен, Ілияс, Бейімбет
үш бәйтерек болса, солардың екеуі сұрапыл
ақпанның аяғында бір күнде атылса, үшіншісі
кейін олардың тағдырын қайталады. Ах
мет Байтұрсынов, Мағжан Жұмабаев, Халел
Досмұхамедов, Мұхаметжан Тынышпаев, Ораз
Жандосов, Ораз Исаев, Ұзақбай Құлымбетов,
Тұрар Рысқұлов... сұм ажал, қанды қуғынсүргін ешкімді аямады.
Бірақ арыстардың аттары, ақындардың
шығармалары, ғалымдардың еңбектері та
рихтан өшірілмеді. Боздақтардың есімдері ел
есінде.
«Тар заман» фильмінің экрандарға шығуын
– ұрпақтардың құрбан болған зиялы атабабаларымызға алғыс, тағзым ретінде түсінуге
болады.
Асқар ДАЙЫРБЕК

6

Мұра

№13 (779), 2 сәуір, 2018

– Ұлжан Мәлікайдарқызы, әңгімемізді
өзіңіз басқаратын Ықылас атындағы
халық музыкалық аспаптар мұражайының
бүгінгі тыныс- тіршілігінен бастасақ...
– Ықылас атындағы халық
музыкалық аспаптар мұражайы өз
жұмысын сонау 1980 жылдары бастағанды. Мұражай белгілі қоғам қайраткері
Өзбекәлі Жәнібековтің тікелей ықпал
етуімен ашылғандығын айтуымыз
қажет. Музейдің ең басты құндылығы
– сан ғасырлық тарихы бар құнды
жәдігерлерімізді көздің қарашығындай
сақтауында.
Сонау ХVIII-XIХ ғасырдың басын
да өмір сүрген бақсылардан бастап,
одан кейінгі әнші-композитор, күйшікомпозиторлардың құнды жәдігерлері
жинақталды. Атап, айтсақ, Абай, Махам
бет, Біржан Сал, Қазанғап, Сүгір және
басқаларының аспаптары сақтаулы.
Мұндағы мақсат – ұлттық өнеріміздің
ұлттық санада жалғасуына, санада
сақталуына септігін тигізу.

Ұлжан БАЙБОСЫНОВА,
Ықылас атындағы халық музыкалық аспаптар мұражайының директоры, жыршы:

«ІНЖУ-МАРЖАН» –

ҚҰНДЫ ЖӘДІГЕРЛЕРІМІЗДІ КЕҢІНЕН
НАСИХАТТАЙТЫН БАҒДАРЛАМА
Ықылас атындағы халық музыкалық
аспаптар мұражайы – өз елінің ұлттық
аспаптарын сақтап қалған Орта
Азиядағы бірден-бір мұражай екендігін
мақтанышпен айта аламыз. Орта Азия
ғалымдарының басын қосқан жиын
дарда шетелдік ғалымдар: «Мынадай
керемет музей біздің мемлекеттерімізде
жоқ, болған да емес. Сіздердің
құнды жәдігерлерді жинақтап, ұлы
тұлғаларыңызды ұлықтағандарыңыз
үлгі аларлық дүние екен», – деп таңдай
қағысты.
– Сөзіңіз аузыңызда, соңғы уақытта
мұражай қандай көне музыкалық аспаптармен толықты?
– Музейдегі ең үлкен жетістігіміз
– былтырғы жылы Ақан серінің 150
жылдық тарихы бар домбырасын та
уып, музейдің жәдігерлер қатарына
қостық. Сондай-ақ, өздеріңіз білетіндей,
биыл Құрманғазы Сағырбайұлының 200
жылдығы ЮНЕСКО көлемінде аталып
өтпек. Атаулы датаның аясында түрлі
шаралар өткізуді жоспарлаудамыз. Ұлы
күйшінің өзі мәңгілік сая тапқан Астра
ханьда Құрманғазы атындағы мәдениет
орталығы бар. Аталмыш орталықта
сақталған Құрманғазы бабамыздың
домбырасын біздің мұражайда өтетін
көрмеге уақытша әкелу – жоспарымызда
бар. Сонымен қатар, Құрманғазыдай ше
бер күйшінің домбырасының көшірмесін
музейге алып қалмақ ниеттеміз. Атал
мыш, іс-шараның аясында Орал
өңірінен табылған Құрманғазының
шәкірті Ерғали Есжановтың 100 жылдан
асқан домбырасын музейге алмақпыз.
Қазақтың ұлттық өнерінің негізін қалаған
осындай ұлы тұлғалардың аспаптарын
іздестіру жұмыстарын жалғастырудамыз.
– Есімі елге белгілі жыршы ретінде
жыршылық, жыраулық өнердің даму барысы көңіліңізден шыға ма? Осынау өнер
түріне деген сұраныс қандай деңгейде?
– Жыраулық, жыршылық өнердің
бағзы заман дардан бастау а латыны
бел г і л і. Сонау Тон ы көк, Күл т ег і н
кезеңінде-ақ біздің жырларымыз тасқа
қаша лып жазылды. Түрік қағанаты,
Но ғ а й л ы д ә у і р і , Қ а з а қ х а н д ы ғ ы
кезең дерінде ж ыраулар, ж ыршы лар
мем лекет т і ң қ ұ ры л у ы на өздері н і ң
зор үлестерін қосқанын аңғарамыз.
Мә с е лен, қ а з а қ х а н д ы ғ ы т ұсы н да
Асанқайғ ы Қ а зт у ғаннан бастап,
Кенесарының қасында жүрген Нысан
байлар ұлттық идеологиямызды жа
сады емес пе? Ата-бабамыздан мұраға

жеткен ұлы өнеріміз өз жалғасын табу
да. Төл өнерімізді дәріптеу, кеңінен на
сихаттау бүгінгі ұрпақ үлесінде. Осыған
орай, Алматы қаласының тізгінін Бау
ыржан Байбек ұстағалы бері қаламызда
Ха лықара лық жыршылар фестивалі
дәстүрлі түрде өткізілуде. 2016 жылдың
желтоқсан айында яғни, Тәуелсіздік
мерекесінің қарсаңында бастау алған
ха лықара лық жыршылар фестива лі
тыңдаушыларын бір дүр сілкіндірді.
Еліміздің барлық аймағының
өнерпа здары мен қоса қ арақ а л пақ,
өзбек, т ү рк мен, әзірбай ж ан, т ү рі к
бауырларымыздың жыршылары ортақ
өнерімізді ортаға салды. Жыршылық
өнерг е дег ен х а л ы қ т ы ң да ерек ше
ықы лас-пейі лін аңғардық. Өнердің
бұ л т ү рі н і ң сарқ ы лмай т ын қа зына
екендігіне тағы да бір көз жеткіздік.
Мұ н дай к иелі өнерді осы лайша
жаңғыртуымыз қажет. Яғни ұмытылып
кетуіне жол бермеуіміз керек. Басты
мақсат– тыңдаушы мен өнерпаздың
а р а сы н ы ң ү з і л меу і. Ты ң д ау ш ысы
болмаса өнерден ажырап қа луымыз
ғажап емес. Жыршылық өнер қашан да
тыңдаушысы арқылы дамып, жалғасып
келген ді гі белгі лі. Өйткені, к ү н дік ү нге, таң ды-таңға жа лғап са ла лы
жырлар мен терме-толғауларды орын
дау ү ш і н өрелі тың дарманы керек.
Біз жыршылық өнерді тек тыңдаушы
арқылы ғана бойымызда сақтай ала
м ыз. С он д ы қ т а н да, ж ы рш ы лар ғ а

ғасырлар бойғы иеленіп келген тарихи
сахнасын қайтарып беруге тиіспіз.
Сонымен бірге, жыршылық өнер
еліміздегі ЖОО-да және музыкалық кол
ледждерде арнайы оқу бағдарламалық
жүйеге қойылған. Бұл бағытта кәсіби ма
мандар даярлануының өзі жыршыларға
деген сұраныстың бар екендігін айғақтай
түседі.
– Ұлжан Мәлікайдарқызы, «Алматы» телеарнасы арқылы көрерменнің
көзайымына айналған «Інжу-маржан»
бағдарламасының жүргізушісі екеніңіз
белгілі. Ұлттық өнерімізді дәріптеген телетуынды туралы оқырмандарымыз қаныға
түссе...
– «Інжу-маржан» бағдарламасы
«Алматы» телеарнасы мен Ықылас
атындағы халық музыкалық аспаптар
мұражайының екі жақты байланысының
нәтижесінде дүниеге келген бағдарлама.
Музейде сақтаулы тұрған әрбір аспап
тек қана экспонат ретінде тұрған жоқ.
Оның арғы жағында біздің күйшілік,
әншілік, жыршылық өнерімізбен
тұтастай мәдениетіміз жатыр. «Інжумаржан» – музей мен мұнда сақтаулы
тұрған құнды жәдігерлерімізді елі ішінде
кеңінен насихаттайтын бағдарлама.
Сонымен қатар, өздеріңіз көріп, біліп,
жүргендей бағдарламада дәстүрлі ән
өнерінің дүлдүлдері мен, жыршытермешілеріміз бен күйшілерімізді
арнайы қонаққа шақырып, әрбірінің
шығармашылығына тереңірек үңілуге
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тырысамыз. Шындығында, біздің бұл
бағытта өтетін іс-шараларымыз бен
концерттеріміз аздық етіп жататыны
жасырын емес. Өкінішке орай, бүгінгі
күні дәстүрлі ән өнерінің насихаты
жоғары деңгейде деп ауыз толтырып
айта алмаймыз. Сондықтан да, «Ал
маты» арнасындағы «Інжу-маржан»
бағдарламасы осы олқылықтың орнын
шама-шарқынша толтыруда.
Өзге телеарналарға ұқсап, рей 
тинг қумай, ұлттық өнерімізге шы
найы жанашырлық танытуы – көңіл
қуантарлық іс. Осы тұста, Әлібек Әлденей
басқаратын «Алматы» арнасы ұлттық
музыкалық өнерімізді дәріптеп отырған
елдіміздегі бірден-бір телеарна екендігін
айта кеткенім жөн. Өнер иелеріне
зор мүмкіндікті туғызғаны үшін арна
басшылығына айтар алғысымыз шексіз.
Бағдарламаның аясында еліміздің
түкпір-түкпіріндегі дәстүрлі
әншілерімізді елге кеңінен таныту
дамыз. Күй, жыр, ән секілді өнердің
барлық саласы қамтылған. Мәселен,
өнер иелері кез-келген шығарманы
сахнада аз ғана уақыттың ішінде орын
дап шығып кетеді. Көбіне әннің шығу
тарихы, шығарма авторлары туралы сөз
қозғала бермейді. Ал, «Інжу-маржан» сол
ән, жыр, термелеріміздің әпсаналарына
тереңірек үңіліп, шығарма туралы толық
мағлұматты халыққа жеткізуде. Орын
даушымен бірге шығарманың тарихына
зер салып, оны талқылап, көрерменге
ұсынудамыз. Ұлттық өнеріміздің бүгіні
мен болашағы туралы әңгіме өрбітеміз.
Біздің еліміз орындаушыларға,
дәстүрлі әншілерге, жыршыларға кен
де емес. Бағдарлама барысында біз аға
буын, орта буын, жастар барлығын
дерлік толық қамтудамыз. Осындай
бағдарламаның арқасында бүгінде
қоғамда ұлттық өнерімізге деген оң
көзқарастың қалыптаса бастағаны
қуантады. Сонымен қатар, «Інжумаржан» өнерге енді ғана қадам басқан
жастарға серпіліс беруде. Жалпы
айтқанда біздің мақсат – өнерімізді
жоғалтып алмай, ары қарай өркендеуіне,
бүгінгі күндегі ұлттық сананың нығая
түсуіне үлес қосу.
– Дәстүрлі ән өнерін бүгінгі заман
талабына сай ету ниетімен эстрадаға
ыңғайлап орындайтын әріптестеріңіз туралы не айтасыз?
– Отандық кейбір өнер иелерінде
біздің төл туындыларымызды –
әндерімізді, күйлерімізді эстрадаға
қоспасақ, әлемнің назарын аудара ал
маймыз деген түсінік қалыптасты. Бұл
негізінде дұрыс емес. Мәселен, мен
өзім, 20 жылдан бері жыршылық өнерді
бүкіл әлемнің сахналарында насихат
таудамын. Шетелдік сахналарда ұлттық
өнеріміз бізге қалай жетті мен де дәл сол
қалпында шырқаймын. Өзімнің ұстазым
Бидас Рүстембеков маған қалай үйретсе,
солай жеткізуді өзімнің парызым деп
білемін. Бірақ, шетелдік тыңдармандар
мені қабылдамай жатыр дей алмаймын.
Керісінше, сол Европамыз, яғни, әлем
жұртшылығы қазақтың ұлттық өнерін
дәл сол қалпында жұтып қоюға даяр.
Қазақтың ұлттық өнерінен рухани азық
алады десем артық айтқандық емес.
Бізде қазір домбыра, гитара, скрип
ка үшеуін қосып адам түсінбейтін бір
дүниелер жасайтындар бар. Осын
дай әдіс-тәсіл арқылы әлемді таңдай
қақтырамыз деп ойлайды. «Жаңалық»
ашқандай кейіп танытатын мұндай
әріптестерімнің көңілге қонымсыз
әрекеттері мені қынжылтады. Оған
шетелдіктер таң қалмайды, керісінше,
түсінбей қалады. Түптеп келгенде үш
аспап үш бөлек жанр. Олардың басы
қанша тырыссақ та тоғыспайды.
Сондықтан, төл өнерімізді қаз-қалпында
сақтағанда ғана ол өзінің құндылығын
ешуақытта жоғалтпайды. Ал оны за
ман талабына сай етеміз деген желеу
мен өзгерту – ата-бабаның аманатына
жасалған қиянат демеске амалымыз жоқ.
– Әңгімеңізге рахмет!
Сұхбаттасқан
Гүлмира САДЫҚ
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ҚАРАҒАНДЫ

ҚАШАНҒЫ РЕСЕЙДІҢ БІР
ГУБЕРНИЯСЫНДАЙ БОЛА БЕРЕДІ?
Елбасының «Рухани жаңғыруы» ең
алдымен, осы мемлекеттік тілді жүйелі
жолға қоюына тікелей байланысты! Ұлт
өз тілінде сөйлемесе, ұлттық тәуелсіздік
деген болмайды!
Ағылшын суретшісі Джимми Нель
сон таяуда жер бетінен із-түзсіз құрып
кеткелі тұрған ұлт пен ұлыстардың
суреттерін жариялады. Сонда чукша, не
нецтермен қатар біздің қазақ та тұр! Ал
ладан теріс айналса, ана тілін тәрк етіп,
ұлттық әдебиетіне елінің ары мен ұяты,
ожданы деп қарамаса, Алаштың да жер
бетінен із-түзсіз жоғалып кетуі мүмкін?!
Міне, мәселе қайда жатыр?!.
Мен осыншама жыл Қарағандыда
тұрғалы бір келеңсіз дүниені байқап
жүрмін. Мемлекеттік тілге өзеуреп
қарсы шығып жатқан басқа жұрттың
өкілдері көрінбейді, – қазақ тілін

білмейтін қазақтар қарсы шығып жа
тыр оған! Ең әуелі соларға үйрету ке
рек қазақшаны! Мемлекеттік қызметте
отырған қазақ шенеуніктері үйрену керек
қазақшаны! Тілдерді дамыту комитеті
қағазбастылыққа салынбай, ең әуелі
ауызекі қазақша сөйлеудің миханизмін
меңгеруі керек! 26 жылдан бері қазақшаны
адам түгілі, аю да үйренетін уақыт болды!
Қарағанды қаласы әкімінің мемле
кеттік идеологиямен айналысатын орын
басары қазақ тілінің тұнығынан жүзіп
ішетін, мемлекетшіл тұлға болуы керек!
Барлық ұлт пен ұлыс қазақтың
маңайына шоғырланып, Қазақстанның
Т ә у е л с і з д і г і н б а я н д ы е т у г е т и і с !
Қазақстан Халық Ассамблеясының
бүгінгі таңдағы басты миссиясы – осы!
Осы ғана!
Сең қозғалды! Түн кетпеймін десе
де, таң атпауын қоймайды! Тәуелсіздік

алғалы Қарағанды облысына қаншама
әкім келіп кетті? Мемлекеттік тілге назар
аударып, оның көкейкесті проблема
ларын жалғанның жарығына шығарып
отырған Ерлан Қошанов қана болды!

Қарағанды қашанғы Ресейдің бір губер
ниясындай бола береді?!.
Енді іске сәт!
Серік АҚСҰҢҚАРҰЛЫ

ҚАЗАҚ ТІЛІН
ҚАЗАҚТЫҢ
ҮЙРЕНІП
ЖАТҚАНЫ –
ҚАСІРЕТ!
Қарағанды облысының әкімі Ерлан
Қошанов облыстық тілдерді дамыту
жөніндегі басқармасын сынға алып, сөйледі.
Сөйлегенде бүй деді:

ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫНЫҢ ӘКІМІ
ҚАЗАҚТІЛДІ БАҚ-ты
ҚОЛДАУ КЕРЕГІН АЙТТЫ
Қарағанды облыстық әкімдігінде
өткен аппараттық жиналыста облыс әкімі Ерлан Қошанов Тілдерді
дамыту басқармасының жұмысын
қатаң сынға алды, – деп хабарлайды Qamshy.kz ақпарат
агенттігі өңір басшысының ресми
сайтына сілтеме жасай отырып.
Аймақ басшысы қазақ және
ағылшын тілдерін оқыту, іс
қағаздарын мемлекеттік тілде
жүргізу жұмыстарын қажетті деңгей
де ұйымдастырмай отырған меке
мелер мен өңірлерге қатысты шара
қолдануды тапсырды.
«2024 жылға қарай іс-қағаздар
латын графикасына көшіріледі.
Сол кезеңге дейін біз әзір болуы
мыз керек. Осыған байланысты
барлық өңірлерде бірдей оқыту
және бейімдеу курстарын ашуды
қолға алыңыздар. Мемлекеттік
мекемелердің құжат айналымын ішкі
бақылау бойынша арнайы жұмыс
тобы құрылып, ішкі және шығыс
құжаттарының мемлекеттік тілде
дайындалуы мен рәсімделуі қатаң
бақылауға алынсын. Басқарма бас
шылары қала, аудан әкімі аппа
раттары мен мемлекеттік мекеме
лерден құжаттардың орыс тіліндегі

нұсқасын сұрауды тоқтатсын», –
деді Ерлан Қошанов Тілдерді да
мыту басқармасының басшысы
Гүлнәрайым Қаңтарбековаға қарата.
Тілдерді дамыту басқармасының
басшысы Гүлнәрайым Қаңтарбе
кованың айтуынша, облыстағы 13
аумақта мемлекеттік тілді оқыту
жұмысы жүргізіліп, 2 мың адам
оқытылған. Алайда бұл деректер
аймақ басшысының көңілінен
шықпады.
«Оқыту жағын мен сізге айтай
ын, біз алысқа кеткен жоқпыз. Мен
мұны бақылап, тексеріп көрдім.
Оқытуда әдістемелік құралдарыңыз,
негізгі методикаларыңыз – оның
бәрі сын көтермейді. Бұл негізі біздің
болашағымызға, ұлт болашағына,
ел болашағына қажет үлкен мәселе!
Елбасы «қазақ қазақпен қазақша
сөйлессін» деп айтты, соған қандай
ықпал жасап жатырсыздар? Тіпті
науқан қылу керек, оқыту керек,
бұл әріптестеріміздің болашағына
керек», – деді Ерлан Қошанов.
Сонымен қатар Ерлан Қошанов
мемлекеттік басылымдарда қазақ
тілінде шығатын контенттің үлесін
ұлғайту әкімдердің міндеті екенін
айтты: «Сондықтан да жоспарлы
түрде кезең-кезеңмен қазақ тілдегі

материалдар көлемін арттыру
мәселесін шешу керек».
Облыс әкімінің дерегінше,
мемлекеттік бағдарламада
көрсетілген «Мемлекеттік БАҚтағы қазақ тіліндегі контенттің
үлесі» нысаналы индикаторына об
лыс бойынша қол жеткізілгенімен,
Шахтинск, Балқаш, Қарағанды,
Жезқазған, Қаражал, Приозерск,
Сәтбаев қалалары мен Осакаровка
және Нұра аудандары жоспарланған
индикатор әлі жоқ.
Сөз соңында аймақ басшы
сы жоғарыда аталған мәселе
лерг е қатысты Тілдерді дамыту
басқармасының басшысы мен өз
орынбасары Жандос Ақылсерікұлына
бірқатар тапсырмалар берді.
«Тіл саясатын жүзеге асыру
саласында алдымызда ауқымды
мәселелер тұр. Оны жүзеге асыруға
барлығымыз бірдей атсалысуымыз
қажет. Бұл бағыттағы жұмыстарды
үйлестіру Тілдерді дамыту
басқармасына жүктеледі. Жандос
Ақылсерікұлы, сізге осы бағыттағы
жұмыстарды тікелей бақылауға
алуды тапсырамын», – деді Ерлан
Қошанов.
qazaquni.kz

– Тіл оқытудағы әдістемелік құралдарыңыз,
методикаларыңыз сын көтермейді. Мен бір ғана
мысал келтірейін, бір әріптесім өз ниетімен,
орталықта қазақ тілі мен француз тілін бір
мезетте оқи бастады. Базалық француз тілін
меңгерді де, қазақ тілін үйрене алмады. Демек
әдістемеде шикілік бар. Тілдің дамуы – ұлттың
болашағына, елдің келешегіне байланысты. Ал
егер біз оған осылай атүсті қарайтын болсақ,
қайда барамыз ертең?».
Бір жағынан қазақ тілін қазақтың үйреніп
жатқаны қасірет! Әйтсе де, әкімге ырзамын!
Ерлан мырза қарамағындағы шенеуніктерді
бұдан әрі де алқымдап, тіл талабын күшейтсе. Бір
әріптесім айтады: «тіл үйрену курсына төменгі
шендегілер ғана келіп отырады. Ал беделді,
жоғарғы шендегілер сертификат аларда ғана бой
көрсетеді. Амал жоқ, ұстаз сертификатты қолына
ұстатуға мәжбүр. Қорыққаннан. Ал оларды
оқытуға бөлген Үкімет ақшасы желге ұшуда» деп.
Ертеде бір патшаның шолжаң баласы сабақ
оқымай ұстазын мезі етіпті. Қажыған ұстаз
патшаға наз айтады ғой, баяғы. Билеуші ақылды
жан екен. Шешімін тауып, ұстазбен уағдаға
келіпті. Ертеңіне ұстаз ханзаданы оқытып
жатқан үстіне патша кіріп келіпті. Ұстаз бас
салып ұрса жөнелді дейсің. «Сабақ уақытында
рұқсатсыз неге кіресіз? Менің жұмысыма неге
бөгет боласыз? Бұ не көргеніздік?» – деген
ге дейін барыпты. Уағда бойынша билеуші
де жасқаншақтап, «кешіріңіз»-ді әлденеше
қайталап шығып кетіпті. Ерке ханзада сол
күннен бастап оқуға бейіл беріп, зейін қойды
дейді. Акылды патша ұстаздың беделін көтеру
арқылы түйінді шешті. Бізге де қазақ тілін
оқытатын ұстазға билік бермей, беделін
көтермей болмайды.
Жанат ТІЛЕГЕНОВ,
Қазақ үні
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Сәуір айында Қазақстанның Халық қаһарманы, Халықаралық Фадеев
атындағы сыйлықтың лауреаты, көрнекті жазушы, әйгілі партизан
Қасым Қайсеновтің туғанына 100 жыл толады. Оқырман назарына көзі
тірісінде аты аңызға айналған даңқты батырдан ертеректе алынған
сұхбат ұсынылып отыр.
ӘКЕМНІҢ ҮЙІ ӨРТЕНГЕН
ЖЫЛЫ ТУЫППЫН
– Аға, өзіңіз айтатын «олжа
өміріңіздің» сексен бесінші көктемі
құтты болсын! Қайса атаның жүзге
жеткен жасын сізге де тілейміз!
– Рахмет, қарғам, құдайым сен
дерге де ұзақ ғұмыр берсін! Мынау,
«туған күнің – 23-сәуір» деп жүр ғой
жұрт. Ол туған күнім емес. Бұл – өз
өмірімнің ең мықты, қиын-қыстау
кезеңіне жол ашқан, ес біліп, есей
ген кезімде үлкен өмір жолына
қадам басқан күнім.
1938-жылы 23-сәуірде апаң
екеуіміз Павлодар қаласына барып
түстік. Өмірімнің жақсылығы да,
болашаққа жол сілтеген сәтті күні де
сол жерден басталды ғой деп ойлап
жүрдім де, соғыстан оралған соң,
жаңа паспорт алғанда туған күнім
деп «23-сәуірді» жаздырғанмын.
Әйтпесе, туған күнімді өзім қайдан
білейін. Әкем де білмейді. Әкем
арабша хат танитын әжептәуір
сауатты адам болатын. Сөйте
тұра, қалайда балаларының туған
күндеріне мән бермеген. Мен кей
кезде әкемнен сұрайтынмын:
– Аға, осы мен қай жылы,
қай айда тудым десем, ол айтады:
– Сен біздің үй өртенген жылы
туғансың, – деп. Оның үйі қашан
өртеніп жүргенін кім білсін. Ал
енді Павлодарда тұңғыш рет ба
рып паналаған, жұмыс істеген
жерім облыстық оқу бөлімі. Сонда
инспектор болып орналастым.
Облыстық оқу бөлімінің бастығы
Маршинин деген орыс азаматы,
оның орынбасары – Мұқылыс
Баймағамбетов деген қазақ. Екеуі
де тамаша адамдар еді. Солар, апаң
екеуіміз қол ұстасып барғанда мені
өздеріне қызметке алып, апаңды
облыстық кітапханаға жұмысқа
орналастырды. Қызметкерлеріне
екеуіміз тұратын үй іздеттірді. Ол
үй табылғанша облононың бастығы
Маршинин, екеуіміздің уыздай
жастығымызды аяды ма, әйтеуір,
бізге ықыласы түсіп, маған: – Мы
нау менің кабинетім. Ертеңгісін
9-да келемін, кешке 6-да кетемін.
6-дан кейін үй табылғанша,
сендердің үйлерің осы болады.
Анау диванға жатасыңдар. Мынау
графинге су құйып ішесіңдер, –
деп кабинетіндегі дүниелерімен
таныстырған. Солай қамқорлық жа
сады. Екеуіміз, шынында да, күніне
бір-екі сәйкі (кішкене жұмсақ нан)
сатып аламыз да, графиннен су
ішіп жатамыз. Екеуіміздің арамыз
да үлкен бір жастық бар, құстөсек
секілді. Одан басқа ешнәрсеміз
жоқ. Соны кез-келген жерге са
ламыз да, үстімізге пальтомызды
жамылып жата кетеміз. Сөйтіп,
семьялық өміріміз басталған.
Павлодардан 1939 жылдың
басында мені ең алдымен «Фин
соғысына алдық» деді. Облыстық
оқу бөлімі үлкен құрметпен
шығарып салды. Жолыма ақша,
азық-түлік салып беріп, сәт сапар
тіледі. Бірақ мені фин соғысына
емес, әскери комиссариатта іріктеу
кезінде әскери диверсиялық-барлау
мектебіне алды. Москва түбінде
орман ішінде орналасқан бұл мек
тепте де мен керемет адамдарға
тап болдым. Арнайы мектептің
оқытушылары өздері айтқан жоқ,
естуімізше, әрқайсысы шетелде
ондаған жылдар бойы барлауда
болған, өз істерінің шебер маман
дары екен. Олардың жан-жақты
білімдері мен тәжірибелерінің
молдығына оқу барысында көзіміз
жете түскен. Жиырма шақты

адам әртүрлі саладан сабақ берді,
солардың шын аты-жөндерін
білмеймін. Мектепте соғыстың
ауыр жағдайында қалай барлау
жасап, жаудың күшін іштен қалай
талқандаудың айла-тәсілдерін
үйретті. Қандай қиыншылыққа
болсын төзетіндей сан сынақтан
өткізді. Дене тәрбиесінің жаттығу
ларымен шынықтырды. Қолма-қол
айқастың сан түрлі әдісін меңгертті.
Бір көрген адамды, елді мекенді,
жер-суды, жазу-сызу, цифрларды,
картаны есте сақтау қабілеттерімізді
ұштады. Парашютпен секіруді,
әскери-азаматтық техникаларды
жүргізуді, қару-жарақтың әр түрін

бар болатын. Олар кезінде неміс
басқыншыларына қосылып, Со
вет өкіметіне қарсы соғысқан.
Көбінің көзін біз де құртқанбыз.
Соғыс толық аяқталмай, олардың
сарқыншақтары әлі де жаулығын
жасап, біз сияқты партизан
командирлерін өлтіріп кетіп
жатқан кез. Көп адамдар өліп
кетті. Ровнода қызметке қалсам,
бәлкім, мен де солардың бірі болар
едім. Жұмағали екеуіміз танысып,
оншақты күн бірге жүрген соң,
ол Штаб бастықтарымен айтысып
жүріп, мені алып қайтатын бол
ды. Өзі өжет, бірбеткей жан екен,
айтқанынан қайтпады. Сөйтіп,
Жұмекеңнің арқасында еліме
аман-есен оралдым.
– Өмір жолыңызда кездескен
жақсы адамдардың көп болғаны
естелік әңгімелеріңізден белгілі.
Қолыңызға қалам алуға да баулыған
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замын. Олардың ашық-жарқын
мінездерін, әзілдерін, достыққа,
шығармашылыққа адалдықтарын,
бірге өткізген қызықты күндерімізді
сағынышпен еске аламын. Елуінші
жылдардың ішінде танысып, от
басымызбен араласқан қаламгер,
өзі де майдангер Кемел Тоқаев еді.
Кемел мен туралы «Ерекше тап
сырма» деген повесть жазып, оны
қазақ, орыс тілдерінде кітап етіп
шығарды. Кемел туралы естелігімде
жазғанмын. Аяулы азамат, талантты
жазушы өмірден тым ерте кетті.
ЖАЛҒАН АТЫ-ЖӨНІМ –
БУЛАТОВ ВАСИЛИЙ
МИХАЙЛОВИЧ
– Аға, сізді партизандар қауымы
және өзіңіз азат еткен Украина
«Вася» дейді. Осы бүркеншік есімді
қалай алып едіңіз? Бір әңгімеңізден

селолары болды. Екеуі де кісі атта
ры. Мөлшері орыстар жер ауып кел
генде бірінші болып қазық қаққан
Толшей, Карпей дегендердің аты
мен аталса керек. Олар әдеттегідей
бау-бақша өсіреді. Помидор,
қарбыз, огуршік деген сияқтылар.
Соған апам байғұс (өзімнің әжем),
бір ауыз орыстың тілін білмейді,
әлгі Карпей селосында, Толшеевка
селосында тамырлары бар. Апам
ол тамырларына хмель жинап,
қолдарына қойдың терісінен жылы
биялай тігіп береді. Олар апама
бақшасынан жемістерін береді.
Тіл білмесе де, солай алыс-беріс
жасап, барып-келіп жүреді. Апам
әкелген өністердің ішінде бізге,
балаларға ұнайтыны – қарбыз.
Сырты көкала, іші қызыл, өзі ке
ремет тәтті, дәмді. Әлгінің көкала
сыртына дейін жеп қоямыз. Сонда
да тоймаймыз. Ауылымыздың 7-10

Алдыңда

Қасым ҚАЙСЕНОВ:

ағаларың

пайдалануды, қаруды өзіңе дарыт
пауды үйретті. Жалпы, жау тылында
қандай жағдайда болмасын, қала
ма, дала ма, тау ма, орман ба, соның
барлығында жауға соққы беруге
дайындады. Біздерден бес қаруы
бойында, сансыз айласы ойында
аса қауіпті диверсант-барлаушыны
дайындап шығарды. Сонымен бірге
қара күш пен айланы ғана емес,
саяси сауатымызды да жетілдіріп,
жергілікті жұртпен қалай тіл табы
сып, оларды қалай ұйымдастыру
керектігін оқытты. Оқу-жаттығу
жылдарым әжептәуір соғыстан кем
түспейтіндей өте ауыр болды.
Біздің үкімет күткендегідей
соғыс басталды. 1941 жылдың
күзінде оқуды бітіріп, аға лейте
нант шенімен оңтүстік-батыс май
дан штабына келдім. Сол арада
мені жау тылына аттандырды. Жау
тылындағы көрген оқиғаларымды
азды-көпті жазғаным жұртқа белгілі
ғой. Ерекше бөліп айтатын нәрсе,
партизандық өмірімде кездескен
батыр командирлер: Ковпак Си
дор Артемович, Примак Иван
Кузьмич, Федоров, Тканко секілді
өз елінің үлкен патриоттарының
қанатының астында тәрбиеленіп,
өзім де бірнеше рет отрядтар құ
рып басқардым. Майдандастым,
соғыстым, есейдім. Соғыс аяқта
лып, ешқайда бармайтыным белгілі
болған кезде Украинада қалып
қала жаздадым. Украинадағы Ков
пак бастаған үлкендер мені аяды,
қимады. Еліме барған соң содыр
лық жасап, пәлеге ұшырайды деп
ойлады.
Украинада Ровно қаласы
бар. Мені сол қаланың ет
комбинатының директорлығына
тағайындап қойған еді. Егер
де партизандар штабынан
документтерін алуға келіп, мен
туралы естіп, жолыққан Жұмағали
Саин болмағанда, тағдырым
қалай болары белгісіз еді. Ров
но қаласы батыс Украинада, ол
жерде жергілікті ұлтшылдар көп.
Бандеровшылардың қалдығы ел
арасында, орман ішінде әлі де

қаламгер ұстаздарыңыздан ерекше
есте қалғандары кімдер?
– Жұмекеңдей ақын алып
к е л г е н н е н к е й і н А л м а т ы м е н
таныстығым ақын-жазушылардан
басталды. Алғаш таныстырған
адамы – Сәбит Мұқанов бол
ды. Одан кейін Тайыр Жаро
ков, Қасым Аманжолов, Мұқан
Иманж анов, Мұзафар Әлімбаев,
Сәуірбек Бақбергенов, Хамит
Ерғал иев, Шахмет Құсайынов
секілд і әдебиеттің аса дарынды
өкілдерімен қауышуыма мүмкіндік
туды. Бұл да тағдырымның сыйы,
Құдайдың бір қолдағаны шығар деп
ойлаймын. Мен оларға бауыр басып
кеттім. Олар мені ертіп жүреді. Кей
де өздері іздеп тауып алады. Әңгіме
айтуымды сұрайды. Әлде менен
материал алып жазғылары келеді
ме. Алғашқылардың бірі болып
Сейітжан Омаров, Ғабдол Сланов
тар жаза бастады. Ғабдол Сланов
«Алтай баласы» деген повесть жа
зып шығарды. Кітабы бар. Сейітжан
Омаров жазып-жазып, бір күні
айтады: – Қасым, – дейді, – мен
сені жазамын деп, міне, көрдің ғой
қаншама қолжазбамды. Мен жаза
алатын емеспін. Адам өзі қатысып,
басынан кешірмегеннен кейін жазу
қиын екен. Мына қолжазбаларым
саған ескерткіш болсын, – деп, көп
жазбаларын әкеліп берді. Осында
бір жерде сақтаулы. Достарымның
біразы жазбақшы болды. Мұқан
Иманжанов та мен туралы жазғысы
келді. Мұзафардан басқасының
жасы менен үлкен еді. Бір күні
бас қосып отырғанда маған: –
Қасым, сен ғой әңгімені жақсы
айтасың. Оны біз жазғанмен,
дәл шындықты беру қиын. Сен
өзің осы қалай әңгімелесең, со
лай жазшы. Біз соны үстінен
қарап берейік, – дейді. Сөйтіп,
мен жаза бастадым. Алғашқы
жазғандарым онша жақсы болма
уы да мүмкін. Ауызша айтқаннан
жазған қиын ғой. Жазуымдағы
кемшіліктерді түзейтін, қалай жазу
керектігін үйреткен де сол доста
рым болды. Мен оларға мәңгі ри

сіздің бала кезіңізде әкеңіздің Василий деген дос-тамыры болғандығын,
сол есімді өзіңіз ұнатқаныңыз
жөнінде естіп едім.
– А-а, иә, бұл «Васяны» да
оларға айтқан өзім. Ол былай бол
ды. Біздің жақта бір село – қазақ,
бір село – орыс. Орыс селосында
әкемнің Василий деген досы бар
еді. Ол кезде біз кіре тасимыз. Сол
кіре тасып келе жатып орыс се
лосына соғамыз. Бізді Вася үйіне
қондырып, күтеді. Сондай дәмтұзымыз жарасқан жақсы адам еді.
Ал жау тылына жіберерде біздің
қолымызға фиктивный – өтірік
документ берген. Менің ол құжа
тымдағы аты-жөнім – Булатов
Василий Михайлович. Жау ты
лында осы документпен жүрдім.
Немістердің қолына түсіп қалған
жағдайда сол құжатымды көрсе
темін. Содан «Вася» атанып кеттім.
– «Орыс селосы» дегенде еске
түсіп отыр. Ана бір жылы Сіздің
ауылға барғанда өзіңізбен жасы
қарайлас бір-екі ақсақалды көріп
едік. Ол кісілер сіздің бала кезде
«тентек қара» атанып, біраз ауылды шулатқаныңызды еске
алысқан. Соның бірі балаларды
ұйымдастырып, көрші орыс селосына «жорыққа» аттанып, баубақшасына түсіп, содан бір орыс
шалға ұсталып «тұтқын» болған
хикаяларыңызды естіп едім. Сіз
«партизандық қимылды» сонау бала
кезден-ақ бастап жіберген сияқтысыз
ғой. Ол орыс шалдың аты кім еді? Ол
да әкеңіздің бір тамыры болыпты ғой.
(Қасым аға менің бұл сауалымды
жақсылып тыңдап алды да, рахаттанып ұзақ күлді... Күлді де,
көзінің жасын қолының ұшымен іліп
тастап, сәл ойланып қалды. Сосын,
алыста қалған балалық дәуренін
есіне түсіргендей, жүзі мейлінше
мейірлене, көңіл көзімен сол бір
шақты көріп отырғандай, әңгімесін
жәймен бастады.)
– Иә, иә, ол да орыс... Біздің
ауылдың іргесінде бір кезең бар –
«Ақ кезең» деген. Соның аржағында
Толшеевка, Карповка деген орыс

жасар балаларының «көсемі» де,
«бастығы» да менмін. Қашанда
балаларға қай бала содыр, сол
бастық болады ғой. Сонан бір күні
ақылдастық, «анау орыс селолары
нан қарбыз ұрлап жесек қалай бо
лады», – деп. Менің ұсынысымды
бәрі мақұлдады. «Жарайды» десті.
Сөйтіп, он шақты бала жорыққа
шықтық. Ол кезде аяқ киім бізде
болмайды. Жалаңаяқ жүреміз. Аяқ
жарылып кеткен, шып-шып қан
шығып жүреді. Ешкі терісінен шал
барымыз, кенептен тігіп берген
көйлегіміз болады. Онан басқа
бойымызда ештеңеміз жоқ. Содан
айдап отырып бардық қой. Қарбыз
дегеннің атын білеміз, ал басқа по
мидор, огуршік дегендерді ол кезде
атын да білмейміз, өздерін де ажы
рата алмаймыз. Әйтеуір, әкелгенде
жейміз. Айтты ма, кім білсін,
есімізде болмады ма? Сонан Кар
пей селосы қашықтау, Толшеевка
селосы тау түбінде, біздің ауылға
іргелес еді. Соған бардық. Баубақшасына қойып кеттік. Қойып
кетсек, құдай сақтасын... Теңкейіптеңкейіп қарбыздар жатыр... Ой
пырмай деп, бағана аламыз ғой.
Әлгіні алайық десек жұлынбайды.
Қатты. Әйтеуір әрең дегенде бірдеңе
қылып жұлып аламыз. Бір-бірден
көтеріп шықтық, екіден алып
жүруге шама жоқ, кішкентаймыз.
Енді бақшадан былай шөптің ара
сына барып жейік дейміз. Шөп
қалың. Кесіп жейік десек пышақ та
алмағанбыз, ойымызға келмеген.
Тасқа періп кеп қаламыз. Періп кеп
қалсақ жарылып қалады. Іші қызыл
емес, сап-сары, тарамыс-тарамыс...
Дәмін көрсек: дәм жоқ, тату жоқ бір
нәрсе. Үйде жеген қарбызымызға
ұқсамайды. Бұл піспеген екен деп
ойлаймыз. (Сөйтсек ол – тыква –
асқабақ екен ғой, оны кейін білдік).
«Енді не істейміз» деп аңтарыл
ғанда, менімен жасты Бүркітбай де
ген бала бар еді, сол айтады, өзінің
тілі сақау: – Не нәлсе қызыл болад
– со піскен болад, – дейді. «Ойбайау, қып-қызыл нәрселер көп еді ғой.
Айда, қайта соған кеттік... Барсақ,
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Қойшы, қойшы, зарлатпай, – дейді.
Никанор шал бір кезде шарша
ды ма, «Жарайды, ендеше былай
келіңдер», – деді. Келдік. «Қатар
тұрыңдар», – деді. Тұрдық. «Ант
ішесіңдер», – дейді.
– Ішеміз, ішеміз!.. Жамырап
ант іше бастадық. Бала кезімізде
өзіміздің антымыз болушы еді: –
Желкеміздің шұқырын көрмейік.
Аяқтағы суға ағылып өлейін,
көнектегі суға көміліп өлейін, – деп
шулай жөнелдік... Никанор шал:
– Ай, ол болмайды, мен не айтам,
соны қайталайсыңдар, – дейді.
– Бұдан былай ұрлық қыл
маймын! Қайталаймыз.
– Огородқа түспейміз! Тағы да
қайталаймыз.
– Осы істеген ұрлығымызды
әке-шешемізге айтып барамыз!
Қайталап айтамыз.
– Ал енді кете беріңдер, – деді.
Ой, кеткенде, айдап кеттік
бір... Өмірге қайта келгендей, қуа
нышымызда шек жоқ... Жарысқан
күйі шаңдақ жолға түсіп, ауылы
мызды бетке алып, тарттық дейсің...
Ауылға жақындадық, ауылға
жақындағанда, ол кезде бұлақ көп
қой. «Ақ кезеңнің» ар жағында
бұлақ бар еді. Бұлаққа жуынып-ша
йынып, бет-аузымызды, аяқ-қолы
мызды жуып, түк көрмегендей, түк
білмегендей ауылға келіп кірдік.

азаймасын
үлкен кісінің жұдырығындай
жұмсақ қызыл нәрсе көп екен.
Құдай сақтасын, жұлып алып,
жартысын жеп, жартысын қойынға
салып жатырмыз. Кенеп көйлегіміз
белден ышқырланған ғой. Қойынға
әжептәуір нәрсе сияды. Сөйтіп,
абыр-сабыр ұрлық қып жүрген
адамда не береке бар. Біреуін
бітеудей, біреуін жартысын тістеп,
жартысын қойынға жүйткітеміз.
Онан аққан қышқыл су борбайды
бойлай ағып шалбардың ішімен
төмен қарай сан, тізе, сираққа
құйыл ады. Жарылған сирақ пен
аяқтың үстіне әлгі су тиген кезде
тіпті ашиды...
Содан бір уақытта қарасақ...
Никанор деген шал бар еді. Үйге
келіп жүретін. Бойы сорайып әлгі
жүгіріп келе жатыр... Қолында
ұзын таяғы бар: – Әй, бандылар,
ұрылар, мен сендерді қазір... –
деп жүгірді... Аяғы да, таяғы да
ұзын, алпамсадай кісі. Біздерді
тыпыр еткізбеді. Қойнымыз толған
жүгіміз бар, қашайық дегенше
тасыр-тұсыр жүгіріп келіп ұстап
алды. Бәрімізді жинады. Таяғымен
жасқап бізді бір жерге иіріп қойды
да: – Бандылар, ұрылар, сендерді
қазір селоға айдап алып барамын.
Селода менің сендерді жейтін аюла
рым бар, шошқаларым бар, – дейді.
Бәріміз жылай бастадық. Оған
қарай ма, ұзын таяғымен қақпайлап
топырағы борпылдаған шаңдақ
жолға салып айдап келеді. Бағанағы
су аққан аяқтарымыз, жылаған,
терлеген бет-ауыздарымыз шаңға
көміліп, бес баттам болып ұлардай
шулап келеміз... Үйі селоның
шетінде екен, әйтеуір. Бізді айдап
келіп, ауласына кіргізді де: – Пара
ска, Параска – деді айғайлап. Па
раскасы кемпірі екен. Бір уақытта
кемпірі шықты: – Үйбай-ау, –
дейді кемпірі қазақшалап, екеуі де
қазақшаға ағып тұр, – анау Исаның
баласы, мынау Қайсаның бала
сы ғой. Әкем-ау, бұларды қайдан
айдап келдің? Кемпірдің сөзін біз
жақсы көріп, құтқара ма дегендей:
– Aпa, апа! – деп дауысымызды

күшейтіп, жылауымызды үдете
түсеміз. Шал бізді қолға түсіргенін
қысқаша айтты да, ағашты қиып,
төрт бұрыштап жасаған үйшігі бар
екен, соған тықсырып жақындатты.
Қарасақ: ішінде төрт-бес шошқа
жүр... Тізелерінен асқан батпақ,
иісі сұмдық жаман... Түрлері
қорқынышты, «қорс-қорс»
етіп, батпақты танауларымен
түртпектеп, бірін-бірі итере ки
мелеп бірдеңе тауып жеп жүрген
секілді. Өздері дүңкиген-дүңкиген
семіз. Тыным таппай қозғалады.
Зәреміз одан әрман ұшты. Үйшіктің
терезе сықылды тесігі бар екен,
тесігінің алдында ішкі жағында
науа тұр. Қойнымыздағы олжа
мызды соған төктірді. Бәрін науаға
төктік. Оны шошқалар апыл-ғұпыл
жеп жатыр... Бәрін төктірген соң,
енді бір кішкентай есігі бар екен
«мынаған кіріңдер» деп шошқалар
жүрген үйшікке қақпайлады. «Ана
ны жеп жатқанын көрдіңдер ғой,
шошқалар енді сендерді жейді», –
дейді. Ол бізді есікке тоғытпақшы
болады, біз кірмейміз... Бәріміз зар
лап, шулап ауланы басқа көтеріп,
азан-қазан жылаймыз. Бір уақытта
кемпірі үй жақтан шығып:
– Қойшы зарлатпай, құрғыр
ларды, – дейді.
– Бұларды шошқаға жегізу ке
рек, бұлар тағы да келеді, бұлар
қоймайды... – деп шал кіжінеді.
Біз бақырып-шақырып, үйшіктің
есігіне жоламауға тырысқан соң,
«жарайды, онда былай жүріңдер»
деп жылап-еңіреген біздерді айдап
ауладан шығарып еді. Үйінің қасы
тау ғой, соның бір бетін кесіп қора
жасаған ба, үңгір секілді қуысы
бар екен. Іші қараңғы. Соның
қақпасын ашты: «Енді мынаған
кіріңдер, ішінде екі аюым бар. Со
лар сендерді жесін», – дейді, әлгі
шал. Біз зарлап, ұлардай шулап,
кейін шегінеміз, ол ұзын таяғын
көлденең ұстап алып, бәрімізді
үңгірдің қақпасына итереді... Тағы
да жалғыз кұтқарушымыздай
кемпірді шақырып: «Апа, апа» деп
біз айғай саламыз. Кемпір болса: –

Сонсын үйге келсем, әкем мені
көрді де:
– Әй, Қасым, сен жылапсың
ғой, – деді.
– Жыладық.
– Неге?
– Ұрлық қылдық.
– Қайда ұрлық қылдыңдар?
– Никанордың огородына
түсіп, қарбыз ұрлап, сонан бізді
қамап... – деп, бәрін айтамын ғой.
Әкем ішек-сілесі қатып күледі.
Менің сөзімді құлағы шалып қалған
шешем, қатал еді: – А-а, ұрлық
қылған екенсің ғой,– деп жүгіріп
келіп жақтан салып қалды.
– Әй, ұрма, бәрін өзі айтып тұр
ғой, ұрлық қылғанын, – деп әкем
қорғалады.
Кейін білсем, менен басқалары
үйлеріне айтпапты. Енді бір күні
ауылға Никанор келеді. Бәрі тамыр
лар ғой. Өзге үйлерден де сұрайтын
көрінеді. «Балаларың бірдеңе деді
ме» деп. Ешқайсысы айтпапты.
Біздің үйге келді. Никанорға әкем
менің айтқандарымды айтып беріп,
екеуі біраз күліп алды. Екеуі дос
болуы керек, сөйтті...
БАУЫРЖАН ДЕГЕН ҚОЛ
ЖЕТПЕЙТІН АДАМ БОЛАТЫН
– «Жас күнінде өлең жазбаған
қазақ болмайды» деген сөз Сізді де
айналып өтпеген секілді. Соғысқа
дейін де, соғыстан кейін де өлең
жазған екенсіз. Бірақ әлдебір себептермен қойып кетіпсіз. Соны айтуға
бола ма?
– Айтуға болады. Иә, өлеңді
қойып кетуіме бір себептің бол
ғаны рас. Мен жас кезімде өлең
жазған адаммын. Соғыстан бұрын
Шығыс Қазақстан, Павлодар
облыстық газеттерінде өлеңдерім
басылып жүрді. Алғашқы шық
қан өлеңдерімнің біразы, газет
қиындылары, әлі күнге сақтаулы.
Бірақ өлеңдерім онша мықт ы
болмағанмен, әйтеуір, өлең жаз
ғанмын. Ал партизандық «эпопея
ға» түсіріп жіберген сол «себеп» бір
жағы бақытым ба деп те ойлаймын.
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Елуінші жылдардың басы.
Жазушылар баспасында жұмыс
істеймін. Ұмытпасам, Абай Құнан
баевтың 110 жылдығы қарсаңында
Абайға арнап өлеңдер жинағы
шығарылғалы жатыр екен. Ақын
атаулы арнау өлеңдер жазуға
кіріскен. Мен де бұл науқаннан
қалғым келмей, өлең жаздым.
Абайдың «Өлсе өлер табиғат, адам
өлмес» дегені бар ғой. Міне, соған
үндестіріп үш-төрт шумақ өлең
жаздым да, жұмыс үстелімнің үстіне
тастап кеткенмін. Ол кезде әлі
желбастау, бір орында байыз та
уып тұрмайтын шағым. Бір келіп
қарасам, әлгі өлеңімді үстінен
біреу редакциялап кетіпті. Кімнің
қолтаңбасы екенін ажырата алма
дым. «Бір аяқ қымыздың екі аяқ
желігі бар» дегендей, сол күні ор
нымызда отырмай, тағы да кеттік.
Ертеңінде кеңсеге келсем, кешегі
өлең жазылған қағаз жоқ. Оны кім
алды деп жігіттерден сұрастырсам,
ешкім жарытып ештеңе айтпады.
Сөйтіп, сол өлеңді іздеген мен
жоқ, ұмытып кеткем. Сөйтсем,
біраз уақыттар өткенде өлендер
жинағы шағын ғана кітапша болып
шығыпты. Ол кітаптың шыққанын
да білмеймін. Бір күні сол кітапты
қолына алып Жұбан Молдағалиев
келді. Түтігіп кеткен. Әбден ыза
болған. Неге екенін кім білсін?..
Келе сала маған тіл тигізді:
– Сен жүліксің, – деді.
– Неге?
– Міне, сен мен редакциялап
кеткен дүниені өз атыңнан жіберіп
қойыпсың.
– Әй, мен оны білмеймін. Мен
берген жоқпын. Сұра жұрттан, – де
сем, тыңдар емес. Екеуіміз сол күні
қатты сөзге келдік. Ол маған қатты
тіл тигізді. Оның сөзі жаныма батып
кеткен соң: – Әй, Жұбан (ол менен
екі жас кіші еді), сен жасыңнын
кішілігіне қарамай, маған тіл
тигіздің. Және нақақтан. Оны өзің
біл. Бірақ енді мен өлең жазбай-ақ
қояйын. Өлеңді сен-ақ жаз. Бірақ
сен ақын болып ақындардың алды
на шығасың ба – шықпайсың ба,
білмеймін. Ал мен өзімнің бастан
кешкен оқиғаларымды жазып-ақ,
әлі жұрттың алдына шығамын.
Осы есіңде болсын! Міне, бұдан
былай бір ауыз өлең жазбасқа ант
етемін, – дедім де, сол күйі өлеңді
тастап кеттім. Өлеңді тастадым да,
партизан тақырыбына көштім. Ал
енді мақтанғаным емес. Мен сол
кезде қандай іске бет бұрсам да,
өзімнің далада қалмайтынымды
сезетінмін. Мысалы, әнші болып
кетсем де (оқуына түссем, тәп-тәуір
дауысым бар-ды), әртіс болсам
да, тіпті спортпен шұғылданып
күреске барсам да, әйтеуір, елеу
сіз қалмайтындығымды анық се
зіне бастағанмын. Соған сендім.
Енді, міне, көрмейсің бе. Қайта
басылғаны бар, қазақша, орыс
ша, украинша және басқа тілдер
дег ісі бар, жиыны отыздай кітап
шығарыппын. Қазір осы партизан
дар тақырыбын қазақ әдебиетіне
алып келген мен десем, оған ешкім
дау айта алмас. Менің кітаптарым
шығып жатқан тұста Әди Шәріпов
те, Тоқтағали Жангелдин де бұл
тақырыпқа бір ауыз сөз жазған
жоқ болатын. Әди де, Тоқтағали да
соғыстан бұрын жоғары дәрежелі
білім алған, білімді адамдар
еді. Біреуі министр, одан кейін
премьер-министрдің орынбасары,
екіншісі философия институтының
директоры, ғылым докторлары.
Мен қолтаңба жазып кітаптарымды
апарып берген кезде Әди: Қасым,
бізде де жазатын нәрсе бар еді.
Бірақ мынадай жүмыстан қол
тимейді, – дейтін. Мен оларға
қалжыңдап: – Сендер мансап қуған
төре адамсыңдар. Бірақ түбінде
бұған оралыңдар, ұят болады, – деп

жүрдім. Содан ақырында екеуі де
партизандық өмірлерінен кітаптар
жазып шығарды. Әди Шәріпов тіпті
үдетіп жазды.
Ал енді мен туралы жүз елудей
ақын-жазушылар шығармаларын
арнады. Журналистер қауымы
жабыла жазды, теледидарда сөй
летті. Екі арнайы деректі кино
түсірді. Сөзімнің соңында айта
рым, олардың көбінің жасы ме
нен кішілер ғой. Мені көп жаз
ды. Жәйі келсе, Баукеңді мендей
жазған жоқ шығар. Мен бұл арада
менің батырлығым Бауыржан
нан артқаннан көп жазды деп
айтпаймын. Бауыржан деген не
доступный адам болатын. Оған
екінің бірінің қолы жете бермейтін.
Ол – Баукеңнің былайғы жұртқа
суықтығы, менмендігі емес, ол
оның жаратылысының биіктігі,
табиғатының өзгеше сиректігі.
Баукең көпке ұқсаса, көптің бірі
болса, бәлкім, ол Бауыржан да
болмас еді. Сондықтан Баукең
жөнінде қолы жеткендер ғана жаз
ды. Ал менің көп жазылуымның
себебі: жұрттың бәріне «дорогой»
деймін. Үлкені де, кішісі де маған
үйір. Бәрімен бірге жүре беремін.
Сол үлкенді-кішілі қаламгерлердің
барлығына рахметімді айтамын.
Өйткені, олардың жазғандары
маған қатты әсер етіп ойландырды.
Олар да менің кішкентай болса да
тәрбиешім бола білді. Дұрыс келе
жатқан жолымнан ауытқымауыма,
ақ жолдан таймауыма рухани күш
берді, жігер қосты, сенімімді бекіте
түсті. Мен туралы кім бір ауыз сөз
жазса да, солардың барлығына
ризамын.
– Аға, 85-ке не дейсіз?
– Ана бір жылы 80-ге келдім.
«80-ге келдің» деп жұртшылық той
лады. Офицерлер үйіне жиналысқа
апарғанға дейін мен 80-ге келдім
деп сезінген жоқпын. Көңіл
қартаймайды ғой. Мен сексенге
келемін деп ойлаған жоқпын. Со
дан ел жиналған залға кірсем, сахна
төріне «Қасым Қайсенов – 80»
деп жазып қойыпты. Жиналыс
барысында Ел Президентінен бас
тап Парламент басшыларынан
құттықтау папкелер беріп жатыр.
Біреуін ашып көрсем, бір жағына
«Қасым Қайсенов 80-де» деп жазып
суретімді басса, екінші жағында
«80-ге келген жасыңыз құтты бол
сын!» деп құттықтау жазады. Ар
тыма қарасам, сахна төріне тағы да
жазып қойған. Амал жоқ, содан сол
80-ді мойындап отырдым.
Ал қазір жұрт «85-ке келдің»
деп жатыр. Оның енді аз екенін,
көп екенін өзім де түсініп отырған
жоқп ын. Бірақ, әйтеуір, қартай
ғандық қой. Әбден қарт адамның
бірі болдық қой. Соны білем. Мына
адам, алдыңда үлкен ағаларың бол
маса, тез қартаяды екенсің. Менің
алдымда енді екі-үш ағаларым
қалды. Онан басқасының бәрінен
үлкенмін. Құдай алдыңдағы
ағаны азайтпасын деп тілеу керек
жастарға. Әртүрлі жастар бар ғой,
«85-ке келдің» деп жұрт айтып
жатыр, біреулер «тойлайық» деп
жатыр. Не істесеңдер де, еріктерің
ғой. Кезінде 80-ді мойындасам, енді
сексеннің бесеуіне «келсем келген
шығармын» деп мойындап отыр
мын. Бұрын бата бермейтінмін.
Енді бата бере бастадым: Менің
жасыма кел, – деп бата беремін. Ал
менің жасымнан артық Құдай тағы
да өмір берсе, қалған жасқа жаяу
жетесің! – деймін.
Барлығыңа айтарым сол. Амансау болыңдар, өркендерің өссін!
– Рахмет, аға, айтқаныңыз
келсін!
Еркін НҰРАЗХАН,
ҚР Суретшілер одағының
мүшесі
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«Менің атам, яғни әкемнің әкесі Жұмабай Қонайұлы Хадиша атты
татар қызына үйленген екен. Бұл оқиғаның біздің әулеттің бетәлпетіне елеулі түрде әсер еткенін аңғаруға болады. Бірақ, біздің
қазақ ұлтты да руды да еркек кіндікке, атаға қарап жіктейді емес пе?
Айтатындар айта берсін. Осы жағынан алып қарағанда өз басым 100
пайыз қазақпын».
Мұхтар Шахановтың
«Қонаевпен сырласу» атты кітабынан
БӘЙДІБЕК БИДІҢ
ҰРПАҒЫ,
ЕҢКЕ БАТЫРДЫҢ
ЖИЕНІ
Соңғы кездері кейбір
баспасөзде, интернет сайтта
рында Димекеңнің ата-тегін
теріс қаузап, жалған дүрлікпе
(сенсация) туғызып, Қонаев
абырой-атағына, әлемдік
танымалдығына ерекше
тұлғалық қасиетіне нұқсан
келтірушілер көріне бастады.
Димекең көзінің тірісінде өзінің
таза қазақ екенін бұлтартпай
дәлелдеп, мұны өзінен сұхбат
алған Мұхтар Шахановқа
тәптіштеп түсіндірген. Міне,
сондықтан мен мақаланың
кіріспесіне эпиграф етіп, Мұхаңа
айтқан Димекеңнің өз сөзін қазқалпында текке беріп отырған
жоқпын. Руының, ұлтының кім
екенің әр адам өзі ғана біледі.
Міне, сондықтан Димекеңнің
«Мен 100 пайыз қазақпын»
деп айтқанын білмейтін неме
се әдейі жоққа шығарушылар
қатты қателеседі. Атам қазақ
тың «өзі болған жігіттің түпатасын сұрама, қызынып
қаузама» деген даналығын
ұқпайтындар, аузына келгенін
айта берсін. Одан Құдай артық
жаратқан Қонаевтың ұлылығы
төмендемейді, қайта асқақтап,
зорая береді.
Жиырма жылға жуықтады
менің Димекең ата-тегін
індете зерттеп, жазып келе
жатқ
 аныма. Ол – қазақ
және қазақтың бағына туған
кемеңгер. Әз-Тәуке ханынан
кейін «қой үстіне бозторғай
жұмыртқалаған заман» Димекең
тұсында болды. Бұған ешкім да
уласа қоймас. Осы ұлы тұлғаның
қазір дүрбелең туғызып жатқан
ата-тегі туралы бәрін басынан
бастауға тура келіп отыр.
Мен өткен ғасырдың сексе
нінш і жылдары Алматының
шығыс жағындағы «Татарка»
деп аталатын қаланың бір түк
пірінде «квартирант» болып
т ұ р д ы м . Д ә л і р е к а й т қ а н д а
«Гражданская» №7 үйде пәтер
жалдадым.
Бірде дүкен маңында бір
татар әжеге кездейсоқ кездесіп
қалдым. Қазақша судай ағып
тұр. Әңгімеден әңгіме шығып,
ол кезде Қазақстанның бірінші
басшысы Д.Қонаевтың ата-ба
балары жөнінде әлгі әже өткенкеткенді жыр қылып айтты.
Арқа жақтан ауып, Балқаш
өңіріне келіп, одан Алатау
етегіндегі осы маңда тұрақтаған
Қонай шіріген бай екен. Алматы
базарына байдың құжынаған
малы келгенде көше шаңнан
көрінбей кетеді екен. Қонайдың
жалғыз баласы Жұмабай
осындағы татар мешітінде дін
сауатын ашып, соңында бір та
тар қызына үйленеді. Неге екені
белгісіз, әже айтқан осы әңгіме
есімде ерекше сақталып қалды.
Кейін Қонайұлы Жұмабай
қажының татар әйелінің аты
Хадиша екенін білдім. Біреулер
тіпті, бірі қазақ, бірі татар
ерлі-зайыптылардың тұрған
үйлері деп ескі мекен-жайлар
ды да көрсетті. Жаңылмасам,
Татаркадағы Қазан мен
Уфа қысқа көшелерінің

НЕГЕ ТАТАР БОЛЫП
ЖАЗЫЛУЫНЫҢ ТАРИХЫ

аралығындағы шатырлы көк
үй Жұмабай қажынікі деп
меңзегендер болды. Мұны әбден
сұрастырып, білуге, дәлелдеуге
менде ол кезде ниет болған жоқ.
Татарканың күншығысындағы
көне мұсылман қорымында
Димекеңнің атасы Жұмабай
қажы Қонайұлының және әжесі
Хадишаның нағашысы Бөйіт
сопының жермен жексен болып
кеткен мүрделері осы зиратта
жатыр. Бұл маңға алпысыншы
жылдары құрылыс түсіп, зи
ратты сүремекші болғанда оқыс
жағдай болып, әрекет тоқтайды.
Димекеңнің тиісті адамдарға

ҚОНАЕВ

ата-тегінің ақиқаты
айтқан нұсқауы бойынша ағаш
егіліп, кейін бұл маң саябаққа
айналады.
Жұмабай мен Хадишаның
оннан аса ұл-қызы болған. Қазақ
отбасыларында қашанда көп
бала өмірге келіп, ержеткенің
еске алсақ – Қонай әулетінде
қазақ иісі ежелден аңқиды. Әр
нәсілді екі ерлі-зайыптының
(қазақ, татар) нысаналы болып
туған ұлдары Меңілахмет еді.
Зайыбы Жұмабай қажы, өзі дін
жолын ұстаған кейуана Хадиша
әже атақты көпес Ысқақбайға
туыстық жақындығы, бар текті
жердің қызы екенін «Қонай
әулетінің» шежіре кітабы
дәлелдейді. «Киіз кітапшада»
ұлты татар деп жазылмаған Ха
диша Сағалбайқызы қазақтан
ған ноғай екенін аңғартады.
Әженің қазақ салтын ұстағаны
соншалық – жаздыкүндері аула
сына киіз үй тігіп, қонақ күтетіні
татарларды тамсандырған.
Татаркада шамамен 1880
жылдары салынған, кейін
Кеңес үкіметі кезінде бір ме
кемеге айналып, соңында
қайтадан ғибадатқана болған
көне мұсылман мешітінде
(«Фатима») Жұмабай Қонайұлы
оқып, молда атағын алады. Ол
кілең қазақтар тұратын Күрті,
Балқаш өңірінде жаздыкүндері
бала оқытып, діни ілім тарата
ды. Соңында Меккеге екі рет
қажылыққа барады.
Ұлы Меңіліахмет басында
нағашыларының қарамағында
саудаға араласады. Қазақта
«Жиен ел болмас» деген мәтел
бар емес пе. Ноғай ағайындар
«Сенің түбің қозақ (қазақ) деп
оған «Қозақ» деген лақап ат
беріп, Мәкеңнің (Меңіліахмет)
тегін есіне салып отырған.
Мәкеңнің «Шежіре» кітабында
қазақша жыл қайырып, естелік
айтуы, ұл-қыздарының ай күнін
қазақша ай аттарымен жазуы.
Ол кісінің нәсіл-тегі қазақ
екенін айырықша айғақтайды.
Ақын шалыс Мекең қазақ сал
ты бойынша ататек толғауын
жазған. Колжазба сақтаған.

Үйсін-Бәйдібектен ба
стап, Ысты-Ойықтан тара
тып, Азынабай-Қонай әулетіне
дейін тізіп, соңын өзімен
жалғастырып, өзінен кейінгі
балаларының шөберелерін са
намалап, тегін Ұлы жүз деп
түйіндейді. Бәрін тізу мүмкін
емес. Мекеңнің «Киіз кітабы»
бойынша Димекеңнің жеті
ата шежіресі: Дінмұхамед –
Меңіліахмед – Жұмабай –
Қонай – Азынбай – Нұрманбет
– Жолым болып жалғасып,
Ысты – Бәйдібекке барып бірақ
тіреледі. Шынайы шежіреде
қате жоқ.
Қ а з а қ т ы ң қ а һ а р м а н б а
тыры Бауыржан Момышұлы
Димекеңнің әкесі Меңіліахмет
қариямен кездесіп, ұзақ
әңгіме-сұхбат құрып, қаны да,
жаны да қазақтың тектілігіне,
сұңғылалығына қайран қалған
ғой. Қазақтың шежіре тек ілімін,
түп-тұқиян тарихын Әлкей
Марғұлан мен Баукеңнен артық
білген адам жоқ. «Қонаевтың
нәсілі басқа» деген сөз бұл екі
ғұламаның бірінің аузынан
шыққан емес. Димекеңнің түбі
шикі болса, кезінде екі данагөй
бір ұрымтал тұста дәлелдеп ай
тар еді ғой. Қонаевтың тегі жай
ында жел сөзге желіккендер
осыны білсе екен...
Ұлы жүз – Үйсін «ҚонайАзынабай» жұрты әулет тари
хын, тегін, жер-су қонысын
Мұхтар Әуезов те жетік білген.
Атақты «Абай жолы» рома
нында көп кейіпкерлердің бірі
рулы ел тірегі Қонайдың аты
бірнеше жерге кездеседі. Жана
ма кейіпкердің бейнесі былай
суреттеледі: «ұзын сары келген,
бойында артық қырым ет жоқ
дейтіндей сүйекті, сіңірлі Қонай
кең жауырынды, қараңғы кеш
терде алпамсадай бойымен биік
аттың үстінде ол түйе мінген
кісідей көрінеді». Жазушы
Қонайдың кең дала, ұлы са
хара қазағы, елде белгілі адам
екенін кітабында көрсетеді.
Шығармада Қонайдың ұрықары, барымташыларға қарсы

жасақ жинаған ержүрек ретінде
бейнесі айшықталады. Қонай
жазушының кітабына текке
ілінбеген, текті кісі. Көшіпқонып жүрген сахараның
малсақ қазағы.
1984 жылы «Жалын» ба
спасынан жарық көрген
Шона Сымақанұлының «Үміт
жұлдызы» атты кітабында Қохан
ханына қарсы қол бастаған
Қонай – «Жанай» деген атпен
шығармаға арқау болған.
Шөкең кітабында Қонай
дың әкесі Азынабай о баста
ғы атажұрты Қаратау
етегінен көшіп, Жетісудағы
Желтораңғы жеріне келеді,
одан Сарыарқадағы Құнанбай
еліне барып, қайтадан Балқаш
өңіріне тұрақтап, соңында Ала
тау атырабынан бірақ шығады.
Қазақтардың Құдай берген
өзінің кең даласында шыр айнала
көшіп-қонып жүргені шындық.
«Азынабай – Қонай» көші ежелгі
тұрмысты дәлелдейді.
Димекеңнің ұлы ата
сы Қонай оның белбаласы
Жұмабай, зайыбы Хадиша және
олардың ұрпағы Меңіліахмет
туралы жоғарыда бәрін
дәлелдеп айттық. «Алып ана
дан туады» деген. Енді шешесі,
Зәуре Байырқызының зәу-зат,
тегі жөнінде әңгімелеу артық
болмас. Зәуре ана ежелгі ел,
қабырғалы Қаңлының қызы.
Оңтүстіктен ертеректе көшіп
келген «қара қаңлы» деген
тайпадан тарайды. Ұрпақтары
Қазығұрт өмірінде ескерткіш
қойған атақты Еңке батырдың
-Зәуре зәу-заты. Әулет шежіресі
былай жалғасады: Зәуре –
Байырқызы – Шынболат –
Өмірзақ – Баубек – Таза-Еңке
болып, жіктеліп кете береді.
Өзі Үйсін-Бәйдібек бидің
ұрпағы, нағашылары Қаңлы
Еңке батырдың зәу-заты Қонаев
осы жерде өзі айтқандай «100
пайыз» қазақ екенін көзге
ұрып көрсетіп тұрған жоқ
па?Димекеңнің нағашылары
жөнінде «Хан болған қаңлы»
деп әзілдейтіні бар.

Димекеңнің «татар» болып
жазылуының тарихы генерал
қазақ Сабыр Рахимовтың «өзбек»
болып туу туралы куәлік алу
ына әбден ұқсайды. Сәкеңнің
шешесі өзбек қызы болды. Ол
Ташкентте амалсыз осы ұлттың
атын алды. Ал, Димекеңнің әжесі
татар еді. «Татаркада» ол да осы
лай нағашыларының нәсіліне
жазылып, еріксіз «татар» атан
ды. Енді осы оқиғанын сырына
үңілейік. Аты мұсылман әлеміне
әйгілі, ғұлама Қырым татары
Ғ.Гаспринский ашқан медре
селердің бірі Алматыда да болған.
Бала Димашты әкесі Меңіліахмет
алғаш осы дін мектебіне әкеледі.
Басында анкета толтырғанда
ұлты «қазақ» деп жазады. Ба
ланы ұстаздар «татар емес» деп
қабылдағысы келмейді. Қайткен
күнде баласын оқытуды ойлаған
Мекең «әжесі татар және ол алпа
уыт Ысқақбайдың туысы, татар»
деп жазсаңдар да болады. Әйтеуір
балам оқыса екен» деп жалына
ды. Анкетада ұлты татар болып
толтырылады. Бұл бір. Екінші,
Димекеңнің туған атасы Жұмабай
қайтыс болып, әулеттегі барлық
билік Хадиша әжесінің құзырына
көшеді. Ол немерелерінің бәрін
«татар» деп жазуды қаласа керек.
Димекеңнің «әжеміз татар болып
ты» деп айтуына қарағанда басқа
ұлт өкілі болып куәлік алғанын да
меңзейді.
Димекеңнің әпкесі ҮйсінАлбан Айтжан Түркебаевқа
тұрмысқа шыққан Әмина апа:
«Біз тегіміз қазақ, Үйсінбіз, әжеміз
татар болғандықтан білмейтіндер
бізді ноғаймен шатастырады» де
ген сөзді ол кісі де айтады екен.
Ата-тегіне байланысты
Димекеңнің өмірінде тағдыры
тәлкекке түскен кездері болғаны
құпия емес. Міне, сондықтан ол
басында оқуға келген медреседен
кетеді. Себебі белгілі.
Мәскеуде оқып жүргенде оны
байдың баласы, қазақ емес деп
оқудан шығарып жібереді. Көре
алмайтындар жалған арыз жазады.
Ол кезде Мәскеуде үлкен қызметте
(отызыншы жылдары) жүрген
Тұрар Рысқұлов ағарту министрі
В.Луначирскийге телефон ша
лып, оқудан шыққан студент
Д.Қонаевты алтын және түсті ме
таллдар институтына қайта алды
рады. Міне, сондықтан Димекең
оның жақсылығын өл-өлгенше
ұмытпады. Алматыдағы әйеліне
барлық жағдай жасады. Тіпті,
Мәскеуде тұратын қызына импе
рия астанасынан пәтер алып берді.
Д.Қонаевтың қазақ екенін
дәлелдеп, Мәскеуге барған,
тууы туралы куәліктің жаңа
көшірмесін апарған Атымтай
Қисанов болатын. Димекеңнің
естелігін аударған аударған Серік
Әбдірайымов «Менде Димекеңнің
туу туралы куәлігі бар. Бір реті
келгенде көрсетермін» деп жүр
генде дүние салды. Жазушы мұра
ғатында бұл құжаттың бар екеніне
күмәнім жоқ. Өкініштісі, өзім
көргенім жоқ. Отызыншы жыл
дары алынған жаңа куәлік болар.
Димекеңнің Балқашта қызмет
етіп жүргенде партиялық биле
тінде ұлты «татар» деп жазыл
ғаны жөнінде бұрыннан айтылып
жүр. Мен өзім о бастағы түпнұс
қасын көрген емеспін. Біреулердің
қолдан жасап, ойдан шығарған
дарының көшірмесі ме деп ой
лаймын.
(Жалғасы бар)
Ораз ҚАУҒАБАЙ,
қонаевтанушы
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Удар по отличникам –
МОН отменило привилегии
АЛТЫНБЕЛГИЦЕВ
Министерство образования и науки РК нанесло ощутимый удар
по институту школьных отличников – отменило привилегии при
поступлении в вуз обладателей знака «Алтын белгі» (выпускников,
отучившихся все классы на отлично). Отныне при поступлении в вузы
МОН сделало ставку на показатели несовершенного, коррупционного
ЕНТ, а все результаты за 11 лет отличной учебы – коту под хвост!
«АЛТЫН БЕЛГІ» ТЕРЯЕТ
СВОЮ ЦЕННОСТЬ

В середине марта на некото
рых сайтах появилась новость
с «незаметными» названиями
«Будут изменены условия рас
пределения грантов обладателям
знака «Алтын белгі», «Гранты
для обладателей «Алтын белгi»
планируют распределять поновому» и т.д. Оказалось, в ма
жилисе одобрили поправку, в
которой предусмотрено распре
деление грантов для обладателей
знака «Алтын белгi» по новым
правилам. Однако это не «новые
правила», а отмена привилегий
обладателей знака «Алтын белгі»
при поступлении в вуз, которые
были до этого года.
«Эту поправку депутаты под
держали, она говорит о том, что
теперь гранты будут присуждать
ся при равенстве баллов по ЕНТ
обладателям «Алтын белгi», –
сказал Ерлан Сагадиев. Министр
добавил, что в прошлом году
в Астану приехало достаточно
большое количество родителей
выпускников, которые просили
именно внести ясность в этот
вопрос. «К примеру, были такие
вопросы: почему, если у меня 130
баллов и я не прохожу, а у него
120 баллов – он проходит. Как
раз эта поправка нам и мешала
распределять гранты только по
баллам», – пояснил Ерлан Сага
диев» (zakon.kz, 13.03.2018).
Раньше обладатели «Алтын
белгі», сколько бы не получили
баллов, в любом случае получали
образовательный грант. Теперь
это преимущество будет только
тогда, когда у обладателя «Алтын
белгі» одинаковое количество
баллов при конкурсе.
При этом МОН слукавило,
что оставили одно преимуще
ство: мол, при равных баллах
при поступлении проходит ал
тынбелгиец. Во все времена при
равных баллах смотрели на оцен
ки в аттестате, на средний балл
в аттестате, например, у одного
выпускника – тройки и четвер
ки, у другого – четверки и пятер
ки, преимущество – у второго.
А в аттестате отличника – все
пятерки, т.е. это преимущество
есть и без ненужного ныне знака
«Алтын белгі».
В советское время выпуск
ники, закончившие школу на
отлично, имели привилегии при
поступлении в учебные заведе
ния. После окончания 8-летней
школы отличник мог без вступи
тельных экзаменов поступить в
среднее учебное заведение. По
сле окончания средней школы
медалистам при поступлении в
вуз необходимо было сдать лишь
один профильный для данно
го вуза экзамен. Были жесткие
требования для достижения от

Иными словами, должны
были определенные требования
для алтынбелгицев. У нас же
министерство постфактум при
ступило к проверке школ, где
выпускники-обладатели «Алтын

директору школы придется под
делывать протоколы, табели за
те классы, где имелись годовые
четверки, а также выдать под
дельные похвальные листы. Эти
документы затем высылаются в
Астану для подтверждения.
Если такие факты имеют
ся, то надо привлекать руково
дителей к ответственности за
подделку документов, и такие
нарушения надо выявлять как
органам управления образова
ния, так и педагогам и родите
лям. Но бывают и такие случаи:
ребенок учился все классы на
отлично и шел на «Алтын белгі»,
а директор школы требует за
это «вознаграждение». Или ре
бенка директора школы, акима
или другого начальника учителя
«поддерживали» на одни пятер
ки на протяжении всей учебы, в
итоге он «натянуто» становится
обладателем золотой медали.
С этим надо бороться, но
медаль есть медаль. Конечно,
бывают случаи неадекватного
оценивания знаний школьни
ков, но обычно, чтобы все годы
учиться на отлично, надо иметь
соответствующую базу. Все-таки
человек старался и в течение
11 лет был лучшим среди одно
классников, а ЕНТ не всегда мо
жет это показать. В то же время
надо ужесточить требования для
получения «Алтын белгі», а при
низких баллах в ЕНТ – лишать
медали.
Все это регулируемо, потому
что основа нынешних споров
одна – коррупция, в которой
подозревают и при получении
«Алтын белгі», и при получении
высоких баллов в ЕНТ. В самом
деле, явное противоречие: не

белгі» получили на ЕНТ наи
менее низкие баллы. Ведь эта
проверка – это завуалирован
ное признание того, что «Алтын
белгі» не всегда присуждается
достойным. Кстати, это и про
блема оценивания школьников:
ныне часто ставят завышенные
оценки, чтобы повысить рейтинг
школ – иногда в начальных и
средних классах чуть ли не поло
вина школьников в отличниках.
Понятно, идея родилась из-за
того, что золотые медали нередко
получали незаслуженно, говорят,
что их продают. Надо иметь в
виду: если ученику с четверками
хотят сделать «Алтын белгі», то

учился на отлично и у него вы
сокий балл, чем у алтынбелгица.
И наоборот: алтынбелгиец не
списывал, и у него балл ниже,
чем у списавшего хорошиста или
троечника.
Есть также пресловутая рас
пространенная точка зрения:
мол, троечники достигают боль
ше успехов, чем прилежные от
личники. Во-первых, троеч
ников значительно больше от
личников, и среди троечников
действительно немало одарен
ных выпускников школ и вузов.
Во-вторых, «ботаники», научные
работники, ученые, профессии
умственного труда, куда обычно

личной учебы на протяжении 10
лет учебы, и в целом в советское
время было полное доверие к ат
тестатам с отличием, с которым
заканчивали небольшое количе
ство выпускников.
У нас же одним из причин от
мены привилегий для отлични
ков было их большое количество
в 2017 г. – в два раза больше, чем
в 2016! А также низкие баллы по
ЕНТ у многих алтынбелгицев.
И вместо анализа и адекватно
го разрешения этой проблемы
наши чиновники бросаются из
одной крайности в другую – пол
ностью отменили привилегии
для обладателей знака «Алтын
белгі»!
Например, можно было сде
лать так: если претендент на
«Алтын белгi» получил по ЕНТ
ниже 100 баллов, то лишается
этой медали. Или можно было
сделать, как в России, где отме
нили привилегии обладателям
золотой медали, но на 10 баллов
увеличивают результаты ЕГЭ.
При желании можно найти и
другие пути.
ТРОЕЧНИКИ УСПЕШНЕЕ
ОТЛИЧНИКОВ?!

идут отличники, имеют неболь
шую зарплату, особенно у нас.
А другие профессии, особенно в
предпринимательстве, бизнесе,
торговле, сфере управления и
т.д. – зарплата и привилегий на
много больше. Отсюда кажется,
что троечники успешнее отлич
ников.
В развитых странах учителя,
врачи, юристы, научные работ
ники и т.д. имеют большую зар
плату, и нет деления на троеч
ников и отличников, как у нас.
При этом проблема оценивания
в школе и вузе у нас остается на
фоне небывалой коррупции...
НЕОБХОДИМО
СОВМЕЩЕНИЕ
ТРАДИЦИОННЫХ
ЭКЗАМЕНОВ С ЕНТ
Все-таки привилегии для об
ладателей «Алтын белгi» должны
быть – это своего рода ориентир
и награда для постоянной и усид
чивой учебы, для своеобразного
соревнования среди успевающих
школьников, это некий «паро
воз», который подтягивает весь
класс (школу) вслед за отлични
ками.
К тому же отмена привилегий
для обладателей знака «Алтын
белгі» может привести к переко
су: школьники будут готовиться
только к тестированию, раз от
личные оценки за учебу и золотая
медаль не дают преимуществ при
поступлении в вуз.
Да, есть развитые страны,
где оценок не ставят или есть
сложная дифференцированная
шкала оценок, которую можно
перенять. Кстати, дифференци
рованная шкала оценок действует
в Назарбаев интеллектуальные
школы. Но тогда надо полностью
устранить коррупцию в школе,
поднять компетенцию учителей,
что пока труднодостижимо.
В данное время результаты
учебы за 11 лет и результаты ЕНТ
могут разниться, потому что это
разные системы, а должны друг
друга дополнять. К тому же не
обходимо учитывать выпускные
экзамены – хорошие или отлич
ные оценки прибавлять в виде
дополнительных баллов к ЕНТ.
Лишь с 2015 г. в аттестаты вы
пускников стали выставлять об
щую оценку по предмету, то есть
учитывались и результаты ЕНТ,
и годовые старания школьников.
Основной недостаток ЕНТ:
тестирование никаким образом
не может оценить устную речь
выпускника, его способность из
лагать свои мысли, отчасти – ана
литические способности. Ныне
с помощью изменения формата
тестирования педагоги пытаются
преодолеть этот недостаток, но
пока безуспешно по причине
низкого качества тестовых за
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даний. Также стараются ввести
искусство написания эссе.
По этой причине наиболее
оптимальный выход – совмеще
ние традиционных экзаменов с
тестированием, глубоких знаний
с поверхностными, творческих
исканий с набором готовых от
ветов, индивидуального со стан
дартным. ЕНТ не должно быть
основным видом контроля, а до
полнительным к традиционным
экзаменам. Их сочетание даст
дифференциальный подход к
оценке знаний.
В вузах многих стран экзаме
ны по гуманитарным специаль
ностям начинаются не с тести
рования, а с творческих заданий
(сочинений, эссе), в которых
проявляются индивидуальные
способности абитуриента.
Со времен Конфуция и Со
крата сердцевиной обучения было
развитие личностных качеств и
способностей обучаемого. ЕНТ
снизило общеобразовательный
уровень, ибо нивелирует, даже
подавляет одаренность школьни
ков: умение излагать свои мысли,
аналитические, логические, твор
ческие и иные способности. В ре
зультате – «молчаливые», творче
ски не мыслящие, «стандартные»
поколения выпускников.
Конечно, проблема не столь
ко в самом тестировании, сколько
в качестве тестовых материалов,
составленных далеко не экспер
тами, с нарушением формальнологических законов и требований
рабочей программы. Ясно, что
отмена тестов не станет панацеей
для нашего образования. Про
блема в коррупции и кадровом
кризисе. То, что зло коренится не
в самой системе тестирования, а в
практике ее внедрения, согласно
социологическим опросам, под
твердили и сами преподаватели.
Даже совмещение тестирования
с традиционными экзаменами
может не принести успеха, если
государство, учебные заведения и
общество не вытеснят коррупцию
из системы образования.
Технически препятствовать
списыванию есть все возможно
сти – та же «заглушка». Почему
комитет национальной безопас
ности РК или министерство ин
формации и коммуникаций РК не
используют свою прямую служеб
ную функцию и не выявят всех
нарушителей – выпускников,
которые использовали мобильные
телефоны при сдаче тестирова
ния? Достаточно один раз их вы
явить и аннулировать их ответы
– в следующий раз количество
таких охотников списывать резко
сократится, а если повторить за
конное выявление, то практика
списывания уйдет в прошлое.
Дастан ЕЛДЕС
d.eldesov@mail.ru
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казахскому языку
свыше 70 тысяч лет?!

…Доктора филологических наук, члена-корреспондента АН Казахской ССР Сарсена Аманжолова большевики
«убили» в 1958 году. За фразу в книге «Вопросы диалектологии и истории казахского языка» – о том, что
казахский язык развивался с первобытных времен и к тому же на собственной основе… Эта фраза была
открытым выступлением против положений базового учебника «История Казахской ССР» от 1943 года (и
следующих за ним учебников), написанного эвакуированными в Алма-Ату москвичами, о котором при
обсуждении рукописи 10 октября 1942 года один из казахских ученых Е.Исмаилов заявил: «…в этом учебнике,
в 15 веке, словно с неба, появляется казахский народ» (журнал «Алаш», 2006, № 2, с. 112)…

ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ КАЗНЬ…
В предисловии автора к книге
стоит дата, когда он ее закончил:
22 января 1958 года. А через 6 дней,
28 января 1958 года автор вдруг
умирает.
Сын лингвиста и тоже лингвист
Алтай Аманжолов: «…отец был
сильным человеком… его вынуди
ли уйти из Академии наук, решено
было удалить и из пединститута,
отправив в Семипалатинск… об
винили в национализме… придя на
собрание, отец попросил слова, ему
его не дали. Почувствовав себя пло
хо, он полчаса отлеживался в дека
нате, затем зашел в аудиторию, где
шло собрание, со всеми попрощал
ся… Врачи сказали, что у нашего
отца случились инфаркт и инсульт
одновременно» (Г.Шимырбаева.
Кирилл и Мефодий казахского
алфавита//Казахстанская правда,
30.11.2007).
ПРИ ЛЕДНИКЕ
«СОЛНЦЕ ВИДЕТЬ»:
ОЗНАЧАЛО – «ЖИТЬ»!..
…И вот, держу ее в руках, эту
книгу «Вопросы диалектологии и
истории казахского языка». Легко
читается, ничего вроде и нет про
тив линии тогдашней правящей
партии. Но вдруг на стр. 342 упира
ешься во фразу, которую я прочел,
наверное, разов шесть, не улав
ливая сначала, что же меня в ней
зацепило: «Казахский язык богат
идиомами и устойчивыми фразе
ологическими сочетаниями… иди
оматические и фразеологические
сочетания могут служить прекрас
ными объектами исследования
этапов развития мышления казах
ского народа… Берем, например,
фразу-идиому қарным ашты (букв.
живот мой открыл, а по смыслу она
означает: я проголодался)».
Ну, что же такого тут необыч
ного в приведенных выше словах?..
Кстати, о термине: «идиома –
это свойственное только данному

языку неразложимое словосочета
ние, значение которого не совпа
дает со значением составляющих
его слов, взятых в отдельности,
например, русские выражения
остаться с носом, собаку съел и
т.д.» (Словарь иностранных слов,
1965).
Цитируем С.Аманжолова даль
ше: «Понятно, у первобытного
человека главным чувствитель
ным и потребляющим местом был
живот. Когда нужна была пища,
он открывал рот, как часть всего
чувствительного тела. Недаром
ребенок каждую вещь тянет в рот.
В процессе развития звуковой речи
это конкретное действие оформи
лось определенным выражением,
как отражение определенного
периода мышления. Недаром в
древнерусском языке «живот» оз
начает и «жизнь». Такими же древ
ними являются идиомы «ол мені
көзіне ілмеді», «оның сөзіне құлақ
аспады» и т.д. То есть лингвист
приводит примеры, практически
намечая контуры исследования
этапов развития языка и мышле
ния казахского народа! Начиная с
первобытных эпох – с каменного
века!.. То есть эта книга и об этно
генезе, первый раздел – об этни
ческом составе казахского народа,
второй – о древних племенных
диалектах, третий – история об
разования языка и т.д.
Главное в книгу не вошло!
Остановили...
Чего же боялись и боятся те, кто
не давал и не дает народам узнать
истину о древнейшей истории,
себя и всего человечества? Что же
есть там такое важное, в древности
спрятанное? Как датировать тот пе
риод, когда, в частности, и возник
ли те выражения «қарным ашты»,
«оның сөзіне құлақ аспады» и дру
гие? Видимо, эти словосочетания
возникли в периоды, когда основ
ным занятием людей была охота на
диких животных и собирательство,

изготовление каменных орудий, но
о конкретных датах тех эпох пока
очень трудно сказать.
А наследие тюркских народов!?
В булгарских летописях, к примеру
в «Джагфар тарихы», пишется, что
100 тысяч лет назад север Европы
накрыл ледник, Волго-Уралье не
накрыло, климат был суровым и
люди жили в пещерах Уральских
гор. 40 тысяч лет назад ледник стал
уходить и люди спустились с гор.
35 тысяч лет назад семь племен
объединились в союз Идель («Семь
племен»). 15 тысяч лет назад соз
дали государство Идель во главе с
абызом династии Дуло (Дулат) по
имени Джам (Майкы Первый). Это
государство, до того называвшееся
Ески Туран, включало в себя почти
всю Восточную Европу, Казахстан,
Среднюю Азию, Сибирь с центром
в Волго-Урало-Казахстанском ре
гионе. И по науке ледники были,
в т.ч. Валдайский, 70-11 тысяч лет
назад, в поздней стадии доходив

в основе казахской государствен
ности, каждое из которых пред
ставляло и другие родственные
племена.
Люди традиции учитывают
возраст и порядок перечисления
показывает ход исторического
развития. Значит, сначала были
мастеровые кыпшаки (кып, коб –
мастер), «кендігер қобан жұрты»
по эпосу, у них тамга «косеу»
(единица), они были первыми и
создали страну Туран («Солнеч
ная страна») и один из своих ро
дов назвали «торы» (у чувашей со
хранилось слово «Тура» в значе
нии «Солнце» (Бог) и пословица:
«Тура еслекене йоротат» – «Бог
(Солнце) мастеровитых любит»).
После кыпшаков правили
найманы и алшыны, охотники
и воины. На стр. 18 своей книги
С.Аманжолов писал об идентич
ности тамги найманов и алшынов
(острый угол), т.е. вначале они
были вместе, а со временем вста

Картина Казакбая Ажибекулы «Арман дала» («Земля обетованная»)
ший до Валдая. У казахов Идель
(Волго-Урало-Казахстанский ре
гион) – это страна Жиделі Байсын
(А. Нарымбаева. Туран – колыбель
древних цивилизаций, с. 280).
Вспомним выражение күн көру
со смыслом жить при буквальном
переводе – солнце видеть – это же
слова людей, которые жили тогда
при леднике, в пещерах гор! Для
них выйти из пещеры и видеть
Солнце означало – Жить. То есть
70 тысяч лет назад язык казахский
точно был!!! Может, и раньше...
ХРОНИКА:
ЖЕЗКАЗГАНСКИЙ
ТАНБАЛЫТАС...
ГЕНЕТИКА: ОБЫЧАЙ ЖЕТІ АТА
ИДЕТ С КАМЕННОГО ВЕКА!
Стыкуются булгарские лето
писи и с Танбалытасским кам
нем, что недалеко от Жезказгана.
Там было написано (в переводе
на русский А.Маргулана): «Кип
чаки, найманы, алчины, аргыны
(каракесек), уйсыны (куйсын)
и табыны! О дай благословение
этим шестерым!» Маргулан счи
тал, что эти шесть племен стояли

ли на защиту границ, одни – с
востока, другие – с запада.
Их сменили династии абызов,
имевшие круглую тамгу (Солн
це, Чаша, Глаз), – у аргынов два
круга, их имя каракесек также
говорит о былом единстве с кара
кесеками из алима.
А создание государства Идель
(Жидели Байсын) в 14953 году до
н.э. (это датировка Ф.Г-Н.Нурут
динова, спасшего булгарские ле
тописи) есть начало уйсын-дулаттабынского периода. В древности
уйсыны жили в Волго-Уралье:
«из татарских шеджре следует,
что Майкы был родоначальником
племени уйшин. Этноним ишун
(Шун, Сун, Сон) сохранился в
активном лексиконе в Поволжье
и Приуралье в виде гидронимов
(названий рек и озер). Татарские
деревни Шунбаши и Верхний
Шун. Эти имена сохранились нам
в наследство от древних татарских
племен» (М.И.Ахметзянов. О
происхождении топонимов. Ка
зань, 1990. с. 79-81).
В «Истории татарского на
рода» академик М. Закиев пишет,
что «кушаны (уйшыны) покинули

Идельский Казахстан при Алан
ской династии», то есть объясня
ет, почему уйсыны сейчас на юге.
А у башкортов четверть народа
составляют табыны, чье второе
имя – уйсын! У казахских же та
бынов, как и у остальных племен
ветви «қартқазақ, прозванной
потом Жетыру» («Вопросы диа
лектологии и истории казахского
языка», с. 54), – предок Майкы
и круглая тамга табына – как и у
дулата. По Илеку, впадающему в
Жайык, есть и Майкысай, и Май
кыбулак, а южнее – река Жем
(Джам, Йам, Эмба)...
И многие степные обычаи су
ществовали еще десятки тысяч лет
назад. На стоянке Сунгирь, что
на западе от Уральских гор, наш
ли несколько скелетов древних
охотников, живших 34 тысячи лет
назад. Установлена гаплогруппа
C1а2 (Геномы людей из Сунгиря.
А.Марков). «Анализ геномов по
казал… люди выстраивали свою
социальную систему так, чтобы
не вступать в брак с близкими
родственниками. Группы (роды)
были объединены с другими груп
пами (родами) в разветвленную
сеть и в пределах этой системы
практиковали обмен невестами.
Противоположная картина была
у неандертальцев: все изученные
индивиды состояли в довольно
близком родстве. Эти различия в
системе социальных связей верх
непалеолитических сапиенсов и
неандертальцев лежали в основе
процветания одних и вымирания
других» (Генофонд.ру. 08.10.2017).
Антропология смешанная, евро
пеоидно-монголоидная. И там
же от 09.10.2017: «…самыми ге
нетически здоровыми оказались
древние скотоводы».
…Недаром слово «Туран» пе
реводится и как «Правильная
страна», «Справедливая страна»,
«Прямая страна». Изначальные
правила, установленные в древ
ности шести абызами, и помогли
человеку стать человеком. Из
абызов первым сказания назы
вают как раз кыпшака Кендгер
(Кондыкер) Кобана. О нем в от
дельном материале.
…Через полвека после смер
ти С.Аманжолова в Европе по
явилась теория палеолитической
непрерывности (Марио Алинеи,
Марсель Отт и др.), согласно
которой в палеолите в Урало-Ка
захстанском регионе тысячами
лет непрерывно развивался язык,
ставший основой для многих
языков мира, в т.ч. для индоевро
пейских и т.д.
Торегали КАЗИЕВ,
автор книги
«Триумф Казахии»
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КАЗАХСКО-КИТАЙСКИЕ ВОЙНЫ 18-ГО ВЕКА:

ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ

Принято считать, что в XVII-XVIII века чуть ли не единственным
врагом казахов были джунгары. А между тем, после исчезновения
с политической карты региона Джунгарии на горизонте замаячила
новая угроза – со стороны Цинского Китая. О малоизученных
страницах этого периода нам поведал известный исследователь Марал
Томпиев.

проигравшим войну китайским
войскам. Цяньлунь разжаловал
Дардану и Хадаху, заодно лишив
их всех наград.

Имитируя отступление и спе
циально проигрывая небольшие
сражения, сначала в горах Тарба
гатая, затем на реке Нура, казахи
заманивали неприятеля все глубже
в глухую степь. В это же время сам
Абылай, ведя бои против отряда
Хадахи, отступил в горы Ку (район
Егендыбулака).
Монгольские командиры посы
лали Цянь-луню победные реляции
с перечислением количества уби
тых и взятых в плен воинов, захва
ченных лошадей. Именно тогда по
явилась казахская поговорка: «Қара
қытай қаптаса, сары орыс әкеңдей
болар» («Если придут китайцы,
русские покажутся роднее отца»).
18 августа китайские отряды
соединились в верховьях Ишима.
Затем они повернули на север в на
правлении летней ставки Абылая
в Кокшетау. После объединения
китайских отрядов крупное сраже
ние произошло севернее Ишима. В
нем казахи потеряли 200 человек и
снова были вынуждены отступить.

К концу 1756 г. китайцы начали
готовить новое вторжение в Джун
гарию и на территорию Среднего
жуза. Узнав об этом, Абылай от
правил Амурсану в Джунгарию,
чтобы раздуть новые очаги мятежа
и сковать цинские войска. Со
вместно с Амурсаной действовали
и другие мятежники – его земляк
нойон Шерен, а также КазакСары,
бывший казахский аманат в Джун
гарии. К началу 1757 г. по всей
Джунгарии запылали локальные
очаги мятежа. Но ни один из них
не смог дорасти до всеобщего вос
стания.
Сопротивление джунгар от
срочило поход китайских войск на
казахские земли, но не остановило
его. И в конце июня 1757 г. китайцы
опять же двумя колоннами по 10
тысяч воинов, но уже под руковод
ством маршалов Фудэ и Чжаохуя,
двинулись на захват земель Средне
го и Старшего жузов.
Уже в июле в районе Аягоза,
у реки Айдын-су (Ай) произошло

ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЙНЫ
Первая казахско-цинская во
йна пришлась на период правления
двух знаковых исторических фигур
– богдыхана Цянь-луня и султана
Абылая.
К моменту покорения Джунга
рии богдыхан имел опыт «умиро
творения» племен мяо в Южном
Китае и тангутов в Тибете. Когда в
июне 1755 г. его долгая игра против
Джунгарии закончилась полной по
бедой, Цянь-лунь послал к Абылаю
посольство с уведомлением о по
беде и приглашением на торжества
в местность Долонор (Монголия).
Султан отправил изощренно веж
ливый ответ и отказался приехать.
На дипломатическом языке это
означало, что он не признает себя
подданным китайского импера
тора.
Осенью того же года джунгар
ский нойон Амурсана вторично
бежал во владения казахского сул
тана. Представитель богдыхана
несколько раз ездил к казахам,
пытаясь отговорить Абылая от под
держки Амурсаны, но тщетно.
НОВАЯ КАЗАХСКАЯ
ТАКТИКА
В конце мая 1756 г. Цянь-лунь
направил на покорение Среднего
жуза два экспедиционных корпуса
под командованием монгольских
военачальников Дарданы и Хадахи
общей численностью 10 тысяч во
инов. Им был дан открытый приказ
найти Амурсану и тайный – аресто
вать султана Абылая.
Отряд Дарданы двигался с юга
от реки Эмель через Джунгар
ские ворота, а отряд Хадахи – с
востока, переправившись через
Иртыш выше нынешнего УстьКаменогорска. В июне на реке
Жарлы (приток Эмеля) войску
Дарданы дал бой казахский отряд
под командованием Кожаберген
батыра и Амурсаны численностью
всего около двух тысяч человек. Ка
захи потерпели поражение, потеряв
убитыми 570 воинов.
Абылай понял, что в открытом
сражении армию китайцев не по
бедить. И стал заманивать ее вглубь
Сары Арки – на летние пастбища,
подальше от присырдарьинских
городов, на малонаселенную тер
риторию.

КИТАЙСКОЕ ФИАСКО
Китайцы продолжали упор
но идти вперед, пока у них не
возникли трудности, связанные
с продовольственным снабже
нием, незнанием местности и
суровым климатом.
Дардана и Хадаха оказались
в очень трудном положении.
Абылай применил новую такти
ку – партизанско-диверсионную
войну. Мелкие отряды, возглав
ляемые казахскими батырами,
предпочитали внезапные атаки,
особенно ночью или на рассвете,
когда порох становился сырым,
а ружья с пушками – бесполез
ными.
В сентябре Цянь-лунь отдал
приказ остановить наступление
в казахскую степь и перебро
сить войско на север Монголии.
Преследуя отступающего врага,
казахские батыры использовали
прежнюю тактику: мелкие от
ряды наносили болезненные
«укусы» китайцам и мгновенно
исчезали в степи.
Китайский экспедиционный
корпус, несмотря на отдельные
победы, свою главную задачу
не выполнил. Султан Абылай
и нойон Амурсана остались на
свободе. Партизанская тактика
казахов позволила нанести в ито
ге серьезный урон практически

ВТОРАЯ ВОЙНА

столкновение отряда Чжаохуя с
двухтысячным отрядом султана
найманов Абильпеиза. Последний
потерпел поражение и, не искушая
судьбу, решил без согласования с
Абылаем просить мира. При этом
он сообщил китайцам, что Амур
саны у казахов уже давно нет, и
обещал подчиниться в обмен на
торговый обмен.
На этот раз целью китайцев
были не степи Сары-Арки, а густо
населенные земли вдоль Шёлково
го пути и Туркестан. Чтобы оста
новить вторжение врага, Абылай
принял непростое решение начать
переговоры с маршалом Фудэ. В
конце июля в ставку султана при
были китайские послы Нусань и
Эркешал. Они настойчиво потре
бовали от Абылая признать себя
подданным Цинской империи, а
взамен пообещали полное само
управление, открытие рынков для
торговли и более выгодный по срав
нению с Россией торговый обмен.
МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ
Переговоры продолжались два
месяца: Абылай под разными пред
логами тянул время в надежде на
изменение ситуации в Джунгарии
и на успешные действия Амурсаны
и КазакСары.
Вскоре стало известно о бегстве
Амурсаны в Россию через Семипа

латинск и о его смерти в Тобольске
от оспы. КазакСары тоже бежал, но
в расположение казахского Стар
шего жуза. Дольше всех сопротив
лялся нойон Шерен, но и он ушел с
отрядом в Сибирь, а оттуда на Волгу
в Калмыцкое ханство. В такой ситу
ации Абылай был вынужден вместе
с уезжавшими китайскими послан
никами отправить в Пекин своих
доверенных батыров с письмом, в
котором он признавал вассальную
зависимость.
Надо признать, что такие же
«верноподданнические» письма
Абылай отправлял и в Россию.
Лавируя между «медведем» и «дра
коном», демонстрируя свою лояль
ность то одной, то другой стороне,
он фактически играл на противоре
чиях между Россией и Китаем. Но
при этом пытался сохранить фак
тически независимый статус Ка
захского ханства и проводить свою
политику. Как писал А.Левшин,
«меняя союзников, он не менял
своих целей».
Узнав о смерти Амурсаны,
Цяньлунь сменив гнев на милость,
отвел войска от казахских границ
и отправил Абылаю грамоту, в ко
торой без его согласия и подписи
объявил о принятии Среднего жуза
в китайское подданство.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
УТРАЧЕННОГО
Авторитетный бий Старшего
жуза Толе-би, как и Абылай, при
бегал к уловкам и демонстрировал
внешнее почтение китайскому бог
дыхану, но от своих целей вернуть
земли Жетысу и Джунгарии не от
казывался. Пока Китай разбирался
с Джунгарией и Кашгарией, пле
мена Старшего и Среднего жузов
продолжали заселять свои бывшие
территории в долине Или, в Тарба
гатае, на Алтае и в Тянь-Шане.
Отсутствие четкой пограничной
линии создавало постоянную на
пряженность во взаимоотношениях
китайских пограничных властей с
казахскими племенами. Столкнув
шись с тем, что казахи начали за
селять долины Или и Прииртышья,
а киргизы – земли у Иссык-Куля,
китайцы снова ужесточили свою
агрессию. Разъездные и каратель
ные отряды стали вытеснять ко
чевников, нарушителей пытались
штрафовать и наказывать.
На этом фоне пышным цветом
расцвела коррупция: за определен
ную мзду офицеры карательных от
рядов не трогали те или иные аулы.
Так казахи продолжили осваивать
территории вокруг озера Алаколь,
земли Горного и Монгольского Ал
тая, а также Джунгарскую равнину.

Абылай задействовал диплома
тические каналы и послал в Китай
посольство с требованием вернуть
Жетысу и Тарбагатай как исконно
казахские земли. Ситуация грозила
перерасти в третью казахско-цин
скую войну.
В 1765 г. несколько китайских
отрядов двинулись по рекам Или и
Эмель для окончательной очистки
Жетысу от казахов и киргизов, что
привело к военным конфликтам.
Но в это время в Турфане началось
восстание уйгуров под руковод
ством Рахметуллы. Китайцам при
шлось остановить операцию против
казахов и перебросить войска в
Турфан.
Необходимость пограничного
контроля и хозяйственного освое
ния Синьцзяна постоянно вынуж
дала китайцев перебрасывать туда
все новые войска. Таким образом,
они физически не могли предот
вратить захват территории бывшей
Джунгарии найманами, кереями,
уаками, суанами и албанами. И в
1767 г. Цянь-лунь, решив, что такая
игра не стоит свеч, издал указ, раз
решающий казахам пользоваться
этими землями, и отодвинул свою
границу на восток.
«Новая линия» протянулась
от западного конца озера Зайсан,
через хребет Тарбагатай, через реку
Эмель, по Джунгарскому Алатау,
верховьям реки Каратал, по реке
Борохудзир, через Или, по реке
Чарын на восточный берег Ис
сык-Куля. Она продлила постро
енную ранее русскую Иртышскую
укрепленную линию и замкнула
территорию Казахского ханства
с востока и юго-востока. Однако
эта граница была во многих местах
условной, и казахи Старшего и
Среднего жузов продолжали само
вольно пересекать ее и возвращать
свои земли, когда-то захваченные у
них джунгарами.
В итоге китайцы остались при
своем урезанном Синьцзяне, так и
не сумев прибрать к рукам террито
рии Западной Джунгарии, а казахи
забрали свои земли в Жетысу и
Прииртышье, но не сумели продви
нуться дальше на восток и завладеть
всей Джунгарией.
С исторической же точки зре
ния эти войны помогли казахам
сплотиться. Политическое балан
сирование между Китаем и Россией
позволило им на какой-то период
получить большие экономические
преференции, что тоже сыграло
свою роль в укреплении процессов
централизации Казахского ханства.
Кенже ТАТИЛЯ
camonitor.kz, 16.03.2018
(в сокращении)
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ПОЧЕМУ ПАТРИОТ
МУХТАР ТАЙЖАН

не носит казахстанские трусы
Только за последний год
количество иностранных
компаний, которые
открывают у нас бизнес,
выросло почти на четверть! К
сожалению, отечественные
предприниматели не могут
похвастаться такими темпами.
Россияне, турки, китайцы,
киргизы наращивают свои обо
роты. Ну а мы сдали рынок, как
говорится, без боя?
На днях мне попали на глаза
цифры такой вот статистики: количество действующих предприятий с иностранным участием в
2016 году выросло почти на 22
процента. Иностранный бизнес
усиливает свои позиции, а наш
отечественный тем временем по
хвастаться этим совсем не может,
темпы роста в разы меньше. И я
это вижу не только по цифрам от
четов, а у себя прямо в подъезде.
Сосед-бизнесмен сверху сдает
пустографки, соседка напротив,
которая в статусе «Инстаграма»
гордо писала «бизнес-леди», со
всем закрыла ИП. В общем, ситу
ация какая-то неоптимистичная.
А тут только за 2016 год действующих иностранных предприятий стало на 3,8 тысячи больше.
На первом месте по количеству
зарегистрированных предприятий
стоят россияне (более 7 тысяч
предприятий), на втором – турки (около 2 тысяч компаний), на
третьем – китайцы (около тысячи
компаний). Далее по списку выстраиваются Нидерланды, Германия, Узбекистан, Киргизия, США,
Корея…
При этом валовый приток
иностранных инвестиций тоже
показал рост в 2016 году, аж на 40
процентов, добрав в денежном выражении 20,6 миллиарда долларов.
Если же рассмотреть приехавших
бизнесменов более детально, то
весьма интересен еще один факт.
Раньше в Казахстан активно за
ходили иностранные крупные
предприятия, в связи с которыми
сразу всплывают ассоциации с
сырьевыми интересами. Но с
прошлого года в страну устре
мились мелкие ТОО-шки. И
именно они стали заполнять са
мые разные ниши бизнеса, давя
конкуренцией на наших пред
принимателей.
Полная дум о судьбе отече
ственного бизнесмена, я отпра
вилась на работу. И тут мне по
встречался наш национал-патриот
Мухтар ТАЙЖАН. С кем, если
не с ним, разделить мне тревогу
по поводу этих цифр статистики,
подумала я.
КОГО ФИНАНСИРУЕТ
МУХТАР ТАЙЖАН…
Мы привыкли воспринимать
приход инвестиций как фактор
положительный. И долгие годы
в стране создавался шикарный
инвестиционный климат. Однако
и у этого процесса есть «но».
– В том, что иностранные ком
пании приходят в Казахстан, есть
много минусов, – начал Мухтар

Тайжан. – Элементарно мы мо
жем не видеть конечного хозяина,
мы не можем контролировать, ис
числять налоги. То, что россияне
приходят на рынок, – отражение
Евразийского союза, налоги у нас
ниже, чем в России, поэтому они
так активно у нас регистрируются.
Турки и китайцы традиционно от
крывают бизнес, и не только у нас,
но и по всему миру.
– Вы видите в этом попытки
захвата рынка или все-таки это
естественный глобальный процесс?
– Да, это можно принимать
как экспансию рынка. Либераль
ные экономические отношения
всегда предполагают захват рын
ков, и от этого защищаться-то и
не нужно. Нужно просто давать
условия для работы отечествен
ного бизнеса. Сейчас самоубийц,
которые решают начать бизнес,
мало. Иностранцам предоставля
ются льготы. А нашим? Условий
нет у нас.
– Вы яркий и весьма категоричный представитель националпатриотов Казахстана, но сами
как поддерживаете отечественный
бизнес? Может быть, из принципа
не пьете белорусское молоко?..
– Я думаю, что поддерживать
отечественный бизнес должны
не только национал-патриоты, а
все граждане Казахстана. Во всех
странах есть лозунг: покупай от
ечественное, и это правильно.
– Извините за интимный вопрос, а вот сейчас на вас все отечественное надето?
– Вы правильный задаете
вопрос. Но, к сожалению, когда
приходишь в магазин, отече
ственного практически нет. На
мне абсолютно ничего отече
ственного.
– Кого же вы поддерживаете
своими тенге, покупая одежду:
турок, киргизов, россиян?
– Это проблема, да. Если по
продуктам питания у нас на при
лавках представлено хотя бы мас
ло, молоко отечественное, то в
текстильной нише вообще наших
почти нет. Попробуйте найдите
рубашку, штаны казахстанского
производства, это обидно, но это
так…
На этой пессимистичной ноте
мы распрощались с Мухтаром
Тайжаном, а разговор про то,
как турецкие и киргизские тру
сы и майки притесняют наших
бизнесменов, я продолжила уже
с человеком, который является
одним из главных специалистов
в этой области и, как никто дру
гой, знает о том, как иностранцы
захватывают наш рынок. Звоню
главе Ассоциации легкой промышленности Любови ХУДОВОЙ.

МЫ ЛИШЬ ПЛОЩАДКА
ДЛЯ СБЫТА!
– Иностранный бизнес и
отечественный, как ни крути,
находятся в абсолютно разных
условиях, – говорит Любовь Ху
дова. – У нас на рынке зеленый
свет импортерам. Посмотрите,
в каких нишах в основном рабо
тают иностранные бизнесмены.
Это, конечно же, торговля. То
есть они не приходят делать биз
нес в Казахстан, чтобы произ
водить ту же продукцию легкой
промышленности, а продают уже
готовое, пошитое у себя, там, где
их правительство делает им льго
ты и преференции. А мы лишь
площадка для сбыта.
Вот киргизских предприятий
у нас стало много, но там у них
вообще предприниматели освобождены почти от всех налогов,
в Турции идет поддержка по продвижению отечественных брендов.
Мы тоже разработали такую
программу для наших предпри
ятий легкой промышленности,
но, как обычно, не нашли фи
нансирования на такие програм
мы. Другой вопрос, что в страну
заходит огромное количество не
задекларированной продукции,
90 процентов заходит на рынок
по упрощенной процедуре, упла
чивая за тонны и кубы, поэтому
говорить о добросовестной кон
куренции не приходится. Здесь
идет бойкая продажа. По Кирги
зии вообще ситуация непростая,
у нас прозрачные границы. И
статистика бизнеса из этой стра
ны – это лишь единицы, которые
прошли по официальному пути,
реальные объемы иностранного
бизнеса в разы больше.
Слова Любови Худовой, что
мы лишь рынок сбыта, под
тверждает и статистика.
В списке десяти отраслей, где
наиболее активно растет количество иностранных предприятий,
лидирующее место занимает оптовая и розничная торговля, только
официально зарегистрировано в
этой нише около 7 тысяч предприятий.
С большим отрывом идет
строительство, здесь зарегистри
ровано чуть меньше 2 тысяч ино
странных предприятий.
Понятно, что такая конку
ренция становится битвой за
выживание для отечественного
бизнеса. Но что же делать?
ЦИФРЫ ОТ АО
«НК «КАЗАХИНВЕСТ»
Наибольшее увеличение действующих юридических лиц произошло в оптовой и розничной

торговле, ремонте автомобилей
и мотоциклов (на 765 предприятий), в сфере предоставления
прочих видов услуг (на 380 предприятий), строительстве (на 208
предприятий), обрабатывающей промышленности (на 193
предприятия) и в деятельности
в области административного и
вспомогательного обслуживания
(на 92 предприятия).

лей «любят» больше отечествен
ных. А это уже нечестно.
– Позиция «чужаки приш
ли, а почему наши не делают?!»
понятна. Но существует много
факторов, мое личное мнение,
что у нас все-таки еще недоста
точная культура бизнеса. Также
государство еще не переори
ентировалось на внутренний
бизнес. В первую очередь страна
должна развиваться не за счет
иностранных инвестиций, а за
счет внутренних. Но у нас в этом
плане перекос. Мы достаточно
широко открыли границы, и
бизнес хлынул в Казахстан. Но
в итоге мы все равно вернемся
к тому, что вынуждены будем
развивать своего внутреннего
инвестора.
Есть правило «золотого се-

ВРЕМЯ КАЧАТЬ
МУСКУЛЫ НАШЕМУ
БИЗНЕСУ
Президент Ассоциации рынков, предприятий торговли и сферы услуг Казахстана Нурсадык
АБИШЕВ считает, что конку
ренция может принести пользу,
если вспомнить о поддержке
отечественного бизнеса:
– На самом деле это по
зитивный тренд. Конкуренция
нужна, и она выявляет наши
слабые стороны. Обнаружив
их, правительство должно при
нимать меры, чтобы помочь
казахстанским бизнесменам.
Просто запускать иностранный
бизнес неправильно, нужно
помогать и нашему бизнесу
параллельно. Россияне активно
стали заходить на рынок, и тут
самые разные могут быть при
чины. Возможно даже, что это
попытка обхода санкций. Но в
целом, если посмотреть, ино
странные компании, которые
заходят на рынок, по классу
выше, по качеству услуг, ценам.
И нам нужно учиться и конку
рировать.
– Часто к вам приходят наши
бизнесмены и жалуются на иностранных конкурентов?
– Да, приходят, жалуются.
Говорят, понаехали, отнимают
ниши… Но это неправильная
позиция. Поднимай свой уро
вень! Почему наш гражданин,
чтобы только тебя поддержать,
должен получать услуги хуже
по качеству и дороже? Если ты
ленишься развивать бизнес,
ты и имеешь такую ситуацию
в остатке. В бизнесе выживает
сильнейший. И дело правитель
ства – начать накачивать муску
лы отечественному бизнесу.
СВОИМ ВСЕГДА
ДОРОЖЕ!
Не против конкуренции и
экономист Магбат СПАНОВ.
Правда, он считает, что у нас
иностранных предпринимате

чения»: страна экономически
стабильна, если 20 процентов –
это иностранные инвестиции и 80
– внутренние. А у нас наоборот.
Однако иностранные инвестиции
и бизнес, может быть, и помогают решить какие-то вопросы,
но доход-то по большей части
вывозится.
У нас затянулся этап заглядывания в рот иностранным инвесторам. Россияне пришли на наш
рынок в связи с CIS, они заняли
машиностроительную отрасль,
переработку, логистику. Турецкие компании заходят на рынок
активно, и это исторически так
сложилось, тюркоязычные связи.
Они застраивали Астану. У них
внутри страны избыток капи
тала и высокая конкуренция.
Китай – наши соседи и партне
ры, это естественный процесс.
Киргизия тоже. Они открывают
предприятия в рамках Евразий
ского союза.
Очень важный момент, что
у нас отношение к собственным
гражданам, как к людям второго
сорта. Иностранцам делать бизнес выгоднее, чем местным. К
нашим бизнесменам отношение
такое, что они только и делают,
что пытаются уходить от налогов.
Почему так? Вопрос открытый.
Но если не пересмотреть эти
взгляды, можно и вовсе без биз
неса остаться.
Дарья ИСКАНДЕРОВА
caravan.kz
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ӘЗІЛ-ШЫНЫ АРАЛАС

Дайындаған: Қажымұқан ҒАБДОЛЛА

Немо нүктесінде ешбір фауна мекен етпейді
Немо – қандай да бір құрлықтан ең алыс
орналасқан Тынық мұхитындағы нүкте. Егер сіз
Немо нүктесінде орналассаңыз, ең жақын деген
құрлыққа жету үшін 2688 километр қашықтықты
жүзіп өтуге тура келеді.
Немо нүктесін 1992 жылы хорват инженері
Хрвойе Лукатела әлемдік картаны компьютермен модельдеу арқылы анықтады. Лукатела
Жюль Верннің адамзаттан алыстап, жыраққа
ұмтылған кейіпкері капитан Немоны негіз етіп
алып, географиялық нүктеге Немоның атын

берген. Немо нүктесіне ең жақын үш құрлық
бар: Дюси атоллы, Моту-Нуи аралы және
Махер аралдары. Бұл аралдың барлығында
адам атаулы тұрақтамаған, тек Дюси атоллынан 470 километр қашықтықта орналасқан
Ұлыбританияның меншігіндегі Питкэрн аралы
ғана адам мекендейтін Немо нүктесіне ең жақын
жер. Құрлықтан қашықта орналасқандығымен
қатар, Немо нүктесі – қуатты мұхит ағыстарының
аймағы. Сондықтан бұл нүкте айналасында су
бактерияларынан өзге ешбір фауна тіршілік

№12 санда шыққан сөзжұмбақтың жауабы

етпейді. Бұл фактор ескеріліп, ғарыш кемелерінің
қалдықтары осы аймаққа тасталады. Немо
нүктесінің «ғарыш кемелерінің қорымы» деп аталып кетуі де кездейсоқ емес. Немо нүктесіне ең
жақын қашықтықта өтетін материя – Халықаралық
ғарыш станциясы. Өйткені ғарыш станциясының
ұшу айлағының Жерден қашықтығы – 400 километр. Бұл қашықтық Жер бетінің Немо нүктесіне
қатысты енінен әлдеқайда қысқа.
massaget.kz

Сот залында:
– Айыпталушы, сіз қылмысыңызды
мойындайсыз ғой. Олай болса,
соңғы сөзіңіз…
- Аға, біз олай келіспеп едік қой…
***
- «Қазақ байыса – қатын алады» деген сөз рас па?
- Жоқ-ей, о не дегенің! Қазақ қатын
алған соң байиды: бір басы екеу болады, екі қолы төртеу болады; әке
үстіне аталы болады, шеше үстіне
енелі болады; өзінің жалақысына
әйелінің «декреті» қосылады, оған
қоса балдызының, құдашасының
алдында міндеті болады – соның
барлығы байлық емей, енді не?
***
Түн ортасында біреу тереземді
қағып: «Отын керек пе?» – дейді.
Қызық екен. Мен, әрине, күлдім де:
- Керек емес! – дедім.
Таңертең далаға шықсам, ауладағы
отыным жоқ!
***
Спортшы-чемпион ауырып
қалыпты. Дәрігер дене қызуын
өлшепті:
- Отыз сегіз жарым.
- Доктор, дүниежүзілік рекорд
қанша?
***
Студенттің әкесі:
- Профессор, менің ұлым ертеңгі
емтиханнан өте алмайтын сияқты.
- Өтеді! Отыз мың теңгеге
бәстесейік!
***
Базарда.
- Жылқыңыздың еті жұмсақ па?
- Бикеш, бұл жылқы емес, тауық.
- Мен бағасына қарап сұрап
тұрмын.
***
Жолаушыларға лық толы автобус.
Бір аялдамадан автобусқа мінген
кемпір алдыңғы қатарда отырған
жас жігіттің қасына келіп тұрады.
Жас жігіт әлгі кемпірден:
- Апа, аяғыңыз ауырып тұр ма? –
деп сұрапты.
- Иә, айналайын, аяғым сырқырап
ауырып тұр.
- Апа, жас кезіңізде автобуста
қарттарға орын беруші ме едіңіз?
- Иә, қарағым, үлкен кісінің
автобусқа кіргенің көрсем, отырған
жерімнен қарғып тұрып орын
беретін едім.
- Е-е, жас кезіңізде қарттарға
орынды көп бергендіктен ғой
аяғыңыздың ауыратыны...

Нағыз әйел қандай болуы керек?
«Нағыз әйел» ұғымын әрбір
әйел заты өзінше түсінеді.
Дегенмен, бәрінің де отбасында сүйікті келін, жақсы
жар, аяулы ана болуға
ұмтылары анық. Адам бір
дүниені өзгерткісі келсе, әуелі
өзінен бастағаны дұрыс. Сол
секілді өзіңіздің қандай әйел
екеніңізді өзіңіз ғана жақсы
білесіз.
1. Нағыз әйел отбасын басты
орынға қояды. Ол отбасындағы
барлық жанның сүйіктісі, балала
рының мақтанышы, аяулысы,
қамқоршысы. Оның отырған жері
көңілді. Үйінде дау-дамайға жол
бермейді және ынтымақ пен бірлікті
балаларына үнемі дәріптеп отырады.
2. Нағыз әйел барлық істі
ақылымен шешеді. Отбасына,
күйеуіне, балаларына кері әсер етер
істерден аулақ жүреді. Адам намысын аяқ асты етпейді.
3. Нағыз әйел қаңқу сөздерді
айтпайды. Ол өтірік-өсектен аулық.

Өзгені тілдеу, мұқату, кемсіту оның
ісі емес.
4. Нағыз әйел отбасындағы
кемшіліктерді сыртқа шығармайды.
Ерінің, енесінің мінездеріндегі кем
шіліктерді және басқа да жайларды
жұртқа жария етпейді. Балаларына
адам баласын жамандамайды.
5. Нағыз әйел аузынан шығар
сөзіне абай болады. Жиіркенішті,
былапыт сөздер айтпайды және
ешкіммен де бет жыртысып
ұрыспайды. Өзінің орнын, сөйлер
сөзін біледі. Қандай да бір қа
телік жіберсе, кешірім сұрауды
кешіктірмейді.
6. Нағыз әйел отбасының
берекесі. Ол үшін отбасы тыныштығы,
бақыты маңызды. Өз үйін таза ұстап,
тамақтың түр-түрін әзірлей алады.
Қонақ шақырғанды ұнатады.
7. Нағыз әйел білімге, білуге
құштар. Ол өзін үнемі жан-жақты
жетілдіріп отыруға тырысады.
Балаларының бойына да осы қасиетті
сіңдіреді. Ол үшін бала тәрбиесі ең
жауапты іс.

8. Нағыз әйел өзімен жұмыс
жасай алады. Кез келген жағ
дайда өзін дұрыс ұстай алады
және өзін басқаруды үйренген. Ол
үшін тәкаппарлық, өркөк ір ектік,
менмендік жат қылық. Айна
ласындағы адамдарды бірі-бірінен
бөліп-жарып қарамайды.
9. Нағыз әйел ерінің бастаған
әрбір ісін қолдайды. Оның жақсы
қасиеттеріне көзін ашып қарайды.
Күйзелген, шаршап-шалдыққан
сәтінде жанынан табылып, үнемі
жылы сөздерімен дем беріп отырады.
10. Нағыз әйел өзін және өзге
лерді сүйе алады. Ол басқалардың
ойын, ақыл-кеңесін тыңдай алады және өзіне күтіммен қарағанды
құп көреді. Өзінің әйел затына тән
нәзіктігі мен сезімталдығын, ерке
қылығын ұмытқан емес. «Нағыз
әйел» деген теңеуге сыяр ұғым көп.
Ал, «нағыз әйел» болу түк те қиын
емес, оны қиындататын − өзіміз!
massaget.kz
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Меншiк иесi:
«Қазақ үні» ЖШС

Былтыр күзде «Ақ жол» партиясының
Жамбыл облыстық филиалы төрағасы
болып Асан Әнуарұлы Қошмамбетов
сайланғанда, партия төрағасы, Мәжіліс
депутаты Азат Перуашев «Әділдік
үшін күресіп жүрген қайраткер» деп
таныстырып еді сыртынан. Асекеңнің
шын мәнінде жақсы бағаға лайық жайсаң
азамат екенін осыдан үш күн бұрын Тараз
қаласында болғанда көзіміз жетті.

Президент –
Редакторлар кеңесiнің төрағасы –
Қазыбек ИСА

« М е м л е к е т т і к қ ы з м е т к е рл е р д і ң
мемлекеттік тілді білуі тиіс» деген депутаттық
сауал жасаған Мәжіліс депутаты Берік
Дүйсембинмен осы сауалдың барысы
жөнінде сөйлесіп қалғанда, Таразға тойға
келе жатқанымды айтып едім, «Ол жерде
Асекең бар ғой, мен қазір хабарласайын, сізге
өзі хабарласады» деді. Ұзамай-ақ Асекең теле
фон соғып, «Неге алдын ала хабарласпайсыз,
күтіп алар едік. Қазір қай жердесіз, барайын»
деп, біз құдалыққа кіріп енді жайғаса бер

АСЫЛДЫҢ СЫНЫҒЫ

Асекең

генде жетіп келді. Жайраңдай амандасып,
хал-жағдай сұрасқасын, бірден: «Кешке үйде
боласыздар, қанша адамыңыз болса да» деді.
Мен кешке ләжі болса, тойдан соң Шымкент
ке өтіп кетуіміз керек еді» деп едім, «Жоқ,
ондай болмайды, Қазеке! Таразға бірінші
рет келіп тұрсыз, бірге жұмыс істегелі, үйді
көрмей кетпейсіз. Ешқандай қонақүйдің де
керегі жоқ, үйде бар жағдай жасалған. Шым
кентке ертең өзім жеткізіп тастаймын, көлік
дайын» деді.
Қазақша еркін сөйлеп тұрғанмен, негізі
орыстілді ағамыздан мынадай қазақы
қонақжайлық күтпеген мен, риза болып
қалдым.
Тойдан соң өзі келіп алып кетті. Хан са
райындай үйінде, шынында да қонақтарға бар
жағдай жасалған екен. Көгалмен көмкерілген
аулада футбол алаңына дейін бар. Ал үйдің
астыңғы қабатындағы спорт алаңында бил
лиард, тенис, тренажер құралдары, бокс
қапшығы, тіпті караоке бұрышы да бар,
жаныңызға не керек, бәрі табылады. Жайлы
жер іздеп қалған қайнағам Әсет Мырзаев ағам
мен Бәтес тәтеміз де, Болат қайнағамыз да
көңілдері жайланып қалды. Асекеңнің асыл
жары Айдинаның ашық қабағы мен жақсы
қарсы алуын көрген Әсет ағамыз: «Түсі игіден
түңілме деген. Жүздеріңе қарап-ақ жайсаң
жандар екенің көрініп тұр» деп разылығын
білдірді.
Біздің бірден көзіміз түскені, екінші
қабаттағы мұражай бұрышы еді. Сөйтсек,
Асан Әнуарұлы Қошмамбетов Әулиеата
өңірінде Кеңес Үкіметін орнатуға зор үлес
қосқан мемлекет және қоғам қайраткері
Қарымбай Қошмамбетовтың туған немересі
екен. Қарымбай Қошмамбетов Қазақстанның
Батыс өлкесін басқарып, алғаш рет мұнай

бұрғыларын орнатуға атсалысқан губерния
басшысы, кейін Сауда министрінің орын
басары болған жалынды қайраткер екен.
Алматы облысы Іле ауданын да басқарыпты.
Ғұмыры қысқа болып, қанды репрессияның
алдында 33 жасында төтеннен келген кесел
ден қайтыс болып кетіпті.
Былтыр Қарымбай Қошмамбетовтың
120 жылдығына республикалық ғылымитәжірибелік конференция өтіп, ас беріліпті.
Қазір Қарымбай Қошмамбетовтың атында
Алматы облысында Қошмамбет ауылы мен
жалпы мектеп, Жамбыл облысында бірнеше
мектеп пен көшелер және ескерткіші бар.
Әкесі Әнуар Ұлы Отан соғысына
қатысыпты. Сол кезде оқ тесіп өткен ком
сомол билеті осы үйдегі мұражайда сақтаулы
тұр. Асекең тіпті, соғыс кезінде әкесіне ғашық
болған 18 жасар орыс қызының хатын да
қабырғаға қастерлеп іліп қойған…
Әкеден 2 жасында қалған Асанды
төрт баламен шешелері жалғыз өзі өсіріп,

тәрбиелепті. Асекеңнің көрген қиындығы аз
болмапты. Шешесі тігіп қойған шұлықтарды
базарға апарып сатып, өзі де 14 жасынан
бастап, бас киім, джинси шалбар тігіп,
кәсіпкерліктің қыр-сырына бала кезден
қанығып өсіпті.
Соның нәтижесі, Асан Қошмамбетов
бүгінде облыстық мәслихаттың 3 рет де
путаты болған, облысқа белгілі кәсіпкер.
Асекеңнің пікірімен шенеуніктер де,
әкімдер де санасады. Бәрі де кәсіптің нәсібін
көздеген, әділдіктің орнауын қалаған талабын
орындауға тырысады. Орындамасқа Асекең де
қоймайды.
Ағасы Асқар Қошмамбетов қазір Алма
тыда тұрады, орыс тілінде жазатын прозаик.
Бейжің олимпиадасының чемпио
ны Бақыт Сәрсекбаевтың спорттың биік
шыңына – Олимпиада биігіне көтерілуіне
Азат Перуашевтың зор үлес қасқаны белгілі.
Сол кезде Өзбекстан азаматы Бақыттың
Қазақстан азаматтығын алуы кезінде Асекең
де өз көмегін тигізіпті. Соның арқасында,
Бейжің Олимпиадасындағы жалғыз алтын
алған қазаққа ие болдық. Ал әйгілі боксшымыз
Қанат Исламның тура осы азаматтық мәселесі
шешілмегендіктен де, Қазақстан атынан
Олимпиадаға қатыса алмағаны белгілі…
Таңертең бізге сәлем беруге құдасы,
техника ғылымының докторы Сәбит Баубе
ков ағамыз келді. «Қасиетті Тараз қаласына
жолыңыз түсіп қалыпты. Классик ақындарды
тірі кезінде көріп қалайық, деп, сәлем бе
руге келдік», – деген алғашқы сөзінен-ақ
әңгімеміз жарасып кетті. Сөйтсек, өзі де
өлең жазады екен. Өткен күзде «Ақ жол»
партиясы Орталық комитеті хатшысы Арман
Сқабылұлы жазған «Путинді жеңген қазақ»
осы кісі болып шықты. Жұбайы Күнсұлу
ханым да жайсаң жан екен, мамандығы мен
секілді суретші болып шықты.
Асекең жасаған мұражай бөлмесінен көп
нәрсе үйреніп, талай тағылым алуға болады.
Әке-шешесі ұстаған барлық бұйым, тіпті
өздері дүниеге келгенде табандары тиген
еден-тақтайшаға дейін сақтап қойған. Төрт
бала тербелген ақ бесік ерекше әспеттеліп
сақтаулы тұр. Құнды жәдігерлермен бірге
бізді Асекеңнің қызы Меруерт пен ұлы Аймер
суретке түсіріп алды.
Менің бұлардың бәрін тәптіштеп жа
зып отырғаным, бүгін 27 наурыз күні Асан
Әнуарұлының 57 жасқа толып отырған туған
күні!
Мерекең Берекеге ұласып, Асылдың
сынығы ретінде жарқырай бергін, Асеке! Әділ
дік үшін күресің жетістікке жеткізе берсін!
Ұл-қыздарыңның жұлдыздары жана берсін!
Алла жар болып, әрдайым алдыңнан Ақ жол
ашылып, Қазақ үнін биіктен шырқай бер!
Алла алдан Ақ жолын аша алатын,
Әр күн болсын жақсылық жасалатын.
Асылдың сынығысың – жарқырай бер,
Асқақтай берсін дәйім Асан атың!
Қазыбек ИСА
Qazaquni.kz
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