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2000 жылғы 11 тамыздан шыға бастады
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Демімен тас балқытар оңтүстіктің 
аптап ыстығын алмастырған ақ 
нөсер толастар емес. Қоңыр, сары 
түсті тасқын су асфальт жолдың 
ернеуіне дейін шапши көтеріліп, 
арна іздегендей. Машина біткен 
баяу жылжиды. Ауа бұлыңғыр. 
Кешкі бес шамасында асығып 
үйден шықтық... 

2-бет 4-бет

«БІЗДЕРДЕ 
МЫНАДАЙ БАР,
МЫНАДАЙ БАР!..»

АЛТЫН-ВАЛЮТА 
ҚОРЫН 
ӘРТАРАПТАНДЫРУ 
ҚОЛДАУ ТАПТЫ

КОЛЛЕКТИВНОЕ 
«ПОМЕШАТЕЛЬСТВО».
О том, как ЕНТ убило среднее 
образование в Казахстане

12-бет

КҮТПЕГЕН 
КЕЗДЕСУ

Әзілхан Нұршайықов аға  
туралы сыр

После операции Мукагали остался вне обслуживания 
на казахском языке в больнице №2 в казахской Астане. 
Об этом он написал на своей странице в Facebook, ища 
поддержки от друзей...

Төл теңгеміз жыл сайын ғана емес, апта аралатпай-ақ құлдырап, құнсызданып 
барады. Инфляция деңгейі экономика мен қаржы саласына жауапты, білікті 
деп сенім артқан министрлеріміздің алдынала есептеп,  белгілеген межесінен 
асып кетері бүгіннің өзінде белгілі болып отыр, ол үшін балгерге барып бал 
ашқызудың да қажеті жоқ. 

ҚАНДАСТАРДЫ 
ҚОРҒАҒАН 
КЕЗДЕ ЖАСАРАЛ 
ҚУАНЫШӘЛИН 
ҚАСЫМЫЗДА 
БОЛҒАН ЕМЕС!
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Абзал ҚҰСПАН: 

Биылдан бастап 
Алаштың рухани 
көсемі, тіл ғылымының 
атасы Ахмет 
Байтұрсынұлының туған 
күніне орай Қазақстан 
халқы Тілдері күні 
5-қыркүйектен басталып 
отыр. Енді Тіл мерекесіне 
осыған орай әрі 
әлеуметтік желіде талап 
етіп жатқандардың 
сұранысын ескеріп, 
екі тілде жарияланған 
аталмыш АШЫХ ХАТ-ты 
оқырман қауымға қайта 
ұсынуды жөн санадық. 
Еліміз үшін ең өзекті 
мәселе болып тұрған 
Мемлекеттік тіл мүддесі 
үшін үн қосуларыңызды 
сұраймыз!

МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛДІҢ ТӘУЕЛСІЗДІГІ  
АТАЗАҢДА АЙҚЫН КӨРІНСІН!
МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛДІҢ МӘРТЕБЕСІН НАҚТЫ АНЫҚТАУ ҮШІН 
КОНСТИТУЦИЯДАН 7-баптың 2-тармағын АЛЫП ТАСТАУ КЕРЕК!

МИНИСТРЛЕР 
ТАҒЫ ДА МҮЛТ КЕТТІ

ДО КАКИХ ПОР СТРАНА 
БУДЕТ С НЕИСПОЛНЯЕМЫМИ 
ЗАКОНАМИ О ЯЗЫКЕ?!
ДВА ЯЗЫКА ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ТОЛЬКО КАЗАХИ?
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ҚЫМБАТШЫЛЫҚ  
ҚЫСПАҒЫ

КӨШ БАСТАҒАН «ҚАЗАҚ ҮНІН» 
тәулігіне 50 мыңнан астам адам оқиды

МЕКТЕПТЕ АҚША ЖИНАУҒА 
ҚАРСЫ БАҚЫЛАУ КҮШЕЙТІЛЕДІ

ТӨМЕН ЖАЛАҚЫ  МАМАН 
ТАПШЫЛЫҒЫНА ЖЕТКІЗДІ

ПАРАҚОРЛАР ҰСТАЛДЫ

АКУШЕР ДӘРІГЕРЛЕР ҚАЙТА 
ОҚЫТЫЛАДЫ

МӘЖІЛІС ЖАҢА ЖҰМЫС
МАУСЫМЫН БАСТАДЫМемлекет басшысы Нұрсұлтан 

Назарбаев Алматыда жұмыс 
сапарымен болды.  Қала әкімі 
Бауыржан Байбек Елбасына 
көктемнен бері шаһардағы 
инфрақұрылымды қайта 
жаңғырту жұмыстары  
жасалған жүргіншілер 
мен велосипедшілер үшін 
ыңғайланған Абай және 
Нұрсұлтан Назарбаев 
даңғылдарын аралап көрсетті. 

«Қазақ үні» ұлттық порталы 
«Зеро» рейтингінде қазақ 
тілді ақпарат құрал да ры-
ның ішінде көш бастап, 
қазақ, орыс тілдеріндегі 
8078 сайттың ішінде 
14-орынға тұрақтады. 
Сайттың қол дану шылары 
тәулігіне 50 мың нан астам 
адамды құрайды.

Жазғы демалыстан соң депутаттар өз жұмысына кірісіп кетті. 
Парламент Мәжілісінің төрағасы Нұрлан Нығматулин жаңа сессия 
барысындағы басты міндеттерді атады. 

«БІЗДЕРДЕ МЫНАДАЙ БАР,
МЫНАДАЙ БАР!..»

Президентке жалпы ұзындығы 
8,7 шақырымға созылған қоғам
дық көліктердің жылдам қозғалу 
желісі де таныстырылды. Алғаш 
болып Алматыда қолға алынған 
б ұ л  ж о б а  « О р б и т а »  ы қ ш а м 
ауданы мен Ахмет Байтұрсынұлы 
көшелерінің арасын жалғайды. 
Енді қаланың бас жоспарын бір 
жерден реттеп отыратын орталық 
жұмыс жасамақ. 

– Канада, Австралия, Мекси
ка сияқты дамыған елдерде 
урбанизация 80 пайызға жеткен. 
Біздің елде ол 57 пайызға жетті. 
Ауыл халқы ірі қалаларға әлі 
де келеді. Сондықтан, осыған 
дайын болуымыз керек. Алматы, 
Астана және Шымкент сияқты 
қалалардың ішінде орын жоқ. 
С о н д ы қ т а н  с ы р т қ ы  ж а ғ ы н 
дамытуға мән берген дұрыс. 
Көлік, жаяу жүргіншілер жолы
нан бөлек, үй салуға жерлер 

берілуі тиіс, – деді Елбасы қала 
басшысына. 

Мемлекет басшысы келгенде 
біздің аймақ және қала бас
шыларының қимылына қарап 
қазақтың ардақты ақыны Сұлтан
махұт Торайғыровтың «Біздерде 
мынадай бар, мынадай бар!..» – 
деген өлеңі еске түседі. «Жақсыны 
көрмекке» дегенімізбен, таздың 
төбесіндей жалтыратып қойған 
жолдар мен арнайы әдемілеп 
б е з е н д і р і л г е н  к ө ш е л е р д і 
аралатқанша, құрылысы бітпей 
жатқан «сақалды» нысандарды 
көрсетіп, түйіні тарқамай жатқан 
күрделі мәселерді неге айтпайды 
біздің әкімдер? Мысалы, осы 
Алматы қаласындағы Алатау 

ауданында «Ұлжан», «Дархан» 
секілді ықшамаудандарда су және 
кәріз жүйелерін жүргізу жұмыстары 
былтыр жыл аяғында бітуге тиісті 
еді. Жұмысты соңына жеткізбеген 
әкімдік ол туралы ұмытып кеткенге 
ұқсайды. Жоқ ондай кемшіліктерді 
Елбасына көрсетпейді. Өйткені, 
лауазымынан айырылып қалам 
ба деп қорқады. Соған қарағанда 
біздің әкімдер мен министрлер 
халыққа қызмет ету емес, өз 
бас пайдасы үшін мемлекеттік 
қызметке баратыны көрініп тұр. 
Президентіміз кемшін тұстарды 
көріп қатаң ескерту жасаса, 
жалпақтаған әкімдердің қимылы 
ширап, ортақ іс те алға жылжитын 
еді ғой.

Елімізде жанармай, дәрі мен киім-
кешек қымбаттап кетті Алдағы екі 
жылда инфляция деңгейі қатты 
көтеріледі деген болжамдар да ай-
тылуда. Бұл қарапайым халықтың 
тұрмысына теріс әсер ететіні 
белгілі.

Осы кезде елімізде баға үсті  
үстіне қымбаттап жатыр. Мәселен, 
әуе билеттері 18,6 пайызға, дизель 
отынының қымбаттауы осы күні 
17 пайыздан да асып кеткен. Киім
кешек те арзан дүние болмай бара
ды. Бір аяқ киімнің өзі шамамен 6 
пайызға қымбаттаған. Дәрідәрмек 
пен тұрмыстық заттардың құны да 
өсіп барады. Оған қоса, әуе, теміржол 
билеттері де осы күні шарықтап тұр. 

Нарықтың осынша құбылуына 
кім кінәлі? Биліктің ресми дерегіне 
салсақ, Ресейге салынған санк
ция бәріне сылтау бола беретін түрі 
бар. Бірақ, мәселенің екінші жағы 
да бар. Жанаржағар май мен өзге 
де тауарлардың барлығының ба
сында ұлттық компаниялар отыр. 
С о н д ы қ т а н ,  н а р ы қ т а ғ ы  б а ғ а 
айырмашылығын солар қолдан 
жасайды деген пікір де айтылып 
жатыр. «Әрине, Ресейге келетін 
инвестицияның қысқаруы, рубльдің 
қ ұ л д ы р а у ы  б і з д і ң  и м п о р т т ы қ 
ө н і м д е р і м і з  б е н  т е ң г е м і з д і ң 
тағдырына әсер етпей қоймайтыны 
белгілі. Дегенмен, ұлттық компани
ялар осыны сылтау қылып, өтірік 
бағаны көтермесе, инфляция дәлізін 
46 пайыз деңгейінде сақтап қалуға 
болар еді» – дейді экономика са
рапшысы Жангелді Шымшықов. 
Ал Монополияға қарсы комитет не
месе тұтынушылар құқығын қорғау 
комитеті дегендер жағдайды рет
ке келтіруге шамасы жетпей отыр. 
Сондықтан, олардың құзыре тін 
кеңейтіп, тікелей президентке бағы
натындай қылу керек дейді мамандар.

Алматыдағы қылмыстық 
ахуалды орталықтан 
бақылап отыратын меке-
меге мамандар жетіспейді. 
Полицияға хабарласқанда 
жедел қоңырау қабылдайтын 
операторлар жалақының 
тым аздығына шағымданып, 
жұмыстан кетіп жатыр. 

Айына небары 36 мың теңге 
жалақыға еңбек ететін поли
ция қызметкерлерін ұстап оты
ру ішкі істер департаментіне 
оңайға соқпасы белгілі. Жыл 
басынан бері арнайы сынақтан 
өткен 40 тәлімгердің 8і ғана 

жұмыс істеуге келіскені соның 
көрінісі.  Қаладағы қылмыс ту
ралы ақпарат алғаш осы жерге 
түседі. 

Орталыққа қазір 30ға жуық 
қызметкер керек екен. Ішкі істер 
басқармасы талапқа сай келетін 
кезкелген адамды жұмысқа 
қабылдауға дайын екендіктерін 
айтады. Жедел басқару орта
лы ғындағы әрбір оператор 
тәулігіне 1500 қоңыраудан 
қабыл дауға мәжбүр. Енді по
лиция 102 қоңырау қабылдау 
жүйесін 101, 103 сияқты шұғыл 
желілермен қосуды ұсынып 
отыр. 

Павлодар облыстық мемле-
кет тік кіріс департаменті бас-
шысы мен оның сыбайласын 
тінту кезінде 160 мың АҚШ 
доллары, 10 жарым миллион 
теңге және 9 қымбат швей-
царлық сағаттар табылды. 

Бұл байлықтың барлығы 
Ернұр Байқұрманов пен сол 
мекеменің құрамындағы эконо
ми калық тергеу қызметінің 
басшысы Азамат Бейсембаевқа 
тиесілі. Олар кәсіпорын өкілінен 
алған 100 мың АҚШ долларын 
қайтару кезінде қолға түсті. Тер
геу материалдары бойынша, 

шенділер жеке компанияға 1.1 
миллиард теңге салықтан жал
таруға көмектескен көрінеді. 
ҚР Мемлекеттік қызмет пен 
сы байлас жемқорлыққа қарсы 
күрес агенттігінің ресми өкілі 
Нұрлан Жахинның айтуынша 
сотқа дейінгі тергеу аса ірі пара 
алу бойынша жүргізіліп жа
тыр. Оның санкциясы мүлкін 
тәркілеу мен мемлекеттік қыз
метте лауазымды қызметте болу 
құқығынан айыру мен па раның 
7080 еселенген сомасы мөл
шерінде айыппұл салуға немесе 
10 жылдан 15 жылға дейін айыру 
жазасын көздейді.  

Астана ауруханаларында 
ана өлімінің жиілеуінен соң 
акушер-гинекологтарды қайта 
оқыту қолға алынбақшы.  

Босану үстінде әйелдер бірі
нен соң бірі қайтыс болып жатқан 
аты шулы перзентхананың бас 
дәрі гері өз еркімен  қызметінен 
кетті. Мұнда соңғы бірнеше 
айдың өзінде 4 келіншек толғақ 
үстінде көз жұмды. Бұл оқиға 
қоғамда үлкен алаңдаушылық 
тудырғаны белгілі. Қазір дауға 
қалған меди ци налық ұйымда 
ауқымды қызметтік тексеріс 

ж ү р і п  ж а т ы р .  –  Қ а ж е т т і 
тексерістер мен сараптамалар
ды құқық қорғау органдарымен 
бірлесіп өткіземіз. Расында да 
медициналық стандарттарды 
бұзушылық болса, тиісті шаралар 
қабылданады, – дейді бақылауды 
өз қолына алған ҚР Денсаулық 
сақтау министрі Елжан Біртанов.

Денсаулық сақтау министрлігі 
акушер гинекологтардан бастап 
анестезиологревмотологтарға 
дейін қайтадан жаппай оқытпақ
шы. Тіпті, ол үшін қала бюдже
тінен 100 миллион теңге бөлініп 
те қойылыпты.

Портал редакциясы әр 
оқырманның пікірін еске
ре отырып, алдағы уақытта 
да ұлттық мүддені ұлықтап, 

Елорда қаласының 
Білім басқармасы 
білім мекемелерінде 
ақша жинау фактілерін 
болдыр мауға бағытталған 
акция ны іске қосты. 
«Алым-салыққа жол жоқ» 
шарасы «Астана - Адал-
дық алаңы» жобалық кең-
се сімен бірлескен жоба. 

«Егер білім беру меке ме
лерінде заңсыз әрекеттерге 
тап болсаңыз 556883, 55
6873 телефон номерлеріне 
хабарласуды сұраймыз», – 
деді Білім басқармасының 
басшысы Әнуар Жанғозин. 
Айта кетейік, қала мектеп
терінің қажеттілігі үшін бюд
жеттен 149 атау бойынша 
қаржы бөлінеді. Оның ішінде 
әкімшілік персонал үшін 
кеңсе заттары (бор, табель
дер, мақтау қағаздары және 
т.б.), санитарлық таза лықты 
қамтамасыз ететін заттар, 
сантехникалық жаб дықтар, 
спорттық тауарлар (доп, 

торлар, қанаттар және т.б.), 
құрылыс материалдары бар.   
Ал балалары балабақшаға ба
ратын атааналар ай сайынғы 
төлемнен бөлек, келесі заттар
ды өз қаражаттарына сатып 
алулары тиіс: кеңсе заттарын 
(ермексаз, қатты қағаз, түрлі
түсті қағаз, қарандаштар, бо
яулар, фломастер, альбом, 
қайшы, желім және т.б); 
жұмыс дәптерлерін (жоғары 
және даярлық топтары үшін). 
Бұдан бөлек, кезекшілік 
және демалыс күндергі топ
тар үшін, дамыту және білім 
беру үйірмелері үшін ақы 
атаананың қалауы бойын
ша төленеді. Еске салайық, 
2018 жылдың 28 тамызында 
Астана қалалық Білім басқар
ма сының атааналардан 
заңсыз ақша жинауға тый
ым салы натыны туралы бұй
рығы шықты. Бұйрықтың 
орын да луына бақылауды 
Білім басқармасының бас
шысы Әнуар Жанғозин өзі 
жүргізбек. 

«Бүгін біз алтыншы сайланған 
Парламент Мәжілісінің төртінші 
сессиясының жұмысын ба
стап отырмыз. Елбасы бірінші 
қыркүйекте осы сессияны ашып, 
еліміздің даму жоспарына сәйкес, 
нақты тапсырмалар берді. Біздің 
басты мақсатымыз – Прези
дент тің жүктеген міндеттерін өз 
уақытында сапалы заңдармен 
қамтамасыз ету. Оның ішінде 
Мемлекет басшысының жаңа 
тапсырмаларына орай, әлеуметтік 
жағдайды одан әрі күшейтуге, 
экономиканы дамытуға және 
ұлттық рухани байлықты сақтауға 
ерекше көңіл бөлетін боламыз», 
– деді Н. Нығматулин жалпы 
отырыс барысында. Оның сөзіне 
қарағанда, қазірдің өзінде Парла
мент қарауында 50ден астам заң 
жобасы бар. Олардың арасында 
«Мемлекеттік сатып алулар және 

квазимемлекеттік сектордың 
сатып алулары мәселелері ту
ралы», «Табиғи монополиялар 
туралы» маңызды заң жобала
рымен қатар, денсаулық сақтау, 
көлік, мемлекеттік сатып алулар, 
АӨКті реттеу, сондайақ меншік 
құқығын қорғауды күшейту тура
лы заңнамалық түзетулер, арнайы 
экономикалық және индустриал
ды аймақтар, кинематографияға 
қатысты құжаттар қамтылған. 

Ақпарат

мемлекеттік мүддені қорғап, 
рухани құндылықтарымыз 
бен нағыз қазақтық діл мен 
тіл, дәстүрлі дін бағытындағы 
жұмысын күшейтіп, әділдік 
үшін күресе береді.
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Төл теңгеміз жыл сайын 
ғана емес, апта аралатпай-
ақ құлдырап, құнсызданып 
барады. Инфляция деңгейі 
экономика мен қаржы саласы-
на жауапты, білікті деп сенім 
артқан министрлеріміздің 
алдынала есептеп,  белгілеген 
межесінен асып кетері бүгіннің 
өзінде белгілі болып отыр, 
ол үшін балгерге барып бал 
ашқызудың да қажеті жоқ. 
Үкіметтің кезекті отырысында 
Ұлттық банк  төрағасы Дани-
яр Ақышев премьер-министр 
Бақытжан Сағынтаевқа қазіргі 
орын алған жағдайды баян-
дап, әкім-қаралар нарықты 
қымбатшылықтан құтқару 
үшін алдын ала қамдану қажет 
деп «пайдалы кеңес» берді. 
Бұнысы жау келіп ордамызды 
талқандап кеткен соң «Аттан!» 
деп ұрандағанмен бірдей бо-
лып шықты.     

2-3-бетті дайындаған 
Зейнолла ҚАБИОЛЛАҰЛЫ

Бір қазықтың маңын шиырлаған 
а р а қ а н д а у л ы  а т  с и я қ т ы ,  б і р 
мәселені қайтақайта қаузай беру 
журналистика тәжірибесінде абы
рой әкелмесін біле тұра өткен санда 
ғана («Қазақ үні» №34, «Доллар 
дүрбелеңі») жариялаған жағдайға 
қайта оралуға тура келіп отыр. Ре
сейге салынған санкцияның бізге 
әсері болмайды, американдықтар 
қазақстандықтардың қылшығы да 
қисаймайды деп кепілдің бергенін 
айтып даурыққан министрлер мен 
бас банкирдің  бүгін жалт беріп, 
енді дағдарысқа қамдануымыз ке
рек деген «тың мәлімдемесі» қолға 
қайта қалам алдырды. Жалпы біздің 
лауазымдылардың сөзіне жіп бай
лай алмайақ қойдық. Олардың 
сөздері де, өздері де тура доллардың 
бағамы сияқты «ауытқып» тұрады. 
Бүгінгісін түсініп, ертең не дейтінін 
ешқашан дөп баса алмайсыз. Оларға 
қарағанда бір жасар баланың был
дыры әлдеқайда түсінікті.

Т е ң г е н і ң  ә л с і р е у і н е  а й 
тар  уәждері  қашан да  дайын 
тұратын, «Бізді жау алмайды!» деп 
жалаулатқан министрлер бұл жолы 
да әдеттегідей мүлт кетті. Кейбір 
сарапшылардың айтуынша дол
лар дауылы осы екпінімен жүре 
берсе, жылдық инфляция Үкімет 
болжағандай 6 пайыз емес, одан көш 
ілгері кетері айдан анық. Осыған 
дейін,  халықтың әлеуметтік
тұрмыстық жағдайын реттейтін 
экономика мен қаржы саласының 
т і з г і н і н  ұ с т а ғ а н  м и н и с т р  л е р 
теңгеге де, басқасына да санк
циялар маса шаққан құрлы әсер 
етпейді деп бой бермей келгенін 
білесіздер.  Олардың сондағы 
кімге арқа сүйеп, қандай құдіретті 
күшке сенім артып отырғанын біле 
алмадық. Доллардың шарықтап 
өсіп жатқанын, теңгенің тамтығы 
қалмай құлдырап бара жатқанын 
өз көздерімен көребіле тұра 
көлгірсулерін қоймайды. Болым
сыз болжамдар мен іске аспай
тын жоспарларын жылдар бойы 
жағы талмастан жырлаумен келеді. 
Кемшіліктерін жасыру үшін жалған 
есеп беру тұрақты әдетке айналған. 
Сөзіміз жалаң болмас үшін бұған да 
бір мысал келтіре кетейік. 

Ж а қ ы н д а  ғ а н а  ж а з ғ ы  д е 

Құмсағат

Нұрлан Нығматулин министрге 
қарата. 

Ел экономикасының тізгінін 
ұстап отырған Сүлейменовты 
спикердің  бұл сауал да селк 
еткізбеді .  Жалпы, азықтүлік 
құнына қатысты мемлекеттік 
статистикада базар,  ірі  сауда 
орталықтары мен қала ішіндегі 
барлық дүкен сөрелерінде тұрған 
мыңдаған тауардың ортақ бағасы 
есепке алынады деді министр. Де
путаттар мұндай әдіс пен есеп
қисапқа келіспеді. Олар бұдан бы
лай жұрт жиі тұтынатын, күнделікті 
аса қажетті тауарды бөлек санауды 
талап етті. Өйткені, қарапайым 
адамдар бағасы қымбат, көпшілікке 
қолжетімсіз  супермаркеттердің 
маңайына жолай алмайды, қалтасы 
көтермейді. Қатардағы тұтыну
шылар уылдырық пен қызыл балық, 
жалжая, қазықартаны түсінде ғана 
көреді. Бірақ, бұл жағын ескеріп 
жатқан министрлік жоқ.  Олардың 
өз өлшемі бар. Соған қарағанда 
біздің қазақтардың қалтасын 
қалың деп ойлайтын болуы керек. 
Өкінішке орай олай емес.

– Олар ең өзекті, ең қажетті 
тауарларды бөлек көрсетпейді. 
Статистиканың есебі  бойын
ша, 65 пайыз көрсетсе, базарға 
барғанда  дәл сол тауарлар 2030 
пайызға дейін қымбаттап кетеді, 
– деді  бұл мәселеге баса назар 
аудару керектігін шегелеген «Ақ 
жол» партиясының жетекшісі 
Азат Перуашев. Бұл үкімет беретін 
өтірік мәліметтердің бір ғана 
мысалы. Айта берсек, басқа да 
салаларға қатысты жалғаса береді.  
Ал жылдар бойы онсыз да жалған 
статистикаға алданып келген 
жұртты тағы бір қыспақ күтіп тұр, 
қатардағы тұтынушылар кезекті 
қымбатшылыққа төтеп беруі керек. 

Ж о ғ а р ы  ж а қ т а н  ж а л ғ а н 
мәліметтер неге жиі беріледі? 
Бәлкім, халықты дүрліктірмейік 
деген ішкі есептері бар шығар. 
Бірақ, халыққа шынымен жаны 
ашыса бүкпесіз, бар шындықты 
ашық айту керек еді ғой. Жал
пы бұл тұрғыдан алғанда минис
трлер мен банкирлер бірінің аузына 
бірі түкіріп қойғандай, жаттанды 
ертегілерін айтудан жалыққан емес. 

саусақпен санап берген бас банкир. 
Сондықтан, оның айтуынша үкімет 
пен жергілікті атқарушы билік 
Ресейге салған санкция салдары
нан әлсіреуі ықтимал нарықтағы 
әлжуаз тұстарды анықтап, алдын 
алу жұмыстарын жүргізуге тиісті 
екенбіз. Қаржылық дағдарыстың 
себептерін жұрт онсыз да жақсы 
б і л е д і .  О н ы  б о л д ы р м а у д ы ң , 
дағдарыстан шығудың жолдарын 
неге қарастырмайды? Бұл бағытта 
істелген нақты ісқимылдары 
қайда? Бар білетіндері тұралап 
қалған банктерге Ұлттық қордан 
немесе БЖЗҚ қорынан қаржы алу 
ғана. Қазіргі лауазымдылардың ба
сым бөлігі атышулы шетел жоғары 
оқу орындарын бітіріп келгендер 
емес пе? Кем дегенде озық елдерге 
барып біліктіліктерін арттырып 
қайтқандар. Қайда сол  білімдері 
мен біліктіліктері? Оларға мил
лиондап ақша шашып не үшін 
оқыттық, жұмсалған шығынды өз 
қызметімен қашан ақтайды?

Tengrinews.kz тілшісі жазғандай 
АҚШ пен Қазақстан арасында өзара 
келісім бар дегенді алға тартып:  
«Мен америкалық әріптесіммен жа
салып жатқан санкциялар еліміздің 
экономикалық мүддесіне кері әсері 
тимеуі керектігі жайлы әңгіме 
қозғаған болатынмын. Олардың бұл 
мәселе жайлы түсінігі өте жақсы. 
АҚШ әкімшілігі санкция салған 

күннің өзінде де олар Қазақстанның 
мүддесіне тиіспеуі туралы кепіл 
берді», – деп жұртты жұбатқан 
Ұлттық экономика министрі Тимур 
Сүлейменовтың да түйсігіне ақыры 
бірдеңе жетіп,  инфляцияның 
белгілеген межеден артық бола
тынын түсіне бастаған сыңайлы. 
Біздегі біліктілердің болжамы бой
ынша биыл 6 пайыз, келесі жылы 
5 пайыз, 2020 жылы инфляция
ны 4ке дейін түсіреміз деген әп
әдемі жоспары болғанды. Үйдегі 
бағаны базардағы нарық бұзады 
демекші, мұхиттың ар жағындағы 
алпауыттың Ресейге бағытталған 
санкциясы күтпеген жерден бізге де 
соққы болып тиеді деп ешқайсысы 
ойламапты. Көрші мемлекетпен 
орнаған экономикалық тығыз 
б а й л а н ы с т ы ,  м ұ н а й  с и я қ т ы 
бірқатар өнімдерімізді  шетелге 
Ресей арқылы шығаратынымызды 
қаперіне алмаған көрінеді.

«Қазіргі теңге бағамына сәйкес 

дизель отынын үздіксіз жеткізу 
жұмыстарын жеделдету қажет 
екенін де еске салды.  Оны осындай 
қысылтаяң кезде еске салу аз, бұл 
іспен тұрақты түрде айналысуға 
міндетті жергілікті әкімдер. Оған 
қоса  сауда орындарындағы бетімен 
кеткен бағаны бақылау да солардың 
құзырында. Өкініштісі, онымен 
айналысып жатқан әкімдер жоқ. 
С о ғ а н  қ а р а ғ а н д а  қ а р а п а й ы м 
халықтың әлеуметтіктұрмыстық 
жағдай оларды бәлендей алаңдата 
қоймайтын секілді.

Ә р и н е ,  э к о н о м и к а  м е н 
қаржы мәселесі  жеңіл  шаруа 
емес. Министр лер мен әкімдерге 
б і з г е  б і р д е н  к о м м у н и з м  о р 
натып бермедіңдер деуіміз тым 
артықтау шығар. Бірақ, тәуелсіздік 
алғанымызға ширек ғасырдан асып 
кетті емес пе? Естеріңізде бол
са өткен ғасырдың тоқсаныншы 
ж ы л д а р ы  б а с ы н д а  к ө р ш і 
Қытай мемлекетінің экономи
касы әлемдегі ең соңғы орында 
болғанды. Қазір бірінші орынға 
шықты деуге болады. Көптеген 
елдердің зауытфабрикаларын өз 
еліне көшіріп алып, түрлі тауар 
шығарудан бүкіл дүниежүзін басып 
озды. Миллиардтаған халқының 
әлеуметтік жағдайын түзеген ел
ден тәжірибе алатындай жөніміз 
бар еді ғой. Ал біз болсақ олар
дан қарызға ақша алуды ғана 
білеміз. Кекілімізден сипайтын 
Қытай мен арқамыздан қағатын 
Америка қарызды қазаққа жаны 
ашығандықтан бермейді. Оны да 
ертең еселеп қайтаруға міндеттіміз. 
Біздің басшылардың атақты Аме
рика мен Қытайда болмағаны 
кемдекем шығар. Бізге қатысы 
жоқ, қолданысқа тиімсіз рефор
маларды (әсіресе білім саласы 
бойынша) әкеліп тықпалауды 
білгенмен, өндірісті өркендететін 
озық тәжірибелерін игере алмай
ақ қойдық. Әлі де шикізат сатумен 
ғана күн көріп келеміз. Оның өзін 
шетелдік компанияларға бердік. 
Мысалы, мұнай немесе жер қазба 
байлығын өндіру өзіміздің қолдан 
келмей ме? Есесіне шетелдіктер сол 
өнімнің кем дегенде тең жартысын 
өздері пайлалануда. Бұл туралы 
ғалымдар, белгілі мамандар мен 
сарапшылар тұрақты айтып келеді. 
Оған құлақ түріп жатқан билікті 
көрмедік. «Өзің білме, білгеннің 
тілін алма» деген ауыр қарғысқа 
ұшырағандай біздің басшылар. 
Отандық өндірісті дамытып, халық 
тұтынатын тауарларды өзіміз 
шығарсақ долларға табынбас едік. 
Қытайдың сапасы төмен заттарын 
қыпқызыл ақшаға сатып алмас та 
едік.

Т и м у р  С ү л е й м е н о в  т е ң г е 
бағамының қазіргі жағдайына 
байланысты үкіметте  арнайы 
бюджеттік бағдарламалар жасауға 
ешқандай қауіп көріп тұрмағанын 
да айтқан болатын. Бірақ доллардың 
мына дүрбелеңі үкіметке бәрібір 
бюджетті қайта қарауға мәжбүр 
етті. Жақында ғана үкімет келесі 
жылдың шығынын тағы бір са
ралап, АҚШ ақшасының теңгеге 
шаққандағы бағамын бұрынғы 
340тан өсіріп, енді 350 теңге деп 
бекітті. Бірақ, бұл жолғы болжамда
ры да айдалада қалуы әбден мүмкін, 
өйткені, доллар бағамы қазір 365 
теңгеден төмен түспей тұр. Кейбір 
айырбастау орындарында бір дол
лар 373 теңгеден сатылып жатыр. 
Шетел ақшасына тәуелді болудың 
машақаты міне осындай. Отандық 
өндірісті өркендетіп, өзгелерге 
деген экономикалық тәуелділіктен 
құтылар күн қашан туады екен. 
Ондай шынайы ниет пен нақты істі 
әзірге көре алмай отырмыз...

малыстан күш жинап оралған 
мәжілісмендер өз жұмыстарын 
бастап кетті. Алғашқы отырыстан
ақ халық қалаулылары Ұлттық  
экономика министрлігінің азық
түлік құнына қатысты ұсынған 
есепқисабына күмән келтірді.  
Д е п у т а т т а р д ы ң  а й т у ы н ш а , 
үкіметтің  статистикасы  нарықтағы  
бағамен мүлдем  сәйкес келмейді, 
тіпті  маңайламайды да.  Жұрт 
шенеуніктер жариялаған жалған 
бағаға  тауар сатып  ала алмайды.  
Әдетте, азықтүліктің құны үкімет 
жария еткеннен әлдеқайда қымбат 
болады. «Қарапайым азамат сіздер 
жариялаған бағаны естіп, дүкен, 
дәріханаға барады. Шындығында 
ж а ғ д а й  м ү л д е м  б а с қ а  б о л ы п 
шығады. Өйткені, сіздер көрсеткен 
баға  мен нарықтағы бағаның 
а й ы р м а ш ы л ы ғ ы  т ы м  а л ш а қ . 
Міне, осы жерден мемлекеттік 
мәліметтерге деген негізді күмән 
туады» – деді Мәжіліс төрағасы 

Сонда кімді алдап, кімді ақымақ са
нап отыр? Өтірікті құйрығы бірақ 
тұтам, ақыры міне үкімет отыры
сында Ұлттық банк төрағасы Дани
яр Ақышев санкция салқыны бізді 
де айналып өтпейтінін мойындап, 
оған шұғыл қамдану керек деуіне 
тура келді. 

Құлдыраудан көз ашпаған 
теңгемізді қайткен күнде табанды 
етеміз? Бұл сұрақтың жауабын 
ширек ғасыр бойы іздеп келеміз. 
Шешуі жоқ не қылған жұмбақ 
десеңізші.  Жаңадан Америка 
құрлығын ашқандай болған Бас 
банкир теңгенің әлсіреуіне әсер 
еткен инфлияциялық факторларды 
жіпке тізіп берді. 

– Б і р і н ш і д е н ,  б ұ л  Р е с е й 
ге қарсы санкция салдарынан, 
екіншіден, ұлттық валютаның 
құнсыздануы. Үшіншіден, мұнай 
бағасының құлдырауы да себеп.  
Төртіншіден, әлеуметтік шығындар 
мен несие көлемі өсіп кетті, – деді 

инфляция деңгейі 1 пайыздық 
т а р м а қ қ а  ұ л ғ а ю ы  м ү м к і н . 
Теңгенің біршама әлсіреуін және 
инфляцияның маусымдылығын 
ескере отырып, 2018 жылдың 
қорытындысы бойынша инфля
ция деңгейі 6,6%6,8% болады» 
– деген болжамға көшті тағы да 
көріпкелдікке салынған ҚР Ұлттық 
э к о н о м и к а  м и н и с т р і  Т и м у р 
Сүлейменов үкіметтің осы оты
рысында. Қаржылық дағдарысты 
мойындай тұра, министр былтырғы 
жылмен салыстырғанда биыл 
қымбатшылық аса байқалмайды» 
– деді  қайтадан үйреншікті ескі 
әуеніне басып. Мәселен, оның ай
туынша азықтүлік тауарлары 2,3% 
ға, (2017 жылғы 8 айда – 3,6%). 
Азықтүлік емес тауарлар – 3,6% 
(2017 жылғы 8 айда – 4,2%),  Ақылы 
қызметтерге бағалар мен тарифтер 
3,0%ға (2017 жылғы 8 айда – 4,0%) 
ғана өскен екен. Бұл салыстырмалы 
көрсеткіштерді «Біз жұмыс істеп 
жатырмыз» дегенді білдіру үшін 
келтіргені белгілі. Министрлер 
мен әкімдер дұрыс жұмыс істесе 
дағдарыс атаулы біздің елде бол
мас еді ғой. Жетістіктерін жеткізіп 
болған соң, сақтықта қорлық жоқ 
деді ме, Тимур Сүлейменов азық
түлік бағасын бақылауда ұстау үшін, 
әкімдерді бұрынғы тұрақтандыру 
қорларын уақытында толтыруға 
шақырды. Сол сияқты көмір мен 
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ісқимылдарын шектемейді. 
Аталған арнайы құрылғылар 
пайдакүнемдік мақсаттарда 
елеулі түрде экономикалық әрі 
әлеуметтік залал келтіруі ықтимал 
екеніне «Ақ жол» депутаттары 
алаңдаушылық білдірді. Мыса
лы, төлем терминалдарының, 
б а н к о м а т т а р д ы ң ,  ш ұ ғ ы л 
жағдайларда хабар тарату ба
рысында сымсыз жүйелердің, 
автодабылдардың жұмыстары 
бұзылады. Осыған байланыс
ты, «Ақ жол» ҚДП фракция
сы жоғарыда айтылған ұялы 
б а й л а н ы с т ы  б ұ ғ а т т а й т ы н 
құрылғыларды еркін айналымға 
шығарылмайтын және нарықта 
с а т ы л м а й т ы н д а й  а р н а й ы 
құралдар ретінде белгілеу қажет 
деп есептейді.

Үкімет «Ақ жол» фракци
ясы депутаттарының аталған 
ұ с ы н ы с ы н  қ ұ п т а д ы .  « О с ы 
мәселені  жанжақты және 
мұқият зерделеу үшін, соның 

25 млн. теңге болса, өзге өңірлер 
үшін 15 млн. теңге.

Осы тұста  А.  Перуашев 
аталған бағдарлама бойынша 
салынған баспананың бағасын 
15 млн. теңгемен шектемей, одан 
да жоғары көтеру жағын ұсынды. 
«Бұл бағдарлама, біріншіден, 
әлеуметт ік  жағдайы төмен 
отбасыларға қол созу болып та
былады. Екіншіден, Шымкент 
қаласында негізінен көпбалалы 
отбасылардың тұратынын ескер
сек, олар 12 бөлмеден гөрі 3 
бөлмелі пәтер алғанды жөн 
көреді», – деді Мәжіліс депута
ты. Сондайақ, мәжілісмендер 
бірқатар әлеуметтік нысандар
ды аралап, жергілікті билік пен 
кәсіпкерлердің ұсыныстарын 
тыңдады.

орналасқан көне өркениеттерден 
сыр шертетін жәдігерлер де 
назарға ұсынылды. Әсіресе, 
Ерейментау мен Қорғалжындағы 
бағзы заманда өмір сүрген ба
балардан қалған ескерткіштер 
көшірмелері тәнті етті. 

Көкшетау – тарихи мекен. 
Маңайы тұнып тұрған тарих. 
Келімдікетімді меймандар осы 
мұражайға бас сұғып, ұлы дала 
сырларына қанығады.

«Ақ жол» партиясының 
баспасөз қызметі

ішінде ЕурАзЭҚ шеңберіндегі 
шетелдік  тәжірибені  және 
құрылғылар айналымын ескере 
отырып, уәкілетті мемлекеттік 
органдар өкілдерінің және «Ата
мекен» ұлттық кәсіпкерлер 
п а л а т а с ы н ы ң  ө к і л д е р і н і ң 
қатысуымен Ақпарат  және 
коммуникациялар министрлігі 
жанындағы ведомствоаралық 
жұмыс тобын құру тапсырылды. 
Ақпарат және коммуникаци
ялар министрлігі зерделеудің 

Естеріңізге сала кетсек, сол 
кезде «Ақ жол» депутаттары 
мұндай құрылғыларды пайдала
нуды шектеуді және оларды ар
найы құралдар деп тануды талап 
еткен еді. 

Ақпараттық технология
лардың дамуы аясында ұялы 
байланыстың қазақстандық 
операторлары қызмет көрсету 
аумағын кеңейту мүмкіндігіне 
ие болып қана қоймай, құқық 
қорғау органдарының тікелей 
талабы бойынша, керісінше, 
ұялы байланысқа қолжетімдікті 
шектей де алады. Оператор
лардан бөлек, GSMсигналды 
б ұ ғ а т т а у  ү ш і н  а р н а л ғ а н 
техникалық құрылғылардың 
көмегімен байланысты шектеу 
мүмкіндігі де бар. Бұл қадамдар 

Президенттің «Бес 
әлеуметтік бастамасының» 
жүзеге асырылуын бақылау 
жөніндегі Қоғамдық кеңес 
мүшелері – «Ақ жол» ҚДП 
төрағасы Азат Перуа-
шев, «Қазақстан-2050» 
жалпыұлттық қозғалыс 
кеңесінің төрағасы Мұхтар 
Манкеев, Қазақстан 
жоғары оқу орында-
ры қауымдастығының 
президенті Рахман Алша-
нов және Мәжіліс депу-
таты Берік Дүйсембинов 
Шымкентке арнайы іс-
сапармен келіп, аталған 
бағдарламаның орындалу 
барысымен танысты. 

Республикалық кеңестің 
өкілдері «72025» бағдарламасы 
бойынша ашылған «Бірегей 
ақпарат орталығына» бар
ды. Әрбір отбасына баспана 
алудың жаңа мүмкіндіктерін 
көрсетіп, тұрғын үйді сатып 
алғысы келетіндерге көмектесу 
үшін ашылған орталық Шым
кент әкімдігінің Халықтық 
кеңсесінде орналасқан.

М ұ н д а  т ұ р ғ ы н д а р д ы ң 
құжаттарын қабылдайды. Деген
мен, әзірге шаһарда 36 мың адам 
үй кезегінде тұрса да, небәрі 28 
адамның өтініші қабылданған. 
Осындай төмен көрсеткішке 

Алдымен үш жүздің ба
сын қосқан хан Абылайдың 
ескерткішіне тағзым етіп, ұлы 
тұлғаның данагөй істерін еске 
алысты. Хан ескерткішіне жап
сарлас орналасқан Ақмола 
облыстық тарихиөлкетану 
музейін аралап көрді. Музей ди

«Алтынвалюталық резервтері 
(АВР) ұлттық қаржы жүйесінің 
және ұлттық валютамыз – теңгенің 
тұрақтылығын қамтамасыз ету
де маңызды фактор болып та
былады», – деп атап өткен еді 
А.Перуашев.  Демократиялық 
фракция әлемдік экономикада бо
лып жатқан үрдістердің аясында 
Ұлттық банк пен ҚР Ұлттық қоры 
жинағының қауіпсіздігіне кепілдік 
беру мәселесінің өзектілігі одан 
сайын артып келеді деп есептейді.

Сонымен бірге Ұлттық қордың 
және Ұлттық Банк резервтерінің 
жинақтары және негізгі бөлігі ше
тел валютасы мен шетелдік бағалы 
қағаздардан тұрады. Мәселен, 
Ұлттық Банктің резервтерінде 
шетел валютасы және бағалы 
қағаздар 57% (17,8 млрд. АҚШ 
доллары) құрайды; Ұлттық қордың 
активтерінде бұл көрсеткіш одан 
да жоғары. 2016 жылғы деректерге 
сүйенсек, Ұлттық қордың қаражаты 
шамамен 40% АҚШтың валютасы 
мен құнды қағаздарынан, ал 22% – 
Еуроаймақтың, 10% – Жапонияның 
қаражатынан тұрады екен.

С а у а л д а  к ө р с е т і л г е н д е й , 
АҚШтың белсенді өзімшілдік 
(протекционистік) саясатынан 
күмәнданып қалған кейбір мемле
кеттер мен ұлтаралық бірлестіктер 
әлемдік бірінші экономикадағы сау
да қарымқатынастарын шектеуге 
және төлем құралы мен резервтік 
валюта ретінде АҚШ доллары
нан бас тартып, оған баламасын 
табудың жолын іздеуге кіріскен. 
Мұндай жағдайда доллардың бета
лысын ғана емес (күрт өсуі немесе 
бірден құнсыздануы), сондайақ 
өзге де елдердің валюталары мен 

қауіпсіздікті қамтатасыз ету 
мақсатында жеделіздестіру ша
ралары кезінде және ұлттық 
қауіпсіздік тұрғысында лаңкестік 
қатерлердің алдын алу барысын
да іске асырылады.

«Ақ жол» бұл шаралар мен 
тиісті  шектеулердің толық 
негізі бар деп санайды. Алайда, 
кейінгі кезде ұялы байланыс
ты бұғаттаушы құрылғылар 
ҰБТ өткізу кезінде білім беру 
жүйесінде кеңінен пайдаланыл
ды. Мәселен, мемлекеттік сатып 
алулар порталында осындай 
«бұғаттаушы» құралдарды сатып 
алу туралы білім мекемелерінен 
өтінімдерді көруге болады. 
Елімізде қолданыстағы заңнама 
«бұғаттаушы» құралдарды тарату
шылар мен пайдаланушылардың 

көңілдері толмаған «Ақ жол» 
парламенттік фракциясының 
депутаттары жергілікті билік 
басшыларына көбірек үгіт
насихат жұмыстарын жүргізіп, 
туындаған мәселелерді шешу 
керектігіне назар аударды.

«Кезекте тұрған 36 мың адам
мен байланысқа шығып, оларға 
тікелей осы бағдарламаның 
шартын айту қажет. Үйлестіру 
жұмыстары да бар. Яғни осыны 
қолға алып кірісуіміз керек»,  
– деп атап өтті Азат Перуашев. 
Өздеріңізге белгілі, қолжетімді 
баспанамен қамтамасыз ету 
бойынша тұрғын үйдің шекті 
құны белгіленген еді. Мәселен, 
Астана, Алматы, Ақтау және 
Атырау сияқты қалалар үшін 
тұрғын үйдің ең жоғары құны – 

ректоры елордалық меймандарға 
өлке тарихы жайлы мол мағұлмат 
берді.

М ұ н д а  қ а з а қ т ы ң  б а с ы н 
қосқан Абылай хан мен ұлт 
азаттығы үшін күрескен Ке
несары хан жайлы деректер
мен қатар, Ақмоланы айнала 

міндеттемелері сияқты америкалық 
бағалы қағаздардың өтімді құнды
лығын да күні бұрын болжау мүмкін 
болмай барады.

«Байқалып отырған геоса
яси және макроэкономикалық 
тәуекелдерді ескере отырып, «Ақ 
жол» фракциясы валюта портфелін 
о д а н  ә р і  ә р т а р а п т а н д ы р у д ы 
жал ғастырып, бір  валютаның 
үстемдігінен шығу және ұлттық 
жинақтағы алтын қорының үлесін 
көбейту арқылы Қазақстанның 
алтынвалюта резервтерін қорғау 
шараларын қабылдау қажет деп са
найды», – деп айтылған депутаттық 
сауалда.

Ресми жауапта Ұлттық Банк 
фракция депутаттарының ұста
нымын қолдап, әрта рап тандыру 
мақсатында Ұлттық Банк алтын
валюта резервтері құрамындағы 
АҚШ долларының үлесін бірте
бірте қысқартқаны жөнінде хабар
лады. Егер 2006 жылы ол 67% болса, 
ал 2018 жылдың маусым айының 
соңына дейін – 46%ды құраған.

« Қ а з і р г і  у а қ ы т т а  Ұ л т т ы қ 
Банктің алтын валюта резервтерінің 
құрылымындағы алтын көлемі 
42,3%ға жетті, бұл тарихи тұрғыдан 
ең жоғары шама болып табылады 
(алтынның ең аз 7,2% үлесі 2006 
жылы байқалды). Құн бойынша 
бұл көлем 12,9 млрд. АҚШ долла
рын, ал нақты шамада 323 тонна
ны құрайды. Дүниежүзілік алтын 
жөніндегі кеңестің деректері бой
ынша Қазақстан алтын резервтері 
бойынша әлемде 16шы орында», 
– деп көрсетілген Ұлттық банк 
төрағасы Данияр Ақышевтің «Ақ 
жол» фракциясы депутаттарына 
жауап берген хатында.

Үкімет «Ақ жол»-дың ұялы байланысты бұғаттайтын құрылғыларды 
еркін айналымға шығаруды және сатуды шектеу туралы ұсынысын 
құптайды – бұл туралы фракцияның үстіміздегі жылдың 20 маусым-
дағы депутаттық сауалына берген ресми жауабынан белгілі болды.

«Ақ жол» ҚДП парламенттік фракциясының депутаты Берік 
Дүйсембинов бастаған зиялы қауым өкілдері Көкшетау 
қаласында болып, тарихи орындарды аралады. Халық 
қалаулысымен елге танымал журналист, жазушы Арман 
Сқабылұлы және Ақмола облыстық филиалының төрағасы 
Бақыт Смағұл бірге болды.

Ұлттық банк депутаттардың алтын-валюта резервтерін (АВР) 
әртараптандыру туралы ұсынысын толығымен құптайды – делінген 
Данияр Ақышевтің «Ақ жол» партиясы депутаттарының сауалына берген 
жауабында. Еске сала кетейік, ағымдағы жылдың 27-маусымында Азат 
Перуашев халықаралық саудалық санкциялар мен келіспеушіліктердің 
артуы, бірқатар ұлттық валюталардың тұрақсыздығы және басқа 
да халықаралық тәуекелдер аясында алтын-валюта резервтері 
құрылымындағы алтын қорларын ұлғайту туралы ұсыныспен сауал 
жолдаған болатын.

нәтижелері және қабылданатын 
ш а р а л а р  т у р а л ы  а ғ ы м д а ғ ы 
жылғы 20шы қыркүйекке дейін 
сіздерге хабарлайтын болады», 
– делінген ПремьерМинистр 
Бақытжан Сағынтаев қол қойған 
хатта.

«Ақ жол» ҚДП және оның 
парламенттік фракциясы сайла
уалды бағдарламаны жүзеге асы
ру және сайлаушылардың тілегін 
орындау бойынша жұмыстарды 
жалғастыруда.
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«БАРЛЫҒЫНА 
ТҮСІНІКТІ ТІЛДЕ 
АЙТАЙЫН»  
ДЕГЕН СӨЗ  – 
ҚҰЛДЫҚ САНА!..

Абзал ҚҰСПАН: 

ҚАНДАСТАРДЫ 
ҚОРҒАҒАН КЕЗДЕ 
ЖАСАРАЛ ҚУАНЫШАЛИН 
ҚАСЫМЫЗДА БОЛҒАН ЕМЕС!
Сіз өз иеңіз Мұхтардың жыртысын жыртамын деп менен кек алып отырсыз. 
Маған тиісе беріңіз, Сәуледе не әкелеріңіздің құны бар?
Сіздің ол топқа қатысыңызды анықтайын деп ГУГЛ-ды қосып қалсам, «Прово-
катор Жасарал Куанышалин открыто признался в собачьей преданности ДВК» 
деген мақала көзіме жарқ ете қалды.

ДЕПУТАТТАР 
МЕМЛЕКЕТТІК 
ТІЛДІҢ ҚОРҒАЛУЫН 
ҚАДАҒАЛАУ КЕРЕК

Біз орысшалап, өршелене өз тілімізді 
үйретпеуге әлекпіз… 
Қазақша біле тұра, орысша сайрап 
отыратын қандастарыма қаным қайнап  
отыр…

Не деген өз өзімізді ұлт ретінде сыйлай 
алмайтын сорлы халық едік!  Айналасындағы 
қазақтардың 90 пайызы қазақша білетініне 
күмәнім жоқ. Қалғандарына қажеттілік ту
дырушы еді қазақша сөйлесе. Солай бірте, 
адам дұрысты елдердей мемлекеттік тілді ел 
болушы едік!

Қазір Хромтаудамын. Қазақ тілінде  біраз  
сөйлескенімізде  қазақ емес, орыс ұлты 
өкілдерінен  тек біреуі ғана түсінбеді, оның 
өзі Ресейден таяуда көшіп келген. Біреуі 
әжептәуір,  акцентпен болса да сөйлесті, 
қалғандары толық түсініп, өз тілдерінде жа
уап берді. Бұл европапішіндестер. Ал бізге 
не көрінді, сонша, соны түсінбеймін? Бір 
жағынан орыстілділер, «біз білеміз, біз дай
ынбыз қазақ тіліне өтуге», (шовинистерді 
санамағанда), деп тұрғандай.  Ал біз 
өршелене келіп, өз тілімізді үйретпеуге 
әлекпіз, орысшалап?! Дәп КСРО құлағанда, 
барлық ел  егемендің алғанда, біз шыққымыз 
келмей, кеудеден итергенде ғана ең соңынан 
амалсыз шыққанымыз секілді…  Енді тағы 
да  мұнда шыққымыз да жоқ орыс тілінен… 
Қандай бейшаралық?!

«Барлығына түсінікті тілде айтайын»  
деген сөз  – тек құлдық сананы  бүркеу ғой!..

Руза БЕЙСЕНБАЙ ТЕГІ
Qazaquni.kz

Депутат мырзалар! Демалыстарыңа 
шығар алдында «Мемлекеттік тілдің 
дәрежесі өз орнында емес» деп кіжініп 
кетіп едіңдер, енді жаңа күшпен, жаңа 
ынтамен халық талабын орындауларың 
керек.

Мемлекеттік тілдің дәрежесін көтеруді, 
К о н с т и т у ц и я н ы ң  7  ш і  б а б ы н ы ң  2  
тармағын алып тастауды, «Тіл туралы» заңды 
толығынан өзгертуді қолға алыңыздар!!.

БАҚтар мен телеарналарда мемлекеттік 
тілді насихаттауға, «Тіл туралы» заңда 
көрсетілгендей мемлекеттік тілді қорғауға 
назар аударыңыздар. Мемлекеттік тілді 
насихаттауға арналған бағдарламаларға 
уақыт беруін қадағалаңыздар!

Халыққа қызмет көрсететін мекеме
лер, ұйымдар, емхана, ауруханалар, де
малыс орындары, транспорт түрлерінде 
т.б, кәсіпорындарда қызметкерлердің 
мемлекеттік т ілді  меңгеруін заңмен 
міндеттеңіздер!!

Мемлекеттік тілге назар аудармаған, 
заң талаптарын орындамаған лауазымды 
адамдарды жауапқа тартуды бастау керек, 
жауапқа тарту шараларын күшейту қажет!

Бұл өздерің қайталай беретіндей – за
ман талабы, халық талабы!… Нәтижесін 
күтеміз мырзалар! Құрғақ сөз, бос уәде 
болып қалмасын! Осы халық талабын 
орындасаңдар, «айды аспанға шығарды» 
деген дәрежеге жетесіңдер! …

Аман болайық, қазағым, сіздер де талап 
етіңіздер, үзбестен назарымызда ұсталық!

Санат СҮГІРӘЛІ
Қазақ үні

Бірақ, бұл жолы маған қоса қазақтың 
Ақжүнісі – Сәулеге тіл тигізгенге мен 
шыдап тұра алмайды екем! Астын
да Жасарал Қуанышалин деген ДВК 
белсендісінің жазғанымен, менің оған 
қайтарған жауабым тұр, оқып өздерің ой 
қорыта жатарсыңдар.

Ал, менің айтпағым жалғыз ақ сөз: 
қазақ тілі үшін Руза апайды, Оразкүл 
апайды,  Әселді ,  оралман Гүлжән 
Мәуітханды т.б. қалай қорғасам, Сәулені 
де дәл солай қорғайтын боламын!

Жасарал Қуанышалиннің посты 
(сөзбе-сөз):

Сөзіңді бастанаяқ мұқият тың
д а п  ш ы қ т ы м ,  Қ ы д ы р ә л і  О р а з ұ л ы 
( қ а р а ң ы з :  h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k .
c o m / g r o u p s / 1 6 0 8 5 3 4 4 2 2 7 3 7 6 3 4 /
permalink/2187612584829812/). Және 
саған толық СЕНЕМ. Менің көп жылдық 
өмір тәжірибем, саясаткерлік түйсігім со
лай дейді.

Сондықтан, біріншіден, екі залым 
империяның зорлығымен кезінде жат 
ел құрамына өтіп кеткен өз атабаба 
жерлерінде өмір сүріп жатса да, соңғы 
жылдары отаршылдықшовинистік 
Бейжің тарапынан адам айтқысыз 
қудалау, қуғынсүргін, сұмдық гено
цидке ұшыраған (бұл жөнінде мен де 
бірнеше материал жариялаған болатын
мын) Қытайдағы қазақтарды «Атажұрт» 
ұйымындағы азаматтардың сол нәубеттен 
қорғап қалу мақсатында жасап жатқан 
таза ниетті ұлтшылдық және отаншылдық 
адал еңбектеріне тек қана сәттіліктер мен 
табыстар тілеп, өз атымнан ағалық зор 
рахметімді айтамын һәм Алла Тағала разы 
болсын деймін! АҚ ЖОЛ!

Екіншіден, өздерінің ТӨЛЕМДІ 
еңбектерін бұлдау арқылы атаққұмарлық 
және даңқұмарлық жеке бас мүдделерін 
халық, ұлт мүддесінен жоғары қойып, 
арзан саяси ұпай жинау мақсатында 
жоқ жерден ши шығарушы, бәсеке, 
жанжал тудырушы, «Атажұрт» жөнінде 
лас өсектер таратып, оған жала жабу
шы Сәуле мен Абзалдың (Нұргелдінің 
бұл мәселеде қандай позицияда екені 
маған белгіс із  болғандықтан,  ол 
жөнінде әзірше ештеңе айта алмай
мын) зиянкестік ісәрекеттерін еш 

Осындай дау-дамайды суқаным сүймейді, осы кезге дейін өзіме қатысты кім 
не деседе, жауап қайтарып, пост жарияламаған екенмін. Мысалы, ана бір жолы 
Сайрагүлдің ісі енді басталған кезде Мұхтар Әбілязовқа қарсы қазақша және 
орысша мәлімдеме жасадым (өйткені, ол кісі осы іске өзі араласатыны туралы жария 
еткен), олай етпеген жағдайда Сайрагүлге қатысты қандай шешім шығатыны бір 
Аллаға аян еді… Сол ақ екен, Әбілязовтың өзі, Атабаевы бар, басқа да қолдап-
қолпаштайтындары бар мені КНБ-шник деді, басқа деді, не бір бәлені үйіп төкті, мен 
олардың ешқайсысына тырс етіп жауап қатпадым.

ақылға сыймайтын ҰЯТ, МАСҚАРА 
ісәрекеттер деп есептеймін!

Үшіншіден, Қытайдағы қандаста
рымызды арашалаймыз деп жүріп, мы
надай «есіктен кіріп, төр менікі» деуші 
теріс пиғылды көлденең көк аттылардың 
арсыз шабуылына ұшыраған «Атажұртты» 
халықтың, ел азаматтарының олардан 
қорғап, арашалап алатынына менің 
ешқандай күмәнім жоқ.

С е н д е р г е  А л л а  ж а р  б о л с ы н , 
«атажұрттықтар»! Әумин!

Жасарал Қуанышалинге менен жауап:

«НЕГЕ барлық ОППОЗИЦИОНЕРЛЕР 
шетелде, ТҮРМЕДЕ, ал ЖАСАРАЛ 
сияқтылар ЕШҚАШАН ҚЫСЫМ 
КӨРМЕЙДІ, ҮКІМЕТТЕН ҮЙ АЛЫП, 
оларын ЖАЛҒА БЕРІП, ЕРКІН ӨМІР 
СҮРЕДІ?»

Біріншіден, Сізге тек қана Қыдыра лы
ның емес, Сәуленің де сөзін толық оқып 
шығу керек еді (мен бұл дау бойынша 
бірдебір пост жарияламағам), сол кезде 
ғана кімнің ши шығарып, кімнің іспен 
айналысқанын білер едіңіз. Көп жылдық 
саяси түйсігіңізге сеніп қана қоймай 
(кәрілік, басқа да ерекшеліктерге байла-
нысты түйсігіңіз да шау басады), обьек-
тивтілікті алдыңғы орынға қою керек еді.  

Екіншіден, «өздерінің ТӨЛЕМДІ 
е ң б е к т е р і н  б ұ л д а й т ы н д а й »  м е н 
«Атажұрттан» бір тиын ақша алған адам 
емеспін! Серікжан Біләштың өзі «Әбеке, 
ең болмаса бір жаққа ұшағыңызға билет 
алып берейік» – дегенде де келіспегем. 
Түсіне алсаңыз түсініп көріңіз, бірақ 
адвокатурада probono деп аталатын 
жүйе бар, сонау 1415 ғасырларда Европа 
елдерінде бастау алған, Сізге түсінікті болу 
үшін қысқа ғана мәлімет бере кетейін; 
қаржылық тәуелсіздікке қол жеткізген ад
вокаттар белгілі бір істер бойынша ақысыз 
қызмет көрсетуді өз міндетіне алады. Ол 
адамгершілік қағидаларына негізделген, 
адвокаттың өз еркімен қоғамдық негізде 
атқаратын шаруасы.

Міне бұндай шаруалармен мен 2007 
жылдардан бері айналысып келемін, әр 
ісімді Сіздер сияқты газетжурнал, сайт

тарда айқайлатпай, тыныш қана атқарып 
келемін. Нәтижесінде, мен журналистерді 
емес, журналистер мені тапты. Ал, Сәулеге 
еңбектерін қалай «төлегендерін» оның 
өз постынан оқысаңыз толық ақпарат 
берілген.

 Ү ш і н ш і д е н ,  м е н  н е м е с е  С ә у л е 
«Атажұрт» туралы лас өсек таратқан 
болсақ, оған қатысты нақты деректерді 
келтіре кетсеңіз? Жалпы өсек деген 
сөздің мәнін-мағынасын түсінетіндей 
жағдайдасыз деп ойлаймын, сондықтан, 
дәлел-дәйек сұрауымды дұрыс қабылдарсыз 
деп есептеймін. Мысалы, кезінде өзіңіз 
айтысқан бір азаматтар Сіз туралы «неге 
барлық оппозиционерлер шетелде, ана 
дүниеде, түрмеде, ал Жасарал сияқтылар 
ешқашан қысым көрмейді, еш жерде жұмыс 
істемейді, бірақ Үкіметтен үй алып, 
оларын жалға беріп, еркін өмір сүреді» – 
деген сөздерін мен де өзіңіз сияқты өсек 
деп қабылдадым, себебі олары ешқандай 
құжат түрінде дәлелденбеген болатын. Сол 
сияқты менің немесе Сәуленің «өсек айтып 
жүргенімізді» нақты фактімен келтіре 
кетсеңіз?

Төртіншіден, «есіктен кіріп, төр 
менікі» дейтіндей маған және Сәулеге 
не басымызға күн туыпты? Қаперіңізге 
сала кетейін оралмандар мәселесімен 
менің айналысқаныма бір емес, бірнеше 
жылдың жүзі болды! Екі жыл бұрынғы 60 
000$ ақшамен Қытайдан Қазақстанға 
өтетін кезде ұсталып заңсыз сотталған 
Гүлжан Мәуітханды қорғаған кезде 
Сіз сияқты псевдопатриоттар немесе 
Атажұрттықтар қасымызда болған 
емес! Сол жеңісті істің арқасында 
оралмандарға қауіпті 20 жылғы сот 
практикасы өзгерді, енді Қылмыстық 
Кодексті өзгерткіміз кеп әрекет етудеміз! 
Қысқасы, мен де, Сәуле де өз еліміздегі, өз 
төріміздегі адамдармыз!

Бесіншіден, мен Сіз сияқты са
ясаткер емеспін, саясатта ешқандай 
дәмем де жоқ. Мен адвокатпын. Оның 
не айырмашылығы бар дерсіз? Айтай
ын, маған мен туралы кім не дейтіні, не 
ойлайтыны маңызды емес және ешбір 
топтың қолшоқпары болуым шарт емес! 
Ал, саясаткерлер негізінен өз ұстанымына 
т.б. көптеген факторларға байланысты 
белгілібір топтың мүддесін қолдауға 
мәжбүр. Мен осы кезге дейін еш шаруам 
болмаса да, дәл осы Сайрагүлдің ісіне 
қатысты ДВК лидері Мұхтар Әбілязовқа 
қатысты қарсы мәлімдеме жасадым. 
Себебі, ол араласса істің насырға шабаты
ны айдай анық дүние еді.

С і з д і ң  о л  т о п қ а  қ а т ы с ы ң ы з д ы 
анықтайын деп ГУГЛ-ды қосып қалсам, 
«Провокатор Жасарал Куанышалин от-
крыто признался в собачьей преданно-
сти ДВК» деген мақала көзіме жарқ ете 
қалды. Бәрі түсінікті болды, Сіз өз иеңіз 
Мұхтардың жыртысын жыртамын деп бір 
күн қастарында болмаған «Атажұртты» 
қорғаған болып менен кек алып отырсыз, 
сұрақ; маған тиіссеңіз тиісе беріңіз, бірақ 
кеше ғана тағы бір туысынан айырылып 
аңырап, қара жамылып отырған Сәуледе 
не әкелеріңіздің құны бар?

P.S. 
Ал Атажұртқа қатысты менде бір ғана 
өкініш бар, ол Әсел Кәрім, Құрал Ме-
деуов, Серік Сапарғали сияқты, басқа 
да көптеген адамдар «бұлардан мұқият 
болыңдар» деген ескертулеріне уақытында 
құлақ аспағаным…

qazaquni.kz
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ЕЛБАСЫМЫЗДЫҢ ЕЛДІ 
ДЕМОКРАТИЯЛЫҚ ЖАҢАРУҒА 

БАСТАУЫН, ҰЛТТЫҚ ЖАҢҒЫРУҒА 
БАСТАҒАН ҰЛТТЫҚ ҰРАН ДЕП 

ҚАБЫЛДАЙМЫЗ!
 
Е л б а с ы м ы з д ы ң  ө к і л е т т і к т е р і н і ң 

біразын Парламент пен Үкіметке беруіне 
байланысты демократиялық бағыттағы 
К о н с т и т у ц и я л ы қ  р е ф о р м а  ж а с а у 
мәлімдемесі елдің ұлттық санасын қалың 
ұйқыдан оятып жіберді десе де болады. Пар
тиялар, қоғамдық ұйымдар, мемлекеттік 
мекемелер, қоғам қайраткерлері бұл ел 
тағдырындағы ең өзекті мәселеге жаппай 
үн қосуда.

Еліміздегі өзгерістер тек аталмыш 
өкілеттіктермен ғана шектеліп қалмауы 
керек. Негізгі заңымыздағы бұл өзгерістер 
еліміздегі келешек кешенді өзгерістерді 
тудырады деп сенеміз. Қазір қоғам барлық 
салада шынайы өзгерістерді күтуде.

Сондықтан, кеңестік кезеңнен бері отыз 
жылға жуық теперіш көріп келе жатқан 
Мемлекеттік тіл мәртебесін ойыншыққа 
айналдыра бермей, Ата заңда ақиқат, анық, 
өзінің заң жүзіндегі орнына ие болуы керек. 
Себебі, орнағанына 25 жылдан асып бара 
жатқан Тәуелсіздігімізде мұндай Консти
туцияны демократиялық даму аясында 
талқылау – тек біздің ұрпақтың маңдайына 
бұйырып отыр!

Біз,  Қазақстанның зиялы қауым 
өкілдері, мемлекеттік тілдің мәртебесін 
анықтайтын Конституцияның 7-бабы-
нан 2-тармағын алып тастауды ұсынамыз. 
Себебі,  Тілдер туралы алғашқы заң 
қабылдаған 1989 жылы Қазақстан Кеңес 
Одағы құрамынан әлі шықпаған кезі, 
«Қазақ Советтік Социалистік Респуб ли-
касы» еді. Заңның аты да «Қазақ Советтік 
Социалистік Респуб ли касының Тіл туралы» 
Заңы делінген... Әрі осы заңдағы «Қазақ тілі 
– мемлекеттік тіл, орыс тілі – ұлтаралық 
қатынас тілі болып табылады» деген бап-
ты қабылдау кезінде халықтың пайыздық 
салмағы қатарлас еді. Яғни қазақтар 1989 
жылы 39,7 пайыз, орыстар 37,8 пайыз бо-
латын. Сондықтан, ол кезде бұл заңдылық 
болып қабылданды. Кейін 1995 жылы 
Конституция қабылдарда Қазақстан Респу-
бликасы осы «Қазақ Советтік Социалистік 
Респуб ли касының Тіл туралы» Заңына 
сүйеніп, осы кеңестік кезең талаптары 
шеңберінен шыға алмай, «Мемлекеттік 
ұйымдарда және жергілікті өзін-өзі басқару 
органдарында орыс тілі ресми түрде қазақ 
тілімен тең қолданылады»– деген 7-баптың 

2-тармағын қабылдап, орыс тілін тіпті, 
шектен тыс күшейтіп жіберді деуге бола-
ды… Кейін де, 1997 жылғы «ҚР Тіл туралы 
заңымыз» да осы ескі сүрлеумен, Кеңес им-
периясы кезіндегі талаппен кетті..

 Ал қазір Тәуелсіздікке ширек ғасырдан 
асқанда, қазақтардың саны кемінде 70 пайыз-
дан асып кеткендіктен, бұл орыс тілі туралы 
талап демографиялық және демократиялық 
заңдылықтармен өз күшін жойып отыр.

Бұндай өзгеріс Тәуелсіздігіміздің 26 
жылында, Азаттық үшін күрескен Алаш 
қозғалысына 100 жыл толып отырған кезеңде, 
жасалып жатса, бұл алдымен демократиялық 
жаңаруды бастаған Елбасымыздың еңбегі 
болып табылатыны анық.

Елбасымыздың өзі де биылғы Жол
д а у ы н д а  « Қ а з а қ  т і л і н і ң  б а с ы м д ы ғ ы 
сақталады. Оның әрі қарай дамуына зор көңіл 
бөлінеді.» – деп мәлімдеді. ҚР Президенті 
Жолдауындағы бұл сөздерді қарапайым, 
өмірлік қалыпқа түсірсек, «Қазақ тілінің 
басымдығы сақталады, дамуына зор көңіл 
бөлінеді» – дегеніміз, ең біріншіден, Кон-
ституциядан мемлекеттік тілдің дамуына 
басты кедергі болып отырған орыс тілі туралы 
7-баптың 2-ші тармағын алып тастау! Одан 
соң екіншіден, Мемлекеттік тіл туралы заң 
қабылдау! 

Конституцияның 7бабында «Мемле
кеттік тіл – қазақ тілі» деп бадырайып 
жазылып тұрса да, екінші тармағындағы 
«орыс тілі ресми түрде мемлекеттік тілмен 
тең қолданылады» деген сөз – «ресми 
тіл» дегенді білдірмейтінін және орыс тілі 
екінші мемлекеттік тіл бола алмайтынын 
Конституциялық Кеңес дәлелдеп бер
се де, сол бір 7баптың екінші тармағы 
жұртты әлі шатастырып, орыс тілі заңсыз 
мемлекеттік тіл рөлін атқарып келе жатыр. 
Сондықтан, Конституцияның 7бабының 
екінші тармағын алып тастау керек.

«15 жылдан бері мемлекеттік тілді аю да 
үйреніп алатын уақыт болды» – деп Пре-
зидент Нұрсұлтан Назарбаевтың өзінің ащы 
шындықты жайып салғанынан кейін де он 
жыл өтті?!.

А л ,  2 0 1 1  ж ы л ы  К о н с т и т у ц и я д а н 
7баптың 2ші тармағын алып тастауды 
көтерген «138дің хаты» кезінде бұл Үндеуді 
қолдағандардың саны қысқа мерзімнің 
өзінде 30 мыңға жуықтаған еді…

Бірақ, сол кезде билік Конституцияны 
өзгертуге болмайтынын айтып, халықтың 
талабына келіспей қойған еді.

Е н д і ,  б ү г і н  Е л б а с ы м ы з д ы ң  ө з і 
Конституцияға реформа жасауға шақырып, 
демократиялық жаңаруды бастағанда, зия

лы қауымның үнсіз қалуы – болашақтың ал
дында кешірілмейтін қылмыс деуге болады.

Медициналық тілмен айтқанда, ауруды 
емдеу үшін диагнозды дәл қоюымыз керек. 
Біз жүрегі ауыратын адамға тұмаудың диаг
нозын қойып, солай емдеп келеміз.

Физикалық тілмен айтқанда, біз газды 
басқанмен, тежегішті жібермей келеміз.

Сол тежегіш – Конституцияның 7ба
бынан орыс тілі туралы 2ші тармағын алып 
тастауды ұсынамыз.

СУҒА ТҮСПЕЙ ЖҮЗУДІ ҮЙРЕНУ 
ЕШҚАШАН МҮМКІН ЕМЕС БОЛСА – 
АТА ЗАҢНАН 7БАПТЫҢ 2ТАРМАҒЫН 
АЛЫП ТАСТАМАЙ, ТІЛДІ ҮЙРЕНУ ДЕ 
ДӘЛ СОЛАЙ МҮМКІН ЕМЕС!

 
МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛГЕ ҚАЖЕТТІЛІК 

ТУДЫРУ ҚАЖЕТТІГІН ӨЗГЕ ҰЛТ 
ӨКІЛДЕРІ ДЕ ТҮСІНУДЕ

 
2011 жылы Конституциядан 7баптың 

2ші тармағын алып тастауды көтерген 
138дің хатын – заңды талапты орыстілді 
өзге ұлттар да қолдады. Сын сағаттарда 
парасатты кәріс қызы Клара Хан, Украин 
Мәдениет орталығының төрағасы Вален
тин Лымаренко және Николай Щербинин, 
Алла Платонова секілді орыс ұлтының озық 
ойлы өкілдері мемлекеттік тілді қолдап 
шықты. «Қазақ тіліне қарсылық – қазақ 
халқына қарсылық» деді Клара Хан ха
ным. «Қазақстанда қазақ тілі үстем болуы 
тиіс! Кезкелген мемлекет мемлекеттік 
тілсіз өмір сүре алмайды. Мемлекеттік тіл 
– мемлекеттің өмірі, мемлекеттің бейнесі. 
Бізде ол – Қазақ тілі. Бұл – Қазақстан Респу
бликасы! Сондықтан, мемлекеттік тілді бәрі 
білуі керек!» деп мәлімдеді Валентин Лыма
ренко. «20 жыл тіл үйренуге аз уақыт емес, 
орыстар ренжімеуі керек! Мемлекеттік тілді 
білмегендер, елді қалай басқарады?» деді 
орыс Николай Щербинин. Ал орыс қызы 
Алла Платонова 2011 жылы Көкшетауда 
өткен Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамының 
V құрылтайында: «Қай мемлекетте тұрып 
өмір сүрсең, сол мемлекеттің тілін білуге, 
құрметтеуге міндеттісің! Қазақша сөйлемеу, 
үйренуге құлшынбау мемлекеттік тілді, яғни 
мемлекетті сыйламау. Қазақтың нанын жеп, 
ауасын жұтып, бірақ тілін менсінбеушілер 
елдеріне кетсін!» деді. Бұны орыстың ойлы 
қызы Алла Платонова айтты…

Ал өскемендік белгілі ақын, «Золо
тое перо России» халықаралық әдеби 
сыйлығының иегері, Ресей Жазушылар 
одағының мүшесі Борис Петрович Аникин: 
«Я член союза писателей России. Автор 

нескольких поэтических сборников. Я 
упорно изучаю казахский язык. Считаю, 
что каждый человек, который проживает 
в Казахстане, должен знать государствен
ный язык, чтить культуру и обычаи этой 
великой нации. Сам Лев Толстой и До
стоевский, приклонялись перед тюрками. 
Анна Ахматова потомок последнего хана 
Золотой Орды Ахмата. Казахи великий и во
инственный народ. Призываю всех изучать 
казахский язык!!!» – деп жазады. https://
qazaquni.kz/?p=27285

Яғни, өзге ұлт өкілдері де Мемлекеттік 
тілді қолдау – ел бірлігін қолдау екенін 
сезініп, ынтымақтастық көрсетіп отыр. 
Мемлекеттік тілге қажеттілік тудыру 
қажеттігін өзге ұлт өкілдері де түсінуде. 
Сондықтан, бұл жерде ұлтаралық қатынасқа 
сызат түседі деп босқа сезіктену негізсіз деп 
білеміз.

К о н с т и т у ц и я д а н  7  б а п т ы ң  2  ш і 
тармағын алу – тек қазақ халқы үшін ғана 
жасалып отырған әрекет деуге болмайды. 
Бұл арқылы мемлекеттік тілді үйренген 
өзге ұлт өкілдеріне болашақта жарқын жол 
ашылады. «Тіл бірлігі – ел бірлігі» деп айтып 
жүрген Елбасының ұлағатты сөзі сонда ғана 
нақты іске асады. Егер бұл орыс тілі туралы 
тармақ алынбаса, 28 жыл үйренбеген өзге 
ұлт өкілдері , өзіміздің орыстілді қазақтар 
енді ешқашанда үйренбейді. Бұл – ширек 
ғасырдан астам уақыт анықтап берген ак
сиома!

 
МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ 

МӘРТЕБЕСІН ХАЛЫҚ САНЫ ДА 
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕДІ

 
«Қазақстан Республикасында 1989 

жылғы халық санағында 16199,2 мың 
адам тіркелді. 1999 жылғы санаққа дейінгі 
аралықта Қазақстан халқы 1246,1 мың 
адамға кеміген. Мұның басты себебі, 
бұрын қуғынсүргінге ұшырап, Қазақстан 
жеріне көшіріліп, қоныстандырылған 
өзге ұлт өкілдерінің, әсіресе, орыстардың, 
украиндардың,  немістердің,  кавказ 
халықтарының, т.б. өз ата мекендеріне 
көшіп кетуі болды.

1989 жылмен салыстырғанда 1999 жылы 
ұлттық құрамда да айтарлықтай өзгеріс бол
ды. Мысалы, қазақ ұлты 1468,1 мың адамға 
(22,9%) көбейіп, республика халқының 
жартысынан астамын (53,4%ын) құрады. 
Оның есесіне орыс ұлты өкілдерінің саны 
1582,4 мың адамға (26,1%ға) кеміді» – дейді 
https://kk.wikipedia.org/wiki Ашық энцикло
педиясы.

Яғни, 1989 жылдан 1999 жылғы дейін 
он жылда халық санағында қазақтар 22,9 
пайызға көбейіп, 53,4 пайыз болса, орыстар 
26,1 пайызға кеміген. Ал 2009 жылы қазақтар 
ресми дерек бойынша 63,1 пайызға жетті.

Сонымен қоса, қазақстандық орыс диа-
спорасы өкілдерінің 25,3 пайызы қазақ тілін 
түсінеді, 8,8 пайызы оқи алады, 6,3 пайызы 
жазады. Еліміздегі диаспоралардың өкілдері 
әлі де өздерінің, не ұрпақтарының тарихи 
отандарына қоныс аударғанын қалайды. 
Мәселен, «Сіз, өз балаларыңыздың болашағын 
қазақ елімен байланыстырасыз ба?» — де-
ген сауалға, қазақтардың 96,9 пайызы, 
орыстардың 53,5 пайызы, басқа диаспора 
өкілдерінің 78,5 пайызы – «иә» деп жауап бер-
ген. Ертең елімізде қазақтар 75-80 пайызды 
құрағанда іс қағаздары Ресей тілінде қалып 
жатса, ұлттық наразылық туатыны айқын.

2013 жылы өткізілген халық санағының 
қорытындысы бойынша халықтың этно
құрамы келесідей: қазақтар – 65,2%, оры
стар – 21,8.

Ал 2017 жылғы халық санағы әлі жоқ. 
Әр онжылдық санақта еліміздегі халық 
санына шаққанда, кемінде 10 пайызға өсіп 

МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛДІҢ ТӘУЕЛСІЗДІГІ 
МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛДІҢ МӘРТЕБЕСІН НАҚТЫ АНЫҚТАУ ҮШІН 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ПРЕЗИДЕНТІ Н.НАЗАРБАЕВҚА,
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРІ Б.САҒЫНТАЕВҚА,

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ПАРЛАМЕНТ СЕНАТЫНЫҢ ТӨРАҒАСЫ Қ-Ж.ТОҚАЕВҚА,
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ПАРЛАМЕНТ МӘЖІЛІСІНІҢ ТӨРАҒАСЫ Н.НЫҒМАТУЛЛИНГЕ

Еліміздегі Мемлекеттік тілдің мәртебесін қорғау – ең басты мәселеге айналып келеді. «Қазақ үні» ұлттық порталында осыған дейін 
ҚР Конституциясындағы 7-ші баптың 2-ші тармағын алып тастау туралы сансыз мақала жарияланды. Солардың ішінде ең келелі әрі 
өзектісі былтыр, 2017 жылы 26-ақпанда жарияланған «МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛДІҢ ТӘУЕЛСІЗДІГІ АТА ЗАҢДА АЙҚЫН КӨРІНСІН!» атты Елбасыға 
жазылған Ашық хат. Конституциялық реформа кезінде әйгілі тарландар Әбдіжәміл Нұрпейісов, Дулат Исабеков, Асанәлі Әшімов, 
Қабдеш Жұмәділов, Өмірзақ Айтбаев, Мекемтас Мырзахметов, Төрегелді Шарманов, Камал Ормантаев, Нұрғали Нүсіпжанов, Төлен 
Әбдік, Амангелді Айталылар бастаған 115 ұлт зиялысы қол қойған Конституциядағы орыс тілі туралы 7-баптың 2-ші тармағын алып 
тастау туралы бұл Ашық хатты «Қазақ үні» порталында 100 мыңға жуық адам оқып, 150-ден астам пікір жазылып, қолдаған болатын. 
Әлеуметтік желілердегі қаптаған қолдаушылардың санын есептеу мүмкін болмады. Бұл Ашық хат Президент қолына тигені туралы 
Президент әкімшілігі басшысы Әділбек Жақсыбековтың Конституциялық реформа қорытындысы туралы Елбасыға ресми есеп берген 
жиында мәлімдегені БАҚ-та жарияланып, телеарналар көрсеткен еді. Бірақ әлі толық нәтиже көрінбей келеді. 
Биылдан бастап Алаштың рухани көсемі, тіл ғылымының атасы Ахмет Байтұрсынұлының туған күніне орай Қазақстан халқы Тілдері күні 
5-қыркүйектен басталып отыр. Енді Тіл мерекесіне осыған орай әрі әлеуметтік желіде талап етіп жатқандардың сұранысын ескеріп, екі 
тілде жарияланған аталмыш АШЫХ ХАТ-ты оқырман қауымға қайта ұсынуды жөн санадық. Еліміз үшін ең өзекті мәселе болып тұрған 
Мемлекеттік тіл мүддесі үшін үн қосуларыңызды сұраймыз!



www.qazaquni.kz
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отырғанымызды ескерсек, (1989 жылы 
мен 1999 жылы арасындағы он жылда 
қазақтар 13,7 пайызға өсті) қазақтың бүгінгі 
саны шамамен 75 пайыздай деген елдің 
болжамы тура келетін сияқты. Себебі, 
атамекенге көшіп келуші қандастарымыз 
да мол, керісінше тарихи отандарына 
көшіп кетуші орыс ұлты өкілдері де көп. 
Сонда, қазақ халқы 75 пайыз деп алатын 
болсақ, 2013 жылғы орыстан өзге ұлттардың 
сандық пайызы 9,7 қалыпта қалған күннің 
өзінде, (түркітілдес диаспораларының 
өсімі жоғары, олардың көбісі мемлекеттік 
тілді жақсы біледі), басқа халықтар (саны 1 
пайыздан төмен диаспоралар) 2013 жылғы 
санақ бойынша 4,4 пайыз болса, онда 
орыс ұлтының өкілдері 10 пайызға жуық 
төмендейді деп санауға болады….

Ендеше, 1020 пайыз ғана, кезінде 
өзіміз отары болған ұлт диаспорасына 
өзге ұлт өкілдерінен сансыз артықшылық
астамшылық беріп, ширек ғасырдан 
астам әлі құлдық ұра беру – негізгі ұлт 
– қазақтарды тілдік кемсітушілік болып 
саналады.

Қазір Қазақстандағы орыс тілін білмейтін, 
шала білетін түпкілікті қазақтарға (көбінесе 
ауыл халқы) ресми саны ғана миллионнан аса 
қосылған оралман ағайындарымыздың басым 
бөлігін қоссаңыз, орыстілділердің санын он 
орап алады. Сонда Конституциядағы орыс 
тілі туралы 7-баптың 2-тармағы орыстардан 
үш еседей көп халықтың – негізгі ұлттың 
намысына тиіп, ширек ғасырдан астам тілдік 
кемсітушілікке, яғни мемлекеттік тілдік 
кемсітушіліке ұрындырып келеді.

 
МЕМЛЕКЕТТІК 

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІМІЗ МЕМЛЕКЕТТІК 
ТІЛДЕ СӨЙЛЕУІ КЕРЕК

 
Ал мемлекеттік қызметкерлердің 95 пай

ызы мемлекеттік тілде ең болмаса, демалыс 
сұрап, арыз жазуға сауаттары жетпейтінін 
Мемлекеттік қызмет істері агенттігіне 
төраға болған кезде Әлихан Бәйменов 
мәлімдеген болатын… Сонда мемлекеттік 
тілде нан сұрай алмайтындар мемлекет 
тағдырын шешетін мемлекеттік қызметтерде 
мемлекеттік тілге – мемлекеттік мүддеге 
қарсы қызмет етіп отыр… Қорқынышты емес 
пе, бұл бізге…

 Мысалы, әкімдіктегі, министрліктегі, 
парламенттегі, ұлттық компаниядағы, т.б. 
мемлекеттік мекемедегі өзге ұлт өкілдерін 
айтпағанда, өз ана тілі мен мемлекеттік тілді 
білмейтін мемлекеттік қызметкерлер (пара-
докс емес пе), тіл басқармасы қызметкерлері 
қазақ тілінде қағаз апарса, түсінбейді де, 
«орыс тіліне аударып әкел» дейді. Оған «бұл 
мемлекеттік тіл» ғой десең, «бізде бәрі екі тілде 
ғой» деп, заңымыздың бейшаралығын алдыңа 
тартады. «Онда өзің аударып ал!» – десең, 
«мен мемлекеттік тілді білмеймін?» – деп, 
топастығына ұялмай, қайта мақтанғандай түр 
көрсетеді… Оған табанының бүрі бар санаулы 
қызметкер ғана: «Сенің өз ана тіліңді, қазақ 
тілін – мемлекеттік тілді білмеуге, өкінішке 
орай, құқың болса, менің де айдаладағы ше-
тел тілін, Ресейдің тілін білмеуге құқым бар. 
Ал менің мемлекеттік тілді білгенім үшін ғана 
маған неге артық азап, артық жұмыс – тегін 
аудармашылық жұмыс жүктелуі керек? Керек 
болса, ақша төлеп, өзің аудартып ал» деп 
айта алады… Ал 99 пайызы бір күрсініп алып, 
негізгі жұмысын жиып қойып, жыл бойы 
«аудармашылықпен» айналысады.

 Ал барлық мемлекеттік ұйымдарда және 
жергілікті өзін-өзі басқару органдарында 
алдымен орыс тілінде дайындап, содан соң 
оны мемлекеттік тілге аудару үшін қаншама 
тонна қағаз, қаншама аудармашы үшін 
осындай дағдарысты кезеңде қандай алапат 
қаржы шығындалатынымыз, ең бастысы 

қаншама уақыт кететінін – бұның бәрі 
жұмыс сапасына кері әсерін тигізетінін айту 
тағы бір өзекті мәселенің жүгі болады.

 Президент әкімшілігінен бастап, 
Үкімет, Парламент төрағаларынан бастап, 
министрлер, әкімдерден, барлық басшылар-
дан бастап, мемлекеттік қызметкерлер 
тек мемлекеттік тілде сөйлеу үшін бізге 
ешқандай тіл үшін жұмсалып жатқан 
миллиардттардың керегі жоқ! Тек қана 
Конституцияның 7-бабы 2-тармағын талып 
тастау керек!

 Біріншіден, қыруар қаржы жұмсалса 
да, маңдымай жатқан (себебі қажеттілік 
жоқ) мемлекеттік тіл дамиды. Екіншіден, 
мемлекеттік тілді  б ілетін  қаншама 
қ а з а қ с т а н д ы қ қ а  ж ұ м ы с  т а б ы л а д ы . 
«Орысшаға аударып әкел» деп, омалып оты-
ратындар орын босатады… Сонда Ресей 
тілінде сөйлеу, яғни Қазақ тілінде сөйлемеу 
деген сөз – қазақ тіліне, сол арқылы өз 
елінде қазаққа жұмыс бермеу деген сөз! 
Яғни, бұл ұлтқа жаулық емес пе? Сон
да ұлтқа, яғни мемлекетке ең алдымен 
мемлекеттік тілді білмейтін шенеуніктер, 
министрлер, әкімдер, депутаттар, ұлттық 
компания жетекшілері, барлық басшылар 
жау деген сөз емес пе бұл! Көрнекті орыс жа
зушысы К.Паустовский: «Ана тілін білмеу 
– ұлтқа жасалған опасыздық» деп жазды сол 
кездің өзінде.

 
ҰЛТ КӨШБАСШЫСЫНЫҢ 

ПАРЫЗЫ – ҰЛТ АМАНАТЫН 
ОРЫНДАУ

 
Тәуелсіздігіміздің 26 жылына қадам 

басқанда демократиялық өзгерістерді 
талап еткен Конституциялық реформа 
жасау тарихына тап болдық. Енді, осы 

Қол қоюшылар:
Мәтінді толық оқыдым, қолдаймын және қолымнан бас тартпаймын:
 
Ә.НҰРПЕЙІСОВ, Қазақстанның Халық жазушысы, КСРО Мемлекеттік сыйлығының лауреаты; Д.ИСАБЕКОВ, жазушы-драматург, ҚР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты; 
А.ӘШІМОВ, КСРО және Қазақстанның Халық әртісі, ҚР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты; Қ.ЖҰМӘДІЛОВ, Қазақстанның Халық жазушысы, ҚР Мемлекеттік сыйлығының 
лауреаты; Т.ӘБДІКҰЛЫ, жазушы, ҚР Мемлекеттiк сыйлығының лауреаты; А.АЙТАЛЫ, профессор, қоғам қайраткері; Т.ШАРМАНОВ, Ұлттық ғылым Академиясының 
академигі, К.ОРМАНТАЕВ, Ұлттық ғылым Академиясының академигі, Ө.АЙТБАЕВ, Халықаралық Қазақ тілі қоғамының төрағасы, Ұлттық ғылым Академиясының академигі; 
М.МЫРЗАХМЕТОВ, Ұлттық ғылым Академиясының академигі, Филология ғылымының докторы, профессор, ҚР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты; Ғ.ҚАБЫШҰЛЫ, жазушы, 
қоғам қайраткері, Қазақстанның құрметтi журналисi; Н.НҮСІПЖАНОВ, Қазақстан Республикасының Халық әртісі, ҚР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты; С.ДОСАНОВ, жазу-
шы, ҚР Мемлекеттiк сыйлығының лауреаты, Халықаралық М.Шолохов атындағы сыйлықтың лауреаты; Ұ.ЕСДӘУЛЕТ, ақын, ҚР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, КР Еңбек 
сіңірген қайраткері; Е. РАУШАНОВ, ақын, ҚР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты; М.ӨТКЕЛБАЕВ, математик, Ұлттық ғылым Академиясының академигі, ҚР Мемлекеттік 
сыйлығының лауреаты; С.ЕЛУБАЙ, жазушы, қоғам қайраткері; С.СМАТАЙ, жазушы, қоғам қайраткері; Ж. ЕРМАН, ақын, КР Еңбек сіңірген қайраткері, Қазақстан айтыс 
ақындары одағы төрағасы; А.ОСМАН, «Мемлекеттік тілге құрмет» бірлестігі төрайымы, Қазақстан Халқы Ассамблеясы мүшесі; М.ҚОЙГЕЛДІ, тарих ғылымының докторы, 
профессор, ҚР ҰҒА корреспондент-мүшесі, Қазақстан тарихшылары қауымдастығының төрағасы; Д.КӨШІМ, «Ұлт тағдыры» бірлестігі төрағасы; Қ.ИСА, ақын, «Қазақ үні» 
газеті президенті, Халықаралық С.Есенин атындағы сыйлық иегері; И.САПАРБАЙ, ақын, «Тарлан-Платина» сыйлығы лауреаты, С.ТҰРҒЫНБЕКОВ, ақын, КР Еңбек сіңірген 
қайраткері; К.ӘМІРБЕК, ақын, КР Еңбегі сіңген қайраткері, Президент сыйлығының лауреаты; Д.ЫСҚАҚ, филология ғылымы докторы, профессор, Халықаралық Ш.Айтматов 
академиясының академигі; М.КЕМЕЛ, экономика ғылымы докторы, профессор; З.ҚАБЫЛДИНОВ, тарих ғылымы докторы, профессор С.ЖҮСІП, «Алаш» ғылыми-зертеу 
институты директоры; Д.МӘСІМХАНҰЛЫ, ақын, филология ғылымы докторы, профессор; Д.КЕНЖЕТАЙ, дінтанушы, философия және теология ғылымдарының докторы; 
Б.САРБАЛАҰЛЫ, сыншы, Халықаралық Алаш сыйлығының лауреаты; Ә.ҒАЛИ, саясаттанушы, тарих ғылымдарының докторы; С.ҒАББАСОВ, жазушы, медицина және педаго-
гика ғылымдарының докторы, КСРО денсаулық сақтау ісінің үздігі; С.БАТЫРШАҰЛЫ, экономика ғылымдарының докторы, Еуразия Ұлттық университеті профессоры, Астана 
қалалық «Мемлекеттiк тiл» республикалық қоғамдық қозғалысының төрағасы; Э.ТӨРЕХАНОВ, жазушы, Алматы қалалық «Қазақ тiлi» қоғамының төрағасы; З.ЖАНДАРБЕК, 
ғалым, тарих ғылымының кандидаты; Б.ӘЛІМЖАНҰЛЫ; ақын, жыршы-манасшы, ҚР Еңбек сіңірген қайраткері; К.МЫРЖЫҚБАЕВ, әнші, ҚР Еңбек сіңірген әртісі; Ж.ЖҮЗБАЙ, 
күйші, ҚР Еңбек сіңірген қайраткері; С.АҚСҰҢҚАРҰЛЫ, ақын; Т.ӘБДІКӘКІМҰЛЫ, ақын; Ғ.ЖАЙЛЫБАЙ, ақын, ҚР Еңбек сіңірген қайраткері; Р. БЕЙСЕНБАЙТЕГІ, «Желтоқсан 
ақиқаты» бірлестігі Павлодар облыстық филиалы төрайымы; А.САРЫМ, саясаттанушы; Р.ЖҰМАЛЫ, саясаттанушы; С.МӘМБЕТӘЛИН, саясаткер; М.ТОҚАШБАЕВ, «Пре-
зидент және халық» газетiнiң бас редакторы; Е.БӘПИ, «Дат» жобасының жетекшісі; Қ.МҰҚАШ, «Қазақ үні» газетінің бас редакторы; Е.АЙҒАЛИҰЛЫ, «Қазақстан-Заман» 
газетiнiң бас редакторы; Д.ҚУАТ, «Абай.kz» ақпараттық порталының бас редакторы; М.КЕНЖЕБАЙ, ақын, «Мәдениет» журналы бас редакторының орынбасары; Е.ӘБІШ, 
әнші-продюссер, КР Еңбек сіңірген қайраткері; Қ.ҚҰРМАНӘЛІ, композитор, шәмшітанушы; Е.ШҮКІМАН, әнші, ҚР Еңбек сіңірген қайраткері; Т. КӨПБАЕВ, ақын, «Қазығұрт» 
баспасының директоры; К.ҚҰНЫПИЯҰЛЫ, ақын, «Ан-Арыс» баспасының бас редакторы; Н.ӘБДІБЕК, ақын, журналист, Қазақстан Журналистер одағы сыйлығы лау-
реаты; Т.КЕҢЕСБАЕВ, жазушы; Б.ҚАРАБЕК, ақын; А.АХМЕТБЕКҰЛЫ, ақын; Ж.СӘРСЕК, ақын, Халықаралық Алаш сыйлығының лауреаты; Ж.ӘШІМЖАН, ақын, «Дарын» 
мемлекеттік жастар сыйлығының лауреаты; И.НҰРАХМЕТҰЛЫ, ақын, филология ғылымының кандидаты; А.КӘРІПЖАН, ақын, Қазақстан жастар одағы сыйлығының лау-
реаты; С.САПАРҒАЛИ, қоғам қайраткері; Ө.АҚЖІГІТ, тәуелсіз журналист; А.ТАСҚАРАҰЛЫ, «Қазақ үні.kz» ұлттық порталының бас редакторы, «Дарын» мемлекеттік жастар 
сыйлығының лауреаты; Б.МӘКІМБАЙ, «Общественная позиция» газеті бас редакторы ; Н.НҰРТАЙ, «Қамшы.кз» порталы директоры; Т.ТАҢЖАРЫҚ, ақын, «Қала мен дала» 
газеті бас редакторы; Д.БЫҚАЙ, «Dalanews » сайтының бас редакторы; Н.ӘБДІҒАНИҰЛЫ , «Абай.кз» редакторы; Ш.ТАЛАП, «Ұлт.кз» порталы бас редакторы; Е.КӨБЕНҰЛЫ, 
«Гу-Гу.кз» порталы бас редакторы; Ж.АШУҰЛЫ, Республиаклық саяси қуғын-сүргiнге ұшырағандар қауымдастығының төрағасы; Б.СӘДУҰЛЫ, «Желтоқсан ақиқаты» 
қоғамдық бiрлестiгiнiң төрағасы; Г.ЖҮНІС, «Желтоқсан -86-Тәуелсіздік қырандары» халық қаһармандары» қозғалысы төрайымы; Қ.ҒАБДОЛЛА, «Қазақ елі » қоғамдық 
қозғалысының төрағасы; Ғ.ЖАКЕЙ, «Ұлы дала» қоғамдық бірлестігі төрағасы; М.АБАҒАН, «Кенесары хан» қоғамдық қоры төрағасы; М.БӨТЕЕВ, «Аллажар-қолдау» 
қоғамдық қорының төрағасы; А.ФАЗЫЛОВ, азаматтық белсенді, Қарағанды қаласы; М.ЕРІМБЕТОВ, ақын, «Мырзашөл» журналының бас редакторы; Е.РАҚЫШЕВ, режиссер; 
Ж.КЕНЕБАЙ, «Таным» пiкiрсайыс клубының жетекшiсi; Д. ЕЛДЕСОВ, «Қазақ үні» газеті орыс редакциясы жетекшісі; Б.ОСПАН, журналист, мәдениеттанушы; Г. ҚЫСТАУБАЕВ, 
ұлт патриоты; Ж.ШӘМШІ, журналист, тарих ғылымы кандидаты; Б.ТОБАЯҚОВ, ақын, ғалым, Ә.Бөкейхан атындағы сыйлықтың лауреаты; Т.ЕШЕНҰЛЫ, ақын; Б.АЛДИЯР, 
ақын, Республикалық мүшәйраның бас жүлдегері; Б.СӘРСЕН, ақын, Республикалық мүшәйраның жүлдегері; Ж.МӘКІШ, журналист; С.ЕРҒАЛИ, журналист; Е.ТОҚТАРБАЙ, 
журналист; Е.СЕРІКБАЙҰЛЫ, жазушы; Б.СМАҒҰЛ, журналист; Г.ИМАНБАЕВА, «Жұлдыздар құпиясы» журналы шеф-редакторы; М.АЛМАСБЕКҰЛЫ, жазушы; С.ЖОЛДАСБАЙ, 
журналист; Т.ЖАНЫСБАЙ, саясаттанушы; Ф.ӘБСАТТАРҰЛЫ, кәсіпкер, «Арландар» ФК президенті; М. БАЛҚЫБАЕВ, қоғам белсендісі, тіл күрескері; Ә.АЙДАРОВ, әнші-
термеші, Халықаралық термешілер конкурсы байқауының лауреаты; З.АБАЖАН, журналист; Г.САДЫҚ, журналист; М.ҚҰЛМЕНТЕГІ, темір ұстасы; А.ҚҰЛМЕНТЕГІ, темір 
ұстасы; М.ЖАҚАУ, саясаттанушы; Д.СЫҒАЙ, тарихшы.
 

Ашық хатқа 115 адам қол қойды. Қол қою әлі де жалғасуда. 
 ЕСКЕРТУ: Біз мемлекеттік тіл мәселесі Конституцияға реформа жасауға шақырған Елбасы бастамасына сай заң 
аясында шешілуін қалаймыз. Сондықтан, тіл жанашырларынан арандатушылықтарға жол бермеуін сұраймыз.
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жолы Елбасымыздың өзі демократиялық 
жаңаруды бастап жатқанда, демократиялық 
талап бойынша (азшылық көпшілікке 
бағынады) Мемлекетіміз Мемлекеттік тілін 
Конституцияға жеке дара статус беріп жа
зып алмаса, бұдан кейін қай заман, қандай 
кезеңге тап боламыз?!!

«Түркі халқы үшін Түн ұйықтамадым, 
Күндіз отырмадым…» деген Көк түрік 
қағандарындай Көк туымызды көкке өрлетіп, 
Тәуелсіз Қазақстан мемлекетін бүгінгідей 
әлем таныған биік деңгейге жеткізген Тұңғыш 
Президентіміз – Ұлт көшбасшысы алдында 
тағы бір Ұлттық міндет, Ұлт аманаты тұр! 
Ол Ұлттың арманын орындау – Мемлекеттік 
тіл мәртебесін әперу болып табылады! Ұлт 
көшбасшысы Ұлт аманатын орындауды өзіне 
парыз деп санағанда ел де өзін елміз деп са-
найды!

Мемлекеттік тіліміз – Қазақ тілі Тәуелсіз-
дігін енді алатын кезі жетті! Өйткені, 28 жыл 
бойы Қазақ тілі – мемлекеттік тіл деген аты 
болса да, Конституцияның орыс тілі туралы 
7-бабының 2-тармағына Тәуелді болып келді.

Осы уақытқа дейін мемлекеттік тілді 
білуге мәжбүрлемеген Елбасыға өзге ұлт 
өкілдері алғысын айтып, енді қазақ тілінің 
Мемлекеттік тіл мәртебесін жеке дара 
иеленуіне өздері де қолдау жасауы тиіс! Бұл 
жолда Қазақстан халқы Ассамблеясы мен 
Парламентіміз, қоғамдықсаяси күштер, 
зиялылар қауымы қайрат көрсетуі керек!

2015 жылы Елбасымыз тарихта тұңғыш 
рет Біріккен Ұлттар Ұйымында қазақша 
сөйлеп, бүкіл әлем президенттері алдын
да қазақ тілінде баяндама жасап, Қазақ 
хандығының 550 жылдығына керемет тарту 
жасаған еді.

«Енді ешкім өзгерте алмайтын бір ақиқат 
бар! Ана тіліміз Мәңгілік Елімізбен бірге 

Мәңгілік Тіл болды. Бұл мәселені даудың 
тақырыбы емес, ұлттың ұйытқысы ете 
білгеніміз жөн. Біздің тіліміз мемлекеттің 
барлық жүйесінде қолданылуы үшін, барлық 
жерде керек болуы үшін біз өзімізді өзіміз 
қамшылауымыз керек және осыған өзіміз 
атсалысуымыз қажет», – деген Елбасымыз 
Нұрсұлтан Назарбаев Қазақ тілі Мәңгілік 
дауға айналмай, Мәңгілік елдің Мәңгілік 
тілі болуы үшін, бұл Ұлт алдындағы қасиетті 
парызы мен міндетін өзгеге қалдырмай, Өзі 
орындауы керек! Ел Елбасыдан осыны күтіп 
келеді!

Өйткені, Кеңес Одағының құрамынан 
шықпаған Бодан кезімізде, қазақтардың 
саны республика халқының 39,7 пайызын 
құраған 1989 жылы қабылданған Тілдер 
туралы заң талабынан 28 жылдан соң, Бос
тан кезіміздің 26 жылында, 7075 пайыз 
кезімізде шыға алмасақ, ешуақытта да шыға 
алмаймыз?!!

ХХ ғасырдың басындағы Алаш көсемдері 
«Оян, Қазақ!» – деп жар салғаннан бері 
бір ғасыр өтті. Биыл сол Алаштың 100 
жылдығы! Тәуелсіздігімізге ширек ғасырдан 
асты! Енді Қашан Оянамыз? Елбасымыздың 
осы Демократиялық жаңаруға бастауын, 
Қазақтың ояна бастауына – ұлттық жаңғыруға 
шақыру деп, ұлт мүддесін ұлықтаған ұлттық 
ұран деп қабылдайық!

Жоғарыда көтерілген мәселелерді 
с а р а л а й  к е л е  б і з ,  Қ а з а қ с т а н н ы ң 
қ о ғ а м д ы қ  ұ й ы м д а р ы ,  з и я л ы  қ а у ы м 
өкілдері осы Ашық хатымыз арқылы 
Конституциялық реформаға байланыс
ты Президент Әкімшілігі жанындағы 
комиссияға ұсынысымызды мәлімдейміз: 
– ҚР Конституциясының 7- бабының орыс 
тіліне байланысты 2-ші тармағы алынып 
тасталсын!

КОНСТИТУЦИЯДАН 7-баптың 2-тармағын АЛЫП ТАСТАУ КЕРЕК!
АТАЗАҢДА АЙҚЫН КӨРІНСІН! 
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–  А с т а н а д а  т ұ р а м ы н , 
Қаржы министрлігінде қызмет 
істеймін. Қызымыз екеуміз 
«Сарыағаш» шипажайында де
малып, үйімізге қайтып бара
мыз, – деп келіншек өзі ту
ралы қысқаша мәлімет берді. 
Қалталы екені бірден мәлім 
болды. Кедейкепшік алтыжеті 
жасар қызға жеке орын алмай
ды ғой. Мен өзім туралы айта 
бергенімде, көрші купеден: 

– Мамытбееек! – деген 
сыбызғыдай сүйкімді таныс да
уыс естілді.

Орнымнан тұрып, мой
нымды созыңқырап қарасам 
– Әзілхан аға. Көптен бері 
көрмеген курстас достарым
ды көргендей қуанып кеттім. 
Купесіне жылдамдата еніп: 

– Әзаға, ассалаумағалей
к у м !  –  д е п  с ә л е м  б е р д і м . 
Ұсын ған екі қолымды алысы
мен, қалбалақтай құшақтап, 
алақанымен арқамнан еркелете 
қағып:

– Еліңе қыдырып келіп 
қалдым, – деп Кентаудағы курс
тасы әрі «Махаббат қызық, мол 
жылдар» романының кейіпкері 
Меңтайдың жетпіске толған 
тойына қатысқанын үлкен 
ықыласпен,  қызықты етіп 
әңгімеледі.

Әзағаның орны төменгі 
қабатта екен. Қарсысындағы 
орынға толықша келген қара
торы өңді жас жігіт жайға сыпты. 
Ол Павлодар облысы проку
ратурасында қызмет істейтін 
көрінеді. Оңтүстіктегі ауылына 
демалысқа келіп, қайтып бара 
жатқан беті екен.

Әзаға оған мені танысты
рып:

– Сен, айналайын, қинал
масаң, мына ағаңмен орын ау
ыстыр. Біз Алматыға жеткенше 
бірге болайық, – деп еді, жас 
жігіт бірден келісті.

Поезд шығысты бетке алып, 
жүйткіп келеді. Әзағаның кез
келген тыңдарманын бірден 
өзіне үйіріп, баурап алатын 
қасиетін білетін мен іштей ма
сайрай қуанып: 

–  Әзаға, терезеден сыртқа 
көз  салыңызшы.  Табиғат 
ананың мейірленген сәті
а у ,  с і р ә .  А қ  н ө с е р  а қ ы н 
жазушылардың асыл сезіміне 

ұқсап, бір толас тар емес, – деп 
едім, ол кісі жас балаша жады
рай күліп: 

– Теңеуің дұрысақ, әйтсе 
де ақ нөсер ертең саябыр та
бады, ал ақынжазушылардың 
сезімі мәңгілік емес пе? – деді 
тапқырлық танытып. – Кен
таудан шығып, жолай киелі 
Ордабасыға соқтым.

– Үш президентіміз шыққан 
биікке шыға алдыңыз ба?

– Өкінішке қарай, шыға ал
мадым. Жүрегімнен қорықтым. 
Тәуекел деуге Ордабасының 
ұшар басы тым биік екен...

– Қап, амал қанша? – деп 
өкіне үн қатып едім:

– Өкінетіндей ештеңе жоқ. 
Оның есесіне жаңа шаңырақ 
көтерген екі жас нөкерлерімен 
мені қоршап алды. Қалай танып 
қойғанын білмеймін:

«Әзілхан ата, бізге батаңызды 
беріңіз. Сіз жақсы кездестіңіз, 
жолымыз болады екен» деп екі 
жас, екі қос аққу қолдарын жай
ды. Елжірей еріп, бар ықылас
ниетіммен батамды бердім. 
Бәріміз суретке түстік. Бұл мен 
үшін үлкен олжа болды, – деді 
толқи тебіреніп.

– Әзаға, ең олжалы болған 
– екі жас. Олардың ша қы
рып келтіре алмайтын сіздей 
аталарынан бата алғандарын 
өздері де, өскен орта, елжұрт, 
ұрпақтарының ұрпағы ұмыт
пайтын болады. Мені де құт
тықтаңыз, – дедім қуаныштан 
көңілім тасып. 

– Сені не үшін құттық
таймын? Купеме шақы рып 
алғаным үшін бе? 

– Жоқ, Әзаға, Әлішер На
уаи бабамыздың: «Азаздан 
үйреніп дана болар. Бірбір там
шыдан жиналып дария болар» 
дегеніндей, ана екі жасқа бата 
бергеніңіз мен үшін де үлкен 
олжа.  Себебі,  с із  маған ой 
сыйладыңыз. Аллатағала ертең 
сіздің жолыңызды маған да нәсіп 

Аристотельдің сөзін келтіріп, 
«жазғыштар» Баукеңді жаман
дап жазды ғой. Шаршап, қажып 
жүрген сондай күндері, «Ақиқат 
пен аңыз» романыңызды жа
риялап, ол кісінің рухын көкке 
көтердіңіз. Бауыржан аға қайта 
қайраттанып, қайта түледі: 

– Қоғамға бағынбайтын 
адам төрт жарым жыл алғы шеп
те соғыса ма?

Б ұ л  –  м а ғ а н  ж а б ы л ғ а н 
жала. «Қазақ әдебиеті» газеті 
менен кешірім сұраған жоқ. 
Кешірім сұра деп Ғабит, Сәбит 
ақсақалдық жасай алмады. 
Мейлі, ешкім кешірім сұрамаса 
да, мен кешірдім. Өзіме өзім 
қол көтергенде не ұтам? Тек бір 
рет Жазушылар одағына бар
сам, екінші қабаттағы фойеде 
Сәбит, Ғабит, Хамит Ерғалиев, 
Қуандық Шаңғытбаев, Сәуірбек 
Бақбергенов, тағы біраз ақын
жазушылар тұр екен. Жақындап 
барып: 

– Солай деп жазыппын ба? 
Қазір есімде жоқ. 

– Сіз алпыс жасқа толға
ныңызда, «Ақиқат пен аңыз» 
романыңыз Мемлекеттік сый
лыққа ұсынылғанда, «Жетісу» 
газетінде екі мақала жаздым.

Оқыдыңыз ба? 
– Жоқ, оқығам жоқ. Өзің 

неге маған әкеп бермедің? 
– Сізді оқыған шығар деп 

ойладым. Баукеңнің тәрбиесі 
жарамсақтана бергізбейді ғой. 

– Оның рас, – деп Әзаға 
біраз кеңкілдей күліп, өз өмір 
жолынан, Ақбұзау ауылындағы 
қараусыз қалған үйі, иті туралы 
жан тебірентер, тіпті көзге жас 
алдырар эпизодтарды асықпай, 
ретретімен айтып бергенде: 
«Шіркін,  диктофон болып 
жазып алғанда, дапдайын 
шығармаға кенелер едімау!» 
– деп өкіндім. Әзағаның өмірі 
қымқиғаш оқиғаға толы екен. 
Ол кісінің жазушы болуының 

Мамытбек 
ҚАЛДЫБАЙ,

жазушы

Әзілхан Нұршайықов аға 

Демімен тас балқытар 
оңтүстіктің аптап ыстығын 
алмастырған ақ нөсер 
толастар емес. Қоңыр, 
сары түсті тасқын су 
асфальт жолдың ернеуіне 
дейін шапши көтеріліп, 
арна іздегендей. Машина 
біткен баяу жылжиды. 
Ауа бұлыңғыр. Кешкі бес 
шамасында асығып үйден 
шықтық. Тездетіп темір жол 
вокзалына жетіп, «Отырар» 
поезына үлгеруіміз керек.
Шетелдік машина сырғи 
сусып келеді. Шофер 
жігіт жылдам жүруден 
жүрексінетіндей. Ауылдағы 
апамыздың «Аспанның 
түбі тесіліп кеткендей ме, 
қалай?» деп ренжіген сәті 
елестеп, аздап күлімсіреп 
қойдым. Жаңбыр шелекпен 
құйғандай төпеп тұр.
Вокзалға жетісімен 
өзіме тиесілі купені 
тездетіп тауып, ішке 
ендім. Қолсандығымды 
көтерісе енген шофер жігіт 
қоштасты. Менің орным 
екінші қабатта екен. Төменгі 
қабаттағы екі орынды қазақ 
келіншек алты-жеті жасар 
қызы екеуі еншілепті. Жөн 
сұрастым.

етсе екен деп тілек тілеп, толқып 
о т ы р м ы н .  Ж а ң а  О р д а б а с ы 
биігіне шықпағаныңызға көңілім 
қоңылтақсып еді, енді сіздің ма
хаббат биігіне шыққаныңызды 
естіп, қайта шалқыдым. Бұл – 
қайталанбайтын сәт. «Біреуден 
күнә іздегенше, өнер ізде. Баққа 
кірсең, тікен тергенше, гүл 
жина» деген ғұлама сөз есіме 
түсіп отыр. Сіздің екі жасқа бата 
бергеніңіз – махаббат биігіне 
ш ы қ  қ а н ы ң ы з .  О д а н  а с қ а н 
әлемде құдірет жоқ. Махаббат 
ал дын да шыңның шыңы да ала
са...

Бір кезде Баукең жайлы сыр 
тиегін ағыттық. Ол кісі көбіне 
мені сөйлетіп:

– Мамытбек, Бауыржан 
ағаны сен менен де көп, ме
нен де терең біледі екенсің. 
Оның себебі, жиырма бір жыл 
араластың. Бұл аз уақыт емес. 
Менде ондай мүмкіндік болған 
ж о қ . . .  Г а з е т  ж у р н а л д а р д а 
жария ланған жазбаларыңның 
бірін жібермей оқимын. Оқи
мын да, тағдырдың әділдігіне 
сүйсініп,  ойға  қалам.  Бір 
түйгенім, жақсылық ерте ме, 
кеш пе, әйтеуір жұрт назарына 
ілігеді екен. Бұған сенің Баукең 
ту ралы жазғандарың дәлел. 
Қазір қанша кітабың жарық 
көрді? 

– «Ұмытылмас кездесу
лер», «Ақиқат пен аңыз» атты 
е к і  к і т а б ы м  ж а р ы қ  к ө р д і . 
Өкінетінім, Баукең таныса алма
ды. Тек 200 беттік тасқа басылған 
қолжазбамды ғана оқып, кей 
тұстарына түзетулер енгізіп, 
кей беттеріне ескер ту лерін жа
зып үлгерді. Ол қолжазба жеке 
мұрағатымда сақтаулы. 

–  Сенің  де  к ітаптарың 
халқымыз үшін таптырмайтын 
олжа.

– Әзаға,  сіздің үлесіңіз 
тіпті ерекше. «Қазақ әдебиеті» 
газетінде «Қоғамға бағынбайтын 
адам не аң, не Құдай» деген 

–  А с с а л а у м а ғ а л е й к у м , 
Ғабит, Ассалаумағалейкум, 
Сәбит, Ассалаумағалейкум, 
Хамит.  Енді  амандаспаған 
қалды қай ит?! – деп бір түйреп 
өткенім бар.

. . .Баукең жарықтық то
сыннан сөз тапқыш, алмас 
қылыштай алғыр еді ғой. 

– Сізге бір сұрағым бар. 
Қоюға рұқсат па, Әзаға? 

– Қой, рұқсат. 
– «Ақиқат пен аңыз» ро

манын қалай жаздым?» деген 
мақалаңызда: «Мен Бауыр
жан Момышұлы атын өзгертіп 
алайын деп едім. Ол кісіні жа
нымдай жақсы көргендіктен өз 
атын қалдырдым» деген пікір 
білдірдіңіз. Олай деуіңіздің се
бепсырын қалай түсінуге бо
лады? 

себепсырын осы жолы терең 
түсінгендей болдым.

– Сен енді өз өміріңнен 
сыр шертші, – деді Әзілхан аға 
бір кезде сыбызғыдай әсем де 
әуезді дауысын сәл созыңкырай 
өтініш білдіріп.

– Мен де өзіңізге ұқсап тас
бауыр жетімдік тағдырын тар
тып өстім, – деп сөзімді бастай 
бергенімде: 

– Қазақта жетім емес адам 
аз. Бұл – таңғаларлық құбылыс, 
– деп Әзекең ауыр күрсінді. – 
Сөзіңді бөлгенім үшін кешір, 
айналайын. Кәрі адам ұмытшақ 
келеді. Кейін айта алмай қалам 
ба, есімнен шығып кете ме деп 
қосарланып жатқаным ғой.

Мен аздап езу тарттым. 
Ішімнен: «Қандай сезімтал, 
сергек жан?! Жасы сексеннен 

Күтпеген
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асып кетсе де ширақ. Бізге 
де сіздің жолыңызды бергей 
Алла тағала!» – деп іштей тілек 
тіледім. «Кеңшілік – бақша 
болғанда, ақпейіл соның гүлі 
ғой» деген ғұлама пікірін еріксіз 
есіме алып, толқи түстім.

– Сөйле, інім. 
– Әкешешем ерте қайтыс 

болып, мектеп бітірген соң, үйді 
құлыптап, Мүслім Дайырбеков 
деген кластас досымның айту
ымен Шымкент қаласындағы 
кәсіптіктехникалық учили
щеде бір жарым жыл оқып, 
оны бітірісімен Мұхтар Әуезов 
атындағы педагогикалық инс
титуттың филология факуль
тетіне оқуға түстім. Сізге әлі 
күнге дейін ұмытылмай жүрген, 
есіме түскен сайын таңғалып, 
құпия сырына түсіне алмай келе 
жатқан бір оқиғаны ғана айтай
ын. 

– Құлағым сенде, інім. 
– Институтты бітіріп, жарты 

жасау деген – нағыз жауыздық! 
Оған дені дұрыс адам қалай 
барады?! – деп Әзілхан аға ашу
ланып, қаһарлы күйге енді. – 
Шайтан деген не деп шал мен 
кемпірден сұрамадың ба? 

– Сұрау ойымда да бол
мапты. Жыным келіп, көңіл 
күйім нілдей бұзылып, өзімді
өзім әзер бастым. Бірдемені 
бүлдірмей тұрғанда ертерек 
жоғалайын деп үнтүнсіз үйге 
кіріп кеттім.

...Алматының Панфилов 
атындағы саябақта қыдырып 
жүргенде Жасарал аға әлгі шал
кемпірді есіне алып: 

– Шайтан деп жеңілтек 
мінезді, ұстамсыз адамды ай
тады. Шайтан – қиялдан туған 
нәрсе. Сол себепті оның бейнесі 
жоқ, – деді. – Мен Құдайдың 
барына сенем. Сенетін себебім, 
адам – Құдайдан кейінгі құдірет
ті күш. Оның біз білмейтін 
қасиеттері көп. Сондықтан 

(насыр деген кәпір деген сөз) 
есік алдына келіп, түйесінен 
түспей айқайлап, енді жаман 
сөзді бастайын деп тұрғанда, 
Мұхаммед пайғамбар: 

–  О ,  т а қ с ы р ,  т ү й е д е н 
түсіңіз. Шақырып тұрған мен 
емес, менің дінім емес, мына 
дастархандағы ас, – дегенде 
насыр түйесінен түсіп, дастар
ханнан ас жеп, рахметін айтады. 
Мұхаммед пайғамбарды бәле
жалаға қалдырам деп келген ол: 
«Бір күн дәмдес болғанға қырық 
күн сәлем» деген сөз осындай 
құрметтен шыққан екен» деп, 
досындай болып аттанады.

–  М е н  к е й д е  б а л а л а 
рыма: «Қарақтарым, жаман 
сөзді сөйлеу түгілі, естудің өзі 
ұнамайды. Оны естігенде дене 
құрылысыңның тасталқаны 
шығады. Тек байқамайсың. 
Оған үйір болмаңдар. Жаман 
сөзді естиести, ақырында сен 
де сол жамандық қоғамының 
мүшесі  сияқты боп кетуің 
мүмкін. Тек тәрбиелік маңызы 
б а р  с ө з д е р г е  ғ а н а  қ ұ л а қ 
түріңдер», – деп ескертіп оты
рам. 

– Сол шалкемпірге әлі 
таңғалам. 

– Шал ма, бала ма, «шай
тан жайлап кетті» деп ошақты 
бұзғандардың өздері де, тұқым
жұрағаты да ешуақытта жақсы 
болмайды. 

– Жаңа тірлік жасап жатқан 
кезіміз ғой. 

– Қай нәрсеге  болсын, 
қарамақарсы күш бар. Мы
салы, уды тапқан адам оны 
қайтаратын нәрсені де ойлап 
табады. Жалпы, ол шал мен 
кемпірдің саған қастандық 
жасағаны – өздеріне қастандық 
жасағаны. Дұрыс айтады. Жа
саралды мен де білем. Үйіме 
б ірекі  рет  келген.  Ойлы, 

өмірге өзіндік көзқарасы, бет
бейнесі бар азамат. Әттең, жа
сым ұлғайып кетті, әйтпесе, 
Жасарал туралы тамаша кітап 
жазуыма болар еді. Сен жақсы 
есіме салдың. Мүмкіндігіңе 
қарай уақыт тауып өзімен 
сырлассаң, көп жайға қанығар 
едің. Бәлкім, кітап та жазарсың. 
Ол – кейіпкер болуға әбден 
лайықты ер. Менің жағдайым 
«Өңкей жастың ішінде қария 
болар тез жетім» дегендей ғой, 
– деп Әзекең жұмсақ жымиып, 
маған барлай қарап қойды. 

– Бауыржан Момышұлы 
ағаның сіз туралы айтқан пікірін 
тыңдағыңыз келе ме? – дедім 
мен тақырып арнасын кілт 
өзгертіп. 

– Иә, келеді. Тыңдайын, 
мен туралы ол кісі не деді екен? 
– деді кеудесін тіктеп, қараторы 
өңі нұрлана күлімсіреп. 

– Баукең амандықесендік 
сұрасқан соң: 

–  Ә н е у к ү н і  Ә з і л х а н д ы 
соғыпты, естідің бе? – деді. 

– Естідім. 
–  О н ы  ұ й ы м д а с т ы р ы п 

жүрген кім болды екен? Бұл 
«Әзілхан Бауыржан туралы ро
ман жазып қойды, мен неге 
жазбадым?» деген іштарлық 
қой. Жазамын дегеннің қолын 
қ а ғ ы п п ы н  б а ?  М е н і ң ш е , 
Әзілхан жеңілмейді. Мұны айту 
себебім, әнеукүні «Социалистік 
Қазақстан» газетінде «Ақиқат 
п е н  а ң ы з »  т а л қ ы л а н д ы , 
қайта басылсын деген шешім 
қ а б ы л д а н д ы »  д е г е н  х а б а р 
шықты. Оқыдың ба? 

– Оқыдым. 
–  А н а л а р  т а л қ ы л а у д ы 

ұйымдастырғанда қайта басыл
масын дегізбекші.

Ал «Социалистік Қазақстан» 
г а з е т і н д е  ә л г і н д е й  х а б а р 
берілді. Меніңше, Әзілханның 

«Социалистік Қазақстанмен» 
байланысы болуы керек. Ол 
–Қазақстан Компартиясы 
Орталық Комитетінің органы 
ғой.

Талқылауда Әзілхан: 
– Сын пікірлеріңізді еске

рем. Баукеңмен қайта сөйлесіп, 
романымның кейбір жерін 
толықтырам, – деген көрінеді. 
Біраз күн өтті, Әзілхан тым
тырыс. Сірә, ол талқылауды мен 
ұйымдастырды деп жүрсе керек. 
Сен, егер жолықсаң, түсіндіріп 
айт.

Баукең маңдайын ұстап, 
ойға шомды. Әлден соң: 

– Қарағым, адамның екі 
негізі бар; бірі – мінезі, бірі – 
құлқы, – деді толғана сөйлеп. 
– «Ей, мынаның мінезі жаман, 
бір анадан ала да, құла да туа
ды» дейміз ғой. Бұл – табиғат 
заңы. Себебі, мінез әркімнің ана 
сүтімен пайда болады, ал құлық 
– орта, қоғам жемісі. Әркімнің 
табиғат берген мінезі есейе келе 
оның құлқына айналады. Құлық 
біреуді жақсы, біреуді бұзық 
етеді. Мысалы, мен өз пайдам
ды іздеген кісі емеспін. Мұным 
тұрмыстық көзбен қарағанда 
– қайғы, ал менің көзіммен 
қарағанда – қуаныш.

Адамдардың үлкені бар, 
кішісі бар, ақылдысы, ақымағы 
бар, есі кіргеннен бастап, өз 
орнын іздейді. Көбі тапсам деп 
таба алмастан кетеді.

Кейбір кісілер жиырмаға 
жеткендеақ өз орнын табады, 
кейбір кісілер сексеннен асса 
да орнын таба алмайды. Нағыз 
қайғы осы... 

– Мұны неге айтып отырсың 
деп сұрақ қой.

– Мұны неге айтып отыр
сыз? 

– Көп т ен б ері  мен і мен 
ә ң г і м е л е с і п  ж ү р с і ң , 
қ а р а ғ ы м .  Ж а з ғ а н д а р ы ң 
әзір жарық көрмейді. Сенің 
бірінші қарсы ласың – әлгі 
топ, ек і н ш і қарсы ласы ң –
Әзі л х а н. Мү м к і н, Әзі л х а н 
іштар кісі болмай, кең болса, 
«Е, менің жазбай кеткенімді 
сен жазыпсың, рахмет!» деп 
қуанар, қолдар. Ал іштар бол
са, кедергі жасайды. – Баукең 
кілт өңін суытып, бірақ са
бырлы, са лмақты үнмен: – 
Шыңға шығу үшін кең жол, 
тар жол, ирекирек жол бар, 
– деді жанарыма тік қарап. – 
Жұрт кең жолға құмар. Бірақ ол 
әркімге бұйыра бермейді. Сол 
себепті еңбектеп жылжуыңа 
тура келеді...

– Баукеңнің сізге берген 
бағасына келісесіз бе?

– Келісем. Мен саған сырт
тай тілеулес болдым. Тек бір 
рет  телефон соғып:  «Мені 
қызғанасыз» деп біраз сөз 
айтқаныңда, «Мұнысы несі?» 
деп ренжігенім бар. 

–  Ой,  ағасы,  мен с ізге 
қ ы з ғ а н а с ы з  д е п  т е л е ф о н 
соғыппын ба? Ол – өтірік. 

– Әлде сен болып біреулер 
бірбірімізді араздастыру ниет
пен телефон соқты ма екен? Әй, 
шамасы солайау. 

– Әзаға, жол үстінде келе 
ж а т ы р м ы н ,  м е н  с і з  т у р а 
лы титтей жаман ойда болған 
емеспін. Оған дәлелім – сіздің 
шығармашылық жолыңыз тура
лы екі мақала жазғаным. Өткен 
жолы өзіңізбен бірге теледи
дардан Баукеңнің туғанына 
100 жыл толуы құрметіне сөз 
сөйледік те ғой. 

–  С о л  ж о л ы  с е н і  ғ а н а 
таңдадым. 

– Ол қамқор көңіліңізге 
рақмет!

туралы сыр

кездесу
жылдан соң туған ауылыма ба
рып, туған мектебімде ұстаздық 
жолымды бастадым.  Жаңа 
шаңырақ көтергем, үй жоқ.

Колхоз балабақшасының 
бір бөлмесінде тұрдым. Көктем 
шыға қарызданып жүріп, бағасы 
арзан, тозығы жетіп құлағалы 
тұрған екі бөлмелі үйді сатып 
алдым. Есігіміздің алдында 
тамақ істеп, нан жабатын тан
дыр ошағымыз болды. Жұбайым 
екеуміз  үйдің сыртындағы 
бақшалықта помидор көшетін 
отырғызып, есік алдына келсек, 
жамағайын шал мен кемпір 
ошағымызды бұзып, тегістеп 
тастапты. 

– Онысы несі?! – деп Әзілхан 
аға шошына тіл қатты.

– Білмейміз. Жұбайым: «Біз 
тамақ істеп, нан жауып жүрген 
ошақты бұзғандарыңыз қалай? 
Жас деп жас емессіздер, ата 
сақалы аузына бітті дерліктей 
кісілерсіздер» деп еді: 

– Шайтан жүр, содан кейін 
бұздық, – деді. – Олардың осы 
өрескел тірлігінің жұмбағын әлі 
күнге дейін шеше алмай келем. 

– Түкке түсінсем бұйыр
масын, мен мүлде таңғалып 
отырмын, – деп Әзілхан аға 
қ а б а ғ ы н  ш ы т ы п ,  б а с ы н 
шайқады. 

– Алматыға көшіп келген 
соң, шалкемпірдің өрескел ісін 
аралдық Жасарал Ілиясов деген 
ағаға айтып едім: 

–  Қазақтың ырымында 
ошақты, бесікті, шаңырақты, 
б о с а ғ а н ы ,  т а б а л д ы р ы қ т ы 
бұзбайды, – деді. 

–  Б ә л к і м ,  о л  ш а л  м е н 
кемпір ошағымды мені көре 
алмағаннан бұзған шығар, – деп 
едім: 

– Дұрысы солайау, шайтан 
жүр дегені жай желеу, – деді 
Жасарал аға.

– Апырай, бұл рас бол
са, тіпті сұмдық қой. Жаңа 
үйленген жастарға қастандық 

ауылыңдағы шал мен кемпірдің 
шайтан жүр деп ошақтарыңды 
бұзғаны – жай алдарқату. 
Құранда жазылғанындай, шай
тан отқа жоламайды. Біздің 
Арал жақта ошаққа ешкім қол 
сұға алмайды. Тіпті ошақты 
бұзған күннің өзінде себебін 
айтып, дұға оқып: 

– Жаратқан Алла,  бізді 
кешіре гөр. Ошаққа қоятын 
кінәміз жоқ. Мұны дұрыстап 
қайта салу үшін бұздық, – деп 
Құдайға жалынып, жалбары
нады. 

– Кейін ол шал мен кемпір 
де, балалары да жаман өліммен 
өлді. 

– Міне, көрдің бе? – деп 
сұқ саусағын шошайта сөйледі. 
– Ошақ өте қасиетті. Оның 
қасиетті болатын себебі, ошаққа 
тамақ пісіреді. Дүниеде та
мақтан артық еш нәрсе жоқ. 
Барлық адам тамақпен ғана жан 
бағады... 

– Мұны айтқан кім? Кеші
р е р с і ң ,  ұ ғ ы н ы ң қ ы р а м а й 
қалдым, – деп Әзілхан аға 
қызыға сұрақ қойды. 

– Мұны айтқан – Жасарал 
Ілиясов деген аралдық аға. Ол 
кісі: «Бала кезімде ауылымның 
ақсақалынан естіп едім» деп 
мына жәйтті баяндады. 

– Жаман сөзді есту де күнә, 
– деп бастады сөзін ауылымның 
ақсақалы.

Көрдің бе, қандай тәрбиелік 
маңызы бар? – «Мұхаммед 
пайғамбарды қалай да күнәға 
батыру керек» деп кәпірлердің 
бір адамы түйеге мініп, жолға 
шығады. Соны біліп, Мұхаммед 
пайғамбар Жебірейіл періште 
арқылы Құдайға жалбарынып: 

– Мына кәпір маған жаман 
сөз естірткелі келе жатыр. Бұған 
не амал істеймін? – дейді. 

Көп ұзамай Алладан хабар 
жетеді: 

– Ол келе жатқан адамды 
дастарханға, асқа шақыр. Насыр 
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28 июля поговорил с Мукагали 
Балкыбаевым, спросил о настроении, 
поддержал его морально. Конфликт 
разгорелся, когда он обратился на 
казахском языке к санитарке, уби
равшей комнату, представительнице 
другой национальности. Она не толь
ко сказала Мукагали: «Говори только 
на русском языке», но и пожалова
лась лечащему врачу Асхату Нико
лаевичу. А Асхат вместо объяснения 
закона РК о языке побранил Мукага
ли: «Почему не учишь русский язык, 
наша власть призывает говорить на 
трех языках».

Призывают говорить на трех 
языках, пусть на двух языках, но по-
чему сами сотрудники больницы, ГО-
СУДАРСТВЕННЫЕ СЛУЖАЩИЕ, 
РАБОТНИКИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
НАСЕЛЕНЯ не говорят на ГОСУДАР-
СТВЕННОМ – КАЗАХСКОМ ЯЗЫ-
КЕ? ИЛИ ГОВОРИТЬ НА ТРЕХ или 
ДВУХ ЯЗЫКАХ ДОЛЖНЫ ТОЛЬКО 
КАЗАХИ?

Эта санитарка, оказывается, еще 
раз придя, пригрозила: «Завтра при
дет главный врач».

 «В больнице не увидишь ни од
ной надписи на государственном 
языке. Например, в этой надписи на 
русском языке, оказывается, сказано, 
что здесь нельзя использовать элек
троприборы и зарядные устройства. Я 
же, не поняв этого, ставил свой теле
фон на зарядку», – сказал Мукагали.

В Астане, которую мы так жажда
ли увидеть как столицу Алаша, Му
кагали лежал в больнице, как будто 
в одной из губерний России, терпя 
унижения. Нарушителей закона о го
сударственном языке надо привести 
к ответственности. В соответствии с 
языковым законодательством РК и 
Государственной программой раз
вития языков, где определены требо
вания к уровню владения казахским 
языком государственными служа
щими, сотрудниками организаций, 
предоставляющих государственные 
услуги, а также услуги в сфере об
служивания населения. По какой 
причине не выполняются требования 
Государственной программы, подпи
санной Главой государства? До каких 
пор наша республика будет страной с 
неисполняемыми законами о языке 
и государственными программами?

Недавно в Караганде один казах 
не смог купить в магазине буханку 
хлеба на казахском языке – об этом 
мы писали. Теперь в больнице Астаны 
больной не может получить лечение на 
казахском языке. Если невозможно ис-
просить самое необходимое – ХЛЕБА и 
ЛЕЧЕНИЯ, ТО КАКОВА ЦЕННОСТЬ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗАХСКОГО 
ЯЗЫКА НЕЗАВИСИМОЙ СТРАНЫ?

Несомненно, как неоднократно 
писали представители национальной 
интеллигенции, причиной такого 
плачевного положения государствен
ного языка является 2 пункт 7 статьи 
Конституции РК о функциониро
вании русского языка, принятый в 
то время, когда численность казахов 
составляла меньше 50 процентов. В 
прошлом году, во время конституци
онной реформы, на портале «Қазақ 
үні» было опубликовано Открытое 
письмо «НЕЗАВИСИМОСТЬ ГОСУ
ДАРСТВЕННОГО ЯЗЫКА ДОЛЖ
НА БЫТЬ ЯСНО ПРОПИСАНА 
В ЗАКОНЕ!» («МЕМЛЕКЕТТІК 
ТІЛДІҢ ТӘУЕЛСІЗДІГІ АТА ЗАҢДА 
АЙҚЫН КӨРІНСІН!») 115 пред
ставителей интеллигенции, под
писанное известными деятелями 
как Абдижамил Нурпеисов, Дулат 
Исабеков, Асанали Ашимов, Каб
деш Жумадилов, Омирзак Айтбаев, 
Мекемтас Мырзахметов, Торегельды 
Шарманов и др. Это письмо прочита
ли около 80 тысяч читателей, написа
ли 150 комментариев в поддержку. А 
количеству поддержавших читателей 
в социальных сетях – нет числа.

Это Открытое письмо попало 
в руки Президента. Об этом упо
миналось в официальном отчете о 
результатах Конституционной ре
формы руководителя администрации 
Президента Адильбека Джаксыбе
кова – это показали в теленовостях, 
опубликовали в СМИ. Однако еще 
нет результата. Кажется, пришло 
время повторно опубликовать это 
написанное на двух языках Открытое 
письмо. Потому что об этом просят 
пользователи социальных сетей, и их 
количество увеличивается с каждым 
днем…

Недавно Лидер нации сказал: 
«Деятельность парламента и пра
вительства должна осуществляться 
только на государственном языке», 

и эти слова подтолкнули депутатов 
и министров «перестраивать» свой 
язык. Теперь пришло время требо
вать знание государственного языка 
и в государственных органах, оказы
вающих всевозможные услуги насе
лению. Вернее, время не пришло, а, 
как отмечено вверху, то время давно 
наступило…

То обстоятельство, что Мука-
гали из-за казахского языка испытал 
трудности, задело многих. Журналист 
Жолымбет Мәкіш написал: «Если ка-
зах на своей родине не смог получить 
ответ на казахском языке, то это 
ужасно! Ведь давно пришло время не 
подпускать к работе в государствен-
ных органах тех, кто не знает государ-
ственного языка!!» 

Прочитав на сайте «Қазақ үні» 
вышеуказанную статью, известный 
борец за казахский язык Оғыз Доған 
заявил: «Ну хотя бы пришла группа из 
общества «Мен қазақпын» в больницу, 
ознакомилась бы с ситуациею нашего 
друга, призвала бы сотрудников боль-
ницы соблюдать закон относительно 
государственного языка! Я сломал 
ногу, в гипсе!.. Если никто не пойдет, 
хоть ползком, я пойду!!! Астанчане, 
сходите, прошу ради Аллаха». 

Я сам был в Алматы, поэтому 
позвонил известному писателю
критику, общественному деятелю 
Жуманазару Сомжурек о Мукагали: 
«Сможете узнать ситуацию с боль
ным в больнице, который находится 
в трудном положении?» Он обещал 
зайти к акиму Астаны по этому пово
ду, посетить больного в больнице №2 
и узнать ситуацию. Через Жанузака 
Акима выразил готовность сходить 
вместе и юрист Жасулан Иса: «Это 
нельзя так оставлять!» И Марат Ака
нов обещал сходить… 

Социальные сети гудели, горели. 
Все требовали увольнения лечащего 
врача Асхата и даже главного врача 
больницы №2. Просили вмешатель
ства акима Асета Исекешева и ми
нистра здравоохранения РК Елжана 
Биртанова.

Да, наш друг Мукагали, носящий 
имя прославленного поэта, в казах
ской Астане не может говорить по
казахски, получая за это унижения. 
И это в 27ый год Независимости 
нашей страны!!! 

Куда мы идем?

Қазыбек ИСА
 Qazaquni.kz

ДО КАКИХ ПОР 
СТРАНА БУДЕТ 
С НЕИСПОЛНЯЕМЫМИ 
ЗАКОНАМИ О ЯЗЫКЕ?!
ДВА ЯЗЫКА ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ТОЛЬКО КАЗАХИ?

Когда госслужащие 
заговорят на 
государственном языке?

ОТ РЕДАКЦИИ: 

После операции Мукагали остался вне обслуживания на казахском 
языке в больнице №2 в казахской Астане. Об этом он написал на 
своей странице в Facebook, ища поддержки от друзей.
Мы подробно написали об этом случае в статье «Ужас! Больной, 
не знающий языка России, должен умереть в Астане?» («СҰМДЫҚ! 
Ресей тілін білмеген адам Астана ауруханасында өлуі керек пе?») 
на портале «Қазақ үні».

Как сообщили ряд изданий, 29 августа группа активистов во главе 
с юристом Жасуланом Иса посетила больницу №2 Астаны и ознако-
милась с ситуацией с Мукагали. По словам юриста, главный врач Иван 
Лиден собрал своих двух заместителей, врача Асхата Николаевича, 
непосредственного участника «события», медико-санитарный персо-
нал. И на этом собрании медицинские работники полностью признали 
свою вину в ситуации с Мукагали. Главный врач от имени коллектива 
больницы официально попросил извинения у Мукагали и народа. 

В свою очередь Мукагали Балкыбаев поблагодарил редакцию 
«Қазақ үні», а также всех остальных, кто помог отстоять его права и 
поддержал его.

Этот случай в больнице показал актуальность языковой проблемы, 
для решения которой необходим комплексный подход: законодатель-
ный, административный, образовательный и т.д., в том числе сдача 
экзаменов всех государственных служащих по государственному язы-
ку, как это законодательно требуется для самой высшей должности 
– Президента РК. 

Многих конфликтов можно было бы избежать, если были бы ре-
шены законодательные основы функционирования государственного 
языка. Речь идет о восполнении правовых пробелов в языковом за-
конодательстве, которые у нас существуют на протяжении многих лет. 
Те же регламенты и стандарты оказания услуг в части госязыка. Все 
сотрудники компаний, служб, связанных с массовым потребителем, 
обязаны знать государственный язык. Однако у нас до сих пор законо-
дательно не определен перечень профессий, представители которых 
должны владеть госязыком,

В законе РК от 11 июля 1997 года «О языках в Республике Ка-
захстан» в статье 24 говорится об «Ответственности за нарушение 
законодательства о языках»: «Отказ должностного лица в принятии 
обращений граждан, мотивированный незнанием государственного 
языка, а также любое препятствование употреблению государствен-
ного и других языков в сфере их функционирования влекут за собой 
ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан». 

На данное время в законе есть пункт о «действиях должностных 
лиц, препятствующих функционированию государственного языка», 
однако он никогда не был задействован. В общих чертах языковое за-
конодательство РК – за функционирование государственного языка во 
всех сферах общественных отношений. 

Ответственность за нарушение языкового законодательства пред-
усмотрена и в Кодексе Республики Казахстан об административных 
правонарушениях от 30.01.2001 № 155-II. «Статья 81. Ответствен-
ность за нарушение законодательства о языках. Отказ должностного 
лица в принятии документов, запроса, заявления или жалобы, а также 
нерассмотрение их по существу, мотивированные незнанием языка, 
– влечет штраф в размере от десяти до двадцати месячных расчетных 
показателей». То есть, чем больше граждане страны будут письменно 
и устно обращаться в государственные органы на государственном 
языке, тем быстрее чиновники заговорят на нем – этого требует закон.

С другой стороны, зачем доводить дело до суда, если в законе 
точно прописать, в какой сфере деятельности необходимо обязатель-
ное знание государственного языка. К примеру, служащие в государ-
ственных органах, кондуктор в общественном транспорте, стюардесса 
в национальных авиалиниях, продавец в магазине, медсестра в по-
ликлинике, больнице и т.д. 

Чтобы не случались ежедневные языковые конфликты, подобные 
в больнице №2 Астаны, президент «Қазақ үні» Қазыбек ИСА, многие 
представители национальной интеллигенции предлагают исключить 2 
пункт 7 статьи Конституции РК о функционировании русского языка, 
чтобы ясно определить статус государственного языка. Потому что на 
момент принятия Закона о языках 1989 года наша республика была в 
составе Советского Союза как «Казахская Советская Социалистическая 
Республика». И название закона звучало: «О языках в Казахской Со-
ветской Социалистической Республике». Ныне пришло время принять 
закон независимой Республики Казахстан.

Если невозможно испросить самое 
необходимое – ХЛЕБА и ЛЕЧЕНИЯ, ТО КАКОВА 
ЦЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗАХСКОГО 
ЯЗЫКА НЕЗАВИСИМОЙ СТРАНЫ?
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КОЛОНИЗАЦИЯ 
СОЗНАНИЯ

Многие годы, как и все вокруг, традиционно отмечал Құрбан айт, не задумываясь о смысловой 
нагрузке. Даже раза два резал баранов специально, после смерти родителей это было. 
Но после того, как президент сказал о «Рухани жаңғыру», я задумался о том, как мы живём, 
каким смыслом наполнена наша повседневная жизнь. Стало ясно, что казахи во многих сферах 
живут по чужим канонам. КОЛОНИЗАЦИЯ СОЗНАНИЯ – так я назвал это явление.

Триста лет под русским царём 
и советской властью дали такой 
эффект, что казахи перестали быть 
воинственным народом. Вторая 
мировая война взбодрила наших 
мужчин. Мы возложили охрану 
наших земель и границ на другое 
государство, что и сейчас продол
жается. Это очень опасно. Посмо
трите на Израиль. Именно у этого 
государства мы должны учиться 
защищать свою территорию. Слу-
жить в армии должен каждый граж-
данин страны, вне зависимости от 
пола. Равноправие в действии. То, 
о чём мечтают наши феминистки. 
Доверять свой суверенитет нельзя 
никому, какие бы классные до
говоры между государствами ни 
были подписаны.

Казахская культура и музыка 
во многом была сохранена и за
писана приезжими людьми, ис
следовавшими казахские степи. 
Александр Викторович Затаевич 
и Евгений Григорьевич Брусилов
ский навсегда остались в нашей 
истории, внеся огромный вклад в 
сохранение наших музыкальных 
произведений и песен.  

Но результаты русификации, 
уменьшение казахских школ и 
резкий рост русских школ дали 
то, что мы пожинаем до сих пор. 
Многие казахи потеряли нацио
нальную самоидентичность, думая 
и говоря на русском. В лучшем 
случае казахский язык был на бы
товом уровне. Это не касается тех, 
кто вырос чисто в казахских аулах 
и учился на казахском языке. 

Независимость дала шанс вы
жить казахскому языку. Но даже 
статус государственного языка не 
дал ему особых преимуществ. Как 
говорили и писали на русском 
языке, так и продолжают. Хотя 
ситуация с разговорным языком 
намного стала лучше. Кто захотел, 
тот стал почти чисто говорить на 
казахском языке. Причём, это не 
только казахи. 

Однажды писал уже, что в бане 
встретил одного афроамериканца
студента, который чисто говорил 
на казахском, приехал сюда учить
ся по обмену студентами. Ино
странцы намного быстрее учат 
казахский, чем местные русские. 
Чем это вызвано, думаю всем по
нятно. Язык не повернётся назвать 
русских менее талантливыми в во
просе изучения языка, чем другие 
нации. Дело в имперском созна
нии, которое так и не выветрилось 
из умов наших сограждан. А всё 
остальное – отмазки.

А что сейчас? Казахи продол-
жают ориентироваться на запад. 
Если раньше курс был на Москву и 
русский язык, то теперь это США и 
Европа и английский язык. Просто 
поменяли хозяина в голове. Про
должают оставаться рабами чужих 
господ. Колонизация нашего со
знания не ушла. Причём господа 
либералы и нацпаты, особенно из 
стана оппозиции, ратуя за либе
ральные ценности и критикуя вла

сти за союз с РФ, сами не понима
ют, что поменяли одного хозяина 
на другого. То, что старый хозяин 
в лице РФ сопротивляется и про
должает идеологическое давление 
на неокрепшие умы казахстанцев, 
это другая тема. Очень долгая. 

Мы сейчас о том, что казахам 
нужно почувствовать себя казаха
ми. В вопросе религии казахи стали 
резко исламизироваться, чего не 
было все предыдущие века. Даже 
агрессивная политика Российской 
империи по исламизации кочев
ников не дала таких результатов. 
Присланные татарымуллы от
крыли в Семипалатинске и Ураль
ске медресе, откуда и началась 
их миссионерская деятельность 
на благо короны русского царя. 
Шокан Валиханов описывал дея
тельность этих мулл и весьма от
рицательно, говоря об их вредном 
влиянии на казахов.

Казах должен быть казахом. 
Знать свою историю, свою пись
менность, свою религию, свои 
обычаи, свои игры и танцы, свои 
песни и свой язык. Именно знание 
языка является отправной точкой 
для этого. Только тогда он может 
восхищаться удачными оборотами 
речи айтыскера и понимать, кто 
кого и как победил в словесном 
споре. Надо понимать, что в Степи 
споры решались с помощью биев и 
шешен (красноречивых), которые 
с помощью пословиц могли ясно 
показать суть спора. А именно в 
наших пословицах отражена му
дрость наших предков. 

Ранее я и сам этого не осозна
вал и не обращал на это внимания. 
По мере взросления откудато 
из памяти всплывают слова моей 
мамы и бабушек, а также разных 
дедов, сказанные на похоронах 
или тоях. То, что раньше мы про
пускали мимо ушей, как никуда не 
годную старину, вдруг становится 
актуальным и мудрым. Отсюда 
начинается гордость. Без гордости 
нет истинного суверенитета стра
ны. Без гордости нет патриотизма. 
Есть только низкопоклонство 
перед Западом, Китаем или РФ. 
Рабство духа, короче.

Что касается наших обычаев. 
Сама наша жизнь даёт чёткий от

вет всем тем, кто считает казахов 
мусульманами. В своём ослепле
нии они начинают вольно тракто
вать историю, забывая упомянуть 
основные факты. Жизнь в юрте 
и приём пищи вокруг круглого да-
стархана говорит о равноправии 
мужчины и женщины. У мусульман 
женщины кушают отдельно, чему 
был свидетелем несколько раз, 
бывая в гостях у шейхов в ОАЭ. 
Женщинаказашка никогда не 
прикрывала лицо паранджой. 
Даже сама паранджа – это одежда 
женщин вольного поведения, о 
чём напомнил в своё время Кемаль 
Ататюрк своим гражданам. 

Наши игры, особенно Қыз 
қуу, где джигит должен догнать 
девушку и поцеловать в губы, ина
че девушка начнёт догонять его и 
хлестать плетью. Вы можете это 
представить в исламе? А это наша 
национальная казахская игра. 
Теперь похороны. Казахи, как и 
подобает степняку, философы. 
Поэтому человек всего лишь гость 
в этой жизни. Өмір – ол мәңгі 
үйқының алдындағы кішкентай 
ғана серуен (Жизнь это маленькая 
прогулка перед вечным сном). 
Поэтому в ночь перед похорона
ми все бодрствуют и говорят об 
усопшем, вспоминают его жизнь и 
хорошие дела. Называется «қонақ 
асы». Это не угощение гостей, как 
некоторые асфальтные знатоки 
переводят. Человек – гость в этой 
жизни. Это его прощальный ужин, 
где с ним прощаются близкие. 

Сами похороны казахи делают 
не в тот же день, как мусульмане, 
а на третий день. Потом после по
хорон вечером зажигают лучину 
(шырақ жағады). До 40 дней каза
хи стараются построить мазар над 
могилой, а в современном вари
анте (сильно повлиял советский 
период) надгробные памятники. 
Казахи не боятся могил и кладби
ща, в отличие от других народов. 
Наоборот, любой путник может 
заночевать в мазаре, укрыться от 
дождя и снега там. Там могли даже 
лошади поместиться. Казахи по
стоянно навещают могилы своих 
предков, а на могилах аулие даже 
остаются там ночевать. Больные 
люди, женщины, не способные за

беременеть, приезжают в поисках 
исцеления на могилы аулие. При
мер тому мой предок – нағашы 
Ыргызбай аулие. 

В исламе не принято делать 
мазары, памятники, любые над
гробия. Просто ровная земля, 
даже холмик не оставляют. Не 
принято ухаживать за могилами 
предков. 

Казахи чтут Аруахов, духов 
предков. И когда за столом мы де
лаем бата и говорим слова, то это 
не мусульманская молитва, а сло
ва, обращенные к аруахам. Туда 
же относятся 7 шелпек в честь 
аруахов. Потому что казахи верят, 
что «өлі риза болмай, тірі байы
майды» (пока не удовлетворится 
дух умершего, живые не достигнут 
цели (букв. не обогатятся). 

Казахи никогда не переступят 
дастархан, тем более в походном 
варианте дастарханом зачастую 
служит постеленная скатерть на 
землю. Это один из самых силь
ных оскорблений хозяину дома. 
Как и перевернуть круглый стол
дастархан. Но в арабских странах 
арабымусульмане спокойно пере
ступают через дастархан, чему я 
был шокирован.

Отношение к женщинам. Для 
казаха – это дочь, сестра, мать, 
бабушка. Самые святые люди. 
Зачастую старейшие женщины 
могли возглавить и род, и засто
лье. Жұмақ ананың табанының 
астында (рай находится у ног ма
тери) – это знает каждый казах. 
При всей своей патриархальности 
казахское кочевое общество было 
очень демократичным в отношении 
женщин. Оно опережало те же ев
ропейские страны, где женщины 
только во второй половине ХХ 
века получили какието права. 
И теперь сравните отношение 
к женщинам в мусульманских 
странах с их забиванием камнями, 
множеством ограничений и про
чим мракобесием. А ведь именно 
это пытаются в ХХI веке внести 
в наше казахское общество наши 
некоторые имамы. Подконтроль
ные имамы не так агрессивны, но 
и они не считают женщину равной 
мужчине.

Отношение к образованию. 

Казахи всегда стремились к зна-
ниям. Множество пословиц и по
говорок тому свидетельство. Но 
развитое устное народное творче
ство было культурной особенно
стью нашего кочевого общества. 
Слова Абая об образовании зна
ют все. А сейчас мои некоторые 
знакомые, ударившиеся в ислам, 
говорят, что им не нужна никакая 
другая книга, кроме Корана. Там 
есть всё. А то, что европейские 
страны далеко ушли вперёд и 
среди мусульман почти нет Нобе
левских лауреатов, во внимание 
не берётся. Надо понимать, что 
в своё время арабы вкупе с тюр
ками дали многое для мировой 
науки. Но потом религиозный 
фанатизм свёл роль науки до нуля, 
и отсюда началась деградация му-
сульманских стран.

Нет сирот у казахов. Если отец 
семейства умирал, то на вдове с 
детьми женился один из братьев 
умершего, а его племянники ста
новились его детьми. Это закон 
аменгерства, который отменили 
«цивилизованные» колонизато
ры, хотя окончательный удар по 
этому сделала именно советская 
власть. Тогда появились интерна
ты для сирот. В исламе такого нет. 
Сироты были и есть.

Нет тюрем у казахов. Степное 
право давало возможность урегу
лировать судебные споры путём 
договора. Сейчас это называют 
медиацией; европейцы и пытают
ся нас ещё учить этому. Даже при 
убийстве был  құн, который надо 
было заплатить. Конечно, иногда 
принцип «око за око» тоже сра
батывал, но это было нарушение 
существующих правил. Совре
менная модель государства давно 
уже скопирована с российской, а 
потом и советской. Тюрьмы пере
полнены. Нет силы рода, которая 
смогла бы помочь оступившемуся 
человеку. В исламе зинданы были 
всегда. Это мы знаем не только 
из сказок, но и из научных ис
точников.

Религия для казахов носила 
традиционный характер. Поклоне-
ние Тенгри и Умай, где ты их сын. 
В отличие от аврамических рели
гий, где ты раб Божий. Отсутствие 
посредников в виде муллы или 
священника. Прямой контакт с 
Всевышним, с аруахами. Бақсы 
и сынықшы традиционно лечили 
людей. 

Скотоводыказахи мудрость 
перенимали у природы. Следуя 
её законам, они перешли на ко
чевое скотоводство, потому что 
стойловое содержание овец и коз 
могло привести к вытаптыванию 
пастбищ, к опустыниванию зе
мель. Без всяких ветеринаров и 
зоотехников они пасли миллион
ные стада овец и лошадей. Коров 
было намного меньше. Постоян
ная жизнь вместе со своим родом 
привела ещё и к такому явлению 
как асар. Все дружно и бесплатно 
помогали построить жилище со
племеннику. Без всяких закятов и 
садака. Потому что повседневная 
жизнь казаха и так наполнена 
взаимовыручкой и помощью друг 
другу.

P.S. 
Это основные различия. Так 
вот, всё большее проникнове-
ние в свою историю дало мне 
понимание реальности и жела-
ние жить как казах, без всяких 
чуждых нам религий и обыча-
ев. Оян, қазақ! Освободились 
от русификации и попали в 
плен арабизации. Хотя есть 
свой путь. Путь номада.

Асхат АСЫЛБЕКОВ
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ствиям: полученные в школе зна
ния (или незнание) люди понесут 
по всему миру.

В математике, к примеру, есть 
такое основополагающее понятие, 
как «предел функции», за незнание 
которого в советские времена ис
ключали даже из техникума. Так 
вот, в школьном учебнике для 10го 
класса дано абсолютно ошибочное, 
исковерканное определение этого 
понятия.

Разумеется, отмена ЕНТ всех 
проблем школьного образования, 
фактически сведенного к нулю, 
в полном объеме само по себе не 
решит. Но мы ведь не только кри
тикуем, а, болея за будущее стра
ны, разработали в стенах своего 
института на бескорыстной основе 
широкомасштабную, состоящую 
из нескольких проектов, комплекс
ную программу на 20182020 годы 
для выхода из тупиковой ситуации.

Первый из них – создание на 
уровне сигнальных экземпляров 
полного комплекта учебников и 
программ по школьной математике 
с первого по последний классы с 
позиций «математической зрело
сти». Далее.

Поскольку «в среднем образо
вании начат переход на обновлен
ное содержание, который будет за
вершен в 2021 году», то всю школь
ную программу следует, на наш 
взгляд, создать в ключе «математи
ке и английскому языку – учебные 
часы в востребованном количестве, 
остальные предметы подстраивают
ся под них». Это предложение осно
вывается на том, что «без овладения 
английским языком Казахстан не 
достигнет общенационального 
прогресса». 

Кроме того, разработанная 
нами комплексная программа на 
20182020 годы в случае ее приня
тия решила бы и проблемы учитель
ства. Например, избавила бы от на
писания изматывающих поурочных 
планов. Они, мы считаем, должны 
содержаться в самом госстандарте 
образования. Программа, о которой 
идет речь, повторюсь, выполнена 
фактически бесплатно. Но без со
ответствующего (очень небольшого 
бюджетного) финансирования она 
не может быть реализована.

Нурлан ТЕМИРГАЛИЕВ, 
доктор физико-математических 

наук
camonitor.kz

АВАРИЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ

 
Государство опирается на чест

ных граждан как на фундамент. 
Однако щедро поставляемая ЕНТ 
несправедливость (она особен
но остро воспринимается в юные 
годы) никак этому не способствует. 
Как смириться с тем, что середня
чок, а то и вовсе двоечник набирает 
на ЕНТ заоблачно высокие баллы?

Зато другую часть толькотоль
ко вступающих в жизнь такой под
ход к оценке знаний учит цинизму: 
эти уже с младых ногтей привыкают 
ко «всяческим хитростям» – напри
мер, пронести мобильный телефон, 
по которому его обслужит учитель.

И уверяю вас: даже при условии 
абсолютно точного выполнения 
всех правил проведения ЕНТ выс
шие баллы никак не означают по
лучение среднего образования по 
содержанию «энциклопедического 
уровня» и подготовленность к по
лучению высшего образования по 
содержанию «профессионального».

Школьный период дается че
ловеку для подготовки к жизни 
через академическое образование, 
в котором ключевым является до
стижение различных «зрелостей». 
Из них решающей является мате
матическая как систематизирован
ный мощный мозговой аппарат для 
усвоения и применения нужных 
знаний. Сервантес когдато сказал 
по этому поводу: «Ничто не об
ходится государству так дешево и 
ничто другое не приносит так много 
разного всеобъемлюще полезного, 
как математика».

В теперь уже далеком 2002 году 
средние школы Казахстана были 
обеспечены многоуровневым учеб
ником «Алгебра и начала анализа» 
на государственном и русском язы

ках с заключительным школьным 
материалом. Усвоение последнего 
гарантировало успешное обучение 
в любом университете мира. Се
годня же вместо такой уникальной 
возможности мы имеем то, что 
имеем – аварийную ситуацию: дети 
в школах, по сути, не получают ма
тематического образования.

В РОССИИ УБИВАЮТ, 
В КАЗАХСТАНЕ УЖЕ УБИЛИ

Но вернусь к школьному те
стированию: это ведь проблема не 
только Казахстана. Во время обсуж
дения ЕГЭ (Единый государствен
ный экзамен) в Государственной 
Думе РФ приводились обоснования 
в виде «положительного опыта ЕНТ 
в РК». Думская фракция, в состав 
которой входили ученыематема
тики из МГУ, обратилась ко мне с 
просьбой высказать свое мнение по 
этому поводу. Я написал резко от
рицательный отзыв, поскольку мне 
с самого начала была ясна разру
шительная сущность этой системы.

Российский профессор, док
тор физикоматематических наук 
Александр Иванов с обстоятельно
стью математика в докладе с крас
норечивым названием «Как ЕГЭ 
убивает образование в России» во 
всех деталях показывает всю пагуб
ность ЕГЭ. В обвинительной общей 
части этот доклад можно переиме
новать таким образом – «Как ЕНТ 
убило образование в РК». 

При этом ситуация у нас суще
ственно отличается от российской: 
в отличие от россиян, мы уже не 
имеем ни одной средней школы 
с качественным преподаванием 
обычной стандартной школьной 
программы. Все погублено на кор
ню, школьные учебники и програм
мы пестрят грубейшими ошибками. 
А ведь любая такая ошибка приво
дит к крайне негативным послед

КОЛЛЕКТИВНОЕ «ПОМЕШАТЕЛЬСТВО».
О том, как ЕНТ убило среднее образование в Казахстане

Поводом для написания письма в газету стала статья «Знания – ничто, 
ЕНТ – все! Почему на учебу «забили» не только школьники, но и 
учителя?», в которой поднимаются вопросы школьного образования в 
контексте нравственности. Но прежде чем позволить себе рассуждать 
на предмет такой «образовательной пустышки», как ЕНТ, хотелось бы 
немного рассказать о результатах научных командировок в Германию 
и Бразилию, имеющих прямое отношение к предмету разговора.

ВЫЗУБРИЛ, 
СДАЛ, ЗАБЫЛ

 
В Йене, одном из математиче

ских центров Европы – универ
ситете имени Фридриха Шиллера 
– получила признание и высшую 
оценку называемая на Западе «аста
нинским подходом» казахская про
грамма «Компьютерный (вычис
лительный) поперечник», разрабо
танная в Институте теоретической 
математики и научных вычислений 
(ИТМиНВ) ЕНУ им. Л.Гумилева, 
директором которого я являюсь. 
Значение «астанинского подхода» 
состоит в том, что весь численный 
анализ в виде естественного про
должения всего того, что сделано к 
сегодняшнему дню человечеством 
в области прямого применения 
математики, обретает новый вид, 
приспособленный к реальным ком
пьютерным вычислениям.

На следующем научном фо
руме – международном конгрессе 
математиков в РиодеЖанейро 
– ваш покорный слуга продемон
стрировал полное решение задачи 
генерирования случайных чисел, не 
поддававшейся в течение полувека 
усилиям математиковинформати
ков всего мира.

Казалось бы, все в норме: после 
таких результатов не должно оста
ваться сомнений в том, что потен
циал нашего института обеспечит 
включение Казахстана в надвигаю
щуюся Четвертую промышленную 
революцию и эффективное испол
нение президентской программы 
«Цифровой Казахстан».

Однако не все так просто. До
стижения казахстанских ученых
математиков, получившие при
знание на международной научной 
арене, к сожалению, не по зубам 
тем, за кем научное будущее на
шей страны. Причина банальна – 
уровень подготовки выпускников 
казахстанских школ, включая даже 
РФМШ, НИШ и КТЛ, как по
казали результаты международной 
конференции по школьной мате
матике, проведенной ИНМиНВ 
в 2014 году, недостаточен для их 
вхождения в мир науки.

Математика есть наука система
тическая. Восхождение от подгото
вительного класса по всей системе 
среднего и высшего образования к 
передовым позициям в междуна
родной математикеинформатике 
должно быть непрерывным. Но эта 
цепочка оборвалась лет 15 тому на
зад изза ЕНТ.

Вместо систематических зна
ний по всем школьным предме
там, должных стать пропуском в 
«современный мир», школы дают 
какието ни к чему не пригодные, 
не развивающие логику и не пока
зывающие уровень знаний «тесто
вые вопросы».

Вместо многотрудных занятий 
в школе и дома, с усвоением до 
уровня подсознания фундамен
тальных основ мироздания и при
роды человека, нужно овладеть 
всего лишь банальной «краткой 
информацией».

Она не требует усилий для по
нимания, но полностью удовлет
воряет ЕНТтребования: вызу
брил, сдал и забыл. То есть тесты 
проверяют не знания, а в лучшем 
случае память, и то краткосрочную, 
поскольку студенты, получившие 
по факту высокие баллы, на прак
тических занятиях подтвердить это 
не могут.

Когда возникает ежегодный 
летний ажиотаж вокруг ЕНТ, яв
ляющегося, по сути, «образова
тельной пустышкой», создается 
ощущение коллективного казах
ского «умопомешательства». Са
мое печальное заключается в том, 
что все повторяется из года в год 
с убийственной для выпускни
ка неопределенностью на уровне 
правительства РК и акиматов всех 
уровней.

Есть разные словесные обо
значения ужаса – «В дурном сне не 
приснится», «Проснулся в холод
ном поту», «Врагу не пожелаешь». 
Это я к тому, что жизнь школьни
ков, которые хотят получить дей
ствительные знания, ЕНТэкзамен 
превращает в сплошной кошмар. 
Когда вся школьная программа со
стоит из набора «вопросов – пред
полагаемых ответов, из которых 
надо выбрать один, и то не всегда 
правильный», да еще когда на са
мом экзамене могут возникнуть 
какието вопросы, «которые не 
проходили», все начинает происхо
дить как в сказке, где велят: «Изучи 
то, не знаю что», «Ответь на то, не 
знаю на что».

Казалось бы, хуже такой оценки 
знаний уже и не может быть. Ан нет! 
Возвращаясь из упомянутых выше 
научных командировок, в самолете 
авиакомпании Air Astana я прочи
тал статью «Знания – ничто, ЕНТ 
– все! Почему на учебу «забили» не 
только школьники, но и учителя?». 
В ней человек, чье профессиональ
ное призвание – быть носителем 
«разумного, доброго, вечного», 
признается на условиях аноним
ности в своей непорядочности и 
моральной нечистоплотности: его 
заставляют (и он не отказывается) 
решать ЕНТзадачи с последующей 
передачей по айфонусмартфону 
экзаменующимся. Благодаря такой 
«услуге» фактически неграмот
ный, но «жизненно продвинутый» 
выпускник имеет высший балл, 
а результаты его одаренного, но 
честного одноклассника выглядят 
гораздо хуже.
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1. Казахский язык знают почти 12 миллионов человек, 
причем в Казахстане проживает лишь 9 млн из них. Оставша
яся часть находится в странах Средней Азии, Китае и России.

2. Алфавит менялся не единожды: изначально казахи 
пользовались рунической азбукой, состоящей из 24 букв 
и знакаразделителя. Позже под мусульманским веянием 
перешли на арабское письмо. С 1929го по 1940й год писали 
латиницей и только после стали использовать кириллицу.

3. Версию кириллического алфавита, которой пользуются 
сейчас в Казахстане, разработал С. А. Аманжолов. Принятый 
в 1940 году, он содержит 42 буквы: 33 из русского алфавита 
и 9 специфических казахских. Сначала казахские буквы раз
мещались после букв русского алфавита, затем были пере
несены на места после русских букв, сходных по звучанию.

4. В 2012 году Нурсултан Назарбаев принял закон, в 
котором указано, что к 2025 году страна снова перейдет на 
латиницу.

5. Казахский язык один из первых в мире, для которых 
была создана уникальная компьютерная азбука — «казнови
ца». Это связано с теми самыми 9 специфическими буквами, 
которые невозможно передать обычными шрифтами.

6. Даже в Германии вы сможете услышать родной язык: 
было время, когда в Казахстан переселили с Поволжья эт
нических немцев, а после перестройки они вернулись на 
историческую родину, увозя с собой приобретенное знание 
языка.

7. Владея казахским языком, вы сможете понимать в той 
или иной степени турецкий, азербайджанский, киргизский и 
другие языки соседних стран.

8. В словаре казахского языка более 166 тыс. слов, поэто
му он считается одним из самых богатых и красивых языков 
мира.

9. Удивительно, но факт: казахский язык вместе с рус
ским стали первыми в космосе! Это связано с тем, что место 
приземления капсулы могло быть не на Байконуре, а в ка
захстанских степях. Чтобы космонавты могли легко найти 
общий язык с жителями той местности, их снабдили пакетом 
с данными, на котором написали: «Жолдастар! Мына пакеттi 
кiм тапса жакын жердегi жергiлiктi советке табыс етiлciн».

10. Казахи, проживающие в Китае, Пакистане, Иране и 
Афганистане, по сей день используют арабские буквы алфа
вита. Более того, такой вариант признали официальным в 
ИлиКазахском автономном округе и на территории Тарба
гатайского и Алтайского районов.

12. Латинская версия также сохранилась — ей пользуются 
в Турции, но официального статуса такой алфавит не имеет.

В казахском языке ударение чаще всего падает на по
следний слог. Согласные звуки в слогах с твердыми гласными 
произносятся твердо, с мягкими гласными — мягко.

13. Одной из интересных особенностей казахского языка 
является отсутствие предлогов. То есть значение русских 
предлогов в основном передается посредством послеслогов, 
а также в форме косвенных падежей.

14. Категория рода как такового в казахском языке от
сутствует. Поэтому при переводе на русский с этим могут 
возникнуть проблемы, и стоит обращать внимание на смысл 
предложения.

15. Самое длинное слово в казахском языке — «қанағатта
ндырылмағандықтарыңыздан» — состоит из 33 букв и пере
водится как «изза вашего недовольства» при уважительном 
обращении к некоторым лицам.

16. У большинства восточных языков, в том числе и казах
ского, есть особенность построения предложения — глагол 
должен стоять в конце.

17. Многие исследователи языков сходятся во мнении, 
что русское слово «деньги» произошло от тюркского «денге» 
или «тенге». Так же называется и государственная валюта 
Казахстана — тенге.

18. Диалектов в Казахстане практически нет, но на севе
ровостоке, юге и западе некоторые слова звучат иначе.

19. Казахи из Китая пользуются арабской графикой не 
только в быту, но и в СМИ.

20. Казахский развивается, используя неологизмы и при
нимая в себя популярные слова из других языков. Но и о род
ном не забывают: так, слово «процент» заменили на «пайыз», 
а аэропорт теперь называют «әуежай».

astana.zagranitsa.com

КОПИЯ С КАЛЬКИ

Большинство наших чиновни
ков стесняются говорить на казах
ском. Дело не в языке, понятно. 
Тут надо страну строить, а знание и 
использование казахского здорово 
замедляет любой процесс. Это не 
шутка, не попытка неуместной глу
пости, это – правда.

Попробуйте заполнять анкеты 
на казахском, попробуйте везде 
ходить и просить документы на 
казахском. Таких анкет никогда 
не хватает, да и смотреть будут как 
на юродивого или шутника. И по
том – на казахском их текст не для 
человека, а для исполнения закона 
о языках.

Взять даже такую доступную 
вещь как реклама. 99% рекламных 
объявлений на казахском – прямая 
копирка русского текста (русский 
язык в рекламе тоже не русский, а 
прямая калька с английского).

Но реклама на казахском пере
щеголяла всех. Копирка с кальки – 
и в итоге получается невразумитель
ное месиво казахскообразных слов.

Яркий пример – «Менің қалама 
1000 жыл» – официальный слоган 
тысячелетия Алматы. Даже не вели
кий знаток литературного языка ви
дит, что это не казахский язык – это 
русский язык казахскими буквами, 
в стране, где 75% выпускников школ 
– выпускники с казахским языком 
обучения.

ЯЗЫКОВАЯ 
ДИСКРИМИНАЦИЯ

Признаемся – казахский язык 
никому не нужен. Он нужен чтобы 
«запороть» хорошего кандидата на 
работу: «не владеет государствен
ным, значит не годится». Если кан
дидат прошел сквозь все испытания: 
экзамены, звонки от нужных людей, 
то всегда есть финальная бритва – 
знание казахского языка. Который, 
кстати, никто казахским и не на
зывает. Только – государственным.  
И это правда – казахским языком 
назвать это нельзя.

На данный момент казахский 
язык – это оружие «нужных» и 
«решающих» казахстанцев против 
«неправильных» казахстанцев. Эт
ническая принадлежность при этом 
не так важна, как «правильность». 
Пока такая ситуация существует – 
никакой любви к казахскому языку 
не будет. Больно говорить, но это 
первая и важная функция казах
ского языка в госорганах сейчас 
– разделять.  Не русскоязычных от 
казахскоязычных, а «правильных» 
от «неправильных». Всего лишь 
инструмент легальной сегрегации и 
нерыночной конкуренции.

ЗАПЕРТЫЕ В ЯЗЫКЕ

Но где новейшие школьные и 
вузовские учебники на казахском? 
Где доступные по цене казахские 
переводы классиков мировой лите
ратуры? Где государственная под
держка молодых писателей, которые 
должны воспитывать дух? Читая 
практические лекции по финансам 
в одном вузе, я лично столкнулся с 
отсутствием нормальных учебников 
на государственном языке.

Еще в 2012 году говорилось о 

ТОП-20 
фактов

КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК 
КАК ОРУДИЕ, ЕСЬЖЕ…

о казахском языке

Сейчас на улицах главных городов Казахстана чаще 
можно услышать русский язык, а не государственный. 
И зря, ведь родной язык — это исповедь народа: в нем 
хранится его история, в нем звучит его душа. Мы решили 
вспомнить самые интересные факты о казахском языке и 
предлагает вам их узнать

том, что ежегодно будет выделять
ся более 4 млрд тенге на развитие 
казахского языка. На один портал 
til.gov.kz выделили около 300 тысяч 
долларов США в одном только 2013 
году.

Вместе с тем, я понимаю: нельзя 
требовать, чтобы мы сейчас постро
или адронный коллайдер и брали 
туда ученых со знанием казахского 
языка. Но даже через сто лет этим 
ученым неоткуда будет взяться, по
тому что выпускники школ оказы
ваются один на один с дефицитом 
знаний, доступных на казахском 
языке.

НА КАКОМ ЯЗЫКЕ 
НАПИСАНО ОБЪЯВЛЕНИЕ?
     
Поэтому отсюда можно вывести 

вторую функцию казахского языка 
в его нынешней интерпретации – 
это запереть растущее поколение 
выпускников казахских школ в 
душном, неразвивающемся мире 
устаревших знаний. Отрадно, что не 
всегда получается, и наша молодежь 
осваивает другие языки, на которых 
пробивает себе дорогу в мир знаний 
и будущего.

Но таких чрезвычайно мало. 
И получают они свои знания не 
через казахский язык, а через ан
глийский, русский, немецкий. А 
остальные выпускники набивают
ся в тесную комнату нынешнего 
официального «казахства» с его 
косноязычной рекламой и плохими 
переводами российских учебников. 
Сквозь маленькие окошки этой 
комнаты молодежь смотрит на 
окружающий мир, где на роскош
ных машинах снуют те, кто взял на 

себя обязательство перед потомка
ми развивать казахский язык.

Те, кто сейчас заламывают руки, 
сетуя на засилье российской про
паганды – понимают ли они, что 
это естественный процесс того, что 
ум тянется к развитию? Если на 
русском языке больше информа
ции, это значит,  что казахский язык 
проиграл гонку на данном этапе и не 
отвечает актуальным информаци
онным запросам общества.

По сути, мы не строим казахско
язычную цивилизацию. Нам нечего 
предложить этому миру уникаль
ного, ради чего стоило бы изучать 
казахский язык.

Зачем нам требования знания 
казахского к госслужащим, если они 
не используют его даже на офици
альных мероприятиях? Нормально 
ли, что министры практически не 
владеют казахским, а от госслужа
щих рангом ниже требуют свобод
ного знания? Поэтому я и пишу 
сейчас на русском языке, потому что 
те, кто должен развивать казахский 
язык – только так меня и поймут.

МЕНЬШЕ ЗНАЮТ – 
КРЕПЧЕ СПЯТ

 
Какое независимое государство 

мы строим, если даже правительство 
отказывается говорить на родном 
языке? Не сегоднязавтра у нас доля 
выпускников на казахском языке 
достигнет 90%. На каком языке с 
ними будет общаться правитель
ство? Какой мир, какую казахскоя
зычную цивилизацию и материаль
ную культуру оставляем мы им?

Язык – исключительное чудо 
человеческого разума, тонкий, изы
сканный инструмент объединения 
усилий, шаг вверх, к абстракции и 
полету. В то же время язык – ве
ликое, могучее оружие, с помощью 
которого можно ограничить целую 
нацию в мечтаниях, оскопить целое 
поколение творцов, вырастив на
род, движимый лишь примитивны
ми желаниями.

Такими удобно управлять, никто 
не спорит. Но с такими ничего не 
построишь. Выбор за нами.

Расул РЫСМАМБЕТОВ
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СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚТЫ 
ҚАЛАЙ ЖЕҢУГЕ БОЛАДЫ?

(Соңы. Басы өткен санда)

Ең бастысы, бұл елде биліктің ашық
тығы мен жариялылығы, мемле кет
тік әкімшілікте заңдылықты қамта
масыз ету, лауазымды тұлғалардың 
жауапкершілігі мен парасаттылығы заң 
жүзінде бекітілген. «Мемлекеттік қызмет 
туралы» заң нормалары бойынша  финн 
шенеуніктеріне түрлі сыйлықтар алуға, 
өзге адамдардың есебінен көңіл көтеруге 
тыйым салынады. Сондайақ, жоғары 
лауазымды тұлғалар, оның ішінде Үкімет 
мүшелері мен парламент депутаттары 
жыл сайын өздерінің табыстары туралы 
декларация тапсырып, оларды халықтың 
танысуы үшін ашық түрде жариялайды. 

Жемқорлықты қабылдамау индек
сінде үшінші орында тұрған Швеци
яда сыбайлас жемқорлықты жоюға 
бағытталған кешенді шаралар жүзеге 
асырылады. Оның ішінде мемлекеттік 

құжаттардың жариялылығы,  құқық 
қорғау жүйесінің тәуелсіздігі қағидалары 
бар. Сонымен қатар, швед парламенті 
мен үкіметі мемлекеттік қызметшілердің 
кәсіби жауапкершілігі мен жоғары 
этикалық стандарттарын заң жүзінде 
бекітіп берді. 

 К ө п т е г е н  е л д е р  с ы б а й л а с 
жемқорлықпен күресте өздеріне ғана 
тән әлеуметтік, мәдени ерекшеліктерге 
мән береді. Мәселен, Қытай Халық 
Республикасындағы мемлекетт ік 
қызметшілердің партия мектебінде 
парақорлықпен күресу үшін медита
ция, қытайлық тыныс гимнастикасы, 
шығыс жекпежектерінің элементтеріне 
негізделген арнайы жаттығулар өткізіледі. 
Халық арасында  бұл  жаттығулар 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы тай
цзи» деп аталып кетті.  Лауазымды 
тұлғалар күн сайын «Жемқорлыққа 
қарсы күрес бойынша өзінөзі тәртіпке 
шақыру дағдыларын қалыптастыру 
ж а т т ы ғ у л а р ы »  б а ғ д а р л а м а с ы н а 
қатысады. Тренинг барысында олар 
өздерінен «Маған 15 мың доллар пара 
берсе, алар ма едім? Ал егер, 1,5 млн. 
доллар ұсынса ше? Жемқорлығым үшін 
жазаға тартылуға әзірмін бе? Маған 
өлім жазасы тағайындалса ше?» деген 
сауалдарға жауап алады. Айта кету ке
рек, Қытай сыбайлас жемқорлық үшін 
өлім жазасы ең көп тағайындалатын 
мемлекет. 2000 жылдан бері Қытайда 
жемқорлық үшін айыпталған 10 мыңға 
жуық шендіге өлім жазасы кесіліп, ол 
жаза жүзеге асырылды. Яғни, орта есеп
пен әр күн сайын 3 шенеунік өлім жа
засына кесіледі деген сөз. Қытайлықтар 
жемқорлықпен тек медитация және 
өлім жазасын тағайындау арқылы ғана 
күреспейді. 2007 жылы бұл елде қалың 
бұқараға арналған «Сатылмайтын батыр» 
(Incorruptible Fighter)» онлайн ойыны 
жасап шығарылды. Ойын барысында 
қатысушылар парақор шенеуніктерді 
ғана емес, олардың туыстарын да қырып
жояды. Жемқорларды қарумен, магия 
және азаптау құралдарының көмегімен 
жазалауға болады.    

Сыбайлас жемқорлықпен күрес 
жоғары саяси деңгейде де жүргізіледі. 
Шанхай қалалық партия комитетінің 
төрағасы Чэнь Лянъюй 18 жылға бас 
бостандығынан айырылса,  Пекин 
мэрінің бұрынғы орынбасары  Лю Чжи
хуа алдымен өлім жазасына кесіліп, 
кейін өмір бойы түрмеде отыратын 
болды. Сарапшылардың айтуынша, 
Қытайдағы жемқорлыққа қарсы күрес 
шараларының нәтижесінде жыл сайын 

45 мың шенеунік пен 20 мың құқық 
қорғаушы органдардың қызметкерлері 
бостандығынан айырылады.  

Америка Құрама Штаттарының 
жемқорлыққа қарсы күрес тәжірибесін 
талдап көрсек, бұл елде парамен ұсталған 
кезкелген тұлғаны атақдаңқына, лауазы
мына, әлеуметтік жағдайына қарамастан 
а у ы р  ж а з а  к ү т е д і .  М ы с а л ы ,  А Қ Ш 
тарихындағы ең үлкен қаржылық пира
мида – Nasdaq фонд биржасын құрған  
Бернард Мейдофф инвесторлардың 50 
миллиард долларын қымқырғаны үшін 
екі бірдей өмір бойғы абақты мерзіміне 
бас бостандығынан айырылды. Ол темір 
тордың ар жағында 150 жыл өткізуі тиіс.

Әлем елдерінің сыбайлас жемқор
лыққа қарсы күрес жүргізудегі тәжі
рибесін саралай отырып, ол әдістер
дің ең тиімді деген тұстарын біздің 
еліміздегі Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
стратегияға енгізуге болатындай. Әсіресе, 

лардың пікірінше, жемқорлыққа қарсы 
күрестің ең тиімді жолы – мемлекеттік 
а п п а р а т  қ ы з м е т і н і ң  а ш ы қ т ы ғ ы н 
қамтамасыз ету. Әр мемлекеттік органда 
қатардағы маманнан бастап басшыға 
дейін әр шенеуніктің жұмысы қоғам 
мен ақпарат құралдарының назарында 
болуы тиіс. Екіншіден, мемлекеттік 
қызметшілерді жұмысқа қабылдау 
кезінде оларды тамыртаныстық арқылы 
емес, білімі мен қарымқабілетіне қарап 
алу керек. Сонымен қатар, пара алу 
кезінде ұсталған қызметкерге ауыр 
жаза тағайындалып, оның мемлекеттік 
қызмет саласына қайтып оралуына жол 
берілмеуі керек.  

Қ а з а қ с т а н  Р е с п у б л и к а с ы н ы ң 
Президенті – Елбасымыз Нұрсұлтан 
Әбішұлы сыбайлас жемқорлықтың 
мемлекеттік қызметшінің абыройына 
тигі зетін нұқсаны мен азаматтардың 
билікке деген сеніміне селкеу түсіретінін 

бар. Ол: мемлекеттік қызметшінің еңбегін 
кім бағалайды? Қазіргі қалыптасқан 
ж а ғ д а й  б о й ы н ш а  ә р  қ ы з м е т ш і н і 
жоғарыдағы басшысы оның қызмет 
өтіліне, атқаратын функционалдық 
міндеттеріне сай бағалауы тиіс. Алай
да, мемқызметшілер жоғары баға алу 
үшін бастығына жағымпазданып, оның 
ығына жығылуы айтпаса да түсінікті. 
Бұл жерде кіші, орта, жоғары буындағы 
басшылар қол астындағыларды шынайы 
мәнінде әділ бағаласа жақсы. Яғни, бұл 
қадамды жүзеге асыруда біз адами фак
тормен санасу қажет. Осымен үйлесетін 
алтыншы қадам бойынша белгіленетін 
жылдық, стратегиялық жоспалар мен 
қол жеткізуге тиісті индикаторларды 
жоспарлауда олардың қол жетімді болуы 
шарт. Себебі, Ұлт жоспары бойынша 
еңбекақы мемлекеттік қызметкерлерге 
жеке жылдық жоспарларды, мемлекеттік 
органдар үшін – стратегиялық жоспар
ларды орындағаны, министрлер және 
әкімдер үшін – мемлекеттік қызмет 
сапасының арнаулы индикаторларына 
қол жеткізіп, халықтың өмір сапасын 
жақсартып, инвестиция тартқаны үшін, 
Үкімет мүшелері үшін – интегралдық 
макроэкономикалық индикаторларға 
қол  жеткізгені  үшін жұмысының 
нәтижесіне қарай төленеді. Аспандағы 
айға қол созамыз дегенмен, оған жету 
мүмкін емес екені бесенеден белгілі. 
Сондықтан да, әр қызметші, мемлекеттік 
орган, әкімдер мен министрлер, Үкімет 
мүшелері өз жоспарларын бәрінен оза
мын деп емес, нақты нәтижеге жұмыс 
істеймін деп жоспарлағаны абзал. Соны
мен бірге, мемлекеттік қызметкерлердің 
лауазымдық еңбекақыларына өңірлік 
үйлестіру коэффициенттері қосылады. 
Бұл мәселе, әлі күнге дейін Еңбек 
заңнамасымен әлі  реттелген жоқ. 
Өңірлік коэффициентті енгізу үшін 
Қазақстан Республикасының «Еңбек 
кодексіне, «Мемлекеттік қызмет ту
ралы» Заңына және т.б. Нормативтік
құқықтық актілерге өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу қажет. Бұл бағытта 
еліміздің Мемлекеттік қызмет істері 
жөніндегі Агенттігі жұмыс атқаруы 
тиіс. Ұлт жоспарының сегізінші қадамы 
бойынша бір өңірден екінші өңірге 
ауысып келіп жатқан мемлекеттік 
қызметшіге жекешелендіру құқығынсыз 
қызметтік пәтерді міндетті түрде беру 
қажет екендігі айтпаса да түсінікті. 
Өзі үйсізкүйсіз жүрген қызметші 
жұмысын тиісті дәрежеде орындай ал
майды. Тоғызыншы қадам бойынша 
мемлекеттік қызметкерлердің тұрақты 
түрде оқу жүйесін заңды түрде бекіту, 
яғни, үш жылда бір рет кәсіби шеберлігін 
арттыру мақсатында құрылған ҚР 
Президентінің жанындағы Мемлекеттік 
басқару академиясы мен оның өңірдегі 
филиалдарының жұмысы дұрыс жүйеге 
қойылған. Әр мемлекеттік қызметші 
өзінің кәсіби біліктілігін шыңдап, түрлі 
семинарлар мен дайындық курстары
нан өтуге құқылы. Бұл – оның білімін 
жетілдіріп қана қоймай, мансаптық 
тұрғыдан жоғарылауына да септігін 
тигізеді. 

«100 нақты қадам» Ұлт жоспарын
да көрсетілген осы мақсатміндеттер 
тек қана әр мемлекеттік қызметшінің 
адалдығы мен кәсіби шеберлігінің 
арқасында жүзеге асып, еліміздің даму
ына серпін беруі тиіс. Ол үшін ең басты
сы, мемлекеттік қызметшілер бойында 
отансүйгіштік қасиеттері қалыптасқан, 
туған жері мен елі үшін қалтқысыз 
қызмет ететін жоғары парасатты тұлға 
болуы шарт. Сонда ғана, біздің Отаны
мыз – Қазақстан Республикасы эконо
микасы мықты, халқы байбақуатты, 
азаматтарының тұрмысы жоғары елге 
айналады. Сондықтан да, алға қойылған 
мақсатміндеттерді мемлекеттік ор
гандар мен азаматтық қоғам бірлесіп 
атқаруы қажет. Бірлік – түбі береке 
екендігін естен шығармай, бірлесіп 
қамал алатын кезең келіп жетті. 

Ербол ТЕМІРОВ,
Павлодар облысы әкімінің баспасөз 

қызметінің бас маманы 

дамыған елдердің парақорлықпен күрес 
саясатындағы келесі әдістерді пайдалану 
біз үшін оңтайлы болар еді. 

Біріншіден, сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы заңнаманы одан сайын жетілдіріп, 
ол заңдардың жүзеге асырылуын салалық 
органдар тарапынан қатаң бақылауға 
алу. 

Екіншіден, жемқорлықпен қазақ
стан  дық қоғамның бірігіп күрес жүргізуі, 
яғни, азаматтық қоғам институттарының 
белсенді жұмысы, сыбайлас жемқорлық 
фактілері  бойынша дерек берген 
қарапайым азаматтардың заңмен 
қорғалуы және ынталандырылуы. 

Үшіншіден, мемлекеттік атқарушы 
органдарда жемқорлыққа жол бермеу 
үшін қатардағы мемлекеттік қызмет
шілердің оңтайлы жұмысын баллдық 
жүйемен бағалап, олардың жалақысын 
есептеуде бонустық жүйені қолдану. 

Төртіншіден, мемлекеттік сатып 
алулар мен тендерлер өткізу барысында 
пайда болатын сыбайлас жемқорлық 
қатерлерін жою үшін бұл жұмысты ба
рынша ашық және жария түрде өткізу.  

Бесіншіден, азаматтық қоғам арасын
да сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілік 
дағдысын қалыптастыру мақсатында  
коррупциялық құқық бұзушылықтардың 
мониторингі мен сараптамасының жаңа 
түрлерін енгізіп, оларды кәсіби одақтар 
тарапынан талқылап, халықтың ара
сында түсіндірме жұмыстарын жүргізу. 
Сондайақ, сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес барысында халықаралық 
ұйымдармен байланыс орнату. 

Еліміздегі тәуелсіз саясаттанушы

жақсы түсінгендіктен өзінің 2015 жылғы 
20шы мамырда қабылданған «Бес 
институционалдық реформаны жүзеге 
асыру жөніндегі 100 нақты қадам» Ұлт 
жоспарының бірінші әрі басты рефор
масы «Кәсіби мемлекеттік аппарат құру» 
бойынша нақты міндеттер жүктеп, тиісті 
тапсырмалар берді. Ұлт жоспарының 
бірінші және екінші қадамдарына сәйкес 
мемлекеттік қызметке қабылдау төменгі 
лауазымдардан басталып, мемлекеттік 
қызметшілердің лауазымдық өсуі 
олардың іскерлік қасиеттерінің негізінде 
жүзеге асырылуы тиіс. Яғни, мемлекеттік 
қызметке тұрған азаматтар ендігі жерде 
төменгі лауазымда ең кемі үш жыл қызмет 
ету арқылы ғана ары қарай жоғарылауға 
мүмкіндік алады. Лауазымдық өсу 
жолы мемлекеттік қызметшінің «аға
көкелерінің» арқасында емес, оның 
жұмыстағы белсенділігі, тиянақтылығы, 
өз міндеттерін орындаудағы жоғары 
жауапкершілігі сияқты іскери қабі
леттерге ғана байланысты болады.   

Ұлт жоспарының үшінші және 
төртінші қадамында көрсетілгендей 
мемлекетт ік  қызметке  алғаш рет 
тұратын тұлғаларды үш сатылы іріктеу 
жүйесін енгізіп, оларға міндетті түрде 
сынақ мерзімін тағайындау арқылы 
мемлекеттік қызметке кездейсоқ кел
ген азаматтардан арылып, өз ісіне 
берілген, кәсіби қызметшілер санын 
арттыру көзделіп отыр. Бесінші қадамда 
айтылған мемлекеттік қызметкерлердің 
жалақысын оның жұмысының, жасаған 
еңбегінің нәтижесіне қарай өсіру. Бұл 
жерде көңілде қалатын түйткілді мәселе 
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№34 санда шыққан сөзжұмбақтың жауабы

Үндістан үкіметі Вардора 
қаласының маңында Гуджарат 
штатындағы жасанды көлге 
елдің ұлт көсемдерінің бірі, 
қоғам қайраткері – Валлабхаи 
Пательдің құрметіне арнап мүсін 
тұрғызып жатыр. 

Оның биіктігі – 182 метр. Астын дағы 
тұғыртасымен қоса есептегенде биіктігі 
240 метрді құрайды. Бұл Нью-Йорктағы 
«Азаттық» мүсінінен екі есе биік болса, 
қазіргі күндегі ең биік мүсін қытайдың 
Хэнань провинциясындағы 128 метрлік 
Буддадан 54 метр биік болады. 

Патель 1875 жылы 31-қазанда 
Үндістанның Надияад қаласында дүниеге 
келді. Жоғары мектепті бітіргеннен кейін 
заң факультетін тәмамдап, қорғаушы бо-
лып жұмыс істей бастады. 1900 жылдан 
бастап 1910 жылға дейін Годхра мен 
Балсад қалаларында қылмыстық істер 
бойынша қорғаушы болды, осы кезеңде 
Патель Үндістанның ең танымал және 
табысты адвокаттарының бірі еді. 1910 
жылы Лондонға барды. 1913 жылы 
Валлохайма Үндістанға қайтып келіп, 

Ахмедабад қаласында заңгер қызметін 
атқарды. 

Оның тұлға болып қалыптасуына 
Махатма Гандидің тигізген әсері өте 
зор. Патель Махатманың Үндістанның 
тәуелсіздікке жетуіне деген ұмтылысын 
қолдады және Гандидің адал ізбасары 
болды. 

Ағылшындардан Үндістан тәуелсіздік 
алғанан кейін Валлабхаи вице-министр 
қызметін атқарды. Патель Үндістанның 
шекараларын сақтап қалу жолында 
үлкен күш жұмсады. Халықты күшпен, 
қарумен емес, тыныш жолмен біріктірді. 
Елдің алдындағы осындай қызметі 

үшін халық оны «Сардар» (жетекші, 
көшбасшы) деп атап кетті. Валлабхаи 
Патель 1950 жылы 15 желтоқсанда Бом-
бейде қайтыс болған.

Бұл мүсіннің құрылысына Үндістан 
үкіметі 430 миллион доллар жұмсаған. 
Үндістанның премьер-министрі На-
рендра Модидің айтуынша, ескерткіш 
Үндістанның халықаралық беделін арт-
тырып, туристерді Гуджарат штатына 
тартады. Нодидің өзі жобаға 34 мил-
лион доллар қаржы бөлген. Құрылысқа 
5700 тонна болат пайдаланылған. 
Мүсінде көрмелер залы, мұражай, 153 
метр биіктікте тамашалау алаңы бо-
лады. Мүсін жағалауға 3,5 шақырым 
қашықтықта орналасқан. 

Жоба авторлары «Michael Graves 
Architecture & Design» компаниясы 
жетекшілерінің айтуынша, құрылыста 
күндіз-түні 2400 жұмысшы тынбай еңбек 
етіп жатыр және барлығы уақытылы 
аяқталады. Мүсіннің салтанатты ашы-
лу рәсімі 2018 жылдың 31 қазанына 
жоспарланған.

massaget.kz

Әлемдегі ең биік мүсін 

ӘЗІЛ-ШЫНЫ АРАЛАС

Директор лауазымына 
отырған әдепсіз бір кісі 

жүргізушісінен сұрайды:
– Айтшы шопыр бала! Есек 
пен шофердың арасында 

қандай айырмашылық 
бар?

Жүргізушісі біраз ойланып 
ұялған сыңай танытып:

– Білмедім, басеке, - дейді. 
Сонда бастығы:

– Есекке “ышша” десең 
тоқтайды, ал шопырға 

“тоқта” десең тоқтайды.
Жүргізуші бұған іштей 

ашуланады, бірақ бастығы 
болғандықтан, ешнәрсе 

айта алмайды. Біраз 
уақыттан кейін жүргізуші 

директордан сұрайды:
– Бір сұрақ сұрасам бола 

ма, басеке?
– Иә, сұрай бер.

–  Есек пен бастықтың ара-
сында не айырмашылық 

бар?
– Таппадым, айтшы жауа-

бын!
– Ант етейін басеке мен де 

таппадым...
***

Анатомия сабағынан 
емтихан өтiп жатыр. Про-

фессор:
– Адамның қай мүшесi 

“Махаббат символы” деп 
есептеледi?

– Әйелдiң бе, еркектiң бе?
– Еее, заман-ай, бiздiң 

кезiмiзде бұл сұраққа сту-
денттер “Жүрек” деп жау-

ап беретiн.
 ***

Бір келіншек дәрігердің 
қабылдауына келеді.

– Гинекологсыз ба?
– Жоқ, гинеколог емеспін, 

бірақ, қарап берейін…
***

Баяғыда бір апамыз 
жетінші күйеуге тиіп бара 

жатып: 
- Өстіп жүріп бұзылып кет-
песем болды ғой! - депті.

Дайындаған: Қажымұқан ҒАБДОЛЛА
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Атқарушы директор – 
Қаныш ЖАРЫЛҚАСЫН

Биылдан бастап Алаштың рухани 
көсемі, тіл ғылымының атасы Ахмет 
Байтұрсынұлының туған күніне 
орай Қазақстан халқы Тілдері күні 
5-қыркүйектен басталып отыр. Бір 
жағынан бұл дұрыс секілді. Өйткені, Кеңес 
империясы кезеңінде, қабылданғалы бері 
30 жылдай болса да, Тәуелсіздік алғалы 
27 жыл болса да толық орындалмай келе 
жатқан Тіл заңымыз енді Алаш көсемі 
Ахмет Байтұрсынұлының атын алғасын, 
серпіліс пайда болып, нәтижесін көрсетер 
деп үміттенеміз.

Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласына 
сәйкес «Туған жер» бағдарламасы аясында кесене Жәнібек ауданы Борсы 
ауылынан 12 шақырым жерде орнатылды. Кесененің ашылу рәсіміне қатысқан 
облыстық мәслихат хатшысы Мәлік Құлшардың айтуынша, Ғұмар Қараштың 
жерленген орны Қазақстанның 100 киелі орындарының қатарына енгізілген 
болатын. Осыған орай кесене орнату қолға алынған еді.

А – материалдың жариялану ақысы төленген

Сондықтан да, бүгін Астанадағы Қазақ
концерт залында Мәдениет министрлігі 
Тіл комитеті Шаяхметов атындағы «Тіл
қазына» ұлттық орталығында Қазақстан 
Халқы тілдер мерекесі аталып өтті.

Мәдениет және спорт министрі Арыс
танбек Мұхамедиұлы Мемлекеттік тіл 
мүддесі үшін қайрат көрсетіп жүрген 
бірнеше тіл күрескерлерін Құрмет грамо
тасымен марапттап, сыйлық тапсырды. 
Оның біреуіне біз де ие болдық. Сонымен 
бірге «Қазақ» радиосы ұйымдастырған 
Астананың 20 жылдығына арналған жас 
ақындар мүшәйрасының жүлдегерлері де 
марапатталды.

Жалпы, облыс бойынша «Рухани 
жаңғыру» бағдарламасы аясында 
көптеген жобалар қолға алынып, 
жаңадан әлеуметтікмәдени ны
сандар бой көтерді. Соның ішінде 
Ғұмар Қараштың кесенесі ерек
ше орын алады. Қазақ халқының 
азаттық алуын аңсап өткен Ғұмар 
Қараш «Көреміз бе?» деген өлеңінде 
сол қилы заманның өзіндеақ: 

«Жарық жолға бастаушыға ереміз бе, 
Ақ жүректі шын ерлерге сенеміз бе? 
Таза қанды, кірсіз жанды 

қазақ жұрты
 Өз алдына ел болғанын көреміз бе? 
Алдыартын мейлінше байқап алып, 
Төңіректе не бар, не жоқ, 

көзін салып,
 Өз тізгінін қазақ ұлы өзіне алып, 

Өз алдына жұрт болғанын көреміз 
бе?» – деген болатын. Бабамыздың 

МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ 
МЕРЕКЕСІ ҚҰТТЫ БОЛСЫН!

ҒҰМАР ҚАРАШТЫҢ 
кесенесі ашылды

Шарайна

Кеше ғана Астанада ұшақтан түссем, «Ақ 
жол» партиясы орталық офисінің алдында 
Астанадағы №2  аурухананың басшыла
рын Мемлекеттік тілді менсінбегені үшін 
кешірім сұратқан Мұқағали Балқыбаев бау
ырым күтіп тұр екен. Қазақ тілін қорғаймын 
деп қиын жағдайда қалғанда қолдау жасаған 

бізге, «Қазақ үні» ұлттық порталына 
алғысын айтуға әрі танысуға келген екен. 
Сайттың бас редакторы, дарынды ақын 
Азамат Тасқараұлын шақырып алып, кафе
ден үшеуміз шәй іштік. Мүдделес тілектес 
болған соң, бұрыннан араласып жүргендей 
әңгімеміз жарасып кетті. «Ержесіз жекпе
жек» күресінен Мұқағали Астана қаласы 
бойынша өткен чемпионаттың екінші орын 
жүлдегері екен. Ережесіз күрес шебері енді 
ереже түгілі, заңсыз тіл үстемдігіне қарсы 
күреске бел байлап отыр...

Біздің шақыруымызбен Мұқағали Тіл 
мерекесі жиынына да келді. Концерттен 
кейінгі жайылған дастарханға да ертіп 
барып, Тіл комитеті төрағасы Қуат Бо
раш және Ербол Тілешов бастаған тіл 
саласының басшыларымен, белгілі ақын
жазушылармен таныстырдым. Қуат Бораш 
Мұқағалиды кездесуге шақырды.

Мемлекеттік тіл және ұлт мүддесі 
үшін қайраты бойына сыймай жалындап 
тұрған Мұқағали бұл жиыннан қуаттанып, 
әсерленіп қайтты.

МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ МЕРЕКЕСІ 
ҚҰТТЫ БОЛСЫН!

Қазыбек ИСА

 МӘДЕНИЕТ

сол арманы бүгінде толығымен орын
далып отыр. Жиында аудан әкімі 
Азамат Сафималиев кесененің бой 
көтеруіне атсалысқан ел жанашыр
ларына ризашылығын білдірсе, 
облыстық мәдениет басқармасының 
басшысы Қадырболат Мұсағалиев, 
ғұмартанушылар, тарих ғылым
дарының кандидаты Бақтылы Бо
р а н б а е в а ,  ж у р н а л и с т  Қ а з ы б е к 
Қ ұ т т ы м ұ р а т ұ л ы  ж ә н е  б а с қ а л а р 
аталған шараның маңыздылығын, 
Ғұмар Қараштың есімін мәңгі есте 
қалдыру, оның бай мұрасын зерттеу 
жұмыстарының жалғаса беретінін 
атап көрсетті. Ғұмар Қараш атындағы 
қордың төрағасы Ахмедияр Батырха
нов құрылыс жұмыстарын атқарған 
азаматтарға алғысхаттар табыс етті.

Елжан ЕРАЛЫ


