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Қасым-Жомарт ТОҚАЕВ: Азат ПЕРУАШЕВ:

10-11
бет

7
бет

Наконец наступило «определение берега»: прозвучало первое Послание президента 
Касым-Жомарта Токаева, которое подготовил сам. Объяснил все четко, конкретно 
и по существу. Видно, что глава государства мониторит социальные сети и в курсе 
всего, чем живет общество, и остановился на многих вопросах, которые волнуют 
наших граждан. В отличие от предыдущих посланий не было пафоса и «планов 
громадье» на будущее, наоборот признаны недостатки, подняты злободневные 
простые проблемы и высказано желание менять сложившуюся ситуацию...

Жұмекең бір қызық адам еді. 
Қазір ойласам, бастан кешкен 
тамаша сәттер аз болмапты. 
Орындалмаған жалғыз арманым 
бар екен. Қызық! Арманым сол 
Жұматай да, мен де, әттең, ақын 
болмағанымызда ғой! Бақытты 
ғұмыр кешетін едік...

9-бет 4-бет

ҚАЗАҚ ТІЛІ ҰЛТАРАЛЫҚ 
ҚАТЫНАСТАР ТІЛІ 
БОЛАТЫН УАҚЫТ КЕЛДІ!

ӨТПЕЛІ КЕЗЕҢДЕ 
ӨЗГЕРІСТЕР КЕРЕК

КАК КАЗАХСКИЙ СТАЛ 
ЯЗЫКОМ ГОРОДСКИХ 
СУБКУЛЬТУР И УЛИЧНОГО 
ИСКУССТВА

13-бет

2000 jylǵy 11 tamyzdan shyǵa bastady

Р Е С П У Б Л И К А Л Ы Қ  Қ О Ғ А М Д Ы Қ - С А Я С И  А П Т А Л Ы Қ
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ОЛ КЕЗДЕ 
КҮН ЖАРЫҚ 

ЕДІ...

Мемлекеттік тілді білмеген 
адам мемлекеттік қызметке 
де, жоғары оқу орнына да 
қабыл дан бауы тиіс. Міне, 
сонда әркім, ешқандай 
мемлекеттің ақша-
сынсыз-ақ мемлекеттік 
тілді 1 жылда үйреніп 
алады. 30 жылда емес! 30 
жылда ешкім, ешқандай 
мемлекеттік қызметкер 
30 сөз үйренбесе, онда 
біздің бүгінгі күн талабына 
жауап бере алмайтын 
заңымыздың не құны 
қалды?
Жақында ҚР Президенті 
Қ.Тоқаевтың қабылдауында 
болып, қазақ тілінің ауыр 
ахуалы туралы сөз қозғаған 
белгілі жазушы Смағұл 
Елубай Тіл туралы заңымыз 
жайлы таяуда өткен 
Алматыдағы Жазушылар 
Одағындағы қаламгерлер 
жиынында «30 жылда түк 
бітірмеген заң» деп, тура 
бағасын берді.
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ҰЛТТЫҚ КЕҢЕС 
ҰЛТТЫҚ МҮДДЕНІ ҚОРҒАУЫ ТИІС

бет

Жұматай Жақыпбаев 
туралы жаңа кітаптан

СОТ ӨТКЕН САЙЫН 
ИСЛАМ ӘБІШТІ ЕМЕС, СОТ ПЕН 
АЙЫПТАУШЫЛАРДЫ АЯЙМЫН…

СЫБАЙЛАС 
ЖЕМҚОРЛЫҚҚА 
ҚАРСЫ КҮРЕС 
ОРГАНДАРЫНДА 
ПЕРІШТЕЛЕР 
ЖҰМЫС ІСТЕП 
ОТЫРҒАН ЖОҚ...

ЖҮЗ АЛПЫС МЫҢ ҚОЛ – 
ХАЛЫҚ ҮНІ, ХАЛЫҚ ДАУЫСЫ!

Қазыбек ИСА: 

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА,
ИЛИ СЕМЕРО С ЛОЖКОЙ У КАЗАНА

Қасым-Жомарт ТОҚАЕВ:
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ЖОЛДАУ: ЕЛІМІЗДІҢ ӘРБІР 
ТҰРҒЫНЫ ОҢ ӨЗГЕРІСТІ СЕЗІНУІ ТИІС

ӘКІМДЕР ЖОҒАРЫ ЖАЛАҚЫСЫН 
АҚТАП ЖАТЫР МА?

АЗИЯ  ҚАЛАМГЕРЛЕРІ  БАС ҚОСТЫ

Aqparat

БІРІНШІ БАСШЫЛАРҒА 
ЖАУАПКЕРШІЛІК ЖҮКТЕЛДІ

БИЫЛ АСТЫҚ ӨНІМІ ТӨМЕН

ХАЛЫҚ БОЖКОНЫҢ ҚЫЗМЕТТЕН 
КЕТУІН ТАЛАП ЕТУДЕ

Үкімет басшысы Асқар Мамин 
Президенттің Жолдауындағы 
тапсырмаларға сәйкес 
жалпыұлттық іс-шаралар 
жоспары дайындалатынын 
мәлімдеді.

«Жолдаудағы барлық ба
ғыттар бойынша жалпыұлттық 
ісшаралар жоспары дайында
лады. Мемлекет басшысының 
жолдауының іске  асырылуы 
толығымен қаржылай қамтамасыз 
етілуі қажет. Барлық мемлекеттік 
органдарға жалпыұлттық іс
ш а р а л а р  ж о с п а р ы  б о й ы н ш а 
ұсыныстарды Ұлттық экономи
ка министрлігіне 5 қыркүйекке 
дейін өткізуді тапсырамын. Ал 
ҰЭМ тиісті қаулы жобасын 7 
қыркүйекте Үкіметке енгізу ке
рек», – деді Асқар Мамин Үкімет 
отырысында. Премьерминистр 
өз сөзінде Мемлекет басшысына 
бекітуге өткізу үшін келесі оты

рыста жалпыұлттық ісшаралар 
жоспары мақұлдануы тиіс екенін 
жеткізді. «Мемлекет басшысының 
тапсырмасын орындауға бірінші 
б а с ш ы л а р  д е р б е с  ж а у а п т ы 
екенін назарларыңызға саламын. 
Президенттің әрбір тапсырмасын 
орындау қатаң бақылауға алы
нып, орындаудың нақты мерзімі 
белгіленуі қажет. Біз қойылған 
міндеттерді тиімді шешу бойынша 
үйлесімді жұмыс жүргізуіміз ке
рек», – деді Асқар Мамин. 

Биыл өткен жылға қарағанда 
1-1,5 млн. тонна астық кем 
бастырылады. Бұл туралы 
Үкімет отырысынан кейінгі 
баспасөз мәслихатында Ауыл 
шаруашылығы министрі Са-
пархан Омаров айтты. Осыған 
орай ел арасында нан бағасы 
қымбаттауы мүмкін деген күдік 
те жоқ емес.

«Жыл басынан нан бағасы 
қымбаттап келе жатыр дегеніңіз 
дұрыс емес. Себебі жылдың ба
сында осы жерде брифинг өткізіп, 
нан бағасын ұстап тұру үшін 
Азықтүлік келісімшарт корпо
рациясы 100150 мың тоннаға 
дейін астықты нан пісіретін 
комбинаттарға төмендетілген 
бағамен сататындығын айтқанмын. 
Сол бидайдың 100 мың тоннасын 
саттық. Нанның бағасы содан бері 
тұрақты», – деді министр БАҚ 
өкілдерінің сауалына орай.

С о н ы м е н  қ а т а р  о л  а у а 
райының қолайсыздығына бай
ланысты биылғы жылы 11,5 млн. 
тонна астық кем жиналатындығын 
айтты.«Астықтың кем жина
луы ішкі нарыққа әсер етпейді. 

Өйткені, 19 млн. тонна астық жи
найтын болсақ, оның 9 миллионы 
ішкі нарыққа қалады. 78 млн. 
тоннасын экспортқа шығарамыз. 
Ар жағында 2 млн. тағы қалады. 
Оның үстіне былтырғы жылдан 
қалған ауыспалы 1,5 млн. астық 
бар.  Сонымен ішкі нарықты 
қамтамасыз етуге астық көлемі 
жеткілікті болады. Бұған қоса, 
нан пісіретін кәсіпорындарды 
ұнмен, құс фабрикаларын жемдік 
астықпен қамтамасыз ету үшін 
корпорация сатып алатын 1 млн. 
тоннаның 150 мың тоннасын нан 
пісірушілерге, 100 мың тонна
сын құс фабрикаларына резервте 
ұстап отырамыз», – деді Сапархан 
Омаров.

Мәжіліс төрағасының орын-
басары Владимир Божконың 
сөзі халықтың ашу-ызасын 
туғызуда. Осыған байла-
нысты әлеуметтік желіде 
Божкоға пікірін ашық әрі 
қатқыл айтқандардың қатары  
көбейе түсті. Тіпті, оны 
депутаттықтан кетіру туралы 
пікірлер де айтыла бастады, – 
депжазды «Қамшы» сайты.

Ескерте кетсек, Мәжіліс 
вицеспикері Владимир Бож
ко «халық биліктің не істеп 
жатқанын көріп, түсіністік та
нытуы керек. Иә, үш жыл ішінде 
халықты әлеуметтік қолдау 17 
есеө сті. Бұл үшін, кешіріңіз 
мені, қазақстандықтар билікке 
тізерлеп тұрып алғысын айтуы 
керек» деген болатын.

О с ы ғ а н  б а й л а н ы с т ы 
әлеуметтік желіде өзпікірін 
білдірген Мұхтар Тайжан «Осы 
сөзі  үшін Владимир Божко 

Қазақстан халқынан кешірім 
сұрауы керек» дейді.

– Сіз депутатсыз, нақты 
а й т қ а н д а ,  в и ц е  с п и к е р с і з , 
с і з  б а л а л а р ы ң ы з б е н  н е м е 
се немерелеріңізбен  солай 
сөйлесіңіз. Қазақстан халқымен 
емес.  Егер Божко халық алдында 
кешірім сұрамайтын болса, онда 
«НұрОтан» партиясының аталған 
лауазымға лайықты, лайықсызын 
қарайтын болсын», – деді қоғам 
белсендісі Мұхтар Тайжан фейс
бук парақшасында.

«Президент туралы» 
конституциялық заңның 12-ба-
бына сәйкес, мемлекет басшысы 
жыл сайын халыққа елдегі ахуал 
және республиканың ішкі және 
сыртқы саясатының негізгі 
бағыттары туралы ауызша не-
месе жазбаша Жолдау жасауға 
құқылы. Қазақстан Президенті 
Қасым-Жомарт Тоқаев ұлықтау 
рәсімінен кейін алғаш рет 
халыққа Жолдау арнады.

«Мен халыққа берген уәде
лерімді  міндетті  түрде орын 
д а й м ы н ! »  А л т ы н ш ы  ш а қ ы 
рылымдағы Парла менттің 5ші 
с е с  с и я с ы н  а ш қ а н  Қ а з а қ  с т а н 
Президенті ҚасымЖомарт Тоқаев 
халыққа арнаған жолдауында 
айтылған бұл мәлімдеме көпші
ліктің көкейіне жаңа бір сенім 
ұялат қандай болды.Жолдауда 
елімізді толғандыратын көптеген 
мәсе лелер қозғалды. Соның ішінде 
экономика, ішкісыртқы саясат, 
халықтың әлеуметтіктұрмыстық 
жағдайын көтеру, білім, медицина 
саласын дамыту алдымен баса ай
тылды.Ұлттық қорды тиімді пай
далану мәселесі қаралып, еліміздің 
бюджеті екі негізгі мақсатқа бағыт
талуы тиіс – экономиканы дамыту 
және әлеуметтік мәселелерді шешу, 
еңбекақы төлеу деңгейін арттыру.

Әсіресе,  ұлтымызды ерек
ше алаңдатып келген көкейкесті 
мәселе – қазақ жерінің ешкімге 
сатылмайтынын қадап айтқаны 
көңілге қонымды болды. «Мем
лекет басшысы ретінде тағы да 
мәлімдеймін: жеріміз шетелдіктерге 

Төмен еңбекақымен күн көріп, 
бірді-бірге жалғаған қарапайым 
халықтың басым бөлігі біздің 
лауазымдылардың шайлығын 
былай қойғанда айлығының 
қандай көлемде екенін біле 
бермейді. Жақында елорда әкімі 
Алтай Көлгінов қанша жалақы 
алатынын айтты, – деп хабар-
лады «Хабар 24» агенттігі.

«Сұхбат» бағдарламасы кезінде 
қала басшысы елордаға ауысқанына 
қарамастан жалақысы өзгермегенін 
ашық айтты. Батыс Қазақстан 
облысының әкімі болып тұрғанда 
ол 762 000 теңге айлық алады екен. 
«Жалақым өзгеріссіз қалды, алайда 
еңбек өтіліне байланысты көбейіп 
отырады. Онда жаңа ештеңе жоқ. 
Жұмыс тура сол сияқты, алайда 
елордада жүктеме көбірек», – деп 
ағынан жарылыпты А.Көлгінов. 
Бас қала Көлгінов үшін бөтен емес, 
ол 11 жыл елордада тұрған. Қазір 
лауазымдыларға талап қойылып 

Елордада Азия елдерінің қаламгерлері бас қосқан І форум 
өз жұмысын бастады.

Жүздеген жазушылар жиналып, әркім өз елдеріндегі 
әдебиетке қатысты мәселелері мен жетістіктерін, ағымдарын 
ортаға салып, өзара жүздесіп пікір алмасады. Әрине, мұндай 
кездесулердің қаламгерлерге берері көп, өзге елдердегі 
әріптестерінің шығармашылығымен танысып, тәжірибе ал
масып, өз жетістіктерін де жеткізуге мүмкіндік алады. Айта 
кетелік, осы тектес ірі шығармашылық кездесу сонау 1973 
жылы Алматыда АзияАфрика қаламгерлерінің басын қосқан 
болатын. Жарты ғасырға жуық уақыттан соң өтетін бұл фо
рум біздің қаламгерлерге жаңа серпін береді деп сенеміз.

сатылмайды. Оған жол берілмейді. 
Бұл мәселе бойынша қауесет та
ратуды доғару керек. Бірақ жерді 
тиімді пайдалануды қамтамасыз 
ету – біздің міндетіміз». – деді мем
лекет басшысы.

Сонымен қатар, ҚасымЖомарт 
Тоқаевтың «Қазақ тілінің мәртебесі» 
туралы мәлімде месінің де маңызы 
зор дер едік. «Қазақ тілінің мемле
кеттік тіл дәрежесіндегі деңгейі 
көтеріліп келеді. Қазақ тілінің 
ұлтаралық қатынас тіліне ай
налатын уақыт келді. Бұл үшін 
барлығымыз жұмыла әрекет етуіміз 
қажет», – деді Президент.

Жолдауда отандастарымыздың 
құқығын қорғау мен олардың 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету де 
сөз болды. Ол үшін құқық қорғау 
орындары мен сот саласына күрделі 
реформа қажеттігі айтылды. Сөз 
бостандығы  мен адамдардың өз 
ойпікірін еркін білдіретін бейбіт 
мақсаттағы шаралар өткізетін 
орынды қаланың шетіндегі таса 

жатқанмен әлеуметтік желідегі 
парақшаларын өзі жүргізбейтінін 
мойындапты.

Ия, біздің әкімдер, минис
трлер мен депутаттар жалақымыз 
мардымсыз деп айтуға ауыздар 
бармайтыны анық. Халық есебінен 
олардың тұрмыстық жағдайы 
толықтай жасалған, ешқандай 
таршылық көріп отырған жоқ. Таң 
атқаннан күн батқанға дейін ауа 
райының ыстықсуығына қарамай 
құрылыста немесе жер астында 
кеніште өмірлерін қатерге тігіп 
ақ тер, көк тер боп еңбек еткен 

жерлер емес, орталықтан лайықты 
орын белгілеу тапсырылды. Егер 
заң бұзушылыққа жол берілсе 
қатаң шаралар қолданылатыны да 
ескертілді. 

«Әлеуметтік және этникалық 
топтар арасындағы келісім – бүкіл 
қоғамның бірлескен еңбегінің 
нәтижесі. Осыған орай, саяси 
үрдістерді саралап, бірлігімізді 
нығайта түсу үшін нақты шаралар 
қабылдау керек. Қазақ халқының 
мемлекет құраушы ұлт ретіндегі 
рөлін бекемдеп, этносаралық 
татулық пен дінаралық түсіністікті 
қалыптастыра беруіміз қажет»  
дедіқоғамдық келісімді нығайту 
туралы өз ойын білдірген прези
дент. Сөйтіп жаңадан сайланған 
президентіміздің алғашқы жолдауы 
халыққа жол тартты. Енді онда 
айтылған бағдарламаларды нақты 
іске асыру міндеті тұр еліміздің 
алдында. Қалай болғанда да әрбір 
т ұ р ғ ы н д а р ы м ы з  о ң  ө з г е р і с т і 
сезінуге тиісті. 

жұмысшылар да ондай жалақыны 
өңі түгіл түсінде көрмейді. Жоғары 
жалақысынан бөлек қызмет ба
бын пайдаланып көлденең та
б ы с  т а б а т ы н д а р ы  д а  ж а с ы 
рын емес. «Байдың асын жарлы 
қызғаныптының» керін келтірмей
ақ қоялық. Мәселе, сол лауазымды
лар халық есебінен алатын жоғары 
жалақыларын ақтап жатыр ма? 
Мемлекеттік бағдарламаға бөлінген 
қомақты қаржыны уақытында 
мақсатты игермей, орынбасарлары 
жемқорлыққа салынған жоғары 
лауазымдылардың қызметі  қызып 
тұр деп айту қиын. Бұл өз алдына 
жеке талдауды талап ететін үлкен 
мәселе. Жоғары жалақы алып, 
ештеңе бітірмей жайылып жүретін 
басшылардан арылатын күн бола 
ма? Көлгінов айтқандай еңбек өтілі 
мен лауазымына емес, әкімдер мен 
министрлерге атқарған қызметінің 
нәтижесіне қарай жалақы төлейтін 
жаңа тәсілді қолданатын уақыт 
жеткен сияқты.
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Алғашқылардың қатарында 
с ө з  б е р г е с і н ,  м е н  Ұ л т т ы қ 
Кеңестен халқымыздың үлкен 
үміт  күтіп отырғанына баса 
назар аудардым. «Бүгінгі күні 
қоғамда күйіп тұрған мәселелер 
Ұлттық Кеңесте қаралуы керек. 
Ол маңызы зор мәселенің бәрі 
тек билікке ұсыныс болып қана, 
сөз жүзінде қалмай, өз шешімін 
тауып, нәтижелі болуы керек. 
Сонда ғана бүгінде билікке бей
жай қарайтын халықтың Ұлттық 
Кеңеске үміті арта түседі.

Сонымен бірге Әлеуметтік 
топ атына кеңірек ауқым беру 
үшін Әлеуметтікмәдени немесе 
Әлеуметтік рухани топ деп атау ке
рек. Негізі Ұлттық идеологиялық 
мәселелерді төртінші топ ретінде 
жеке құрса, тіпті дұрыс болар еді» 
деген ұсыныс енгіздім.

Бұл ұсынысты менен кейінгі 
сөйлеген белгілі журналист, қоғам 
қайраткері Сейдахмет Құттықадам 
бастаған кеңес мүшелері қолдап 
шықты.

Ақтаудан ат арытып келген 
маңғыстаулық қоғам қайраткері 
Жәнібек Қожық Ұлттық Кеңестің 
тілі – мемлекеттік тіл болуы 
керек тігін талап етті. «Парламент 
пен Үкімет орыс тілінде сөйлейді, 
енді ұлттық Кеңес те орыс тілінде 
сөй лесе, біздің олардан айырма
мыз қандай?», – деп түйіндеді ол 
өз сөзін.

Жиынды қорытқан ҚР Пре
зиденті Әкімшілігі  басшысы 
Қырымбек Көшербаев жинал
ғандарға Ұлттық Кеңес мүшесі 
куәлігін тапсырды.

Содан соң Ұлттық Кеңестің 
жұмысы жасақталған үш топта 
жалғасты.

ҚАЗАҚТЫҢ ҚҰҚЫН КІМ 
ҚОРҒАЙДЫ?!.

Белгілі саясаттанушы Берік 
Әбдіғалиұлының ұсынысымен 
Ұлттық Кеңестің Әлеуметтік
м ә д е н и  ж ұ м ы с  т о б ы н ы ң 
жетекшісі болып бекітілген қоғам 
қайраткері Мұрат Әбенов сағат 
тілімен топ мүшелерінің бәріне 

ҚР Президенті жанындағы Ұлттық Кеңестің алғашқы жұмыс күні 
басталды. Ұлттық Кеңесті ҚР Президенті Әкімшілігі басшысы, Ұлттық 
кеңес төрағасының орынбасары Қырымбек Көшербаев ашып, жүргізіп 
отырды. Президент кеңесшісі, Ұлттық Кеңес хатшысы Ерлан Қарин 
ұйымдастыру жұмысы бойынша хабарлама жасады. 
Кеңес жұмысына ҚР Президенті көмекшісі Мәулен Әшімбаев қатысып 
отырды.
Ұлттық Кеңесте Саяси модернизация, Әлеуметтік-мәдени және 
Экономикалық үш жұмыс тобы құрылды.
Күн тәртібіндегі мәселе бойынша оншақты адам сөз сөйлегенін 
хабарлап кеткенбіз.

сөз беріп шықты. Ең алдымен 
топтың атын Әлеуметтікмәдени 
топ деген ұсынысқа келістік. 
Екінші мәселе жұмыс барысын 
реттеуге байланысты ұсыныстар 
айтылды. Үшінші, негізгі мәселе 
 6 қыркүйек күні өтетін Ұлттық 
Кеңестің алғашқы мәжілісіне 
қандай тақырыптарды шығару 
керектігін анықтау.

Мен Ұлттық Кеңестің көш
пелі мәжілісі болатын болса, 
Әлеуметтік топ сапарын алды
мен ашық күнде аспаннан бомба 
жауған Арыс қаласынан бастауды 
ұсындым. Арыстықтардың ары
зын тыңдап, күз түсіп келе жат
қанда ең алдымен баспана мәсе
лелерінің тезірек шешімін табуға 
ықпал етуіміз керектігін айттым.

Қазақстан Киноматографи
стер одағының төрағасы, режис
сер Ермек Тұрсынов мәдениет 
саласын,  Мәжіліс  депутаты 
Бекболат Тілеухан, Ұлттық ау
дарма бюросы төрағасы Рауан 
Кенжеханұлы, саясаттанушы Са
ясат Нұрбек және Мұрат Әбенов 
білім берудегі түйткілдерді, Ауыт 
Мұқибек көшіқон мәселесін сөз 
етті. Бекболат Тілеухан сонымен 
бірге Ұлттық арнадан бастап, 
телеарналардың бәрінде ән мен 
жеңілтек шоу хабарлардың қаптап 
кеткеніне қынжылыс білдірді.

Заңгер Айгүл Орынбек қазір 
қазақтың құқы қорғалмай, қан
дай кикілжің болса да, алдымен 
қазақтар жазықсыз жәбірле не
тінін айтты. «Түркістан облысы 
Жетісай ауданында Фирдоуси 
деген тәжік ағайындардың ауылы 
бар. Ол мемлекет ішіндегі мем
лекет. Мектеп директоры болып, 
бір қазақ әйелі барып еді, күнде 
қоқанлоққы жасайды. Жағын 
сындырды, мәшинесін қақты. 
Телефонына күнде «Тез бұл мек
тептен кетпесең өзіңді немесе 
қызыңды өлтіреміз» деп жазба 
жібереді. Бәрінің нақты дәлелі 
бар. Жәбірленуші мектеп дирек
торына қорғаушы болған маған 
«Сен қалай біздің рұқсатымызсыз 
біздің ауылға кіресің?» деп, 
қорқытпақшы болды.Бұларға заң 

хы терең Ұлытауға Қазақстан 
П р е з и д е н т і  Қ а с ы м  Ж о м а р т 
Тоқаевтың кешегі ұлт тарихындағы 
рөлі зор Ұлытауға сапары мен 
ұлағатты сөздері рухымызды 
көтеріп, еңсемізді биіктетіп кетті. 
Еуразия кеңістігіндегі ерекше зор, 
алып империя Алтын орданың 
750 жылдығын мерекелеу туралы 
елдік маңызы ерекше бағалы ба
стама жасаған мемлекет басшысы: 
«Шыңғыс ханның үлкен ұлы – 
Жошының мазары қазақ жерінде 
тұрғанын бүгінде еліміздегі және 
шетелдегі жұртшылықтың көбі 
біле бермейді.  Оның тарихи 
тұлғасына әлемнің назарын ауда
рып, кесенесін мәдени туризм ны
санына айналдыру – өте маңызды 
міндет», – деп атап өтті.

Иә, Алтын Орданың атасы 
Жошы ханның тұлғасын асқақтату 
– түгел түркіге ортақ игілікті іс. 
Ал Алтын Орданың алғашқы 
астанасы Сарайшық та, Алтын 
Орданың тізгінін баласы Бату 
ханға тапсырып кеткен әкесі ұлы 
хан Жошы да Қазақ жерінде жа
тыр… Жошы – Шыңғыс ханның 
б і р і н ш і  ә й е л і ,  қ а з а қ  қ ы з ы , 
қоңырат Бөртеден туған тұңғыш 
ұлы. Әрі Жошы ханның Ұлытауда 
таққа отырғанына 2023 жылы 800 
жыл толады. Міне, Қазақстан 
Президенті айтқандай, Жошы 
ханға әлем назарын нағыз аударар 
кезең басталды деуге болады.

Бұған ұлт зиялылары не дейді? 
Қазақтың тарихынан, аңызы мен 
күйлерінен берік орын алған Ал
тын Орда мен Жошы хан тұлғасы 
әдебиетіміз бен мәдениетімізде, 
ғылым мен кино және бейнелеу 
өнерінде қалай көрініс таппақ! 
Рухымызды көтерер алып импе
рия Алтын Ордамыздың тари
хын күнделікті нәр берер рухани 
айналымға қалай қосамыз? Иә, 
мектеп пен жоғары оқу орындары 
оқулықтарында бұл бағалы да, 
баянды тақырыпқа басты назар 
аудару керек.

Сонымен, Ұлттық Кеңестің 
жұмыс тобы жиынын қорытқан 
Берік Әбдіғалиұлының: «Ұлттық 
Кеңестің 6 қыркүйектегі алғашқы 
мәжілісінде мемлекеттік тіл, шет 
тілдерін оқыту, жалпы ұлттық 
мүддені қорғау, рухымызды көтеру 
мәселелері туралы Қазыбек Иса, 
білім беру мәселесі жайлы Са
ясат Нұрбек сөйлесін», – деген 
ұсынысын кеңес мүшелері бір 
ауыздан қолдады.

Енді Ұлттық Кеңестің алғаш
қы мәжілісі 6 қыркүйекте ҚР Пре
зи денті, Ұлттық Кеңес төра ғасы 
Қ.Тоқаевтың қатысуымен өтеді.

Қазыбек ИСА,
ҚР Президенті жанындағы 

Ұлттық Кеңес мүшесі

бар ма, жоқ па? Қазақтың құқын 
кім қорғайды», – деді ашынып.

Жұмыс  тобында сөйлеген 
к е ң е с  м ү ш е л е р і н і ң  б а с ы м 
бөлігі ,  Қазақ тілінің қазіргі 
а у ы р  ж а ғ д а й ы н а  а л а ң д а д ы . 
Атап айтқанда, жазушыжур
н а л и с т ,  « Қ а з а қ  ә д е б и е т і » 
газетінің бас редакторы Дәурен 
Қуат, заңгер Айгүл Орынбек, 
дінтанушы Қайрат Жолдыбайұлы, 
маңғыстаулық Жәнібек Қожық, 
саясаттанушы Берік Әбдіғалиұлы 
қазір қоғамда күйіп тұрған мәселе 
– ең алдымен мемлекеттік тіл 
мәсе лесін шешіп алу керектігіне 
баса назар аударды.

Мәжіліс депутаты, коммунист 
Жамбыл Ахметбеков әдеттегідей 
өз репертуарынан айнымай, 
Тәуел сіздік алғанымызға 28 
жыл болса да, «Тіл туралы заңға 
тиісу әлі ерте» деген сөз айтты. 
Бекболат Тілеухан: «Тіл туралы 
заңның тек бір ғана 23ші бабын 
өзгертсек, жетіп жатыр, ертең 
қырғын айқайшу болады, оның 
не керегі бар» деген ойын білдірді.

Мен екі депутатқа: «Ұлттық 
К е ң е с т і  қ ұ р ғ а н  Қ а з а қ с т а н 
П р е з и д е н т і  Қ а с ы м  Ж о м а р т 
Тоқаев «Ұлттық Кеңес халықтың 
үнін билікке жеткізуі керек», 
– деп атап тұрып айтты. Енде
ше, халықтың 30 жылдан бері 
ең бірінші талап етіп отырғаны 
– Мемлекеттік тіл туралы заң! 
Ешнәрсеге тиіспей, ескі заңды 
шұқылап қана қойып, есіміз кетіп 
отырсақ, онда ел үмітін оятып, 
Ұлттық Кеңесті не үшін құрдық?!» 
– деп қарсылық білдірдім. Заңгер 
Айгүл Орынбек те: «Біз де енді 
депутаттар сияқты тыптыныш, 
бәріне бас шұлғып отыра беруіміз 
керек пе? Ел қазір биліктің 
сөйлейтін тілін түсінбейді?! – деп 
салды...

МЕМЛЕКЕТТІК 
ТІЛ ТУРАЛЫ ЗАҢ КЕРЕК

Иә, Тәуелсіздік алғанына 28 
жыл болған мемлекетімізде әліге 
дейін Мемлекеттік тіл туралы заң 
жоқ!

2012 жылы «Ақ жол» партия
сының жасаған Мемлекеттік тіл 
туралы заң жобасын, яғни Қазақ 
тілі туралы заң жобасын Қазақ 
үкіметі өткізбей тастады.

Енді Мемлекеттік тіл туралы 
мықты заңды халықтың қол дауы
мен, Ұлттық Кеңестің ұйға ры мы
мен Парламент қабылдауы тиіс. 
Өйткені, Елбасымыздың өзі «Елді 
біріктіруші фактор – мемлекеттік 
тіл» деп мәлімдегені белгілі. Сөз 
өте дұрыс айтылды – бір тіл бол
май бірік пейді ел! Тек осы әдемі 
сөз әдет тегідей іс жүзіне аспай 
келеді.

Ең алдымен мемлекеттік тілдің 
– қазақ тілінің қажеттілігін туды
ратын, әр адамға міндеттейтін заң 
қажет.

Мемлекеттік тілді білмеген 
адам мемлекеттік қызметке де, 
жоғары оқу орнына да қабыл
дан бауы тиіс. Міне, сонда әркім, 
ешқандай мемлекеттің ақша
сынсызақ мемлекеттік тілді 1 
жылда үйреніп алады. 30 жылда 
емес! 30 жылда ешкім, ешқандай 
мемлекеттік қызметкер 30 сөз 
үйренбесе, онда біздің бүгінгі күн 
талабына жауап бере алмайтын 
заңымыздың не құны қалды?

Жақында ҚР Президенті 
Қ.Тоқаевтың қабылдауында 
болып, қазақ тілінің ауыр аху
алы туралы сөз қозғаған белгілі 
жазушы Смағұл Елубай Тіл ту
ралы заңымыз жайлы таяуда 
өткен Алматыдағы Жазушылар 
Одағындағы қаламгерлер жиы
нында «30 жылда түк бітірмеген 
заң» деп, тура бағасын берді.

Шет тілін бірінші сынып
тан оқыту туралы келешегімізге 
кесір келеңсіздікке бұрыннан 
қарсылығын танытып келе жатқан 
Қазақстан Президенті Қ.Тоқаев 
мұғалімдердің тамыз кеңесінде 
бұл мәселеге нүкте қойды де
сек те болады. Енді атааналар 
қалауымен шет тілін екінші
үшінші сыныптардан немесе 
бесінші сыныптан кейін оқыту 
мәселесі күн тәртібіне шықты. 
Негізі бір тоқтамға келіп, шет 
тілін бастауыш сыныптан кейін 
оқыту дұрыс деп білеміз. Өйткені, 
дүние жүзілік тәжірибе бойынша 
бала 12 жасқа дейін тек өзінің ана 
тілін емуі керек. Әлемнің бір де 
бір елінде үш тіл оқытылмайды. 
Әр мемлекетте бастауыш сы
ныпта балалардың тек өз тілінде 
оқуының артықшылығы және 
бастауыш сыныпта шет тілінде 
оқудың зияны туралы тұжырым 
ғылыми дәлелденген қағида екені 
ақиқат. Бұған мың бір мысалдың 
бірі ретінде Жапония секілді озық 
ойлы дамыған мемлекеттерді 
алсақ та жеткілікті.

Ал кезінде шет тілін бастау
ыштан кейін оқыпақ, Біріккен 
Ұлттар Ұйымы төрағасының 
орынбасарлығына дейін көте
рілген, әлем мінберінде ағыл
шынша талай сөйлеп жүрген, 
бүгінде Қазақстан Президенті 
болып отырған ҚасымЖомарт 
Тоқаев тың тұлғасы нағыз көрнекті 
үлгі, – өзі айтқандай, балаға шет 
тілін бастауыштан кейін оқыту – 
тал қылаусыз таңдау, өмірлік өзекті 
қағида екенін анық білдіріп тұр!.

Ұлттық идеологияның кемдігі 
көзге ұрып тұрған елде Ұлттық 
рухты көтеру бүгінгі күннің ең 
маңызды талабы. Кешегі тари

ҰЛТТЫҚ КЕҢЕС 
ҰЛТТЫҚ МҮДДЕНІ 
ҚОРҒАУЫ ТИІС
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– Азат Тұрлыбекұлы, Прези-
дент сайлауынан соң әлеуметтік 
желілер билікті сынап, саяси 
бағытты өзгерту және т.б. талап-
тарды жиі қоя бастады. Сіздің 
ойыңызша, ол талаптар орынды 
ма?

–  Ш ы н ы м е н  д е ,  б и л і к 
қарапайым кейіпке еніп, жұртқа 
жақындауға тырысуда. Қоғам 
белсенділері мен әлеуметтік 
ж е л і  қ о л д а н у ш ы л а р ы м е н 
санасуға міндеттіміз, олардың 
құқықтарына құрметпен қарап, 
ақылға сыйымды ойпікірлерін 
кәдеге жаратуымыз керек. Де
генмен, ұлттың бақуатты өмірі 
жөніндегі жауапкершілік кез 
келген жағдайда мемлекеттің 
м о й н ы н а  ж ү к т е л е т і н і н  д е 
ұмытпау керек. Одан бөлек, 
м е м л е к е т  м ү д д е с і  т а л а п 
етіп тұрса,  билік кей кез
де жалпыға бірдей ұнамауы 
мүмкін шешімдер қабылдауға 
да мәжбүр болады. Қоғамның 
өзгеріп жатқаны жасырын емес. 
Мәселе осы жүйені, жаңадан 
пайда болған тіршілік ахуалы
на – оның ішінде, әлеуметтік 
желіге бейімдеу. Тек сонда 
ғана бұл жүйе бір жағынан кері 
байланыстың сенімді арнасына 
және биліктің халық алдында 
есеп беру құралына айналып, 
екінші жағынан мемлекеттің 
халықты оңтайлы басқарып, 
өзекті мәселелерді жылдам 
шешуіне мүмкіндік береді. 
Өзгерістер қажет, онсыз бол
майтын да сияқты. Бірақ оларды 
бірнеше қадамға болжап, жо
спарлап қою керек.

– Адамдардың ұсынған та-
лаптары да осы емес пе: сай-
лау тәртібін өзгерту, тәуелсіз 
депутаттарға жол ашу, партия 
құруды жеңілдету және т.с.с…

–  М ұ н д а й  и д е я л а р 
талқылануы тиіс. Кез келген 
саяси жүйе уақыт талабына сай 
өзгеріп дамып отыруы шарт. 
Бірақ мен өзгерісті басқадан 
бастар едім. Жақсы депутат 
пен дұрыс партияны таңдау 
жеткіліксіз. Мұндайда, мем
лекет саясатын анықтайтын 
м ү м к і н д і к т е р д і ң  б о л у ы 
маңыздырақ. Бұл не деген сөз? 
Ең алдымен, бұл – қаржы жағы, 
себебі онсыз бірдеңені бастау 
мүмкін емес.

Атқарушы органдардың 
қарсылығына қарамастан, сай
лаушылардың мұқтаждарына 

сәйкес мәслихат пен парла
ментке бюджет қаражатын 
қайта бөлу құқығын беру ке
рек.  Бүгінде заң бойынша 
депутаттың бірдебір бюджеттік 
ұсынысы үкімет рұқсатынсыз 
қ а р а с т ы р ы л м а й д ы .  А л , 
с а й л а у ш ы л а р д ы ң  с е н і м і н 
арқалаған, олардың алдын
да есеп беретін министрлер 
емес, депутаттар ғой. Әрине, 
д е п у т а т т а р д ы ң  т і к е л е й 
б ю д ж е т т е н д і р у  қ ұ қ ы ғ ы н 
белгілі бір үлес мөлшерімен 
(бюджет шығынының бірекі 
процентімен) шектеген абзал, 
бірақ оның қандай да болса, 
болғаны абзал. Егер депутаттар 
сайлаушылардың талаптілегі 
бойынша тікелей қаржыландыру 
өкілеттігіне ие болғанда, бүгінгі 
күні көпбалалылар мәселесі 
өткір қойылып, тұрғын үй 
т а п ш ы л ы ғ ы  о р ы н  а л м а й 
тын, ал Арыстағы қаружарақ 
қоймалары бұдан 10 жыл бұрын 
шығарылатын еді. Мемлекеттің 
мүмкіндіктері  шексіз  емес 
және ол нақты бюджетпен 
белгіленеді. Бірақ болса да 
елдегі мемлекет қаражатының 
қомақты бөлігі бюджеттен тыс 
бөлінуде. Сол себепті келесі 
маңызды қадамдардың бірі – 
барлық мемлекеттік қаражатты 
қоғамның бақылауына алу. 
Біріншіден, бұл – ұлттық ком
паниялар мен мемлекеттік 
кәсіпорындардың бюджеттері. 
Б ұ л  с е к т о р  м е м л е к е т т і ң 
қаржылық мүмкіндіктерін 
азайтып, байлар мен кедей
лер арасындағы әлеуметтік 
а л ш а қ т ы ғ ы н а  н е г і з  б о 
лып отыр. Осы арада сыбай
лас жемқорлық жайындағы 
д а у  д а м а й л а р ,  ж ы м қ ы р у 
жағдайлары ұдайы орын алуы; 
сыртқы қарыздың қомақты 
ү л е с і н  к в а з и м е м л е к е т т і к 
мекемелердің құрауы; орасан 
зор шығындарға қарамастан, 
менед жерлер өздеріне мил
лиондаған сомадағы сыйақы 
жаздыруы және т.с.с. Сон
д ы қ т а н  м и н и с т р л і к  п е н 
әкімдіктердің қарамағындағы 
«РГП» мен «ТОО»лар, Ұлттық 
компаниялар мен олардың 
еншілестерінің бюджеті толық 
ашық болып, республикалық 
пен аймақтық бюджетке кіріп, 
басшылары құзырлы органдарға 
нәтижелері туралы есеп беру
ге тиіс. Екіншіден – атаулары 

түрлі болғанымен (жинақтау, 
сақтандыру және т.б.), мәнісі 
бір – қосымша салық есебіндегі 
барлық міндетті төлемдер. Егер 
медициналық және әлеуметтік 
сақтандыру қаражатының иесіз 
пайдаланылуын, Бірыңғай 
жинақтау зейнетақы қорының 
ш а ш ы л у ы н а  б а й л а н ы с т ы 
айғайшуларды ескерсек, – бұл 
қорлардың бюджеттік проце
дуралар арқылы басқарылуы 
керектігін байқаймыз. Үшін
шіден, мемлекеттік бюджет – 
ұсақтүйекке кірпияз болуға 
арланбайтын сала екендігіне 
сенімдімін. Кейбір дамыған 
елдердің тәжірибесі бойынша, 
парламенттегі бюджет комитетін 
парламенттік азшылық өкілдері 
басқаруы тиіс. Логикасы мы
нада: билік партиясы бюджетті 
пайдалануды қолға алғанымен, 
оның бәсекелестері жұмсалған 
шығындардың дұрыстығын 
бақылап отырады. Бұл тәжірибе 
бізге де артық болмас еді.

– Үкімет саясаты тек бюд-
жетпен шектеліп қала ма екен? 
Және парламент сол үкіметті өзі 
бекітеді емес пе?

– Иә, премьерминистрді 
тағайындамас бұрын прези
дент фракция жетекшілерімен 
кеңессе, министр лауазымына 
үміткерлер Мәжілістің салалық 
комитеттерінің талқылауынан 
өтеді. Бірақ, қалған жағдайларда, 
үкіметтің өзі  парламенттік 
сайлау нәтижелеріне қарамай
ақ жасақталады және оның 
ешбір сайлауалды уәделеріне 
қ а т ы с ы  б о л м а й д ы .  С о н д а 
оның қызметі үшін сайлаушы
лар алдында кім жауап береді? 
Н ұ р с ұ л т а н  Н а з а р б а е в т ы ң 
кезінде бұл сияқты сауалдар 
бірінші президенттің беделінің 
арқасында онша маңызды 
болмаған. Егер де біз либералды 
жолға түсетін болсақ, алды
мызда басқа да нұсқалар пайда 
болады: президент үкіметтің 
жұмысы үшін жауапты бол
са, онда ол АҚШтағы секілді, 
премьерминистрдің орнына 
үкіметті өзі басқарғаны жөн. 
Егер Президент әрі қарай да, 
қазіргі Конституцияға сәйкес, 
биліктің барлық тармағының 
өзара ықпалдастығының кепілі 
болып қала беретін болса – онда 
ол үкіметтен де, парламент
тен де тепетең алшақтықта 
болып, жауапкершілікті пар

ламенттік көпшілікке жүктеуі 
тиіс. Бұл үшін үкіметті жеңіске 
жеткен партия құруы қажет. 
Сонда ол президентке үкімет 
құрамын бекітуді  ұсынып, 
оның қызметінің – жетістіктер 
мен кемшіліктерін қосқандағы 
– нәтижелері үшін барлық 
ж а у а п к е р ш і л і к т і  м о й н ы 
на алар еді. Ал парламенттің 
өзіне келсек, олардың қызметі 
министрлікке үміткерлерге 
ақылкеңес  берумен шек
т е л м е й ,  ж е ң і с к е  ж е т к е н 
п а р т и я н ы ң  с а й л а у а л д ы 
бағдарламасына негізделген 
Үкімет бағдарламасына сенім 
білдіруінен (немесе  сенім 
білдірмеуінен) де көрінуі тиіс. 
Бұрын, Конституцияның 67
бабы бойынша, премьерми
нистр өзі тағайындалған соң 
парламенттің мақұлдауына 
ү к і м е т т і ң  б а ғ д а р л а м а с ы н 
ұсынуға міндетті  болатын. 
2007 жылы бұл норма алы
нып тасталды да, бүгінгі күні 
парламент үкімет жұмысын 
тек бюджет жобасы арқылы 
бағалап отыр. Шынтуайтында, 
бюджет – қаржылық құжат, 
ал үкіметтің саясатын түсіну 
үшін кешенді мағлұмат ке
рек; бұл тұрғыдан үкіметтің 
бағдарламасы – нақ соның 
өзі. Сонда үкімет жұмысын 
бюджет  қаржысының жай 
игерілуімен емес, бағдарламада 
жария етілген мақсаттардың 
нақтылы түрде  орындалу
ына байланысты бағалауға 
б о л а р  е д і .  П а р л а м е н т т і ң 
Үкімет бағдарламасын бе
к і т у і  т ә ж і р и б е с і н  қ а й т а 
қалпына келтіру қажет деп 
есептеймін. Тап сол сияқты, 
жергілікті әкімдердің ісәрекет 
бағдарламасын мәслихаттың 
бекіткені абзал. Мегаполистерді 
қоса алғанда,  қалалар мен 
ауылдық округтердің әкімдерін 
жергілікті тұрғындардың тікелей 
сайлауын енгізу – бұл үрдістің 
дәйекті жалғасына айналуы 
тиіс. Бұдан бөлек, парламент 
пен мәслихаттарға Арыс тра
гедиясы, сыбайлас жемқорлық 
фактілері және тағы басқа сол 
сияқты қоғамдық резонанс 
туғызған оқиғалар бойынша 
парламенттік тергеу жүргізу 
құқығын бере отырып, олардың 
бақылау функцияларын кеңейте 
түскен де көкейге қонымды 
болар еді.

– Яғни, сарапшылар ұсынған 
мажоритарлық жүйе сіз үшін 
өзекті емес қой?

– Бұл идея басқа идея
лар секілді назар аударарлық 
дүние, оның да дұрыс жақтары 
бар, мысалы, ол жүзеге асқан 
жағдайда, тәуелсіз кандидат
тар келуі мүмкін. Бірақ, іс 
жүзінде бір мандатты округ 
бойынша сайлау талай жылдар 
бойына әкімдерге толықтай 
тізгінге бағынатын мәслихаттар 
жасақтауға кедергі болған жоқ. 
Мысалы, алдыңғы мәслихат 
сайлауында дауыс беруден бір 
апта бұрын түрлі себептермен 
«Ақ жол» партиясының жүзге 
тарта мүшесі алынып тастал
ды. Екіншіден, егер тәуелсіз 
д е п у т а т т а р  ө з  ұ с т а н ы м ы н 
көрсетуге ғана емес, нәтиже 
үшін таласқа түссе – оларға 
бейресми болса да, бірігу керек 
болады. Себебі нақты шешім 
қабылдау үшін, қалай болса 
да, дауыстардың көпшілігін 
жинау керек. Саясатта тек 
серкелердің ғана емес, оның 
соңына еретін ұйымның болуы 
да маңызды. Грузияда жақында 
болған (парламент спикерін 
отставкаға кетуге мәжбүр ет
кен) жаппай наразылықтың 
басты талаптарының бірі – нақ 
сол «идеялық» депутаттарды 
өткізу үшін сайлауды толықтай 
партиялық т із ім бойынша 
ұйымдастыруға көшу мәселесі 
болуы жайданжай емес. Және 
Грузия президенті бұл талаппен 
келісуге мәжбүр болды. Сол 
себепті «қолайсыз» үміткерлерді 
қорғаудың ең жақсы құралы 
дауыс беру жүйесі емес, адал 
әрі ашық сайлау. «Ақ жол» пар
тиясы талай рет соған сәйкес 
ұсыныстар енгізді, мысалы: 
дауыс беру мен бюллетеньдерді 
санау барысында онлайнтранс
ляция жүргізуді заңдастыру; 
үміткерлердің жолындағы жа
санды кедергілерді алып тастау, 
интернетпен дауыс беру т.б. 
Бірақ бұлар қолдау таппады. 
Пропорционалды болсын, ма
жоритарлы болсын, бастысы, 
адал сайлауға қол жеткізу керек.

– Сөзіңіз сылтау сияқты 
естіледі екен…

– Жоқ, олай емес. Бірін
ш і д е н ,  б ұ л  ө з г е р і с т е р г е 
қоғамның сұранысы пісіп, 
жетілді.  Екіншіден, таңдау 
мүмкіндігін кеңейту, сайла

ӨТПЕЛІ 
КЕЗЕҢДЕ
ӨЗГЕРІСТЕР

Азат ПЕРУАШЕВ: 

Осы саяси маусым кетіп бара жатқан жаздың аптабындай ыстық болатыны сөзсіз. Президенттің 
жолдауынан бастау алған жаңа парламенттік сессиямен қатар, билік пен қоғамның қарым-
қатынасының дамуын жетілдіре түсетін Ұлттық қоғамдық сенім кеңесі де өз жұмысын бастады. 
Бұл мәселенің келешегі қандай болатынын «Ақ жол» партиясы парламенттік фракциясының 
жетекшісі Азат Перуашев айтып берді.
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ушылар мен бақылаушыларды 
тарту,  қоғамдық бақылауды 
күшейту, яғни сайлау процесіне 
сенімді арттыру үшін партия
ны тіркеуді жеңілдету, мәслихат 
пен парламентке өту талаптарын 
жұмсарту керек. Мемлекеттік 
басқаруды жақсартудан бөлек, 
көппартиялықтың басқа  да 
функциясы бар – ол билік на
зарынан тыс қалған мәселелер 
туралы алдын ала хабар беру. 
Сондықтан, ресми тіркелген 
п а р т и я л а р  ү ш і н  х а б а р л а м а 
тәртібімен, арнайы белгіленген 
орындарда митинг өткізуге құқық 
беруді дұрыс деп есептеймін. 
Рас, бұл қадамдардың популизм 
мен даурықпа көңілкүйдің өсуі 
сынды теріс жақтары бар. Бірақ 
қалай болғанда да партиялар 
мен мемлекеттік органдардың 

а қ п а р а т  т а п с ы р ы с т а р ы н а 
түспей, көлеңкеде қалып жа
тады. Парламенттік жүйенің 
жақ таушысы ретінде өз басым 
пар ламенттік функциялардың 
күшейгенін қалаймын және 
мен бұл туралы, мысалы, 2012 
жылғы 4 маусым күні фракция 
жетекшілерімен өткен кездесуде 
Елбасымен пікірлескен болатын
мын. Бірақ тарихи себептерге бай
ланысты, іс жүзінде Қазақстанда 
басқарудың суперпрезиденттік 
формасы қалыптасты. Және 
бұл жүйе тәуелсіздіктің елең
алаңында түбегейлі нарықтық 
ж ә н е  с а я с и  р е ф о р м а л а р д ы 
жүргізу, кеңестік стереотиптерді 
жою, жаңа ұлттық бірегейлікті 
қалыптастыру жолында өзінің 
тарихи міндетін өтеп шықты.

Бүгінгі  кезең ондай күрт 

А ҚШтан да көру ге бола ды. 
Қ о с п а р т и я л ы л ы қ т ы ң т а ғ ы 
бір жақсы қ ыры – мем лекет 
басқаруының тұрақтылығы мен 
ұзақ ішкі саяси дағдарыстардың 
б ол м ау ы. Би л і к п ар т и ясы н 
нығайтудан тыс, екіпартиялық 
жүйенің өзіне барлық партия 
жүйесін реттейтін елеулі өзге
рістер қажеттігі бөлек әңгіме.

– Бизнес партиясының же-
текшісі  ретінде қазіргі  саяси 
оқиғалар экономикаға қалай әсер 
етеді деп айта аласыз?

– «Саясат – экономиканың 
шоғырланған көрінісі» деген 
екен классиктер. Егер экономика 
тиісті қалыбында жұмыс істеп, 
әлеуметтік мәселелерді уақытылы 
шешіп отырса, саяси салада 
қазіргі өткір түйткілдер болмай
тын еді. Мемлекеттің бүгінгі 
таңда жариялаған шараларының 
көбі шығынды, ал олардың ұзақ 
мерзімде қалай қамтамасыз 
етілетіндігі онша анық емес. 
Экономикалық әлеуеттің өсуі мен 
кеңеюі орнына, оның «желіну» 
қаупі туындайды. Жергілікті 
жер лерде бірқатар әлеуметтік 
бастамалар масылдыққа ынта
ландыру есебінде қабылдануда, 
оған президент Тоқаевтың назар 
аударуы бекер емес. Расында, біз 
экономикадағы өзгерістер сая
си реформаларсыз жүзеге асуы 
мүмкін емес шекке жақындадық 
және бұл мәселе ең алдымен екі 
саланың да монополиялануы 
мен мемлекеттендірілуіне бай
ланысты туындап отыр. Бірақ 
экономикалық мәселелерді жан
дандырмаса, либералды саяси 
реформалар ұрандардың астын
да қалып кетуі әбден мүмкін. 
Назарбаевтың жетістігі оның 
ө з  р е ф о р м а л а р ы н  э к о н о 
микалық шешімдермен, яғни 
жекешелендірумен, ірі инве
стициялар тартумен, өзі құрған 
Ұлттық қордан қаржы құюмен 
т и я н а қ т а п  о т ы р у ы н д а  е д і . 
Елбасының бастамалары ұлтты 
жұмылдырумен – елорданы 
көшірумен, индустрияландыру
мен және кәсіпкерлікті дамыту
мен, ұлттық сананы қайта жаң
ғыртумен, т.б. ұштасып жатты.

Алғашқы айлардың өзіақ 
көрсетіп бергендей, Қасым
Жомарт Тоқаевтың бастамала
ры да қоғамды серпілтуге және 
жұмылдыруға қауһарлы. Сол 
бастамалардың табыстылығы 
– азаматтарды саяси белсен
ділікке итермелейтін сол бір 
мұқтаждықтардың шешім табуы
на байланысты болады. Азаматтық 
бостандықтар, әділеттілік пен 
арнамыс талаптарымен қоса, 
олардың қатарына күнделікті 
тіршілік жағдайлары: ақшалай 
табыс, тұрғын үй, жұмыс, білім, 
болашаққа сенім, өмірдің деңгейі 
мен сапасы жатады. Сондықтан 
саяси жүйедегі  өзгерістерге 
экономикалық саладағы одан 
тереңдігі кем емес өзгерістер 
ілесе жүруі қажет. Бұл – өз ал
дына бір зор тақырыптың және 
үлкен әңгіменің өзегі. Үкімет пен 
Ұлттық банкке ұдайы тапсырма
лар беретініне қарап мемлекет 
басшысының, саяси мәселелерге 
ш ы р м а л ы п  қ а л ғ а н  к е й б і р 
сарапшыларға қарағанда, бүкіл 
реформалар барысын тұтастай 
назарда ұстап отырғанын көріп 
отырмыз. Және де, парламенттік 
партия ретінде, біз бірлесе жұмыс 
істеуге және Президенттің ба
стамаларына қолдау көрсетуге 
әзірміз.
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«Время» газетінен 
аударып дайындаған: 
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Менің ашуымды тудыратыны – соттың бұл екі 
нақұрысқа жеңілдететін факторларды қолдануға 
мүмкіндік табуы. Біздің барлығымыздың апа
қарындастарымыз, қыздарымыз бар, құдай олардың 
осындай жағдайға тап болуынан сақтасын, ал үкімдегі 
мұндай жеңілдіктер ынталандыруға тең.

Сот жеке адамға қарсы қылмыс жасалғанына 
қарамастан, өкінішке қарай, тиісті жазадан құтылуға 
мүмкіндік беретін заңнамалық нормаларға сүйенген 
болуы керек.

Бірақ, моральдық тұрғыдан алғанда, зорлық 
құрбаны үшін, әсіресе айыпталушылар бір жылдан 
кейін мерзімінен бұрын шартты босатыла алатын болса, 
үкімнің мазақ екенін көреміз. 

2019 жылдың басынан бастап елімізде 799 зорлау 
фактісі тіркелген, бұл, менің ойымша, сотқа жеткені 
ғана. Зорлық құрбандарының менталитетімізге байла
нысты жария болуынан қорқуынан, органдарға істің 
аяғына жеткізетіндігіне сенбеуінен құқық қорғау орган
дарына бармағаны қаншама.

Депутат және әйел ретінде заң жүзінде зорлаудың 
кезкелген түрін ауыр қылмыстар категориясы
на жатқызуды, осылайша, айып мерзімін ұзартып, 
мерзімнен бұрын шартты босату мүмкіндігінен айыруды 
сұраймын. Қылмыстың бұл категориясы адамшылық 
факторларды қарастырмауы тиіс. Сондайақ, бүгінгі 
кезде заң бойынша педофилдерге химиялық кастрация 
жазасы қарастырылған. Мүмкін, бұл жазаны мұндай 
қылмысты бірнеше рет істегендерге қатысты да қолдану 
керек болар.

Мен және фракция бойынша менің әріптестерім 
аталмыш заңнамаға тиісті түзетулерді дайындаймыз.

«Ақ жол» партиясының 
баспасөз қызметі

КЕРЕК

Дания ЕСПАЕВА: 

Әйел зорлау бойынша айыпталған «Тұлпар-тальго» 
поезының екі жолсерігіне ҚР Қылмыстық кодексінің 120 
бабына сәйкес жаза мерзімінен екі есе аз мерзім беру ту-
ралы үкімі соңғы екі аптада бүкіл қоғамды дүрліктірді.
Үкім шығарған соттың шешіміне сәйкес жаза орташа ауыр 
қылмысқа жатқызылған. Ал жасалған қылмыс бойынша 
жеңiлдететiн мән-жайдың болған және ауырлататын 
мән-жайлардың болмаған кезінде 55-баптың 2-бөлігі 
1-тармағына сәйкес сот орташа ауыр қылмыстың мерзімін 
екі есе азайта алады. Сол себепті, сот сотталушыларға 2 
жыл 6 айға бас бостандығынан айыру жазасын берген.

өзгелерді тыңдауға көндігіп, 
мемлекеттік ұстанымдардың 
негізділігін дәлелдеуді және 
ашық «спекуляцияға» тойтарыс 
беруді үйренетін уақыты жетті. 
Сусыз бассейнде жүзіп үйренудің 
мүмкін еместігі секілді, ашық 
бәсекесіз саясаткерлер мен саяси 
мәдениеттің әрі қарай жетілуі де 
іске аспайды.

– Алайда,  бил ік  тарапы-
нан «Нұр Отанды» басты саяси 
күш есебінде қайта жанданды-
ру қажеттілігі туралы өтініштер 
түсуде. Сонда, өзге партиялардың 
рөлі екінші орынға шыға ма?

– Билік партиясына кел
сек, оның басшылығы соңғы 
к е з д е р і  б і р н е ш е  м і н д е т т е р 
қойып отыр – «қайта жүктеу», 
«шенеуніктенбеу», тіпті «қайта 
жандану».  Бұл қалыптасқан 
жағдайға дұрыс баға беріліп жа
тыр деген сөз. Жалпыхалықтық 
атауға ие болғысы келетін пар
тия тек мемлекет аппаратының 
корпоративті  қоғамдастығы 
болмау керек. «Нұр Отанның» 
барлық филиалдарын әкім дердің 
басқару тәжірибесі, мемлекеттік 
бұқаралық ақпарат құралдары 
мен мемлекеттік ақпараттық 
тапсырыс беретін бөлімдердің 
сол партияның баспасөз қызметі 
есебінде жұмыс істеуі – қоғамда 
кері әсер туғызады. Нұрсұлтан 
Назарбаевты билік партиясын 
«шенеуніктенбеу» тапсырма
сы дәл осындай тенденциялар
мен байланысты. Менінше, бұл 
бастама – партияны толықтай 
«мемлекетсіздендірумен» пара
пар! Әкімдер, бұқара лық ақпарат 
құралдары шенеуніктердің бөлек 
мүддесіне емес, қоғамға қызмет 
етуі тиіс. Билік көппартиялыққа 
бол маса да, өз партияластары 
үшін (мүшелерінің көпшілігі 
шенеуніктер емес болғандықтан) 
о с ы н д а й  ө з г е р і с т е р г е  б а 
руы қажет. «Қайта жүктеу» ту
р а л ы  м ә л і м д е м е л е р  д е  б ұ л 
мұқтаждықтың жоғарғы деңгейде 
сезіліп жатқанын көрсетеді. 
Өз кезегінде шенеу ніктердің 
ықпалын азайту – әкімшілік ре
сурсты пайдалануды қысқартумен 
б і р д е й .  М ұ н ы ң  ө з і  б а с қ а 
партияларға жол ашар еді.

– Бұл сұрақтарды «жоғарғы 
деңгейлі» шешімдерді күтпей-ақ, 
неге өздеріңіз қоя бермейсіздер?

– Біз  оларды жиі  қойып 
келеміз. Бірақ біздің бастама
ларымыз әдетте мемлекеттік 

бетбұрыстарды меңземейді, 
керісінше, Назарбаев ұстанған 
бағытпен сабақтастық жайында 
Президент Тоқаев әлденеше рет 
атап айтты. Сондықтан шама
дан тыс өкілеттіліктің қажеттігі 
күн тәртібінен түсіп, шешімдер 
қ а б ы л д а у ғ а  ж ұ р т ш ы л ы қ т ы 
к е ң і н е н  т а р т у  м ү м к і н д і г і 
туды. Бұл бағытта мемлекет 
басшысының ізгі ниетін көріп 
отырмыз. Алайда, мемлекеттік 
аппараттың Президенттік вер
тикальдан әпсәтте бас тар
татынына үміт арту аңғалдық 
болар еді. Өкілеттіліктің жаңа 
ара салмағының қажеттілігіне 
және  өкілетт і  органдардың 
ішкі әлеуетін ашу мүмкіндігіне 
биліктің көзін жеткізу – одан 
гөрі нақтырақ міндет екенін 
сұхбаттың басында айтып өттім. 
Саяси жүйені либералдандыруға 
байланысты «Ақ жол» партиясы 
талай рет ұсыныстарын берген бо
латын. Алайда, азшылығымызға 
байланысты олардың көбін 
жүзеге асыра алмадық. Мыса
лы, 2013 жылы партиялардың 
қызметіне бірқатар кепілдік 
беретін «Парламенттік оппозиция 
туралы» заң жобасын әзірледік. 
Бұл жоба ЕҚЫҰның оң бағасына 
ие болды, бірақ сол уақытта оны 
әрі қарай жылжыта алмадық. 
Партияның сайтында аталмыш 
құжат та, сайлау туралы заңнамаға 
қатысты ұстаным да, сондайақ 
біз енгізген басқа көптеген баста
малар да бар, келешекте олардын 
көпшілігін әрі қарай жылжыта
мыз деп үміттенеміз.

Сирек болса да, кейбіреулері 
тіпті БАҚта резонанс ту ғызды. 
М ы с а л ы ,  2 0 1 7  ж ы л ы  к о н с 
титуциялық реформаны талқылау 
барысында бір па латалы пар
л а м е н т к е  к ө ш у  ж ө н і н д е г і 
ұсынысымыз.

– Сонда әртүрлі партия лардың 
белсенділігі де билік тиімділігінің 
мәселесін шешуге қауқарсыз ба? 
Сонда оның шешімі неде?

– Көппартиялық – шенеу
н і к т е р д і ң  қ о ғ а м ғ а  ж ұ м ы с 
істеуінің кепілдігі емес, құралы 
ғ а на. Әд і л со т пен сөз бос
тандығынан бөлек, ондай кепіл
дікті екі фактор бере алады: әділ 
сайлау және биліктің кезеңді 
ауысып отыруы. Бұл шарттар 
орындалған жағдайда, демокра
тияны көппартия емес, мықты 
атқарушы билікті екіпартиялық 
ж үйе де орната а ла ды, м ұны 

ЗОРЛАУШЫЛАРҒА 
ҚАТЫСТЫ 
ҚЫЛМЫСТЫҚ 
ЗАҢНАМАНЫ 
ҚАТАЙТУ ҚАЖЕТ
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Бұл ісәрекеттің бәрі бір ғана 
мақсатты көздейді. Қалайда 
менің рухымды сындыру екенін 
бәріміз біліп отырмыз. Одан түк 
шықпайды, судья мырза! Мен 
қолыммен істемеген қылмысты 
ешқашан мойныма алмаймын. 
Мені осыған дейін 14 камераға 
ауыстырдыңдар, кімдермен 
отырғызбадыңдар?! .  Маған 
десеңіздер тағы 20 камераға ау
ыстырып отырғызыңдар. Он 
бес жыл беріңіздер! МЕНІҢ 
Р У Х Ы М Д Ы  С Ы Н Д Ы Р А 
АЛМАЙСЫҢДАР!

Мен алғаш қамауға алған 
кездеақ, айтқанмын осы сөзді. 
Одан танбаймын! Мен 2013 
жылы жұмыссыз қалғанымда 
үйішімдегілер «Елдің бәрі жеп 
үйреніп қалған мемлекеттің 
ақшасын үнемдеймін деп нең бар 
еді?» деген болатын. Мен сон
да «Алда осындай жағдай тағы 
қайталанса, халықтың несібесін 
тағы да талантаражға салдыр
маймын» дегенмін. Сөзімде 
тұрдым. Бұл ұстанымымнан 
айнымаймын. Ал, ол халық 
қазынасын үнемдегенім үшін 
сіздер не істейсіздер, өздеріңіз 
біліңіздер! Заң алдында, Ар ал
дында шешіңіздер!», – деді.

Үзілістен кейін сот шешімі 
оқылғанда прокурор Е.Мұратов 
та, тергеуші А.Аташевтың да 
қарасы көрінбеді. Әрине, олар 
жоғарыдан түскен тапсырыс 
бойынша сот шешімі алдын ала 
белгілі болғандықтан, ақырын 
күтпей тайып тұрған болатын…

Бұған дейін 5 рет «қойы

Қарап, үкіметте шешім қабылдау 
үшін» деп, Президент фишка
сын қойып, қабылдатқаны және 
ол бағдарлама сәтті іске асып 
жатқаны анық. Әйгілі жазу
шы Дулат Исабеков жазғандай: 
«Кеңес одағы кезінде мұндай 
ерлігі үшін «Еңбек ері» атағын 
беретін!». Мемлекет мүддесі үшін 
триллион үнемдеп, жүздеген 
жау тауып отырған Ислам Әбіш 
тергеушілер аты белгілі кәсіби 
жалақорды айдап салып, айып 
таққандай «60 милион теңге 
пара алады ма? Пара алғыш 
болса, Ислам Әбішке дейін 
қабылданып қойған мемлекеттік 
бағдарламадағы триллион
ды үнемдеп, оның артында 
тұрғандардың «ату нысанасына» 
айналғанша, солармен сыбай
ласып, сыбағасын алып отыра 
бермей ме?

жауап берді. Сот күлкісінің 
а с т а р ы н д а :  « Ө з  д е р і ң  д е 
жақсы біліп тұрсыңдар ғой, 
несін сұрай бересіңдер?» 
– деген кейістік айқын 
аңғарылып тұрғандай 
болды…

 Сонымен, халық қаржысын 
қ о р ғ а ғ а н  И с л а м  Ә б і ш т і 
қоғамға қауіпті террористей 
тағы да үйқамаққа шығармай, 
тастүрмеде қалдырды…

Мен «Қиналған Жамбыл 
жер осы» дегендей, шешімін 
дәлелдеп бере алмай қиналған 
соттың түріне қарап аяп кеттім.

Негізі, мен сот өткен сай
ын қамаудағы Ислам Әбішті 
емес, айыптаушыларды аяй
мын… Тергеушілерді, айыптау
шы прокурорды және, әсіресе, 
өз еркімен шешім шығара ал
майтын, бірақ сот деп аталатын 
судьяларды аяймын…

 «Құлан құдыққа құласа, 
құлағында құрбақа ойнайды», 
– дегендей, арысымыз абақтыға 
түскеннен кейін, бажылдап
ысылдап шыға бастаған бақа
шаяндарды да аяймын…. Су 
шаруашылығынан мақұрым 
болса да, шу шаруашылығын 
жақсы меңгерген, ақ ит кіріп, 
қара ит шыққан аузына да, кім 
кіріпшықпаған ауына да ие 
бола алмай жүргенін мақтаныш 
көріп, желіде жазатын желіккен 
қатынқалаштарды аяудың 
керегі жоқ шығар, солардың 

төмендегі тиынтебеннің ай
нала сындағы тышқан тірліктің 
өмір сүру қағидалары ғой….

Менің айтпағым, дұшпандар 
мен көре алмас күншілдердің 
лас қолдары да, атқан оқтары 
да жетпейтін заңғар биіктегі, 
ешқандай бағаға сатып ала ал
майтын, жаратқан иеміз Құдіретті 
Алла ғана сыйлайтын РУХ КҮШІ!

Менің айтайын дегенім, сот 
алдында қасқайып тұрып, Ислам 
Әбіштің өзі айтқандай: «Мені 
20 камераға ауыстырып, 15 жыл 
берсеңіздер де, МЕНІҢ РУ
ХЫМДЫ СЫНДЫРА АЛМАЙ
СЫҢДАР!» – деген өткір сөзі еді.

Иә, Ислам Әбішті өмірінде 
бір рет көрген және бірер сәт 
сөйлескен адам оның бұл сөзіне 
шүбәсіз сенетіні анық.

Түрмеге түскелі Исекеңді 
осымен екінші рет көріп отыр
мын. Сол баяғы ірі мінезі, кесек 
турап, кесіп сөйлейтін кескінді 
келбеті! Тап бір тасқорғанда 
емес, Ақордада жүргендей асқақ! 
Заңның әр бабын шегелей ай
тып, Ардың биігінен қасқайып 
қарсы сөйлегенде сот пен ай
ыптаушылар бетіне тіке қарай 
алмай бүгежектеп, сөздерінен 
жаңылысып қалады!

Біз  Исекеңнің  көңіл іне 
қарасақ, ол біздің көңілімізді 
көтеріп қояды. Белгілі ғалым 
Мырзагелді Кемел көкеміздің 
үйіндегі көзі жасаурап тұрған 
Зиба жеңгемізге «Өй, не болды 
сізге? Көке, мына жеңгеміздің 
көңілі пәс қой, тойға апар
май қойғансыз ба немене?»
деп, жайсаң ағам жарқылдай 
сөйлегенде жарқыратып жібереді 
а й н а л а с ы н .  Қ а й н а ғ а с ы н а 
сәлем берген біздің үйдегі 
келіні Жәннатқа: «Көп жаса, 
айналайын! Жарайсың келін, 
сәлем салуды сотта да, отта 
да ұмытпайсың», – деп оның 
көңілін бір көтеріп қояды. Белгілі 
журналист Өмірзақ Ақжігітке: 
«Азып кетіпсің ғой, денсаулығың 

СОТ ӨТКЕН САЙЫН 
ИСЛАМ ӘБІШТІ ЕМЕС, СОТ ПЕН 
АЙЫПТАУШЫЛАРДЫ АЯЙМЫН…
ЖҮЗ АЛПЫС МЫҢ ҚОЛ – 
ХАЛЫҚ ҮНІ, ХАЛЫҚ ДАУЫСЫ!

Қазыбек ИСА: 

ұрсаң, жоқ боп кетеді», – дейді. 
Тышқаннан қорқатын менің 
жүрегім зу ете қалады күлкім 
жайына қалып… Осының бәрін 
бір тастүрменің азабын емес, 
әлде бір әдемі шипажайдың 
ғажабын айтып отырғандай 
күліп отырып әңгімелегенде, «Не 
деген мықты да, биік Рух», – деп 
таңғаласың!

Иә, игі істерімен исі қазаққа 
танымал, руханиятқа қамқор, ұлт 
мүддесін қорғап жүретін ұлтшыл, 
қайсар қайраткер Ислам Әбіштің 
биік РУХЫН ЕШКІМ ДЕ СЫН
ДЫРА АЛМАЙДЫ!

Өйткені, Халық қазынасын 
қорғаған қайраткерді Халқы да 
қорғайды!

Қазір «Қазақ үні» ұлттық 
порталындағы Ислам Әбішке ара
ша түсіп, Қазақстан Президенті 
Қ а с ы м  Ж о м а р т  Т о қ а е в қ а 
жазылған Ашық хатқа  алды 
әлемге әйгілі Қабдеш Жұмәділ, 
Дулат  Исабеков,  Бексұлтан 
Нұржекеев, Төлен Әбдік, Сәбит 
Досанов, Смағұл Елубай, Ұлықбек 
Есдәулет, Нұрғали Нүсіпжанов, 
Досхан Жолжақсынов, Талғат 
Теменов, Төлеген Мұхамеджанов, 
Роза Рымбаева секілді Халық 
жазушылары мен Халық әртістері 
бастаған Ұлт зиялылары қол 
қойды! Қазір небары екі айдың 
і ш і н д е  б а р л ы ғ ы  Ж ү з  а л п ы с 
мыңға жетіп қалған, қолдап, қол 
қоюшыларға зор алғыс айтамыз!

Б ұ р ы н  а р ы  к е т с е  2 0 0 
ден аспаған  көрсеткішпен 
салыстырсақ,  қаншама есе 
артық. Рекордтың көкесі осы. 

ЖҮЗ АЛПЫС МЫҢ ҚОЛ 
– ХАЛЫҚ ҮНІ, ХАЛЫҚ ДАУ
ЫСЫ!

Кеше ғана мемлекет бас
шысы ҚасымЖомарт Тоқаев:» 
Халық үніне құлақ асыңдар»
деген болатын!

Осыншама қалың Елдің да
уысы Ел басшысына жетеді деп 
сенеміз!

5 тамызда өткен сотта Триллион үнемдегені үшін… түрмеге түскен 
Ислам Әбішті қамауда ұстауды сот  тағы да бір айға, жалпы алтыншы  
айға ұзартты.
Ислам Әбіш судья Т.Сыр лыбаев пен айыптау қаулысын ежелеп, 
кейбір сөздер мен цифр лар дың өзін қате айтып,  зорға оқыған про-
курор  Е.Мұратқа және Сыбайлас жем қор лыққа қарсы күрес агенттігі 
тергеушісі  Айдар Ата шевқа қарап тұрып, қатты айтты:
«Мені бес айдан бері 4 рет инфаркт алуыма да қара мастан, 
тасқамаудан үй қамаққа шығармай отыр ғандағы дәлелдерің «тер-
геу ісіне ықпал етеді» деген сылтау болды. Ал енді тергеу ісі бітіп, 
қорғаушыларға танысуға берілді.  Сонда тергеу ісімен тек қана 
абақтыда ғана танысу керек деген заң бар ма? Ал қорғаушым, адво-
кат  Абзал Құспан керісінше, Қылмыстық Кодекстің 136-шы бабынан  
келтірген 10 негіз бойынша да мені қамауда ұстауға негіз жоқ деп 
дәлелдеп берді.

лымы» болған бұл спекталь де 
осылай аяқталды. Қоғамдық 
қорғаушы, Қазақстанның Еңбек 
сіңірген қайраткері, әйгілі әнші 
Ералхан Әбіш айтқандай, «бір 
киноны алтыншы рет көріп 
отырмыз».

Иә, шынында да, Су са
ласын дамыту мемлекеттік 
бағдарламасынан, яғни, халық 
қазынасынан триллионнан 
аса қаржы үнемдеген Ислам 
Әбішұсынған бұл бағдарламаны 
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
өзі «И.Әбіштің ұсыныстары 
бұрынғы бағдарламадан ұтымды. 

Мектеп баласына да айқын 
дәлелді біліп тұрса да, тергеуші 
де, прокурор да, сот та керісінше 
айыптайды. Өйткені, бізде Заң, 
Ар емес, Тапсырыс қана жұмыс 
істейді.

Менің шыдамай: «Адвокат 
Абзал Құспан Заңның баптары 
бойынша он негізде де, Ислам 
Әбішті түрмеде ұстауға негіз 
жоқ екенін дәлелдеп берді. Ал 
сіз басқаша шешім шығарып 
отырсыз! Жоғарыдан тапсырыс 
болғасын осылай шешіліп тұр 
ғой, сөздің ашығы!» – дегеніме 
судья «Бұл соттың сөзі» деп күліп 

деңгейіне түсіп, ауыз жаласып, 
алдына шығып алып шауып, 
шабаланып жатқан әжептеуір 
аты бар, газет, партия, ұйым 
басқарып жүргендерді көріп, 
байғұстарды тіпті аяп кетеді 
екенсің… «Аңқау елге Арамза 
молдалыққа» таласып жүрген 
олардың тағы да шындықты 
айтқан боп көрінейін деп, 
«Ақиқат» деп, айқайлап қояты
нын қайтерсің?!.

Негізі менің айтпағым бұлар 
емес еді… 

Бұлардың бәрі айтуға да, 
аттарын атауға да тұрмайтын 

дұрыс па?» – деп қамқор болуды 
да, інілері, әйгілі әнші Ералхан 
екеумізге «Сендер қызбаланбай 
жүріңдер» – деп ақыл айтуды да 
ұмытпайды.

Сот шешім шығаруға үзіліске 
кеткенде сол жердегі асханадан 
тамақ іштік.

«Біз  ана жақта,  түрмеде 
қалайы тостақ, темір қасықпен 
ас  ішеміз,  мынадай ыстық 
тамақ қайда?» – деп қояды 
бәрімізді күлдіріп… «Тамақ жеп 
отырғанда, тас еденнің үстіне 
тышқандар жүгіріп шыға келеді. 
Қасықпен дәлдеп тұрып, жіберіп 
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Сөзінің соңын «айыпталушыны үйқамаққа шығаруға 
болмайды, сондықтан оның қапаста отыру мерзімін тағы бір 
айға созыңыз» деген өтінішпен бітірді.

Қорғаушылар Абзал Құспан мен Ерлан Макенов 
И.Әбіштің қапастан үйқамаққа шығарылуы жайлы өздері 
беріп отырған өтініштің дұрыстығын заңның он бабы
на сүйене отырып шегелеп берді. Судья Т.Сырлыбаев 
«сот қаулы қабылдау үшін кеңесу бөлмесіне кетеді» деп 
жариялады. Үзіліс бір сағаттан астам уақытқа созылды. 
«Жолаушының кешіккенінен сүйін» дейтін ырымшыл қазақ 
«түсі игіден түңілме» деген, судьяның түсі жылы екен» деп, 
жақсыға жорып жатты…

Бірақ, сыртқы түрдің алдамшы болатыны да аз 
кездейспейді ғой, судья мырзаның шешімі сотқа келген бір 
топ зиялы жанкүйер қауымды түңілтіп жіберді. Ең бастысы: 
«неге үйқамаққа шығаруға болмайды?» деген қорғаушылар 
сұрағына судья ешқандай нақты жауап бере алмады. Бар 
болғаны «бұл мәселе бұрын шешіліп қойған, өзгертуге негіз 
жоқ» деп, кетеуі кеткен күйтабақтай бір сөзді қайталаумен 
болды. «Бұрын шешіліп қойған болса, онда несіне сот оты
рысын өткізіп әуре болып жүрміз, бұл өзі сот па, спектакль 
ме?» деген қоғамдық қорғаушы Ералхан Әбіштің сөзін 
мүлдем жауапсыз қалдырды. Е.Әбіштің: «Прокурор маған 
бастықтар тапсырма берген» деп еді, сол рас болып шықты 
ғой, судья мырза» деген (ол да жөнді жауапсыз қалған) сөзі 
шындыққа жанасады. Не десін, судья? «Тапсырма алдым» 
деп айта алмайды.

Қазақ «сөздің өтірікшынына қарама, қисынына қара» 
дейді. Қисыны келіп тұр. Тек судьяның мойындауы ғана 
қалып тұр. Ал, біздің ол өтірік айтып тұр деп сенбеуге, одан 
күдіктенуге хақымыз бар!

Айыпталушы Ислам Әбішті тыңдайық: «Бұл ісәрекеттің 
бәрі бір ғана мақсатты көздегенін – қалайда менің рухымды 
сындыру екенін бәріміз біліп отырмыз. Одан түк шықпайды, 
судья мырза! Мен қолым істемеген қылмысты ешқашан 
мойныма алмаймын. Мені осыған дейін 14 камераға 
ауыстырдыңыздар,  маған десеңіздер тағы 20 камераға ауы
стырып отырғызыңыздар. Он бес жыл беріңіздер! Мен алғаш 
қамауға алған кездеақ айтқанмын осы сөзді. Одан танбай
мын! Мен 2013 жылы жұмыссыз қалғанымда үйішімдегілер 
«мемлекеттің ақшасын үнемдеймін деп нең бар еді?» деген 
болатын. Мен сонда «алда осындай жағдай қайталанса, 
халықтың несібесін тағы да талантаражға салдырмаймын» 
дегенмін. Сөзімде тұрдым. Бұл ұстанымнан айнымаймын. 
Сіздер не істейсіздер, өздеріңіз біліңіздер».

Күтейік, судьялар не істер екен…

Өмірзақ АҚЖІГІТ
qazaquni.kz

20 КАМЕРАҒА 
АУЫСТЫРЫП 
ОТЫРҒЫЗСАҢДАР 
ДА РУХЫМДЫ 
СЫНДЫРА 
АЛМАЙСЫҢДАР!

СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ 
КҮРЕС ОРГАНДАРЫНДА ПЕРІШТЕЛЕР 

ЖҰМЫС ІСТЕП ОТЫРҒАН ЖОҚ...

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ПРЕЗИДЕНТІ 
ҚАСЫМ-ЖОМАРТ ТОҚАЕВҚА

СОТ ПА, СПЕКТАКЛЬ МЕ?..

Ислам ӘБІШ:

Бүгін, 5 тамыз күні Нұр-Сұлтан қаласының 
мамандандырылған ауданаралық тергеу сотында «60 
млн.теңге парамен ұсталды» деген күдікпен 14 наурыз-
да жазықсыз түрмеге жабылған, Ауыл шаруашылығы 
министрлігінің Су ресурстары комитетінің төрағасы
Ислам Әбіштің үстінен қозғалған істің тергеуі бес ай 
дегенде аяқталып, жедел тергеу тобының өтінішімен іс 
материалдарымен танысу үшін қамау мерзімі тағы бір 
айға ұзартылды. Қылидың көзіндей, кемпірдің тісіндей 
дәлелі мен дәйегі атысып тұрған айыптау қорытындысын 
сүреңсіз дауыспен он минутта оқып шыққан прокурор 
Е.Мұрат мырза не оқығанын өзі де жөнді түсінбеді-ау…

Аса құрметті 
Қасым-Жомарт Кемелұлы!

Біздің қолымызға қалам алдырған 
жайт  – Түркістан облысының тумасы, 
ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігі 
Су ресурстары комитетінің төрағасы 
Ислам Әлмаханұлы Әбіштің басына 
үйірілген бұлт. Ұзақ жылдар бойы 
қызметтес, әріптес бола жүріп біз 
таныпбілген Ислам Әлмаханұлы 63 
жасқа дейінгі бар саналы ғұмырын 
елінің өркендеуіне арнаған азамат. 
Ол жас кезінде аудан жастарының 
жалынды жетекшісі  бола білді. 
Кеңшар директоры болып істеген 
шағында шаруашылықты алдыңғы 
қатарға шығарды. Заман талабы
на сай кәсіпкерлікпен де айналы
сып, өндіріс ошақтарын іске қосты, 
бірнеше ауданның электр қуатымен, 
жарықпен тұрақты түрде қамтамасыз 
етілуін жолға қойды.

Ордабасы ауданының әкімі болып 
істеген үш жылда «несие серіктестігін» 
енгізу секілді жаңашылдығымен 
көзге түсті. Аудан тұрғындары оның 
еңбегіне бірауыздан «оған дейін де, 
одан кейін де бізде Әбіштей әкім 
болған емес» деген пікірмен жоғары 
баға берді.

Бұдан соң еліміздегі ең ірі күнгейлік 
өлкеде он жыл облыс әкімінің бірінші 
орынбасары болып, бес басшымен 
тізе қосып істеген уақытта соңынан 
ешқандай жаман сөз ертпеді, әрқашан 
қарапайымдылығымен ерекшеленді. 
2008 жылғы Сарыағаш ауданындағы 
с у  т а с қ ы н ы н а н  с о ң  е л  і ш і н д е 
«іскер ғана емес, халықтың қамқор 
қызметшісі» атанды. 

Ө с к е м е н  қ а л а с ы н ы ң  ә к і м і 
қызметін атқарған екі жылда И.Әбіш 
қаланың «құрметті азаматы» атанды. 
Мынадай бейресми факт – астанаға 
ауысқан әкімді әуежайдан шығарып 
салуға бірімен бірі хабарласқан 
қарапайым халықтың алты жүзге 
жуық өкілінің келуі оның шынайы 
абыройының деңгейін аңғартса керек.

С у  р е с у р с т а р ы  к о м и т е т і н і ң 
төрағасы рет інде  көрші  елдер
мен арадағы ағын су мәселесінің 
шешілуіне, тасқыннын алдын алатын 
әрі резерв рөлін атқаратын Көксарай 
су реттегішінің салынуына И.Әбіш 
үлкен үлес қосты. Ол 2013 жылы 300 
млрд. теңгенің артық жобаланғанын 
дәлелдеп, бос шығынға жол берген жоқ 
еді. Содан соң қызметінен босатылды, 
тергеу орындары қызмет кезеңін тегіс 
тексергенмен, тағар кінә табылмады. 

Редакциядан: Газеттің нөмірі дайындалып жатқан кезде ҚР 
Парламентінің биылғы сессиясының ашылу құрметіне арналған 
палаталардың бірлескен отырысы болып өтті. Отырыста Қ-Ж.
Тоқаев ҚР Президентінің Қазақстан халқына арналған жыл 
сайынғы кезекті Жолдауын оқыды. Президент мырза өзінің 
сөзінде «Азаматтардың құқығы мен міндеттерін қамтамасыз 
етілуі» мәселесіне, оның ішінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес жайына тоқтала келіп, былай деді: «Сондай-ақ сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрес органдарының қызметкерлерінің 
өздерінің арандатушылық әрекеттері мен жұмыстағы заңсыз 
әдістері үшін қатаң жауапкершілігі қаралуы керек».

Бұндай сөз Жолдауда кездейсоқ айтылды дейсіз бе, Жоқ, 
әрине! Бұл – бірлі-жарым орын алған оқиға емес, жағымсыз 
істер жүйеге айналған соң айтылмаса болмайтын,  асқынып 
бара жатқан жаман ауруға қарсы амал қолданбаса болмайтын 
жағдайға жеткен соң барып оған ең биік мінберден еріксіз назар 
аударылды деген сөз. 

Біздің де тергеу органдары арандатушылық әрекетті Ислам 
Әбішевтің ісінде қолданылды  деп күдіктенуге хақымыз бар. Бес 
ай бойы олардың айыптау қорытындысын бере алмауы да соның 
айғағы болса керек. Сот та істі қалай қарайтыны белгісіз. Сот 
демекші, 1 тамыз күнгі сот отырысында Ислам Әбіш былай деп 
еді: «2013 жылы маған үй-ішімдегілер «мемлекеттің ақшасын 
үнемдеймін деп неңіз бар еді?» деген болатын. Мен сонда оларға 
«алда тағы осындай жағдай қайталанса, халықтың несібесін тағы 
да талан-таражға салдырмаймын» дегенмін. Сөзімде тұрдым. Бұл 
ұстанымымнан ешқашан айнымаймын. Ал, сіздер не істейсіздер, 
оны өздеріңіз біліңіздер».

Қалай болғанда да осындай сөзді қасқайып тұрып айта білген 
азаматтың қолы – таза, ісі – дұрыс екеніне елдің күмәні жоқ. 
Әділдік ертелі-кеш бәрібір салтанат құрмай тұрмайды...

Әлмамбет ӘЗИЗҰЛЫ

Тұңғыш Президентіміз – Елбасы 
Н.Назарбаевтың қабылдауында бо
лып, бұрынғы орнына қайта отырды. 
2018 жылы Су ресурстары комитеті 
1,0 трлн.теңгеге жуық шығынның 
алдын алды. 

Құрметті Президент мырза!
Халық сізді заңдылықтың кепілі 

деп біледі. Жұмыс істемейтін адам 
ғана қателеспейтіндіктен, И.Әбіштің 

Қазақстан Республикасы Парламентінің депутаттары:
О.Рахманбердиев, ҚР Парламенті Сенатының екі шақырылымдағы  депу
таты, Түркістан облысының құрметті азаматы, ІІІдәрежелі «Барыс», «Па
расат» орденінің иегері; Ш.Мырзахметов, ҚР Парламенті Мәжілісінің екі 
шақырылымдағы депутаты, Түркістан облысының құрметті азаматы, «Құрмет» 
орденінің иегері; Ә.Бектаев, ҚР Парламенті Сенатының депутаты; Қ.Ержан,  
ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты; Ф.Қаратаев, ҚР Парламенті Мәжілісінің 
депутаты; Ә.Құртаев, ҚР Парламенті Сенатының депутаты; Н.Бекназаров, ҚР 
Парламенті Мәжілісінің депутаты; С.Қаныбеков, ҚР Парламенті Мәжілісінің 
депутаты; Б.Жылқышиев, ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты; У.Қайназаров, 
ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты. 
Түркістан облыстық мәслихатының депутаттары: Қ.Балабиев, Д.Әбіш, 
Д.Ахметов, Р.Оспанәлиева, А.Көмекбаев, Ә.Қайыпбеков, Қ.Әбдіхалық, 
Т.Баймаханов, ЖЖ.Шәріпбек, М.Мейірманов, О.Аяшев, Ә.Исабаев, Қ.Абасов, 
С.Ибадуллаев, Ш.Қаныбеков, С.Күнтуаров, Ү.Жүсіпбаев, З.Чалданов, 
С.Бекенов, М.Төлтебаев, М.Тұрысбеков,  Л.Ташимов.

те жаңылыс басқан қадамы болуы 
сөзсіз, бірақ, ол қылмысқа барды 
дегенге сенбейміз. Адал азаматты 
кезінде Елбасы өзінің қамқорлығына 
алып, араша түскен болса, елдің 
ағалары ретінде біз бұл жолы еліміздің 
Президенті Сіздің де әділеттіліктің 
үстемдік құруына көмектесуіңізді 
сұранамыз.
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Еліміздің астанасындағы LRТның 
(рельсті жеңіл темір жол) құрылысы аса 
қымбатқа түсуіне байланысты ол қалың 
көпшіліктің наразылығын туғызған 
болатын. Бұл жөнінде көптеген сын
ескертпелер айтылып жатыр.

Президентіміз Қ.Тоқаевтың нақты 
тапсырмасынан кейін халық наразылығы 
ескеріліп, бұл мәселеге нүкте қойылған 
сияқты еді.

Өкінішке қарай, астанамыздың 
әкімінің «Астана ақшамы» (01.08.2019ж.) 
газетінде жарияланған ха бар ла ма сынан 
кейін біз көпшілікке мына төмендегідей 
мәлімдеме жасауға мәжбүрміз:

1. «LRТАстана» жобасын бар бол
ғаны 150,0 млрд.теңгеден аспайтын қар
жыға толығымен бітіріп беруге дайын, 
техникалық жағынан өте сауатты бір топ 
инженерлер мен менеджерлер бар.

2.Үнемделетін 420,0 млрд. теңгені 1,0 
млн.гектар суармалы жерді іске қосуға 
жұмсауды ұсынамыз.

Қала әкімінің хабарына сәйкес, 
шығындарды ықшамдағаннан кейінгі 
LRТ құрылысына керек қаржы 1,5 млдр. 
доллар немесе 576,0 млрд.теңгені құрап 
отыр.

1млн.гектар суармалы жерден жы
лына 3,0 млрд.долларға жуық ауыл 
шаруашылық өнімін өндіруге болады. 
Статистикалық мәліметтерге сәйкес 
а у ы л  ш а р у а ш ы л ы қ  с а л а с ы н д а ғ ы 
салықтық жүктеме 4% мөлшерінде. 
Олай болса, бұл жыл сайын бюджетке 
120,0 млн.доллар немесе 45,6 млрд. теңге 
қосымша қаржы түсіп отырады деген 
сөз. Бұл қаржыны көп балалы аналарды 
материалдық қолдауға пай далануға бола
ды деп ойлаймыз. Айналымға қосылатын 
1 млн.гектар суармалы жер 100,0 мыңға 
жуық тұрақты жұмыс орнын қамтасыз 
етеді. Адам басына шаққанда 40,0 мың 
доллардың өнімі өндіріледі деген сөз.

Үкімет және НұрСұлтан қаласы
ның әкімшілігі  бюджет қаржысын 
тиімді пайдалану жөніндегі ұсынысы
мызға қызығушылық танытады деген 
сенімдеміз.

Ынталы топтың жетекшісі 
ISLAM ABISH. 

2019 жылдың 5 тамызы. 
Нұр-Сұлтан қаласы, 

Тергеу изоляторы. 

«LRТ-АСТАНА» 
ҚҰРЫЛЫСЫН 

3 ЕСЕ 
АРЗАНДАТУҒА 

БОЛАДЫ!

№3 ҮНДЕУ

Másele

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ 
ОДАҚТАРДЫ ӨТЕУСІЗ 

ҚАРЖЫЛАНДЫРУМЫЗ ҚАЖЕТ

№4 ҮНДЕУ

Кеңес Одағы кезіндегі тотали
тарлық режимнің өзінде Қазақ
стандағы шығармашылық адам
дардың материалдық және әлеуметтік 
жағдайы, басқа одақтас республи
калардағы секілді, бүгінгіден әлде
қайда жақсы болды.

Шығармашылық адамының ой 
еркіндігін шектейтін қатаң цензураға 
қарамастан, көптеген шығармашылық 
интеллигенция қайраткері туыпөсті. 
Мұхтар Әуезов, Қаныш Сәтпаев, 
Ғабит Мүсірепов, Мұқағали Мақатаев, 
Әбілхан Қастеев, Асанәлі Әшімов, 
Шерхан Мұртаза, Дулат Исабеков 
және т. б. Кеңес Одағында, тіпті одан 
тыс жерлерде де танымал болды.

Кеңес Одағы тарап, тәуелсіздік 
алғаннан кейін олар қиын жағдайға 
ұшырады. Себебі, шығармашылық 
а д а м д а р ы н ы ң  б о й ы н д а  б і з д і ң 
бизнесмендерімізге тән «сатып алып 
– сатуға» деген икемділік жоқ. Билік 
болса оларға нарықтық экономикасы 
дамыған елдердегідей өз шығармаңды 
өзің сатып күн көр деді. 

Қазақ тілінде жазылған кітапты 
тек қазақ тілді қазақтар ғана оқи ала
тынын ескермеді. Ал, олардың басым 
бөлігінің бүгін тұрмысы ауыр. КСРО 
кезінде шығармашылық адамдар 
түгелдей дерлік пәтермен қамтамасыз 
етілсе, кәзір кітап оқуға мүмкіндігі 
жоқ, ішер тамақ, киер киім, тұратын 
баспана табумен басы қатуда. Кітабын 
шет тілдерге аудару да оларда жоқ 
ақшаны талап етеді.

Тәуелсіздік келгелі тек И.Н.Тас
мағамбетов Алматы және Аста
на қаласының әкімі кезінде көбін 
пәтермен қамтамасыз етті. Басқа 
әкімдер бұл жайлы басын ауыртпайды 
деуге болады. Үкімет бұл мәселені 
әлі күнге дейін жүйелі түрде шешкен 
жоқ және тіпті олай ету жоспарында 
да жоқ.

Негізінен жазушылар, ақындар, 
журналистер жұмыс істейтін кейбір 
беймемлекеттік журналдар мен газет
терге әртүрлі тақырыпқа мемлекеттік 
тапсырыс (57 миллион теңге) жасала
ды. Қаржыны кімге беру, кімге бермеу 
министрліктің қолында. 

Жыл сайын бұл керемет шы ғар
ма шылық адамдар жүгіруі, сұрам
сақтануы, сұрауы, қорлануы керек 
және олар билікке тәуелді бола ба
стады. Кім оған ұнамай қалса, тез 
жемқорға айналады. Жемқорлық 
үшін Т. Жаманқұловты, С.Матаевты, 
Е.Біләлді айыптаған кезде тек маған 
ғана емес, өзін құрметтейтін көп адамға 
мұндайды оқу, есіту жиіркенішті бол
ды. Тамаша дарынды адамдарды бүкіл 
халық алдында жемқор деп айыптады, 
ұятқа қалдырды.

Б і р і н ш і д е н ,  м е н  ә л і  к ү н г е 
дейін олардың кінәлі екендігіне 
сенбеймін, екіншіден, егер қандай 
да бір қателіктер болса, дарынсыз 
жұмсалған триллиондаған теңгемен 
салыстырғанда бұл назар аударуға 
тұрарлық нәрсе емес. (LRTАстана, 
жеке банктерге жүздеген миллиард 
теңгенің тұрақты түрде құйылуы. 
Астық өсірушілерге жөнсіз, тегін 
жұмсалған ақша және т. б.).

Онсыз да сенгіш, қарапайым 
шығармашылық адамдар енді сөз 
айтуға ғана емес, тіпті ойлауға қорқады. 
Мұның бәрі ескерту ретінде жасал
ды. Билік кезкелген адамды айып
тап, қорлап, масқаралап, жоқ қылып 
жібере алатынын көрсетті. Өздеріңіз 
қараңыздаршы, актерлер, театр бас

шылары, журналистер сияқты әр түрлі 
жанрдағы шығармашылық адамдары 
жазаланды, олардың барлығы кезінде 
үлкен беделге ие болғандар.

Кезек композиторлар мен эстра
да жұлдыздарына да жетті. Гаухар 
Әлімбекованы алайық. Бірақ, бұл 
жолы сәтсіздік орын алды, қоғам, 
әріптестері, достары даусы тамаша, 
жаны нәзік Гауһарды жазалауға жол 
бермеді. Бұл үлкен сигнал, бұл әділдік 
жолындағы қоғамның үлкен күші.

Барлық адам Гауһар сияқты та
нымал емес және барлығы қорғана 
алмайды. Мен 6 жылға сотталған 
мықты ғалымды білемін, ол 3 жыл 
отырып, ақырында өзінің кінәсіздігін 
д ә л е л д е д і ,  б і р а қ  о н ы  т ү р м е г е 
отырғызғаны үшін ешкім жазаланба
ды. Осындай әділетсіз айыптаулар, 
әділетсіз сотталған адамдар қаншама.

Шығармашылық адамдар — бұл 
мемлекеттің, ұлттың шырағы. Оларға 
шығармашылық ойлау  қабілет і 
құдайдан берілген. Кез келген сау
атты адам әкім, министр, директор 
бола алады. Жақсы болсын, жаман 
болсын жұмыс істей алады. Ал, ең 
үздік жоғары оқу орнын бітірген кез 
келген адам кем дегенде жаман ақын, 
жазушы, суретші, әртіс, әнші бола 
алмайды. Бұл алдымен Құдай беретін, 
содан кейін осы бағыттағы еңбекпен 
келетін қасиет.

Сондықтан, олар сирек кез десетін, 
таңдаулы адамдар.

Сондықтан, олардың барлық 
материалдық, әлеуметтік, шығар ма
шылығын дамыту мәселелерін шеше 
отырып, мемлекет тарапынан күшті 
қолдау қажет.

Бұл айтылған шығынның бәрі 
біздің бюджет шығынымен салыс
тырғанда өте аз. Бұған құйылған 
қаражаттың қайтатыны сөзсіз.

Мысалы, Димаш Құдайберген 
еліміздің танымалдығын әлем алдында 
күрт көтерді, ол бұл ретте мемлекеттік 
басшы шенеуніктеріміздің бәрінен 
100 есе көп еңбек сіңірді. Егер 1000 
шығармашылық адамның ішінен 
біреуі ғана әлемдік деңгейдегі жұлдыз 
болып шықса, онда 10 жыл бойы 1000 
адамға жұмсалған барлық шығынымыз 
өтеледі.

Жалпы, шығармашылық адам
дардың идеологиялық, патриоттық, 
мәдени пайдасы – бұл мемлекеттің 
есептеуге жатпайтын таза пайдасы.

Біздің ұсынысымыз:
1. Тұрғын үй жағдайын жақсартуды 

қажет ететін, мүлдем тұрғын үйі жоқ 
азаматтарды тұрғын үймен қамтамасыз 
ету.

(Егер 10,0 миллион теңгеден есеп-
тесе, мұндай адам саны 2-3 мың адам 
болуы мүмкін (10 миллион теңгеге біздің 
ұсынысымыз бойынша кемінде 150 м2 үй 

салуға болады). Сонда жалпы сома 20-
30 млрд. теңгені құрайды. Бұл шығын - 2 
жыл ішінде аяқтауға, сөйтіп түбегейлі 
шешіп тастауға болатын бірмезеттік 
мәселе. Егер жыл сайын 300-400 адам 
қосылатын болса, шығармашылық 
адамдардың тұрғын үйге деген тұрақты 
шығыны 3-4 млрд. теңгені құрайтын 
болады).

2. Жыл сайын олардың шаруа
шылық және тұрмыстық шығындарын 
жабуға әрқайсысына 2,0 млн. теңгеден 
бөлінсе, жалпы сома 1415 милли
а р д  т е ң г е н і  қ ұ р а й д ы .  ( Б а р л ы қ 
шығармашылық адам саны 7 мыңнан 
астам деп, артығымен есептедік).

3.Шығармашылық шығын дарды 
жабуға (аудармалар, симпозиумдарға, 
көрмелерге  қатысу  және  т .  б . ) 
шығармашылық одақтарға 56 млрд. 
теңге бөлу қажет.

Сол кезде жыл сайынғы шығын
дардың жалпы сомасы 2325 млрд. 
теңгені құрайды. Бұл сома көп емес. 
Біздің ұсыныстарымыздағы үнемдел
ген сома триллиондармен есептеледі.

Және бұл ақшаны шығарма шылық 
одақтарға ешқандай міндеттемесіз, 
ешқандай мемлекеттік тапсырыссыз, 
нені жазу, қалай жазу керектігін шек
темей беру қажет.

Олар нені жазуға, қалай жазуға 
болатынын, әнді  қалай айтуға, 
суретті қалай салуға болатынын бізге, 
мемлекеттік шенеуніктерге қарағанда 
жақсы біледі. Ешкім де қоғамға жат 
лаңкестік, зорлықзомбылықты на
сихаттайтын шығарма жазбайтынына 
мен сенімдімін.

Осындай қажетті жағдайды жа
сай отырып, біз әлемдік ауқымдағы 
шығармашыл адамдарды дайындай 
аламыз.

Қ а н д а й  б о л м а с ы н  а ш  ж а 
лаңаш, үйсізкүйсіз, проблемасы 
басындағы шашынан көп адам нағыз 
шығармашылық шебері бола алмайды.

Бүгінде өте жақсы туын ды лар
дың өзі жарнамасыз танымал бола 
алмайды,  ал  мұның бәрі  ақша. 
Шығармашылық одақтар бұл қара
жатты бөлуді, пайдалануды өздері 
ғана, бірақ айқын, демократиялық 
түрде шешуі тиіс.

Бұл ақшаны пайдалануды бақылау 
да олардың ішкі ісі болуы тиіс. Менің 
ойымша, өзінөзі бақылау шенеуніктер 
мен құқық қорғау органдарының 
бақылауынан әлдеқайда тиімді бола
ды.

Міне, сол кезде жалған жемқор
лыққа байланысты даулар болмайды.

Б а қ ы л а у ш ы  о р г а н д а р ы м ы з 
халық ақшасының жөнжосықсыз 
жұмсалған миллиардтарын көрмейді, 
естімейді, ал шығармашылық адам
дар бюджеттің 56 миллион теңгесін 
жұмсаса, ұлттық қауіпсіздікке төнген 
үлкен жемқорлық мәселені көрді.

Шығармашылық адам еңбегінің 
нәтижесі – жоғары рухани құндылық, 
онсыз қоғамды толыққанды деп есеп
теуге болмайды. Біз ұсынып жатқан 
қаржы олардың еңбегіне лайық берілуі 
тиіс құндылықтардың болмашы бөлігі 
ғана.

Егер бүгін ең болмағанда осы
дан бастасақ, одан арғысы уақыт 
еншісінде. Бәріміз де жақсыдан 
үміттіміз.

Ислам Әбіш
Нұр-Сұлтан қ-сы, СИЗО, 

138 қапас,
22 шілде 2019 ж.
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– Заңсыз және арандатушылық әрекеттерге барғаны 
үшін сыбайлас жемқорлыққа қарсы ісқимыл органдарының 
қызметкерлерін қатаң жазалау керек. Ондай қызметкерлерге 
тергеу саласында орын жоқ, – деген болатын Президент өз Жол
дауында.

Осыған орай заңгер Абзал Құспан Президенттің тура айтқан 
өткір сынын қос қолдап қолдайтынын, өйткені осы мәселенің 
адвокаттар тарапынан көтеріліп келе жатқанына көп уақыт 
болғанын атап өтті.

–  Ұ л т т ы қ  б ю р о  қ ы з м е т к е р л е р і  к ө р с е т к і ш  қ у ы п , 
арандатушылыққа барып жатуы туралы аз айтылып жатқан жоқ. 
Соңғы кездері «шенеуніктің бәрі – жемқор» деген халықтың 
арасында көзқарас қалыптасты. Әрине, жемқорлықпен күресу 
керек. Біз бәріміз жемқорлықтың азаюын қалаймыз, – деді заңгер 
А.Құспан.

Сонымен қатар, ол Президент айтқан арандатушылық 
мәселесіне мысал ретінде өзінің қорғауындағы Су ресурстары 
комитетінің экстөрағасы Ислам Әбішевтің жағдайына тоқталып 
өтті.

– Мамыр айынан бері бұл мәселені көтеріп келе жатырмыз. 
«Ислам Әбішев пара алуға оқталды» деген айып тағылып отыр. 
«Қаз Байлық» ЖШСнің шаруасын шешіп беру үшін ақша бер
мек болыптымыс. «Қаз Байлық» болса «Ешкімге ешқандай ақша 
бермедік және ондай ойымыз да жоқ» деп отыр. Олар өздерінің 
сыртынан «Әбішев ақша сұрады» деп, жала жабылып отырғанын 
білмейді де екен. Бәрін былықтырып жүрген Шәймерденов 
деген қаржы полициясының бұрынғы қызметкері. Ол «Қаз 
Байлыққа» тікелей де шықпайды. Ол сол серіктестікке қатысы 
бар бір адамды табады. Сөйтіп, бірнеше адамға айтылады. «Қаз 
Байлық» ақша бермейтін болғасын, ол қаржы полициясына 
барып арыз жазады. Ақыры, Ислам Әбішев ол параны алмаған 
соң, «Пара алуға ұмтылды» деп іс қозғайды. Міне, осыдан кейін 
мен Шәймерденовті «кәсіби правокатор» деп атаймын, – деп 
мәлімдеді.

Сонымен қатар, Абзал Құспан Ұлттық бюро қызметкерлері 
Ислам Әбішевке таяқтың ұшын Өмірзақ Шөкеев, Бердібек 
Сапарбаев, Асылжан Мамытбеков секілді белгілі лауазымды 
тұлғаларға бұрып, үстерінен арызданса, бостандыққа жіберетінін 
жеткізгенін де тілге тиек етті.

Заңгердің айтуынша, осындай арандатушылық әрекеттерге 
тыйым салыну керек.

Сондықтан, Мемлекет басшысы ҚасымЖомарт Тоқаевтың 
Жолдауда айтқан жемқорлықпен күрес мәселесіндегі осы бір 
өзекті жайт заңгерлер тарапынан да үлкен қолдауға ие екенін 
жеткізді Абзал Құспан.
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Қасым-Жомарт ТОҚАЕВ:

Дулат ИСАБЕКОВ: 

Сәбит ДОСАНОВ: 

Смағұл ЕЛУБАЕВ:

ҚАЗАҚ ТІЛІ ҰЛТАРАЛЫҚ 
ҚАТЫНАСТАР ТІЛІ БОЛАТЫН 
УАҚЫТ КЕЛДІ!

БЕЛГІЛІ ЗАҢГЕР 
ЖЕМҚОРЛЫҚПЕН 

КҮРЕСКЕ ҚАТЫСТЫ 
ПІКІР БІЛДІРДІ

ТІЛ БОЛМАЙ – ҰЛТ БОЛМАЙДЫ

АЛТЫННАН ҚЫМБАТ АСЫЛ СӨЗ

ЕЛДІҢ КӨКЕЙІНДЕГІ 
ДІЛГІРЛІКТІ ДӨП БАСТЫ

Қазақстан Президенті ҚасымЖомарт Тоқаев 
Қазақстан халқына жасаған тұңғыш Жолдауында Қазақ 
тілінің мәртебесі туралы айтты.

«Қазақ тілінің мемлекеттік тіл дәрежесіндегі деңгейі 
көтеріліп келеді. Қазақ тілінің ұлтаралық қатынас тіліне 
айналатын уақыт келді. Бұл үшін барлығымыз жұмыла 
әрекет етуіміз қажет», – деді Президент Жолдауында.

Қазақстан Президенті Қасым
Жомарт Тоқаев халыққа алғашқы 
Жолдауын жариялап, елдегі өзекті 
мәселелерді көтерді.

Жолдау аясында Мемле кет
тік тіл мәртебесінің күн санап 
артып келе жатқанын атап өткен 
мемлекет басшысы «Қазақ тілі 
ұлтаралық қатынас тіліне айналуы 
керектігіне» ерекше тоқталып өтті.

Президенттің бұл тапсырмасы
на байланысты танымал жазушы, 

Қ Р  П р е з и д е н т і  Қ а с ы м 
Жомарт Тоқаевтың «Сындарлы 
қоғамдық диалог – Қазақстанның 
тұрақтылығы мен өркендеуінің 
негізі» атты Қазақстан халқына 
арнаған алғашқы Жолдауы халық 
пен билік арасына алтын көпір 
орнатып, қарымқатынасты одан 
әрі нығайта түсті. Сондайақ, 
бұған дейін де ҚасымЖомарт 
Кемелұлына ел болашағын сеніп 
тапсырған халық ел өмірінің одан 
әрі гүлдене түсеріне нық сенді.

Осы Жолдауды тыңдап оты
рып, Шәкәрім Құдайбер діұлының 
«Бұл ән бұрынғы әннен өзгерек» 
атты өлеңі ойыма орала кетті. 
Шындығында да, бұл Жолдаудың 
мәнімаңызы ерекше. Өйткені, 
ел билігінің тізгінін қолға алған 
Президенттің Қазақстан халқына 
деген ең бірінші Жолдауы. Біз тілге 
тиек етіп отырған осы Жолдаудың 
«Әлеуметтік жаңғырудың жаңа 
кезеңі» атты 4ші тарауының 
« Ә л е у м е т т і к  к ө м е к  к ө р с е т у 
жүйесін одан әрі дамыту» атты 
бесінші бөлімі көңіліме ерекше бір 
жылылық ұялатты.

2017 жылдан бері Әлеуметтік 
көмекке бюджеттен бөлінетін 

Биылғы Жолдау  әс іресе, 
мәдениет майданының өкілдері 
үшін ерекше болғанын атап 
айтайық. Президент Қасым
Жомарт Тоқаев қазақ тілі тура
лы мәлімдеме жасай отырып, 
қазақ тілін ұлтаралық қатынас 
тілі ететін мезгілдің жеткендігін 
тілге тиек етті. Меніңше, бұл 
– Қазақстанның саяси өмірі 
үшін үлкен жаңалық.  Қазақ 
тілі ұлтаралық қатынас тілі бо
луы үшін Жолдауда нақты атап 
көрсетілмеген астарлы дүниелер 
жатыр. Ол үшін Атазаңымыздағы 
мемлекеттік т ілдің дамуына 
кедергі келтіріп, орыс тіліне рес
ми тілі ретінде басымдық беріп 
отырған отырған баптардан 
құтылуымыз керек. Тіл туралы 

Мемлекеттік сыйлықтың иегері 
Дулат Исабеков «Қазақ үні» порта
лы тілшісіне өз пікірін айтты.

– Елдің экономикасы да, өзге 
саяси мәселелері де оң шешімін 
табар. Біз үшін ең күрделі мәселе 
– Мемлекеттік тіл болып тұр. Тіл 
болмай – ұлт болмайды. Осыған 
дейінгі Жолдауларда тіл мәселесі 
тамтұмдап ғана қозғалып келді. 
Тіл мәселесінің осылай батыл 
көтерілуіне мен қатты қуанып 

қаражат көлемі 17 есе көбейіп, аз 
қамтылған отбасыларға жылдан 
жылға айрықша қолдау көрсетіліп 
келе жатқаны көңіл қуантады.

Жаңа Жолдауда атап көрсетіл
гендей, халықты әлеуметтік 
тұрғыдан қолдау қарқынды түрде 
жүзеге аса бермек. Атап айтқанда, 
аз қамтылған отбасылардың ба
лаларына қамқорлық көрсету 
кепілдендірілген әлеуметтік 
көмек енгізілмек. Бұл тұрғыда 
мектеп жасына дейінгі балаларға 
үнемі қолдау көрсету, барлық 
оқушыға тегін ыстық тамақ беру, 
оларды оқу құралдарымен және 
мектеп формасымен қамтамасыз 
ету, медициналық, соның ішінде 
стоматологиялық көмек алу 
және қоғамдық көліктерде жүру 
шығындарын өтеу секілді көмек 
түрлері көрсетілмек.

Жоғарыда атап өткен әлеу
меттік қолдауды көрген әрбір 
отба сының шаңырақтарында 
ш а т т ы қ  о р н а п ,  м а р қ а й ы п 
қалатыны сөзсіз.  «Әр қазақ 
– менің жалғызым» демекші, 
еліміздегі  әрбір отбасының 
қуанышы – менің де қуанышым 
деп б ілемін.  Әлеуметтік  аз 

мәлімдемені жүзеге асыру үшін 
құқықтық реформалар қажет екені 
де анық. Президентіміз Қ.Тоқаев 
берген уәдесін орындайтынын 
баса айтты. Демек, елде көптеген 
оң өзгерістер орын алып, дамудың 
жаңа сатысына шығамыз деген 
үміт бар. Сондайақ жаңа Жолдау 
халықтың әлеуметтік жағдайын 
жақсартуға бағыттталғандығымен 
де ерекшеленді. Халықтың күткені 
де осы еді.

Қазір халық үшін әлеуметтік 
мәселе – бірінші кезекте тұр. 
А й т а л ы қ ,  б і з д е  ә л е у м е т т і к 
қолдауды қажет ететін отбасылар 
өте көп. Шынын айтқанда, біздің 
халықтың басым бөлігі кедейлік 
шегінде өмір сүріп жатыр. Бәріміз 
де сол кедейлер қатарындамыз. 

отырмын. Әсіресе, жоғары лауа
зымға тағайындалатын шен
ділердің барлығы қазақ тілін білуі 
керек деп айтар едім, – деді жа
зушы.

қамтылған отбасылардың бала
ларын қолдау дегеніміз – кемел 
келешекке бастаған қадамымыз.
Өйткені, бала біздің бауыр етіміз 
ғана емес, зор бола ша ғымыз. 
Бо ла шағымыз баянды болсын 
десек, балаларға қолдау көрсетуді 
жүйелі түрде жалғастыра беруіміз 
керек.

Сондайақ, Жолдау бары
сында Мемлекеттік тіліміз – 
қазақ тіліне баса назар аударған 
Ел Президенті ҚасымЖомарт 
Кемелұлы «Қазақ тілі ұлтаралық 
қатынас тіліне айналуы ке
рек» – деп атап көрсетті. Осы 
тұста мен барша зиялы қауым 
өкілдерін осынау зор міндетті 
бірге орындауға шақырамын. 
Әрбіріміз алтыннан қымбат асыл 
сөзден тұратын Жолдауды ел 
арасында кеңірек түсіндіре оты
рып, жүйелі түрде жүзеге асыруға 
мұрындық болайық.

Сонымен қатар, мемлекет басшы
сы мүмкіндігі шектеулі балалары 
бар отбасылардың халахуалына 
көптеп көңіл бөлу керектігін де 
атап айтты. Осындай көпшіліктің 
көкейіндегі мәселелер шешімін 
тауып жатса, халыққа керегі де осы 
емес пе?

Сондайақ, мәдениет саласы 
қызметкерлерінің жалақысын 
көтеру туралы да өте орынды ай
тылды. Бұл өз кезегінде осы салада 
маңдай терін төгіп, еңбек етіп 
келе жатқан жандардың көңіліне 
қуаныш ұялатты. 

Белгілі заңгер Абзал 
Құспан Мемлекет басшысы 
Қасым-Жомарт Тоқаевтың 
Қазақстан халқына жасаған 
Жолдауына қатысты өз 
пікірлерімен бөлісті.
Атап айтқанда, Президент 
өз Жолдауында Сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы 
Орталық және жергілікті 
органдардың нормативтік 
құқықтық актілеріне 
сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы сараптама жүргізу 
ісін қайта қалпына келтіру 
қажет екенін айтқан бо-
латын.
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Зайда 
ЕЛҒОНДИНОВА,

ақын, Халықаралық 
«Алаш» әдеби 

сыйлығының 
лауреаты 

Esse

ЖҰМЕКЕҢНІҢ 
АРМАНЫ...

Жұмекең бір қызық адам 
еді. Қазір ойласам, бастан кеш
кен тамаша сәттер аз болмапты. 
Орындалмаған жалғыз арманым 
бар екен. Қызық! Арманым сол 
Жұматай да, мен де, әттең, ақын 
болмағанымызда ғой! Бақытты 
ғұмыр кешетін едік. Өміріміздің 
көп бөлігін өлең жазып, кітап 
оқуға жұмсадық. 

«Ақын деген тәңірлік жара
тылыс», – дейтін Жұмекең. Мен 
соған сенетінмін. Кейін түсіндім 
ғой, ақындардың да ақыны бар 
екенін! Біз көп нәрседен бас 
тарттық!

Ешкімнің алдына барып 
ешнәрсе сұрамадық. Барымыз
ды қанағат еттік. Ақын адам 
бай болмауға тиіс деп ойладық. 
Бірақ, біз бақытты ғұмыр кештік. 
Жұмекең, әсіресе, көктемде үй 
көрмейтін! Қалай көктем шықса 
болғаны, кішкентай ойын бала
сы сияқты томпаңдап қыдырып 
кететін. Мен іштей «иә, көктемгі 
гастроль басталды», – деп ой
лайтынмын. Ол кезде Жұмекеңді 
қолыңа шам алып іздесеңде 
таппайтынсың. Мен енді кітап 
оқуға, өлең жазуға кірісетінмін.

Сондай бір көктемгі «га
строльден» келген Жұмекең 
ұ з а қ  ұ й қ ы ғ а  к е т т і .  К ү н 
т ү н і м е н  ұ й ы қ т а д ы .  С о с ы н 
түк болмағандай жайраңдап 
тамағын ішіп,  домбырасын 
ш е р т і п  к ү н д е л і к т і  ө м і р і н е 
кірісті. Мен үндемедім. «Қайда 
бардың, қайдан келдің?» – деп 
сұрамадым.

Арада күндер өтті. «Зәке, 
саған әңгіме жазатын күшті 
тақырып бар» – деді ол бір күні. 

Бұл біздің тұрмыс құрған 
алғашқы жылдарымыз еді. Бір
бірімізді әлі де жете танымаған 
кезіміз. «Мен ауылға барып 
қайттым, ескі базға. Жылда 
көктемде біздің ауылға сығандар 
келеді. Сонда баяғыдан иесіз 
тұратын сиыр қора, иесіз қалған 
үйлер бар.  Ауылдан жырақ 
орналасқан. Жыл сайын соларға 
барып, ән тыңдап, көктемнің 
айлы түндерінде далада маздатып 
от жағып, сол отты айнала билеп, 
ән салатын сығандармен бірге 
болып қайтамын! Олар менің 
туысқандарым тәрізді. Кейде 
соларға ілесіп кеткім келетін. 
Онда мені бір қыз күтетін. Сон
дай сұлу, сондай текті, өзі ке
ремет ән салады. Сол қызбен 
қоштасып келдім», – деді. «Иә, 
оны маған неге айтып отырсың?» 
– дедім. «Сен сол сыған қызы ту
ралы жазшы, Зайдашка!» – деді.

«Пайпай, не деп жазамын?! 
Сен де сол өткен ғасырларда 
сығандар туралы романтикалық 
сарында  жазылған әңг іме
повестердің кейіпкері болсам 
деп армандап жүргеннен саусың 
ба?!» – дедім. 

Ол үндемей қалды. Сәлден 
соң есіктің алдына шықты. 
Өкпелеп қалмасын деп соңынан 
мен де шықтым. «Зәке, мен 
елімді, жерімді, халқымды сүйе
мін. Бірақ, әлемнің көк жиегін 
кесіп өтіп, таңмен таласа тұратын 
сығандардың өмірі маған өте 
ұнайды. Кейде соларға ілесіп 
әлемді араласам деп армандай
мын», – деді ол. «Ее, Жұмеке, 
сізге еркіндік жетпей жүр ғой, 
сірә! Жаңағы сыған қызы ту
ралы әңгіменің аяғын қашан 
айтасыз?» – дедім. «Зәке, кейін 
айтам, кейін», – деп ол үйге кіріп 
кетті. 

Мен оны енді мазалама
дым. Далада ай жапжарық еді. 
Жұлдыздар төгіліп кетердей 

күн
ОЛ КЕЗДЕ

Жұматай Жақыпбаев 
туралы жаңа кітаптан

жыпырлап тұр. Менің енді сол 
ғажайып сыған қызын көргім 
келді...

ОТБАСЫЛЫҚ 
ӘҢГІМЕ...

Естелік жазуға отырғанда 
мен әрқашан жымиып, күлемін. 
Арада қаншама жылдар өткенде 
біздің өткен өмірімізге мүлде 
басқа көзқараспен қараймын. 
Біз бір кішкентай томпақ балалар 
сияқты едік. Қызымыз Айкүн 
андасанда Майра әкпемнің 
үйінен келгенде, бізге үлкен 
кісілерше ақыл айтатын. «За
йдашка, Жұматашка, сіздер көп 
жұмыс істеп, үлкен үй алыңдар. 
Мен келген сайын біз Майрашка 

әңгімелер айтылатын. Біздің 
кішкентай Айкүн де папасының 
домбырасын алып: «Менің атым 
Әкөлек», – деп әндете жөнелетін.

«Пайпай! Менің Әкөлегім 
қандай әнші!», – деп Жұмекең де 
бір көтеріліп қалатын. 

Сосын, Жұмекең кішкентай 
Айкүнге сәбилерге арналған 
қоспа сүт пен емізік аламын 
деп  дәріханаға  барып,  до
с т а р ы  к е з д е с і п  қ а л ы п , 
тойтойлап кеткенін айта
тын. «Талдықорғанда,  5ші 
мөлтекауданда Зайдашканың 
бөлесі  Нұрсипа әкпеміздің 
кең сарайдай 3бөлмелі үйінде 
тұратынбыз. Іші толған жиһаз. 
Жаңа туған сәбиімізге құтты бол
сын айтып, қаланың таныс қыз
келіншектері келетін. Олардың 
кім екенін қайдан білсін, біздің 
Зайдашка ұят болмасын деп 
келістіріп дастарқан жасай
тын. Аяғы жерге тимей жүгіріп, 

Бірден орталықтағы дәрі
ханаға кіріп, қызымның сүтін 
алып шығып келе жатсам, ақын 
Әбен Дәуренбеков пен журна
лист Тоқтасын Сүгірбеков кез
десе кетті. Содан «ресторан
датып» кеттік. Оң қолыммен 
қызыма алған сүтімді ұстап, 
с о л  қ о л ы м м е н  т а м а қ  ж е п 
отырған маған қарап Әбекең 
мен Тоқтасын ішексілесі қатып 
күліп жатыр.

– Әп бәлем, Айкүн батыр 
сені әбден бағындырып тастапты 
ғой, – деп. 

Содан мейрамханадан түн 
ортасында шықтық. Ол кездері 
Талдықорған қаласында түнде 
такси жүрмейтін. Тоқтасын мен 
Әбекең оң қолымды шошайтып, 
екі қолтығымнан ұстап, үйге 
жақындатып тастады.

– Әй, Жұматай, Әкөлектің 
сүтін төкпей апар. Осы мөлтек 
ауданда ойшұқыр көп, – деді 

– Ал, енді сен Зәйдәшті 
мақта, Жұматай, – дейтін.

–  Б і з д і ң  З а й д а ш к а н ы 
көп мақтауға болмайды. Ол 
мақтанып кетеді. Бала сияқты 
адам ғой. Зайдашканы мен тек 
үйде, оңашада «Ақтентегім» деп 
мақтап қоямын, Әбеке! – дейтін.

– Қуын қарай гөр өзінің, – 
деп Әбекең қарққарқ күлетін.

 
ЖОЛ...

1989 жыл. Оңғақ күндей өмір 
өзгере бастады. Тамтығы ғана 
қалған Кеңес үкіметі ыңыранып 
әреңәрең тыныстап жатты. Бір 
үлкен өзгерістің келе жатқанын 
жүрегіміз сезетін. Дүкендерде 
азықтүліктің кезегіне тұрған 
қаптаған халық. Әсіресе, ет, сары 
май дегендер қат еді. Ол кездері 
мен «Қазақстан» телеарнасының 
«Алатау» филиалында қызмет 
істейтінмін.  Үй алып,  мен 

мамам екеуміз үйлеріңді таппай 
қаламыз» – дейтін. 

Қызымыз кішкентай ғой, 
біздің пәтерден пәтерге көшіп 
жүретінімізді қайдан білсін. 
Серік жездем көлігімен алып 
келмесе, әкпем мен қызым, 
әрине, үлкен қаладан адасып 
кетеді ғой. Айкүн келді деп 
Жұмекең өзінің ең жақын доста
рын, құрдастарын шақыратын. 
Олар таңға әңгімедүкен құрып 
отыратын. Көбінесе, отбасылық 

қолықолына жұқпай, шыны
аяғын бірдебір сылдыратпай 
қонақ күтетін. Сондай бір сәтте 
Қарлығаш пен Ақбаян деген екі 
подругасы келе қалды. Екеуі де 
менің ең жақын достарым Ай
дархан мен Сейіттің жұбайлары 
еді. Қыздар шүйіркелесіп кеткен 
соң, мен көшеге шығып сейілдеп 
қайтпақ болдым.

– Әкөлектің сүті таусылып 
қалды, жолдан ала салшы, – деп 
біздің Зайдашка өтініш білдірді. 

де, Әбекең Тоқтасынды жетелеп 
жөндеріне кетті. 

Айнала тас қараңғы. Са
лынып жатқан жаңа құрылыс. 
Байқамай бір қазан шұңқырға 
абырой болғанда аяғыммен дік 
ете түстім. Енді таңның атуын 
күткеннен басқа амал жоқ еді. 
Сөйтіп, жарға жабысып тұрып 
қалғып кетіппін. Әлдебір дабыр
дұбырдан көзімді ашып алсам, 
алдым көлкіген су. Құдай сақтап, 
құрылысшылар шығарып алды.

– Мына траншеядан мені 
қалай көрдіңдер?  – десем, 
құрылысшы жігіттер күледі.

– Аға, ең алдымен шұқырдан 
шығып тұрған қолды көріп шо
шып кеттік. Не де болса біреу 
байқамай түсіп кеткен ғой деп 
жақындасақ, бір қолымен жарға 
жабысып ұйықтап тұрған сізді 
көрдік, – деді. 

Мен мәнжәйді түсіндірдім. 
Жігіттер де мәз болды. Сөйтіп, 
мәресәре болып, жігіттерді 
қонаққа ертіп келдім үйге. Кел
сем Әкөлегім өзіме тартқан көзі 
мөлдіреп, бетіме қарап езу тарт
ты», – деп Жұмекең мәз бо
лып әңгімесін аяқтайтын. Өзіне 
тартқан кішкентай Айкүнінің 
әрбір қылығын достарына жыр 
ғып айтудан әсте шаршамайтын.

Жұмекеңнің бұл қылығы 
1 2  к ө ш е л і  Т а л д ы қ о р ғ а н 
қаласына жыр боп кетті. Әбе
кеңнің сұлу жары Қайын жамал 
үйлеріне қонаққа барғанда «сол 
оң қол туралы әңгімелеріңді тағы 
да айтыңдаршы», – деп қолқа 
салатын. 

С о д а н ,  а қ ы н  Ж ұ м а т а й 
Жақыпбаев пен ақын Әбен 
Дәуренбековтің балалары ту
ралы жырдастандары баста
латын. Қоңыр домбыраның 
күмбіріне қосылып Жұмекең 
Айкүн туралы термелетсе, бір 
айтары бар Әбекең араарасында 
әу деп қойып Гүлзадасы туралы 
тақпақтай жөнелетін. Әбекең 
біздің Қайжа деп келіншегі 
Қайынжамалды мақтапмақтап 
алып:

қызметке тұрып, кітаптарымыз 
ш ы ғ ы п ,  т ұ р м ы с ы м ы з 
жөнделіп қалған.  Жұмекең 
көңілді. Менің бастықтарым 
Еңілікхан Сафанович (өзі осы
лай деп атағанымызды жақсы 
көретін) және Айтан Нүсіпхан 
Жұмекеңнің достары еді. Әсіресе, 
Еңілікханаға «Жұматайдың қалы 
қалай?! Үйіңе бар, Заида. Міне, 
саған 140сом қаламақы (го
норар) қойдым. Қыдырыңдар! 
Қызметте мінетін көлігіңді мініп 
кет. Жүкеңе керек болар», –
деп мені жұмыстан үйге ерте 
жіберетін. Сол 1989жылдың 
көктемінде біз қызмет істейтін 
«Қазақстан» телеарнасында 
үлкен ауыстүйіс болды. Жүзде
ген адам қысқартуға ілінді. 
Жұмекең қатты уайымдап қалды.

– Жұмеке, уайымдамаңыз.
Алла бұйыртса, бәрі де оңынан 
шешіледі, дедім.

– Зайдашка, қазір мамыр айы 
ма?! – деді ол.

– Иә, – дедім мен.
– Кеттік, – деді ол.
– Қайда?! – дедім мен. 
– Ауылға. Базға барайық.

Мүмкін сығандар келген шығар, 
– деді ол.

Мен ойланып қалдым.
– Жұмыстан шақырып қалса 

қайтемін?! – дедім.
– Зәке, уайымдама.Бір апта 

мен демалайын. Өлең жаза алмай 
қалдым, – деді.

Сөйтіп, біз жолға шықтық.

САҒЫНЫШ...

Қазір  іңір  қараңғылығы 
қоюланды. Терезеден сыртқа 
қарап отырмын.  Терезеден 
т ү с к е н  к ө ш е  ш а м д а р ы н ы ң 
жарығы бөлмені жапжарық 
қып тұр. Сыбызғы тыңдап отыр
мын. Жарық жаққым келмеді. 
Жүрегімді сағыныш кернеді. 
Бұдан отыз жыл бұрынғы оқиға 
есіме түсті. Біз ескі базға күн бата 
келдік. Ескі баздың күзетшісі апа 
мен ата Жұматайды таниды екен. 
Бізді құшақ жая қарсы алды.
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жарық еді...
– Ат жаратуға келдің бе, ба

лам?! – деді ата.
– Жоқ, ата, қаладан әбден 

шаршадым. Келініңіздің де қазір 
қолы бос. Тауға шығып, ет жеп, 
қымыз ішіп, таза ауада демалуға 
келдік, – деді Жұмекең.

– Келін қызғаншақ емес пе, 
қалқам?! Жұматай айналайын, 
сенің сығандарың жылда келеді 
осында. Сен келмей кеттің... – 
деді апа.

– Келініңіз ақын ғой, апа. 
Мені жақсы түсінеді, – деді 
Жұмекең.

– Апай, біз Алматыға көшіп 
кеткелі де біраз уақыт өтті. 
Қолымыз тимеді, – дедім.

Менің бетіме таңданысын 
жасыра алмай, аңтарыла қараған 
ата мен апаның енді ғана жүзі 
жылынды. 

Қуырдақ жеп, қымыз ішіп, 
таза ауада тыныстаған Жұме
кеңнің ажары кірді. Далада са
мауыр қойып, шай қайнатып 
жүрген апа:

– Жұматай балам, сенің 
сығандарың ана төбенің басында 
маздатып от жағып жатыр! – деп 
айғай салды.

Жұмекең менің бетіме жалт 
қарады. Мен күліп жібердім.

– Еңкейші бері, – дедім.
– Сен бақытты болсаң бол

ды, Жұмеке! Сығандарыңа өзің 
барып қайт,– дедім. 

– Ал, сен ше?! – деді ол екі 
көзі жасаурап. Мен жымидым.

Ол баяғыдай:
– Рахмет, қарындасым, – деп, 

ақырын ғана маңдайымнан сүйіп, 
далаға шығып кетті. Мен оның 
көзінен бір тамшы жас көрдім. 
Дастархан жиналған соң, жол
дан шаршап келген мен, апаның 
құс жастығына басым тиісімен 
қалғып кеттім. Түсімде сол лау
латып от жағып, отты айналып 
билеп жүрген сығанның сұлу 
қыздарын көрдім. Көкжиекті 
бетке алған сыған көшін көрдім. 
Солардың соңынан кетіп бара 
жатқан Жұматайды көрдім.

– Жұмеке, тоқта,тоқта! – 

деп соңынан жүгірген маған ол 
бұрылып та қараған жоқ.

Түсімде егіліп жылап ояндым. 
Қарасам, Жұмекеңнің төсегі бос 
жатыр екен...

 
МӘҢГІЛІКТІҢ 

КӨКТЕМІ...

Ертеңіне кешке жақын кел
ген Жұмекеңнің көзінен терең 
мұң көрдім. Қасында мен таны
майтын біраз адамдар бар.

– Ал кеттік, Зәке, таутасты 
аралаймыз, – деді ол.

– Қызық екен, қайда бара
мыз?!– деген менің сауалыма ол 
ойланып барып жауап берді. 

– Мәңгіліктің көктеміне ба
рамыз, Зәке!

Мен енді үндемедім. Соңғы 
кездері оның өлең жаза алмай 
қиналып жүргенін байқағанмын. 
Өлең жазса, жыртып тастап 
жүретін.  Көптеген достары 
теріс айналып, көшеде көрсе 
көрмегенсіп өте шығатын. Ол 
байқамауға тырысатын. Мұның 
бәрін көрсем де көрмегенсіп, 

сезсем де сезбегенсіп жүрдім. 
Қолынан испанның ұлы ақыны 
Хуан Рамон Хименестің кітабы 
түспейтін. Көп сөйлемейтін. 
«Молодые поэты защищались, 
нападая, а выйдя в большую
литературу, с благодарностью, 
но покидали наставника.По
степенно вокруг Хименеса воз
никала пустота», – деп жазған 
Хименестің өмірін зерттеушілер.

Дәл сол кезде ақын Жұматай 
Жақыпбаев та осы күйді бастан
кешкен сыңайлы. «Мир Химене
са – это мир, где «сталкивается 
звезда со слезой», – деп жазады 
ұлы ақынның өмірбаянында 
зерттеушілері. Ғажап ұқсастық! 
Хименестің жасыл мұқабалы 
таңдамалы жыр кітабының 
м ұ қ а б а с ы  ж ы р т ы л ғ а н ш а 
қолынан тастамаған Жұмекең, 
кім біледі, испан ақынынан өз 
тағдырын іздеді ме екен?!

«Человек не выявляет себя в 
истории, он пробивается сквозь
нее», – деп жазады үн дінің ұлы 
ақыны Тагор. Қазақтың ғажайып 
ақыны Жұматай Жақыпбаевты 
өз шығармашылығы ерте есейтті.

Ол өмір бойы көп оқыды, 
бірақ, аз жазды. Жаңа жазған 
жырларын төрдің алдына ша

Жұматайдың өмірінде тыл
сыммен ж ұмбақ көп болды.
Кейде ол өзін өзі түсінбейтін. 
Сондықтан да, ол өз өміріндегі 
жан мен тәннің арпалысынан 
шаршады. Ақылмен сананы, 
өмірге деген қ ұмарлық пен 
құштарлық жеңе берді. Жігіт 
емес пе, іңкәрлік сезімі де 
оны көп мазалайтын. Мұның 
барлығын жемежемге келген
де, ақынның ғажайып талан
ты жеңіп кететін. Ол өзі үшін 
күреспеді. Ол бәрін де түсінді.
Тірлігіндегі күресі жеңіліспен 
аяқта латынын ерте сезінді. 
С ері л і к қ ұ ры п, с ерг е л дең 
ғұмыр кешуінде үлкен мағына 
жатты. Ол бәрін ерте айтып, 
ерте жазып қойды. Енді айта
тын ешнәрсе қалмады. Ғашық 
болғысы келді, бола алмады. 
Сығандармен кеткісі келді, 
кете алмады...

Жұматайды өзі өмір сүрген 
ортасы, қоғамы қанағаттандыра 
алмады. Соңғы жылдары ол 
ұйқылыояу күн кешті.  Ол 
ақындық тоқырауды бастан 
кешті .  Бұл  тақырыпта  б із 
Жұмекеңе кеуміз сирек те болса 
әңгімелесіп тұратынбыз.

Арада қаншама жылдар 
өткенде мен осы тақырыпты 
терең қозғауды жөн көрдім. 
Әрине, өзім үшін. Өзімдіөзім 
түсіну үшін. Мен әу бастан 
күнде бір қылық шығаратын 
Жұмекеңді зерттей бастадым. 
Отбасында түсіністік болсын 
деген мақсатпен. Кейін ол менің 
кейіпкеріме айналып кетті. 
Өмір бойы маған «Жұмекеңді 
қыздардан қызғанбадыңыз 
ба?!» – деген таптаурын сұрақ 
қойылды. Адамдар қызық! Олар 
кейде менің де адам екенімді 
ұмытып кететін, менің Жұмекең 
туралы жазған  к ітабымды 
оқып алып, Жұматай тірі бол
са «біріншіден, бұл кітаптың 
объектісі мықты, екіншіден 
кітапты жазған адам одан да 
мықты», – деп мұртынан күлер 
еді.

Ақындық мұңы мен тылсы
мы терең жұмбақ тағдыр бізді 
көктемгі селдей ағызып бара 
жатты. Кім қайда барады,кім 
қайда қалады?! – деген сұрақ 
мені жиі мазалайтын!Біздің 
қоңыр үйімізде  қоңырқай 
тұрмыс кешкен екі тағдыр, екі 
ғұмыр «сталкивается звезда со 
слезой»,– деп ағысқа қарсы 
жүзіп арпалысып жатты.

 Біз көлікке отырып, бұлт 
жамылған биік тауларды бетке 
алып жолға шықтық. Біз мәң
гіліктің көктеміне кетіп бара 
жаттық. Бірақ оны Жұматай да, 
мен де ол кезде білген жоқпыз.

ФРАНЦУЗ 
СОРПАСЫ...

Біз онда Талдықорған қала
сында тұратынбыз. Жұме кең 
облыстық радиода қызмет 
істейтін. Орыс редакциясына 
орналасып, орысша мақала, 
очерк,тіпті, өлең жазып жүрген 
кезі еді. Жаспыз. Облыстық 
«Октябрь Туы» газетінің редак
циясында шығармашылық бас 
қосулар жиі болып тұратын. 

Б і р д е  р е д а к ц и я м ы з ғ а 
А л м а т ы д а н  а қ ы н Ә б д і л д а 
Тәжібаев пен жазушы Әзілхан 
Нұршайықов  келді .  Кере 
мет кездесу болды. Ақындар 
жыр оқып мәресәре болып 
қалдық. Кездесудің әсерімен 
біз Жұмекең екеуміз үйге келіп 
әдебиет туралы, поэзия туралы 
әңгімеге кірісіп кеттік. Әңгіме 
кімнің қанша кітап оқығаны 
туралы болды.

– Зайдашка, сен қанша кітап 
оқыдың?! – деді Жұмекең.

– Алты мың кітап оқыдым.
– Мәссаған! Сен оқыған 

кітабыңды санап жазып жүрдің 
бе?! – деп ол таң қалды.

– О,не дегенің! Ауылдағы 
кітапхананың кітабын оқып та
уыстым мектеп бітіргенше.

  Б і р д е  к і т а п х а н а ш ы 
апай: «Заида қызым,біздің 
кітапханада Алты мың кітап бар 
еді.Соның бәрін оқып бітірдің. 
Енді  жаңа кітап келгенше 
күтесің»,– деді.

–  М е н е н  д е  к ө п  к і т а п 
оқыпсың ғой, – деп Жұмекең 
шынымен таң қалды. 

– Зайдашка, менен қандай да 
бір тілегің болса сұра, – деді ол 
көңілденіп.

– Өзің білесің, Лев Тол
стой атамыздың керемет бір 
«кемшілігі» болған. Бірақ, сол 
«кемшілік» Лев Николаевичке 
шығармашылықта қаншама 
көмектесті.  Ақырында сек
сен екі жастағы жазушының 
үйінен кетуіне себепші бол
ды. Сүйіп қосылған әйелі Со
ф ь я  А н д р е е в н а н ы ң  ө м і р і 
қ ы з ғ а н ы ш п е н  ө т т і .  Ж а з у
шы әйеліне өзінің күнделігін 
оқуға берді. Күнделікте Лев 
Николаевичтің бүкіл көңілі 
ж а қ ы н  қ ы з д а р ы н ы ң  а т ы 
жазылған екен. Содан қырық 
сегіз жыл бірге тұрған әйелі 
Софья Андреевна он үш бала 
туса да, жарына салқын боп, 
қызғанышпен өткен ғой.

– Иә, сонымен не айтпақсың, 
Зәке?! – деді Жұмекең күліп.

– Айтпағым,Жұмаш,сен 
өзіңнің өткеніңді айтпашы,– 
дедім.

– Мәссаған, соны айту үшін 
Толстой атаңның өміртарихын 
айтып, «емтихан» тапсыру керек 
болды ма?! – деп Жұмекең ішек
сілесі қатып күлді.

– Зайдашка,мен саған фран
цуз сорпасын жасап берейін, 
– деп пияз, қытай сарымсағы, 
қара бұрыш, аздаған капуста 
ма, картошка ма қосылған қара 
суға сорпа әзірледі. Бір ұрттап 
дәмін көргенненақ удай ащы 
сорпа өзегімді өртеп кетті. Енді 
екеуміз мәз болып, күліпкүліп 
ұйықтауға жаттық.

– Сорпаға не жетпегенін 
білесің бе?! – деді ол ертесіне 
ұйқыдан тұрғанымызда.

– Айта көрме...– деп мен 
далаға атып шықтым.

– Тауық етін қосуға болады 
екен, мен ұмытып кетіппін, – 
деп ол тағы да мұртынан күлді.

– Әй, пәлеай, менен «өш» 
алғың келген ғой, – деп мен де 
күліп жібердім. Біздің үйімізді 
тағы да көңілділік жайлады...

ш ы п  т а с т а п ,  б і р н е ш е  к ү н 
шетінен оқып, ұнамағанын 
жыртып отыратын. Ал испан
ның және бір ұлы ақыны Фе
д е р и к о  Г а р с и а  Л о р к а н ы ң 
тағдырынан өзін көретін. Сонау 
1970ші жылдардың ортасында 
Лоркаға бір топтама жыр ар
науы да Жұматайдың сол кезде 
ешкім түсінбеген болмысымен 
талантының ашылмауынан деп 
ойлаймын.

«Могила возвеличивает. Не
перечислить всех писателей, кто, 
очутившись в могиле, вырос в 
глазах общества», – деп жазды 
Польшаның ұлы жазушысы, 
Еуропаның әдебиет зерттеушісі 
Ян Парандовский. «Алхимия сло
ва» деген Ян Парандовскийдің 
кітабы да Жұмекеңнің қолынан 
түспейтін. Және Жұматай тари
хи кітаптарды да көп оқитын. 
Рабиндранат Тагордың «Адам 
өзін тарихта көрсете алмайды, ол 
оны жарып шығады», – деп айту
ында зор мағына,терең шындық 
жатыр. Ұлы ақындар да тарихты 
жарып шығады.
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Наконец наступило «определение берега»: прозвучало первое Послание президента Касым-Жомарта То-
каева, которое подготовил сам. Объяснил все четко, конкретно и по существу. Видно, что глава государства 
мониторит социальные сети и в курсе всего, чем живет общество, и остановился на многих вопросах, кото-
рые волнуют наших граждан. В отличие от предыдущих посланий не было пафоса и «планов громадье» на 
будущее, наоборот признаны недостатки, подняты злободневные простые проблемы и высказано желание 
менять сложившуюся ситуацию. Было заявлено, что будут осуществлены политические реформы без забега-
ния вперед, но последовательно и продуманно. 

СЕМЕРО С ЛОЖКОЙ 
У КАЗАНА: КОЛИЧЕСТВО 

ЧИНОВНИКОВ БЬЕТ 
РЕКОРДЫ 

   
Известно, что Казахстан от

носится к странам с рекордным 
количеством чиновников. У нас 
на 18 млн населения приходятся 
около 100 тысяч чиновников. 
Из всего работающего населе
ния нашей страны 21% – чи
новники, т.е. один начальник на 
5 работников. Для сравнения, 
в США и Германии – это 14%, 
Китае – около 9%, Японии – 
8%. Может, в этом причина раз
витости Японии и других стран 
и отсталости Казахстана?!  

Например, если в советское 
время директор школы сдавал 
отчеты в РайОНО за два часа, 
то сейчас – за несколько дней! 
Так много стало всевозможных 
тестов, анализов, отчетов по 
внедрению новой программы и 
т.д. К тому же, как говорят учи
теля, ныне проверяющих школу 
стало так много, что иногда они 
не знают, что проверять, потому 
что дублируют друг друга. 

В самом деле, нельзя не за
метить корреляционную за
висимость этих двух величин 
– чем больше чиновников в 
стране, тем больше финансо
вых средств и кадров лишаются 
другие сферы: наука, культура, 
экономика и т.д. На науку, на
пример, у нас выделяется мизер 
– всего 0,14% от ВВП страны 
– такого не было даже в лихие 
голодные 90ые годы! Молодые 
ученые получают 4550 тысяч 
тенге, многие ученые ушли в 
предпринимательство, на гос
службу, уехали за границу и т.д. 
В итоге за годы независимости 
у нас не появился всемирно 
известный ученый, экономист, 
писатель, поэт, композитор и 
т.д.

Глава государства увидел 
эту проблему и поручил со
кратить «глухих» чиновников: 
«Люди вынуждены обращаться 
к президенту в следствие глу
хоты и закрытости чиновни
ков. Неоднократные жалобы на 
несправедливость в какойто 
сфере означают системные про
блемы в конкретном госоргане 
или регионе. С целью повы
шения эффективности работы 
госслужащих надо привлечь в 
ряды подготовленные молодые 
кадры. С 2020 г. мы присту
пим к постепенному сокраще
нию численности госслужащих 
– высвобожденные средства 
направим на стимулирование 
оставшихся работников. К 2024 
г. количество госслужащих и ра
ботников нацкомпаний следует 
сократит на 25%».

Конечно, должно быть си
стемное сокращение там, где 
чиновники работают неэффек
тивно и даже дублируют друг 
друга, а не как обычно: сократят 

рядовых сотрудников, а верхуш
ку слегка перетасуют и оставят 
на других теплых местах.

В самом деле, если умень
шить количество госслужащих, 
например, на 4 500 человек, то, 
по прогнозу, это даст 180 сэ
кономленных млн тенге в год. 
Ведь для армии чиновников 
требуется большой бюджет. А 
чересчур раздутый бюрокра
тический аппарат к тому же 
мешает не только жизни людей, 
но и функционированию орга
низаций или даже целого госу
дарства. В итоге, сокращение 
на 25% от 100 тысяч чиновников 
может дать экономию в 1 млрд 
тенге в год.  

К тому президент посчи
тал нужным учитывать оцен
ку общества работы местной 
власти: «Считаю возможным 
в качестве пилотного проекта 
внедрить систему оценки насе
лением эффективности работы 
местной власти. Например, 
если в результате опроса более 
30% жителей считают, что аким 
города или села неэффективен 
– это основание для создания 
специальной комиссии».

Ведь до этого времени в на
шей стране анализ эффектив
ности работы чиновников не 
был востребован: кто чем зани
мается и насколько эта работа 
необходима или вообще нужна 
ли. В то же время под любую 
проблему, существующую, на
зревающую или даже отсутству
ющую, у нас тут же пытались 
создать новое государственное 
ведомство, департамент. Ясное 
дело, когда появляется новый 
департамент, люди, занятые 
там, должны чемто заниматься 
и им должны платить заработ
ную плату. 

ЗАКРЫТЬ «КОРМУШКУ» 
ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ И 

КОРРУПЦИИ

Поэтому у нас лучший «уни
верситет жизни» – это сесть 
в чиновничье кресло. И ныне 
пришло время менять эту прак
тику: сокращать неэффектив
ные звенья государственных 
органов и квазигосударственно
го сектора, а высвободившиеся 
финансовые средства и кадры 
направлять в другие сферы: на
уку, культуру, экономику и т.д. 

Если же коснуться темы вы
явления и расследования кор
рупционных правонарушений в 
квазигосударственном секторе, 
то тут очень интересная исто
рия.

В свое время депутаты пар
тии «Ак жол» поднимали в пар
ламенте вопрос введения уго
ловной ответственности за кор
рупционные правонарушения в 
квазигосударственном секторе. 
Оказалось, если госслужащие 
несут ответственность по всей 
строгости закона, то должност

ные лица квазигосударственно
го сектора остаются вне поля 
действия антикоррупционного 
законодательства! «Отсутствие 
полноценной ответственности 
позволяет без особых опасений 
распоряжаться гигантскими 
суммами, за слишком вольное 
использование которых чинов
никам от нацкомпаний грозит 
не более чем выговор или ли
шение премии», – говорилось 
в депутатском запросе. Прошло 
с тех пор почти два года, а воз и 
ныне там.

Другой парадокс состоит в 
том, что уголовный закон по
зволяет наказание за корруп
цию в виде кратных штрафов 
вместо лишения свободы, кото
рые применяются по всем кате
гориям тяжести, в том числе по 
особо тяжким. Получается, чем 
больше коррупционер «хапнет», 
тем больше у него шансов за
платить штраф, чтобы не сидеть 
на нарах. 

К примеру, должностные 
лица за взятку в размере более 
627 млн тенге заплатили штраф 
в общей сумме 1,9 млрд тенге. А 
вот полицейские за получение 
взятки в размере 300 тысяч тенге 
не смогли заплатить штраф в 
сумме 7,5 млн тенге, и нака
зание было заменено на 7 лет 
лишения свободы. 

Есть еще одна лазейка для 
коррупции, которую депутаты 
партии «Ак жол» также подни
мали в парламенте. Если даже 
чиновник попадет в тюрьму 
за крупные хищения, то через 
два года может выйти по УДО 
(условнодосрочное освобож
дение) и вернуться к своим 
«заначкам», размер которых 
позволит ему жить безбедно всю 
оставшуюся жизнь. В некото
рых странах убрали эту лазейку 
– досрочное освобождение для 
коррупционеров, осужденных 
на длительные сроки.

А о масштабах коррупции 
наглядно говорит тот факт, что 
по данным международных 
экспертов «Global Financial 
Integrity» из Казахстана в офф
шоры незаконно выведены бо
лее 167 млрд долларов США!

Отдельно Токаев остано
вился на квазигосударственном 
секторе: «Государственные ком
пании превратились в громозд
кие конгломераты, междуна
родная конкурентоспособность 
которых вызывает сомнения. 
Количество государственных 
компаний можно и нужно со
кратить». Ранее президент ввел 
мораторий на создание квази
госкомпаний изза задолжен
ности и неэффективности. 

«В 2018 г. объем госзаку
пок составил 4,4 трлн тенге, из 
которых 3,3 трлн тенге (75%) 
осуществлены неконкурентным 
способом из одного источника. 
Пора закрыть эту «кормушку» 
для чиновников и разного рода 

«прилипал», – заявил глава го
сударства.  

Напомним, траты на гос
закупки и закупки квазигосу
дарственного сектора в 2018 г. 
впервые приблизились к годо
вым значениям валовых налого
вых доходов казны и Нацфонда. 
Так, в прошлом году закупки 
для нужд государства «съели» 
рекордные 10,5 трлн тенге бюд
жетных средств. Это сопоста
вимо с объемом всех налого
вых поступлений в бюджет и 
Нацфонд за 2018 г., когда было 
получено около 11,1 трлн тенге.

И для закрытия «кормушки» 
для коррупционеров в Посла
нии прозвучало положение о 
личной ответственности руко
водителя за факты коррупции 
в его ведомстве: «Следует за
конодательно регламентиро
вать ответственность первого 
руководителя ведомства, в кото
ром произошло коррупционное 
преступление. Нужно также 
предусмотреть строгую ответ
ственность сотрудников самих 
антикоррупционных органов».

ГУМАНИЗАЦИЯ ЗАКОНОВ 
НЕ ОПРАВДАЛА СЕБЯ?
 
У нас много не только чи

новников, но и полицейских. 
Несколько лет тому назад Ка
захстан попал в ТОП10 стран 
по числу полицейских на душу 
населения. Такие данные при
вела британская газета The 
Independent. Согласно исследо
ванию, Казахстан занял шестое 
место в рейтинге. На 100 тысяч 

В то же время нельзя обойтись одним сокращением числа чиновни-
ков, и без победы над бюрократией и коррупцией любые реформы 
обречены. Может, правы те эксперты, которые считают, что циф-
ровая трансформация поможет обуздать или даже победить бю-
рократию, недостаточную компетенцию чиновников, коррупцию, 
для чего необходимо перевести работу государственных структур в 
электронный формат? 
В самом деле, электронный формат – это открытая и прозрачная си-
стема, которая покажет всю работу госорганов. Но чтобы заработала 
цифровая трансформация, придется большую часть персонала обу-
чить, повысить квалификацию, а некомпетентную часть чиновников 
уволить. В любом случае надо действовать решительно с рекордной 
армией чиновников и полицейских, чтобы заработали реформы.

Дастан ЕЛДЕС
d.eldesov@mail.ru

P.S.

казахстанцев приходилось в 
среднем 445 сотрудников по
лиции.

И теперь президент объявил 
о масштабной реформе МВД: 
«Образ полиции как силового 
инструмента государства будет 
уходить в прошлое. Она ста
нет органом по оказанию услуг 
гражданам для обеспечения их 
безопасности». До конца 2020 
г. адмполиция будет реоргани
зована.

Еще одна проблема – гума
низация уголовного законода
тельства. Она неэффективна 
изза большого уровня без
работицы, поэтому бывшие 
заключенные в основном бе
рутся за свое старое ремесло, и 
их «содержание» переносится 
на плечи населения. Это очень 
простая «арифметика»: без со
ответствующей социальной 
адаптации, без создания ра
бочих мест, без повышения 
жизненного уровня населения и 
снижения уровня безработицы 
от амнистии не будет пользы, 
и рост преступности будет про
должаться. 

Дело дошло до того, что на 
это обратил внимание прези
дент КасымЖомарт Токаев: 
«Мы увлеклись гуманизацией 
законодательства, упустив из 
виду основополагающие права 
граждан. Нужно в срочном по
рядке ужесточить наказание за 
сексуальное насилие, педофи
лию, распространение наркоти
ков, торговлю людьми и другие 
тяжкие преступления, особенно 
против детей».

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА,
ИЛИ СЕМЕРО С ЛОЖКОЙ У КАЗАНА
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Мурал Сауле Сулейменовой и Куаныша Базаргалиева в Алматы

The-village.kz рассуждает, как под влиянием времени казахский язык и 
культура вышли на новый уровень. 
В наушниках Qazaq Indie, одет в свитшот Qazaq Republic, в руках – 
Botelke, attitude – Ozinshe – за последние несколько лет усредненный 
портрет креативного молодого казахстанца, «хипстера» – как их 
называют люди, не понимающие значения этого термина, начал вы-
глядеть именно так. Казахский язык и латиница начали доминировать 
в повседневной жизни, а искусство — все меньше подражать происхо-
дящему извне и все больше отражать происходящее внутри страны.
С одной стороны, значительное увеличение влияния казахского языка 
– лишь отражение демографических трендов и общественных настро-
ений, с другой – то, что может объединить разрозненное общество и к 
чему разные группы людей одновременно стремились если не 30, то 
последние 10 лет точно, – деколонизации сознания.

Iazyk ı obshestvo 

ДЕМОГРАФИЯ 
И ЛАТИНИЦА

               
Первопричиной усиления роли 

казахского языка в культуре и об
ществе, как и появления огромного 
количества казахоговорящих суб
культур в последние годы стала, 
конечно же, демография. За счет 
высокой рождаемости и пересе
ления казахоязычного населения 
стало, вопервых, банально боль
ше. Вовторых, оно значительно 
омолодило страну. C 2008 по 2018 
годы количество учащихся русско
язычных школ упало с 918 тысяч до 
395 тысяч, притом что количество 
учеников увеличилось с 2,5 милли
онов до трех.

С 2001 по 2017 годы количество 
абитуриентов, выбравших казах
ское отделение для учебы в уни
верситетах увеличилось вдвое – с 
30 % до 63 %. Медианный возраст 
казахстанца при этом – 30,8 лет, 
как и возраст половины жителей 
Алматы. Иными словами, даже 
демографически сформировался 
запрос на выход казахского языка 
из тени дотируемых государством 
телеканалов – и креативный класс 
на этот запрос ответил.

Один из примеров – самиздат 
журнал Wake Up Kazak, выпуска
емый студентами Назарбаев Уни
верситета. Журнал начал выходить 
с начала 2019 года и полностью 
состоит из перевода актуальных 
научных, политических и социо
экономических статей на казахский 
язык. В издании можно встретить 
статьи про эвтаназию, искусствен
ный интеллект и даже исламский 
феминизм – темы, которые казахо
язычные СМИ фактически никогда 
не затрагивают.

Второй момент: кризис само
идентификации. В статье «100 
лет одиночества (Культурная де
колонизация в Казахстане и ее 
художественные формы)» искус
ствовед Валерия Ибраева пишет, 
что проблема самоидентификации 

для профессиональной культуры 
Казахстана существовала всегда.

«Казахстан – страна, терри
тория которой находится между 
Великой китайской стеной и сте
нами Кремля. Между этими вели
чинами, символизирующими не 
только географические границы, 
белым пятном в глазах большого 
художественного мира существует 
культура Казахстана (…) Как нечто 
абсолютно новое, привнесенное 
извне, профессиональное искус
ство должно было пройти процесс 
адаптации к местным условиям. 
Вместе с тем ускоренный про
цесс усвоения был не простым 
механическим переносом мирово
го культурного наследия на новую 
почву, – это был трудный, тяжелый 
период постижения нового способа 
освоения мира».

REPAS GRAFFITI 
AND STREET ART ARTISTS

Хоть «уличные» артисты, по
эты и индимузыканты не могут 
относиться к «профессионалам» в 
традиционном понимании этого 
слова, актуальное андеграунд ис
кусство и субкультуры не только 
быстрее реагируют на жизненные 
реалии, но и являются катализа
тором общественных процессов, 
активно, а иногда даже и агрес
сивно вмешиваясь в них, как это 
сделала, например, группа моло
дых художников, придумавшая и 
осуществившая дерзкую акцию 
«От правды не убежишь». Остро

социальный художественный про
тест родился не вчера, но именно с 
приходом свежих сил, социальных 
сетей и запроса на аутентичность 
этот протест стал видим как ни
когда.

Из архаичного, устаревшего 
казахский стал языком манифестов 
и новых песен. Переход на латини
цу еще более усилил культурный 
ребрендинг языка, придав ему све
жесть и аутентичность. Неважно, 
назарбаевская ли латиница или 
вариант активистов Kazak Grammar 
– в любом виде новый казахский не 
только смотрится иначе, но и даже 
звучит поновому.

Поиск идентичности в этой 
плоскости ушел от плоскости на
циональности как идеи: этническая 
16летняя украинка требует, чтобы 
в паспорте ей указали националь
ность «казашка», этнический немец 
с наклейкой «qazaq koktemi» идет на 
митинг, а этнический казах перево
дит Китса и Бредбери на казахский 
язык – все они находятся в одном 
контексте, в одной географической 
точке и времени и ищут ответы на 
одни и те же вопросы, новую иден
тичность. Всем им нужна личная 
и коллективная идентификация; 
что делает их общность? Другими 
словами, существует ли в этом 
коллективе людей нечто, не подда
ющееся изменения извне (законам 
природы, логике), то, что делает его 
уникальным?

О все возрастающем влиянии 
казахского языка и самоидентич
ности говорит и резко увеличив

шееся количество научных работ 
на эту тему. Например, автор дис
сертации «Языковые идеологии 
казахстанской молодежи: ценность 
казахского языка в контексте из
меняющегося лингвистического 
рынка» Гульнар Аканова исследо
вала отношение к языку столичной 
молодежи.

«Когда слушаешь великих 
людей, интервью людей, кото
рые на руководящих должностях. 
У них всегда там есть какойто 
citation «вот, қазақтарда бар ғой: 
Ағасы бардың – жағасы бар, апасы 
бардың“…там…я не помню. И вот 
когда они объясняют и говорят 
этот citation, это делает их немного 
credible в моих глазах. Это вдохнов
ляет».

Впрочем, трехъязычие «казах
ских хипстеров» – это тема для от
дельного исследования и отдельной 
статьи.

АЙТЫС-БАТЛЫ, Q-POP 
И QAZAQ INDIE

Хоть казахоязычная артсреда 
существовала и раньше, а расцвет ее 
пришелся на нулевые, как отмечает 
искусствовед Зитта Султанбаева и 
автор книги «Арт Атмосфера Алма
ты», эта активность была ответом 
на запрос извне.

«Тенденции нулевых – это экс
порт продукта наших художников 
за рубеж, поскольку почти нет вну
треннего запроса…».

В десятых же запрос появился 
изнутри и главным зрителем были 
уже не иностранные галереи или 
даже телеканалы, как в случае с 
клипами Такежана, крутившиеся 
на MTV, а внутренний зритель и 
слушатель.

Одним из первых громких 
имен здесь стал Галымжан Мол
даназар, который несмотря на за
рубежное синтипоп звучание снял 
клип в стиле ностальгических 80х. 
В видео «Ақпен бірге» сельская 
молодежь танцует на дискотеке в 
спортзале, пацаны с района вы
ясняют отношения – даже тем, 
кто никогда не жил в ауле и не был 
в таких ситуациях, месседж был 
понятен и близок. Нельзя сказать, 
что именно Молданазар запустил 
бум казахоязычной индимузы
ки, случившийся в последующие 
шесть лет, здесь было много фак
торов – распространение соци
альных сетей и музыкальных сер
висов, резкое удешевление записи 
музыки, та же самая демография. 
Но именно он своим примером 

показал, что сочиняя музыку не на 
английском или русском языках 
можно быть и модным, и популяр
ным. Хотя, конечно, о массовости 
здесь говорить не приходится.

Это получилось у другого музы
кального коллектива – Ninety One 
и их продюсера – бывшего солиста 
группы ORDA – Ерболата Бедел
хана. История группы началась в 
2015 году с дебютного сингла «Ай
ыптама». Ребята, поющие в жанре 
Qpop, кальки с корейского Kpop, 
одевающиеся и ведущие себя в том 
же стиле, мгновенно привлекли 
к себе внимание масс. Внимание 
было как позитивным, включа
ющим в себя тысячи поклонниц 
по всей стране, так и негативным: 
многочисленные срывы концертов 
легли в основу документального 
фильма Катерины Суворовой «Мы 
будем петь свою музыку», премьера 
которого на больших экранах со
стоится в ближайшее время в рам
ках их тура по стране.

Однако для группы все закон
чилось относительно хорошо. Как 
и все люди, добившиеся народной 
популярности, они прибились к 
партии «Нур Отан», а их солист 
даже выступил на съезде, где сказал 
тем не менее очень важные слова:

«В ряде городов и площадок 
были против нашего творчества. 
Оказывается, петь, показывать 
шоу и быть настоящим, совре
менным артистом не подобает ка
заху 21го века. Мы столкнулись 
с предупреждением, что 21 век и 
наш менталитет и культура несо
вместимы. Я с этим полностью не 
согласен. Казаху не подобает быть 
бескультурным, но подобает быть 
современным. И здесь возникает 
вопрос: чем отличается западная 
культура от нашей? Западная куль
тура всегда идет в ногу со временем 
и прогрессирует, именно поэтому 
она так притягательна для молоде
жи всего мира. Если мы хотим вы
вести нашу культуру и духовное бо
гатство на высокий уровень, то мы 
должны принимать во внимание 
интересы молодежи. Нам следует 
адаптировать казахскую культуру к 
современным трендам».

Если согласиться с одним из 
определений искусства, как реф
лексии на происходящее в обще
ства и ответ на запрос, то можно 
легко проследить, что современная 
казахстанская субкультура проак
тивно на этот запрос отвечает и этот 
сегмент будет только расти. Если в 
ближайшие пять лет вы не хотите 
от него оторваться, то самое время 
отбросить все отговорки и выучить, 
наконец, казахский язык. Если и 
это вас не убедило, то вот еще пять 
неочевидных причин.

5 неочевидных причин выучить 
казахский:

К концу 21 века вымрут от 50 
до 90 % языков. Язык считается 
официально умершим, как только 
умирает последний человек, го
ворящий на нем. Если казахский 
попадет в число этих языков и вы 
хотите остаться в истории или стать 
хранителем исторического арте
факта, то знание языка — отличный 
способ;

Чтобы быстрее получать справ
ки, документы и «решать вопросы»;

Чтобы слушать айтысы и рэп
айтысы, понимать весь юмор и 
красоту метафор, а также узнать, 
почему изза Заитова сотни людей 
вышли на улицы 10 июня;

Чтобы замечать, насколько пло
хо переводятся реклама и вывески 
на улицах;

 Чтобы увеличить количество 
нейронных связей и спасти себя от 
Альцгеймера.

Асем ЖАПИШЕВА

стал языком городских субкультур 
и уличного искусства

КАК КАЗАХСКИЙ
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Фасад некогда нарядного зда
ния выглядит жалко и понуро. 
Практически полностью обо
драна штукатурка на внешней 
части здания. Слева от входа в 
помещение со стороны площади 
роспись, которой так славился 
вокзал, наглухо обшили гипсо
картоном. Лишь часть рисунка 
слегка возвышается над ново
делом. Справа от входа, у касс, 
фрески на стенах и потолках 
еще сохранились. Но рабочие 
говорят, что их точно так же пла
нируют закрыть. Строители, как 
солдаты, что им сказали, то они и 
делают, не комментируя установ
ки начальства. 

А вот электрик, занимаю
щийся проводкой, оказался куда 
более словоохотливым, назвав 
происходящее безумием. И это 
определение можно, пожалуй, 
назвать самым корректным... 
Ведь раньше, чтобы полюбовать
ся росписью вокзальных потол
ков и стен, пассажиры поездов 
высыпали дружно на перрон и 
шли в залы ожидания, как в му
зей. Благо, в городе железнодо
рожников поезда проходят техоб
служивание и стоят достаточно 
долго по времени, позволяя всем 
проезжающим успеть и здание 
вокзала осмотреть, и изучить 
внутреннее его убранство.

...Сказать, что я расстроилась, 
увидев вокзал в таком состоянии, 
это значит, ничего не сказать. Я 
была здесь через три дня после 
пожара на арсенале воинской 
части и последовавших за ним 
взрывов боеприпасов. Поехала 
тогда через весь город осознанно, 
чтобы убедиться, что памятник 
архитектуры уцелел.

В левом углу привокзальной 
площади еще тлели головешки 
бывшего кафе и хозяйственных 
построек, вспыхнувших после ра
зорвавшегося снаряда. Непосред
ственно на площади в асфальте 
виднелся след от еще одного 
боеприпаса, который, к счастью, 
не сдетонировал и был благопо
лучно извлечен саперами.

В тот мой визит вокзал был 
непривычно пустым. Поезда 
временно пустили в обход Арыса. 
Покосившиеся входные двери из 
пластика, выбитые окна, легкие 
трещины по потолку и стенам. 
Больше никаких видимых раз
рушений я не заметила и, обойдя 
все здание изнутри и осмотрев 
снаружи, сделала его снимки со 
стороны города и со стороны 
перрона. Запечатлела и уникаль
ные фрески на потолке и стенах. 
Теперь понимаю, насколько пра
вильно это сделала. Ведь строи
тели, приступив к капитальному 
ремонту, похоже, не стали особо 
церемониться с этой красотой и 
историей.

Снимки наглядно передают, 
каким вокзал был спустя три дня 
после ЧП и каким стал через два 
месяца.

– Видите, справа от головы 
льва на главном фасаде пошла 
трещина? – исполнительный ди
ректор подрядной организации 
ТОО «Аспецстрой» Арман Ну
румов показывает разрушения, 

которые проявились на истори
ческом объекте. – Изза взрыва 
на площади произошла просадка 
грунта, и это отразилось на самом 
вокзале…

– А у вашей компании есть 
лицензия на проведение рестав
рационных работ? – интересуюсь 
у собеседника.

– А у нас нет здесь ничего 
реставрационного!

– Как нет, это же объект, 
внесенный в Государственный 
список памятников истории и 
культуры Туркестанской обла
сти. Какиелибо строительные 
работы или иные на нем не могут 
проводиться, если у компании
подрядчика нет на то специаль
ной лицензии.

На выручку моему собесед
нику поспешил незнакомец, за
верив, что все необходимые доку
менты будут оформлены. Правда, 
на просьбу представиться поспе
шил сообщить, что он совершен
но посторонний человек, оказав
шийся на вокзале случайно.

Специалисты, занимающиеся 
вопросами охраны и использо
вания объектов историкокуль
турного наследия, в корне не 
согласны с подходом, который 
практикуется при так называе
мом «ремонте» вокзала Арыса.

– Все памятники, включен
ные в Государственный список 
объектов архитектурных памят
ников местного значения, под
падают под действие Закона РК 
«Об охране и использовании 
объектов историкокультурно
го наследия», – комментирует 
ситуацию директор НИИ про
ектного исследования филиала 
РГП «Казреставрация» Еркебу
лат Тогмагамбетов. – Все объ
екты, включенные в этот список, 
приобретают правовой статус 
как памятники со всеми вытека
ющими отсюда последствиями. 
Первое требование гласит, что 
объект должен сохранить свой 
первоначальный облик. Любые 
работы, осуществляемые на па
мятнике, могут проводить только 
юридические и физические лица, 
имеющие соответствующую ли
цензию на право проведения 
научнореставрационных работ.

– Это лицензированный вид 
деятельности, и так, как дей

ствуют сейчас ремонтники, по
ступать нельзя, – считает глав
ный архитектор ТОО «Архрест» 
Садуакас Агитаев. – Областная 
инспекция по охране памят
ников должна быть на страже, 
писать предписания и требовать 
соблюдения закона. Они могут в 
срочном порядке, чтобы не оста
навливать работу, предложить 
какуюто организацию, чтобы 
она курировала методическую 
часть. Это обязательно, ведь 
даже не все реставрационные 
мастерские, имеющие лицен
зию, владеют такой методикой и 
в качестве альтернативы исполь
зуют авторский надзор. Должен 
быть разработан проект рестав
рации, и в этом случае также 
нужна консультативная помощь 
производственникам. Иначе мы 
можем потерять памятник, отра
жающий определенный период 
истории.

Как уже было сказано выше, 
здание вокзала находится в Госу
дарственном списке памятников 
истории и культуры местного 
значения, утвержденном поста
новлением акимата ЮжноКа
захстанской области от 9 июня 
2010 года № 233. В этот же список 
входят расположенные по со
седству с вокзалом служебный 
корпус 1907 года, здание биб
лиотеки 1905 года постройки, 
водонапорная башня 1906 года, 
жилой дом, возведенный в конце 
20х – начале 30х годов прошло
го века, и застройка улицы МПС 
– Министерства путей сообще
ния начала XX века.

К слову, живущие здесь люди 
домами довольны: кирпич еще не 
один век продержится, да и ка
чество строительства отменное. 
Не зря ведь здания больницы и 
библиотеки верой и правдой слу
жили людям более 100 лет!

Вокзал построили в 1904 году 
– 115 лет назад! Много ли у нас 
таких зданий, тем более в малень
ких городках? Единицы. Кроме 
сугубо утилитарной функции, 
вокзал в Арысе занимает важное 
положение, являясь архитектур
ной доминантой всего привок
зального района. Он состоит из 
3 высоких объемов, включающих 
главные помещения – вести
бюль, зал ожидания, ресторан, 

и низкой части со служебными 
комнатами, объединяющей всю 
архитектурную композицию.

В свое время вокзал строили 
по типовому проекту, разрабо
танному для крупных железно
дорожных станций южной ветки 
дороги Оренбург – Ташкент, та
ких как Казалинск, КзылОрда, 
Туркестан. И все же при типовой 
планировке каждое из этих зда
ний на фасаде получило своео
бразное решение в форме кровли, 
парапетных стен, архитектурных 
деталей. Эти архитектурные осо
бенности отличают сегодня их 
друг от друга.

В отделке фасадов вокзала 
станции Арыс1 использована 
кирпичная фактура стен в соче
тании с гипсовыми элементами: 
лопатками, пилястрами, кар
тушами, розетками, поясками. 
В декоре здания присутствуют 
башенки, композиции из гну
того металлического бруска на 
крыше. Сохранятся ли они после 
того, как на здании завершит
ся ремонт, – вопрос отнюдь не 
праздный.

Однако местные власти, по
хоже, напрочь забыли о том, что 
дух любого городка и поселка 
живет в старых зданиях, которые 
представляют архитектурную и 
историческую ценность.

– Вам надо понять нашу по
зицию, – парирует заместитель 
акима Туркестанской области 
Косман Айтмухамбетов в ответ 
на просьбу прокомментировать 
законность проведения капи
тального ремонта здания вокза
ла вместо его реставрации. – В 
течение 34 дней нам надо было 
быстрее вернуть людей в город, 
восстановить движение поез
дов, автобусов, нормализовать 
городскую жизнь. Мы ложились 
в 4 утра и в 6 уже вставали. Воз
можно, какието моменты мы 
упустили. Но этот вокзал никто 
не потеряет как исторический 
объект. Мы сохраним его почти 
в том же состоянии, в каком он 
был.

…За последние 2 десятилетия 
Шымкент потерял сразу несколь
ко старинных зданий, которыми 
горожане гордились, считая, что 
они привносят особую энерге
тику. А еще – служат доказатель

ством того, что Шымкент – город 
со своей историей. Одно из таких 
старейших зданий, построенное 
в 1875 году священником Дими
трием Вознесенским на личные 
средства, известно сейчас как 
школагимназия № 8. Два де
сятилетия назад в нем сделали 
евроремонт, оштукатурив и побе
лив наружные стены из красного 
кирпича, а заодно нивелировав 
карнизы, наличники и другие 
элементы архитектурного деко
ра. Это яркий пример того, как 
делать ни в коем случае нельзя. 
После такого «ремонта» здание 
потеряло свою уникальность и 
историческую ценность, став 
таким же безликим и похожим на 
десятки других построек.

Вслед за первым учебным 
заведением город лишился еще 
одного исторического здания – 
церкви Сергия Радонежского, 
выстроенной на той же Никола
евской улице в 1886 году по про
екту архитектора Гейнцельмана. 
Здание по адресу Николаевская, 
9, сложенное из лицевого кирпи
ча под расшивку, на протяжении 
120 лет привлекало внимание 
прохожих торжественностью и 
нарядностью главного фасада. 
Роль богоугодного заведения 
оно выполняло до тех пор, пока 
коммунисты не объявили во
йну религии. Но даже тогда не 
поднялась рука снести храм до 
основания. В 1934 году были 
разобраны купола, реконстру
ирована колокольня, сделаны 
внутренние переборки. Так 
церковь трансформировалась 
в театр, а затем и в областную 
филармонию.

Места на карте города этому 
зданию с удивительной акусти
кой не нашлось уже в новейшей 
истории. Разрушение бывшей 
церкви началось под предлогом 
необходимости проведения… 
реконструкции, которая оберну
лась полным и окончательным 
сносом. Город лишился памятни
ка архитектуры, бывшего одним 
из его символов. Так что опасе
ния, что «капитальный ремонт» 
вокзала на станции Арыс1 обер
нется чемто подобным, отнюдь 
не беспочвенны!

Любовь ДОБРОТА

ВОКЗАЛ, 

Нет, одну из главных достопримечательностей Арыса – железнодо-
рожный вокзал, построенный более ста лет тому назад, конечно же, 
не снесут. Но велика вероятность того, что в результате нынешних 
ремонтно-строительных работ это будет уже совсем другое здание, 
мало чем напоминающее прежний памятник архитектуры. Об этом 
пишет kazpravda.kz.
Железнодорожный вокзал станции Арыс-1 сейчас превратился в 
огромную строительную площадку. Вся привокзальная площадь 
заполнена грудами и штабелями строительных материалов. Тут же 
складированы демонтированные окна и двери, высятся горы сбитой 
штукатурки. Внутри и снаружи вокзала полным ходом идут ремонтные 
работы.

КОТОРЫЙ 
МЫ ТЕРЯЕМ
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Как должен, по мнению великого просветителя, вести себя настоящий 
казах, что написано в «нравственном кодексе Абая», и насколько со-
временные жители нашей страны ему соответствуют.  
Недавно в отечественных СМИ появилась информация, что казах-
ские ученые обнаружили оригинал «Кодекса для простых казахов», 
написанный Абаем Кунанбаевым. Составленный в XIX веке документ 
написан арабской графикой и хранится в библиотеке имени Н. Лоба-
чевского Казанского государственного университета.
«Кодекс», в составлении которого участвовал Абай Кунанбаев, был 
принят на съезде в местности Карамола в 1885 году. Документ был 
найден в ходе научной поездки в Татарстан.

Отмечается, что в составле
нии закона Абай выступил как 
демократ, предложивший раз-
личные нововведения для того, 
чтобы облегчить жизнь людей 
того времени.

Стоит отметить, что при 
жизни великий мыслитель на
писал множество философских 
произведений, дабы просве
щать свой народ и пробудить 
в нем моральнонравственные 
ценности. Одним из примеров 
таких произведений являет
ся нравственный кодекс Абая 
«Аман бол» («Будь человеком»), 
где описано, как должен, по 
мнению мыслителя, вести себя 
настоящий казах.

В связи с этим редакция ме
диапортала Caravan.kz предпо
ложила, насколько наши соот
ечественники соответствовали 
бы представлениям писателя и 
мыслителя Абая Кунанбаева.

Важное уточнение: этот «ко
декс» стоит рассматривать не 
как строгий свод правил и за
конов, а скорее как набор нра
воучительных советов и по
желаний, которыми великий 
гуманист хотел поделиться с 
молодежью того времени. Здесь 
мы видим представление ав
тора о том, какими важными 
качествами должен обладать 
человек.

Также стоит отметить, что 
мы рассмотрели не все пункты, 
описанные в произведении.

1. Люби человека. Будь дру-
гом его, будь справедливым

«Сущность человека состав-
ляют любовь, справедливость и 
душевность. Люди не могут об-
ходиться без этих начал. Человек 
человеку – друг», – писал Абай в 
своем «кодексе».

Одна из главных мыслей, 

Оригинал свода законов, состав
ленных классиком казахской ли
тературы Абаем Кунанбайулы (Ку
нанбаевым; 18451904), обнаружен 
сотрудниками семипалатинского 
музея во время визита в Казанский 
университет в Татарстане, пишет 
местная пресса.   

«Кодекс для простых казахов» – 
это первый правовой документ на 
казахском языке (арабской графи
кой), который был составлен на ку
рултае в местности Карамола в 1885 
году. На этом съезде Абая выбрали 
тобебием (судьей). Составляя за
кон, мыслитель и поэт выступил 

как демократ, предложив множество 
нововведений, призванных облег
чить жизнь простых людей (закон 
против преступлений на казахской 
земле, расширенные права человека 
и другие). 

Сотрудники казахстанского му
зея сделали копии документа. «С 
этими копиями для нас открыва
ются большие возможности. Мы 
будем вести исследовательскую 
работу, сравнивать их с переводами. 
После исследований мы планируем 
выпустить факсимильную книгу и 
далее перевести ее на другие языки», 
– сказала заместитель музеязапо

ведника Абая Мейрамгуль Кайрам
баева.  

Ни в архивах, ни в библиотеках 
Казахстана такого документа не 
значится. В фондах музея Абая была 
только машинописная копия на ки
риллице, которую в 1959 году сделал 
сотрудник академии наук Казахской 
ССР К.Кантарбайулы. Оригинал 
же документа отпечатан арабской 
графикой в типографии казанского 
Императорского университета в 
1886 году по приказу военного гу
бернатора Семипалатинска. 
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которую высказал великий пи
сатель, – это доброта, дружба 
и взаимоуважение, которые 
должны существовать среди жи
телей нашей страны для даль
нейшего развития общества.

К сожалению, многими со
временными казахстанцами 
это пожелание нередко игно
рируется или вовсе забыва
ется. Доказательством тому 
может служить огромное коли
чество публикаций в СМИ на 
тему насилия, которое царит в 
нашей стране.

Причем происходят подоб
ные случаи как среди мужчин, 
так и среди  женщин, и даже 
среди детей. Отечественные 
массмедиа заполнены ново
стями о жестоких избиениях, 
бытовом насилии и убийствах.

К примеру, недавно в Ин
тернете опубликовали рей
тинг стран мира по уровню 
преднамеренных убийств, где 
Казахстан занимает 138е место, 
расположившись между Паки
станом и Гваделупой. Только за 
первые четыре месяца текущего 
года в Едином реестре досу
дебных расследований (ЕРДР) 
зарегистрировано уже 72 случая 
по статье «Убийство». В 2018 
году в реестре было зарегистри
ровано 823 случая по этой же 
статье.

2. Твори добро
«Хороший человек – тот, кто 

приносит пользу людям», – го

ворится в произведении. Еще 
один необходимый и правиль
ный посыл, о котором нередко 
забывают жители нашей стра
ны.

Вместо того, чтобы делать 
мир лучше, совершая добрые 
поступки, коекто встает на 
преступный путь, обманывая 
других казахстанцев с целью 
легкой наживы. Согласно дан
ным Единого реестра досудеб
ных расследований, за про
шедший год зарегистрировано 
292 286 уголовных правонару
шений.

Из них 29 282 случая мошен-
ничества, 8091 случай грабе-

жа и 483 случая вымогательства. 
Столь ужасающие данные уже 
вряд ли удивляют рядовых ка
захстанцев, так как подобные 
случаи, возможно, происходят 
ежедневно.

А новостные заголовки об 
ограблениях практически стали 
уже бытовым делом.

3. Стремись к знаниям, к на-
уке

«Науку надо любить, как мать 
любит родного сына. Учитесь, 
чтобы стать человеком, стать 
полезным своему народу, ведь 
знание – это богатство, которое 
нельзя расхитить», – писал Абай.

Это послание он адресовал 
юному поколению, призывая 
его к развитию и получению 
образования, дабы служить на 
благо своего народа и соот
ветственно своей страны. По
добные высказывания много 
раз встречаются в его произ
ведениях.

Однако нынешняя ситуация 
скорее удручает, так как, увы, 
не все представители казах
станской молодежи стремятся к 
просвещению и приобретению 
фундаментальных знаний. Не
которые из них в силу разных 
причин предпочитают зараба
тывать деньги, причем не всегда 
законным путем.

Согласно официальной ста
тистике, последние три года 
молодежная преступность в 
Казахстане остается на одном 
уровне. Ежегодно нарушают за
кон в среднем 50 тысяч молодых 
людей. Чаще всего молодежь 
сажают за наркотики. Другие 
правонарушения – кражи, ху
лиганство и грабежи.

По заявлениям эксперта 
ИМЭП при Фонде Первого 
Президента РК Серика Бей-
сембаева и социолога Тимура 
Айсаутова, криминализации 
больше всего подвержены мо
лодые люди без образования, 
квалификации и социальных 
перспектив.

4. Знай во всем меру
«Все сверх меры – зло. В еде 

и питье, в смехе и веселье, в объ-
ятиях и поцелуях, в стремлении 
накопить богатство, в ловкости 

и хитрости, в одежде – во всем 
должна присутствовать мера», – 
отмечал великий мыслитель.

Отдельно Абай упоминал, 
что для этого нужно выполнять 
определенные условия, поло
жительно влияющие на созна
ние человека. Самое важное: 
«Держаться подальше от вещей, 
которые изнашивают челове-
ческий разум и  заставляют его 
терять свои знания».

В данном контексте он уточ
няет, что речь идет о «беспечно
сти, зубо скальстве, меланхолии 
и пагубном пристрастии к вину, 
женщинам, деньгам, азартным 
играм». К великому сожалению, 
со скромностью и пагубными 
пристрастиями среди нашего 
населения тоже есть определен
ные проблемы.

Д о с т а т о ч н о  в с п о м н и т ь 
звезд отечественного шоубиз
неса и то, с каким размахом они 
любят отмечать всевозможные 
торжества, тои и свадьбы.

А также дорогие подарки, 
которые нередко преподносятся 
на этих самых мероприятиях: 
автомобили, драгоценности, 
гигантские торты и громадные 
суммы, которые на все это ухо
дят.

Важно! Редакция медиа-пор-
тала Caravan.kz не ставит перед 
собой цель оскорбить чувства и 
достоинство граждан нашей пре-
красной страны, а лишь приводит 
примеры из бытовой жизни, кото-
рые происходят в Казахстане

Батырбек ИМАНГАЛИЕВ

«Все сверх меры – зло»: 
почему Абай Кунанбаев 

был бы недоволен поведением 
современных казахов

В архивах Татарстана обнаружен составленный Абаем «Кодекс казахов»
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1917 жылдың күзінде Орын
борда өткен бірінші қырғыз
қ а з а қ  с и е з і н е  қ а т ы с ы п , 
Бүкілресейлік Құрылтай жина
лысына делегат болып сайланды.

1917 жылдың 25қараша
сында Қоқан қаласында өткен 
Түркістан өлкесі мұсылман
д а  р ы н ы ң  т ө т е н ш е  4  ш і 
съезінің ұйымдастырушылық 
жұмыстарына белсене араласты. 
Осы съезд шешімімен Түркістан 
(Қоқан) автономиясы құрылып, 
Уақытша үкіметінің төрағасы 
болып Мұхаметжан Тынышбаев, 
кейіннен ол орынға Мұстафа 
Шоқай сайланды.

Мұстафа Шоқайдың жаз
басы бойынша,  Мәскеудің 
тікелей нұсқауымен 1918 жылғы 
а қ п а н н ы ң  б а с ы н д а  қ ы з ы л 
әскерлер Түркістан (Қоқан) ав
тономиясын жою үшін, Қоқан 
қаласын қанға бөктіріп, бірнеше 
күннің ішінде 12 мыңнан аса 
мұсылманды қырып салған.

Орталықтандыру саяса тының 
бетпердесін ашып берген бұл 
оқиға, Сұлтанбектің кейіннен 
«ұрда жық», «көзсіз» большевик 
емес, нағыз ұлт қамқоршысы бо
лып қалып тасуына ерекше әсер 
етсе керек.

С . Қ о ж а н о в  1 9 1 8  ж ы л ы 
Түркістан уездік азықтүлік 
комитетінің хатшысы, Түркістан 
уезіндегі ашаршылыққа қарсы 
комитеттің төрағасы болып 
қызмет атқарды. Бұл қызметінде 
аштықтан күйзелген халықтың 
қалың ортасында болып, жер
жерден азықтүлік таптырып, елді 
мекен орталықтарында ашыққан 
адамдарды тамақтандыратын 
о р ы н д а р  а ш ы п ,  к ө ж е  д а й 
ындатып,  оны тег ін тарат
тырды, сөйтіп, халықты аш
тан қырылудан сақтап қалды. 
Сұлтанбектің сол кездегі ерен 
еңбегіне берілген баға ретінде 
халық жадында «Сұлтанбектің 
шүлен көжесі» деген тіркес әлі 
күнге дейін сақталып келеді.

Ә д е т т е ,  а у ы л д а ғ ы 
ағайын қатты ашығып келіп 
тамақтанғаннан соң, ырза бо
лып: «мынау бір Сұлтанбектің 
шүлен көжесіндей болды ғой» 
деп отыратын.

С.Қожанов 19181919 жыл
д а р ы  Т а ш к е н т  қ а л а с ы н д а 
жаңадан ашылған Полторац
кий атындағы педагогикалық 
училищеде сабақ берді. Осы 
кезеңде «Қазақ халыққа білім 
беру институтының» (КИНО) 

АЛАШТЫҢ 
асыл ұлы

жергілікті ұлттардың әліппесіне, 
саны аз  халықтардың мұң
мұқтажына арналған, «Тоқпақ», 
«Тарпаң» және «Замандас» деген 
лақап аттармен жарық көрген 
көптеген сын және әдебипуб
лицистикалық мақалалар бар.

С . Қ о ж а н о в  1 9 2 4  ж ы л ы 
м е к т е п к е  а р н а л ғ а н  « Е с е п 
тану құралы» («Арифметика», 
1бөлімі)» оқулығын жазып 
шығарды.

1928 жылы С.Қожановтың 
«Түркістан Кеңес автономия
сының он жылдығына» деп 
аталатын кітабы жарық көрді. 
Ондағы көтерілген мәселелер 
өзінің маңыздылығы жағынан 
әлдеқайда кең де аумақты 
б о л д ы .  А в т о р  Т ү р к і с т а н 
Республикасының құрылуын 
қоғамның саяси өркендеуімен, 
әрбір кезеңдегі ұлттық мәселелер 
шешімінің алар орнымен, 
ұлттың өзінөзі тануындағы 
қиыншылықтармен ұштастыра 
отырып баяндайды. Бүгінгі күні 
бұл кітап өзінің ғылыми және 
тарихи құндылығымен қымбат.

С . Қ о ж а н о в  1 9 2 9  ж ы л ы 
Ташкентте Орта Азия мақта
ирригациялау политехника 
институтын ашты және оның 
алғашқы директоры болды. Ол 
құрылысқа өзі басшылық жа
сады, ұстаздар тартты, олардың 
көпшілігі бұған дейін ауқатты 
ә у л е т т е н  ш ы қ қ а н д ы қ т а н , 
қудаланып келген болатын, 
қажетті мамандарды Мәскеуден 
және Ленинградтан шақыртты. 
Кейіннен осы институттың 
ө з і н е н  Ө з б е к с т а н д а  ғ а н а 
о н ш а қ т ы  ж о ғ а р ғ ы  б і л і м 
ошақтары бөлініп шыққаны 
тарихтан белгілі.

С ұ л т а н б е к  ш ы н а й ы  п о 
эзияны жоғары бағалады, өзі де 
өлеңдер, сыни мақалалар жазды. 
Мағжан Жұмабаевтың жағдайы 
болмай, қиналып жүрген кезінде 
баспаналы болуына көмектесті, 
өлеңдер жинағын шығаруына 
ұйытқы болды,  кітапқа өзі 
алғысөз жазды.

Ахмет Байтұрсыновқа қолдау 
көрсетіп, оның елу жылдығын 
кеңінен атап өтті.

Сол сияқты, ғалым Әбубәкір 
Диваевтың да елу жылдық ме
рейтойын жасап берді.

1930 жылдың екінші жарты
сында болған репрессия пышағы 
сан мыңдаған маңдайалды 
азаматтардың өмірін аяусыз 
қидалады. Сұлтанбек Қожанов 
та 1937 жылы тұтқындалып, 
1 9 3 8  ж ы л д ы ң  а қ п а н ы н д а 
Мәскеу абақтысында атылды. 
Оның есімі ұзақ жылдар бойы, 
Әлихан Бөкейхановтың, Ахмет 
Байтұрсыновтың, Міржақып 
Дулатовтың және де көптеген 
ардақты есімдермен қатар, 
естіртіп айтылмады. Бұл үшін 
ол кездерде «Коммунистің 
партияның және Қазақстандағы 
с о ц и а л и с т і к  қ ұ р ы л ы с т ы ң 
бағытына қарсы шыққан ұлт
шылауытқушыл» деген бір ауыз 
сөздің өзі жеткілікті болатын.

1957 жылдың 5 шілдесінде 
С С Р О  Ж о ғ а р ғ ы  с о т ы н ы ң 
Ә с к е р и  к о л л е г и я с ы  1 9 3 7 
жылдың 16 шілдесінде тұтқынға 
алынған С.Қожановты айыптау 
жөніндегі істі қайта қарады. 
Жаңадан ашылған жағдайларға 
байланысты және қылмыстық 
әрекеттің болмауы себепті 
Әскери коллегияның 1938 
жылғы 8 ақпанындағы үкімі 
орынсыз деп табылды және 
күшін жойды.

С.Қожанов қайтыс болғаннан 
соң толықтай ақталды.

Т.ҚАМАРҰЛЫ

Үстіміздегі жылы ірі мемлекет қайраткері, ағартушы, көсемсөз 
шебері, ақын, ұстаз, Кеңес дәуірінде жарық көрген алғашқы мектеп 
оқулықтарының, тарихи-саяси зерттеу кітаптарының авторы Сұлтанбек 
Қожановтың туғанына 125 жыл толады.
С.Қожанов 1894 жылы 10-қыркүйекте Созақ өңірі, Қаратау 
болыстығының  Ақсүмбе  ауылында дүниеге келді. 
Өзінің өмір жолын ұстаздық қызметтен бастаған Сұлтанбек, ел тағдыры 
шешіліп жатқан қиян-кескі кезеңде қоғамдық және саяси істерге бел 
шеше кірісті. 
1917 жылы бір топ алаш зиялылары, патша жарлығымен Бірінші 
Дүниежүзілік соғысқа алынған қазақ азаматтарының жағдайларын 
жақсарту мақсатында, өз еріктерімен майдан шебіне аттанды. Осы 
қатарда болған ұлт жанашырлары Міржақып Дулатов, Нәзір Төреқұлов, 
Қайретдин Болғанбаев, Күмісқали Бөриев, Әбубәкір Алдияров, 
Мырзағазы  Есболов секілді  Сұлтанбек  Қожанов  та  Батыс  майданын  
аралап,  ұрыс  даласындағы  қазақ  жігіттерінің  тұрмыстарын  түзетуге,  
қиыншылықтарын  жеңілдетуге  барынша  ат  салысты.

іргесін көтерісіп, осы оқу орнын 
бітірген алғашқы 300 мұғалімді 
даярлап шығарды.

Орталық мұражайда «Сұлтан
б е к  Қ о ж а н о в  ж о л д а с т ы ң 
Түркістан Республикасының 
Білім беру Халық комиссары 
қызметіндегі жұмысына баға 
б е р у »  д е п  а т а л а т ы н  қ ұ ж а т 
с а қ т а л ы п т ы .  О н д а  б ы л а й 
жазылған: «Қожанов жолдас 
аталған қызметте 1921 жылдың 
қазанынан бастап істейді. Қызмет 
атқарған кезінде өзін нақты 
басшы ретінде көрсете білді: 
қайратқажыры зор, жаңашыл, 
өз қарамағындағы жұмысты жал
пы мемлекеттік мәселелермен 
ұштастыра алады, қызметкерлер 
мен басшыларды таңдауда өте 
қабілетті, көздеген мақсатқа 
жету жолында табандылыққа 
ие. Оның Түркістан жағдайында 
х а л ы қ  а ғ а р т у  к о м и с с а р ы 
ретіндегі орнын ешкім де ал
мастыра алмайды. Қожанов 
жолдас негізгі қызметінен басқа 
Жер шаруашылығы комисса
ры қызметін қоса атқарды, ол 
қызметте те жұмысты Түркістан 
жағдайында жетік білетін білікті 
басшы ретінде көрсете білді».

С ұ л т а н б е к т і ң  т ұ л ғ а л ы қ 
ерекшеліктерін Кеңес басшыла
ры В.И.Ленин мен И.В.Сталин 
де айнытпай танып, өздерінше 
бағалай білді.

В . Л е н и н  С ұ л т а н б е к т і ң 
алғырлығы мен өткірліг іне 
т ә н т і  б о л ы п ,  « қ ы з у  қ а н д ы 
қазақ» («горячий киргиз») деп 
атаса, И.Сталин, өжеттігі мен 
батылдығы үшін, «Орта Азияның 
Шыңғысханы» деген атау таққан.

РК(б)П ОК Ұлттық респу
бликалар мен облыстардың 
жауапты қызметкерлерімен 
болған төртінші мәжілісінде 
( 1 9 2 3  ж ы л д ы ң  м а у с ы м ы ) 
С.Қожановтың баяндамасына 
байланысты И.Сталин былай 
деді: «Менің ойымша Қожанов 
жақсы айтты. Икрамов та жа
ман айтқан жоқ. Алайда мен бұл 
жолдастардың баяндамасындағы 
түрлі ойға жетелейтін бір жерін 
атап айтуға тиіспін. Олардың 
екеуі де қазіргі Түркістан мен 
патшалық Түркістанның ара
сында ешқандай айырмашылық 
жоқ, тек қана маңдайшасындағы 
жазуы өзгерді, Түркістан пат
ша кезінде қандай болса, сол 
күйінде қалды деді. Жолдастар, 
егер бұл байқаусызда айтылмаған 
болса, егер бұл ойластырылған 

және толықтай саналылықпен 
айтылған сөз болса, онда бұл 
жағдайда басмашылардікі дұрыс 
та, біздікі бұрыс екендігін де 
айтуымыз керек қой... Егер бұл 
анық болса, мен түсінбеймін, 
неге сіздер басмашылармен бірге 
кетпегенсіздер...».

1 9 2 4  ж ы л ы  ө т к е н  О р т а 
Азиядағы ұлттықаумақтық ме
желеу кезінде айрықша табан
дылық көрсетіп, қазақ жерлерінің 
көрші мемлекеттерге өтіп кетпеуі 
үшін жан аямай айқасты.

Осы жылдың қарашасы
нан бастап РК(б)П Қазақ обко
мының (1925 жылы ақпаннан 
– Қазақ өлкекомының) екінші 
хатшысы қызметін атқарды.

С.Қожанов мұндай жоғарғы 
л а у а з ы м ғ а  қ а з а қ  ұ л т ы н а н 
тағайындалған тұңғыш басшы 
болды.

Сұлтанбек мемлекет басшы
сы болып тұрған осы бір тарихи 
кезеңде, Ресей империясының 
қ ұ й т ы р т қ ы  с а я с а т ы м е н 
қидаланып, орталық бөлігін 
Сібір өлкесіне, оңтүстік бөлігін 
Орта Азия елдеріне, батыс бөлігін 
Астрахань өлкесіне қосуға дай
ындап, жойылып кетудің ал
дында ғана тұрған қазақ елінің 
жерлері біріктіріліп, біртұтас 
Қазақ мемлекетін құрудың сәті 
түсті.

А й т а  к е т е т і н  ж а й ,  с о л 
кездегі  Қазақ мемлекетінің 
а у м а ғ ы  қ а з і р г і  Қ а з а қ с т а н 
Республикасының аумағынан 
әлдеқайда көп болатын. Мы
с а л ы ,  б а с т а п қ ы д а  Қ а з а қ 
м е м л е к е т і н і ң  қ ұ р а м ы н д а 
болған Қарақалпақстан 1930 
жылы жеке автономия болып 
бөлініп шықты. 1934 жылы 
Тамды,  Үшқұдық жерлері , 
1956 жылғы Бостандық ауданы 
түгелімен, Киров ауданының 
Тимирязев совхозы, 1963 жылы 
Ақалтын және Ильич аудандары 
(бұрынғы Мақтаарал ауданының 
ж е р і н д е  о р н а л а с қ а н ) , 
Мырзашөл ауданы (бұрынғы 
Жетісай ауданының жерінде 
орналасқан),  Шымқорған, 
Қызылқұм, Амангелді,  Ар
н а с а й ,  И л ь и ч  с о в х о з д а р ы 
(бұрынғы Киров ауданының 
жерінде орналасқан), 2002 жылы 
Түркістан ауылы (бұрынғы 
Сарыағаш ауданының жерінде 
о р н а л а с қ а н ) ,  Қ ы з ы л о р д а 
облысының Нысан1, Нысан2, 
және Баймұрат елді мекендері 
Өзбекстанға берілді.

Оның үстіне сол тоқсанын
шы, нөлінші жылдары қаншама 
жеріміз іздеусіз, сұраусыз, атау
сыз «құдайы көршілеріміз» 
өзбектер мен қытайларға «өтіп 
кетті».

Ташкент қаласын қазақтар
д а  қ а л д ы р у  ү ш і н  ж а н  а я 
май шайқасып, ең соңында 
болмаған соң (өзбектердің 
санақ жүргізудегі қулығының, 
Мәскеудегі «қожайындардың» 
бұра тартуының арқасында), 
өзбектерге тек қаланың өзін ғана 
қалдырып, айнала қоршаған 
жерлердің бәрін алып қалған 
Сұлтанбек, тәуелсіздік жыл
дары шекара сызығының сол 
Ташкенттен 6070 шақырымдай 
ұзақта орналасқан қазақтардың 
есігінің алдындағы алақандай 
ауласының ішімен өткенін білсе, 
не айтар еді?

1 9 2 5  ж ы л ы  с ә у і р  а й ы н
да Ақмешіт қаласында өткен 
Кеңестердің Бүкілқазақтық 
Ісъезінде С.Қожановтың тікелей 
ұсынысымен қазақ халқының 
тарихи атауы қайтарылып, 
патшалық кезден бұрмаланып 
кеткен «киргиз» деген ат төл атау
ымыз – «қазаққа» түзетіліп, жаңа 
астананың аты «Қызылорда» 
болып өзгертілді.

1925 жылдың маусым ай
ында Қазақ өлкелік Орталық 
комитетінің Бірінші хатшысы 
Нанейшвили В.И. Мәскеуге 
шақырылып алынды да, бұл 
лауазымға осы жылдың қазан 
а й ы н д а  Г о л о щ е к и н  Ф . И . 
тағайындалғанға дейін, жар
ты жылдай Қазақстаннның 
іс жүзіндегі бірінші басшысы 
қызметін атқарды.

С.Қожанов, большевик
тер бұл кезде тарих қойнауына 
жіберген Наурыз мейрамын 
өмірге қайта оралтып, бұл 
мейрамға қарсы шығушыларға 
ашық та жойқын тойтарыс 
берді.

С.Қожанов көптеген қазақ 
газеттерінің ұйымдастырушысы: 
ревоюцияға дейін – «Бірлік туы» 
газетінің, «Кеңес» журналының 
редакторы, революциядан кейін 
«Ақ жол» газетінің бас редак
торы, «Шолпан» журналының 
белсенді қызметкері болды. 
Оның қаламынан қазақ совет 
өмірі мен әдебиет мәселелеріне 
а р н а л ғ а н  ө л е ң д е р ,  с ы н 
мақалалар, эсселер шықты. Оның 
шығармашылық мұрасында тіл 
тағдырына, терминологияға, 
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Кеше ғана тайқұлындай тебісіп, 
бір асықты артық ұтып алсақ бөркімізді 
аспанға ататын балалық шақтың 
қызығы артта қалып, сұрапыл соғыстан 
кейінгі қиындығы мол жылдардың 
жарасы да жазылып, уақыт өз дегенін 
мойындатты. Бір жапырақ нанды бөліп 
жеп, бірге өткізген жылдар да жырақта 
қалғанын енді ғана аңғарғандаймыз. 
Бала кезден бірге өсіп, жұбымыз 
жазылмаған жан досым Ақан Ақатұлы 
Оспанов бүгінде жетпіс жасқа толып 
отыр. Бүкіл саналы өмірін халқына 
қызмет етуге арнаған, туған елі үшін 
адал еңбек еткен досымызды біз мақтан 
тұтып, кейінгі жастарға үлгі етуге толық 
қақымыз бар деп нық сеніммен айта 
аламыз.

А қ а н  А қ а т ұ л ы  1 9 4 9  ж ы л ы  1 1 
қыркүйекте Алматы облысы Панфилов 
ауданы Қоңырөлең ауылына қарасты 
Ақшоқы деген жайлауда дүниеге келді. 
Әкесі Ақат пен шешесі Зейнелхан сол 
кездегі орталығы «Қоңырөлең» ауы
лы аймағында орналасқан «Октябрь» 
деп аталған қой  шаруашылығында 
шопан болып ұзақ жылдар қажырлы 
еңбек еткен. Ауыр жұмыс, қиын кезең 
болғанмен атааналары 6 ұл мен 3 
қызды дүниеге әкеліп, оларды аман 
есен өсіріп, оқытып жеткізді. Бүгінгі 
күні барлығының жеке отбасылары, 
балашағалары бар, олардан немере 
шөбере сүйіп отыр. Ақанның әкесі Ақат 
1991 жылы қайтыс болды. Ардақты 
анасы Зейнелхан бүгінгі күні 92 жасқа 
келіп, осы Ақанның қолында бақуатты 
өмір сүруде. 

1 9 5 7  ж ы л ы  Қ о ң ы р ө л е ң  о р т а 
мектебінің табалдырығын алғаш 
аттаған  44 ұлқыздар 1967 жылы білім 
ордасынан түлеп ұштық. Ақанның 
өмірлік белсенділігі мен ұйымдастыру, 
көшбасшылық қабілеті бала кезінен 
байқалғанды. Мектепте өтетін түрлі 
көпшілік шараларды ұйымдастыруда 
алдына жан салмайтын. 1977 жылы  
Қоңырөлең мектебінің тарихын
да бірінші болып 10 жылдық, 2017 
жылы мектепті бітірген түлектердің 50 
жылдығы кең көлемде есте қалатындай 
атап өтуге мұрындық болды. Бірге 
оқыған түлектердің ішінде елге елеулі 
қызмет еткен азаматтар аз болған жоқ. 
Солардың қатарында ғылым докто
ры, академик Жазылбеков Нұрғалым, 
ауданда басшы қызметтерде болған 
Бейсеғұлов Нұрқапыз, білікті дәрігер 
– Ерасылова Айманкүл,  ұзақ жыл
дар жастарға саналы тәрбие, сапалы 
білім берген ұстаздар – Тулақбаева 
Бақытқан, Шоқпарова Розаны атауға 
болады. 

 Ақан Оспанов 1968 жылы әскер 
қатарына шақырылып, 1970 жылға дейін 
Мурманск облысында Солтүстік әскери 
флотта Отан алдындағы борышын 
өтеп қайтты. Әскерден соң еліміздегі 
ең байырғы жоғары оқу орындарының 
бірі – Алматыдағы ауылшаруашылығы 
институтының экономика факультетіне 
түсіп, 1975 жылы оны ойдағыдай 
бітіріп, ғалым агрономэкономист де
ген ма мандық алып шықты. Институт 
қабырғасында қоғамдық жұмыстарға 
белсене араласып, 5 жыл оқу тобының 
старостасы болды. Студенттік шақ 
ешқашан ұмытылмайды, Ақан инсти
тутта бірге оқыған достарының көбімен 
осы күнге дейін қарымқатынас жасап 
тұрады. Институтта бірге оқыған доста
ры А.Адамов  көп жылдар аудан әкімі,  
М.Батырбаев, О.Бекенов, К.Әлімбаев, 
А.Жұматов, А.Өтеев, Б.Бекайдаров 
облыстағы түрлі  ірі  мекемелерді 
басқарды. 

 Ақан Ақатұлы 1975 жылы инсти
тутты бітірген соң сол кездегі аудандық 
ауылшаруашылығы басқармасының 

шақыруымен  жалақы және еңбек 
жөніндегі экономист лауазымынан 
бастап,  кейін аудандық басқару орган
дарында  әр түрлі жауапты қызметте 
36 жыл, яғни, 2013 жылдың наурыз 
айына дейін зейнеткерлікке шыққанша 
тұрақты қызмет атқарды. Кеңес за
манында ауылшаруашылығы бөлімін 
басқарып, сол кездегі аты елге таны
мал Н.Головацкий, И.Қожахметов, 
И.Белалов, А.Сауранбаев, аудан бас
шылары С.Беспаев, Ә.Ыбраймолдаев, 
А.Тұрғанбеков сияқты тұлғалармен 
қ ы з м е т т е с  б о л ы п ,  т у ы п  ө с к е н 
ауданының ауылшаруашылығы саласын 
дамытуға өзінің қомақты үлесін қосты. 

Сөзіміз нақты болу үшін мына бір 
нәтижелерді айта кеткеніміз артық 
болмас.Аудан өткен ғасырдың 80 
жылдарының аяғында мемлекетке 35 
мың тоннадан астам ет, оның ішінде 20 
мың тоннадан астам үйрек етін өндірсе, 
жүгерінің таза дәнінің көлемі 220230 
мың тоннаға дейін жеткізген бола
тын. Қой бордақылау алаңдарында 10 
мыңнан бастап 30 мыңға дейін  тоқтылар 
бордақыға  қойылса, мың бастан үш мың 
басқа дейін ірі қара әр шаруашылықта 
бордақыланатын. Сол сияқты ауыл 
шаруашылығының өзге де салала
ры бойынша республика көлемінде 
алдыңғы қатарлы аудандардың бірі бол
ды. Бұл қажырлы еңбекті қажет ететін 
өте жоғары көрсеткіш, оған техника 
мен технология дамыған, бүгінгі айтулы 
жаһандану заманында да қол жеткізе 
алмай отырғанымызды ашық айтуымыз 
керек. Осының бәрі аудан тұрғындары 
мен Ақан сияқты білікті мамандардың 
е ң б е г і н і ң  а р қ а с ы н д а  б о л ғ а н  і р і 
жетістіктер екенін мақтанышпен айтуға 
болады.

Тағы бір айта кететін жағдай, Оспа
нов Ақан 1984 жылдан ұйымдастыру 
ж ә н е  к а д р  б ө л і м і н  б а с қ а р ы п , 
ауданның қазіргі заманға сай кадр 
мәселесін қалыптастыруға өз үлесін 
қосты. Бүгінгі күні ауданда үлкен 
қызметте жүрген бірқатар лауазым
ды, абыройлы азаматтар сол кезде 
қызметтерін бастап, Ақаннан тәлім
тәрбие алғанды. Олардың ішінде 
бұрынғы Мәжіліс депутаттары, аудан 
әкімі Ермек Келемсейіт, Ш.Хахазов,  

аудандағы ең үлкен мекеменің бірін 
басқарып отырған Т. Керімқұлов, 
АВТның басшысы Б. Құсайынов,  
Сол сияқты ірі шаруашылықтарға 
ж е т е к ш і л і к  е т і п  ж ү р г е н  А м а н 
тай Раев, Алман Оспанов, марқұм 
Кузатбеков Бақытбек Құзатбеков,  
аудандық Әділет басқармасының бас
шысы М.Сағымбеков, қазіргі ауыл 
әкімдері Тайыржан Асматулаев, Мұрат 
Сейсенбеков, Бақыт Нұрелов, Ермек 
Нұрахметов сияқты көптеген білікті 
мамандар Ақанның тәрбиесін көріп, 
одан үлгі алды.

Еліміз егемендік алған алғашқы жыл
дар біздің тарихымызда ең ауыр кезең 
болғаны белгілі. Бұрынғы одақ бойын
ша қалыптасқан экономикалық бай
ланыстар үзіліп, халықтың тұрмыстық 
жағдайы тым төмендеп кетті. Сол кезде 
Ақан Ақатұлы аудан әкімі Ә. Ыбрай
молдаевпен бірге әр түрлі бөлім бас
шысы қызметтерін атқарып, 19921994 
жылдары «Көмек» бюросын құрып, 
жекешелендіру мәселелерімен айналы
сып, ауданда алғашқы кәсіпкерлердің 
пайда болуына, оларға тиісті құжаттар 
жасап, тіркеуден өткізіп,  ауданда 
сол жаңадан құрыла бастаған шағын 
және орта кәсіпорындар мен ша

Ақан Ақатұлы халқына қызмет етуді 
осы күнге дейін жалғастырып келеді. 
Қолға алған істі жауапкершілікпен 
атқаратын Ақан биыл 2019 жылы екінші 
сайлауда осы қызметке қайтадан сай
ланды. Бүгінгі күні аудандық кеңестің 
17 мүшесі бар. Қоғамдық кеңестің 
отырыстарында ауданда қордаланып 
қалған мәселелер көтеріліп, олардың 
шешімі табылып жатады. Тұрғындар 
қамын қарастыруды бірінші кезекке 
қойған бұл қоғамдық ұйымның беделі 
жоғары, әр түрлі мәселелер мен аудан 
әкімінің, оның орынбасарларының, 
қала және ауыл әкімдерінің, бөлім, ме
кеме басшыларының есебі тыңдалып, 
қ ұ қ ы қ т ы қ  м ә с е л е л е р м е н  б ю д 
жет жоспарларының бекуіне өз оң 
ұсыныстарын беріп отырады. Қоғамдық 
кеңес билік пен халықтың арасындағы 
көпір, дәнекерші десе де болады. 
Тұрғындар өз талаптілектерін осы 
қоғамдық ұйым арқылы әкімдікке 
жеткізіп, шешімін тауып тұрады. 

Ақан Ақатұлы 1973 жылы Саудабаева 
Зәмзәмен отбасын құрып, үш қыз бір ұл 
көрді. Балаларының төртеуі де жоғарғы 
білім алған. Үлкен қызы Гүлжанат 
банк саласында көп жыл еңбек етіп, 
қазір мекемеде бас есепші. Екінші 

АЛҒЫС пен АБЫРОЙҒА 
БӨЛЕНГЕН АЗАМАТ

Қазақта «Өмір-өзен!» – деген тамаша теңеу бар. Өлеңдей ұйқасып, әдемі 
айтылғанмен оның мағынасы сол өзеннің тұңғиғындай тереңде жатса керек. 
Сырттай қарағанда айнадай жарқырап, өз арнасын толтырып тұрғандай 
көрінгенмен, тоқтаусыз алға жылыстап аға береді. Сол өзен арнасымен 
адамзат атаулыға бұйырған өмір көші де өз сапарын тоқтаусыз жалғастыра 
беретінге ұқсап кететіні бар. Уақыт шіркін  де жылдар жүгін арқалап, сол ұлы 
көшке ілесіп қайырылмай кете береді...

руа қожалықтарының болашағына 
жол ашып, олардың дамуына тікелей 
ықпал етті. 1997 жылы аудан әкімі  
Ә.Ыбраймолдаевтың ұсынысы бойын
ша аудан әкімінің экономика жөніндегі 
орынбасары болып, ол қызметте 2001 
жылға дейін табысты атқарды. 

Ауданда 19971998 жылдары алып 
сату бизнесі бәсеңдей бастады. Сол кез
де халық қолында бар капиталын бизнес 
нүктелерін ашуға жұмсай бастады. Сол 
кезде Жаркент қаласы мен басқа елді 
мекендерде жаппай мейрамханалар, 
кафелер, қонақ үйлер, жағаржанармай 
станциялары, ТЖО тағы басқа жеке 
кәсіп нысандары салына бастады. Ау
данда үлкен крахмалсірне зауыты,  қап 
шығаратын, асфальтбетон шығаратын 
карьерлер, басқа да кәсіпорындар бой 
көтерді. Осы тұста ауданда Қорғас 
халықаралық сауда ынтымақтастық 
ұжымы құрылып, Қытайға газ тартылып, 
теміржол салынып, Батыс Қытай – Ба
тыс Еуропа тас жолы салынып, ауданның 
экономикасының өсуіне ықпал еті. Бұл 
іс әрине Қазақстан Республикасының 
Үкіметінің басшы лығымен жоспар
ланса да, нақты іске асыруға аудан 
тұрғындары, аудан басшылары, онда 
отырған әр түрлі саладағы жауапты 
қызметкерлер мен мамандар атсалысты. 
Сол қайнаған шаруалардың белорта
сында өз үлесін қосып, ауданның эконо
микасы мен бюджетіне жауапты Оспа
нов Ақан да жүрді. Тәуелсіздік жылда
ры ауданда жаңадан тек 2013 жылға 
дейін 5 жаңа мектеп салынып, көптеген 
қоғамдық ғимараттардың  жылу жүйесі 
жөндеуден өтіп, күрделі құрылыстар 
жүргізілді. Қаншама жолдарға асфальт 
төселіп, ауылдардың су жүйелері са
лынды. Бұның бәрі экономика және 
бюджетті жоспарлау бөлімінің жан 
жақты негізделіп дәлелденген іс жоспар
лары арқылы жүзеге асатыны белгілі. 
Осы іске  Ақан Ақатұлы жауапты болып 
жүрді.  

2013 жылдың наурыз айында Оспа
нов Ақан зейнеткерлікке шықты. Бірақ, 
зейнетке шықтым деп қарап қалған жоқ.  
Оның білімі мен тәжірибесін жоғары 
бағлаған аудан әкімдігі мен Қоғамдық 
кеңес мүшелері аудандық қоғамдық 
кеңестің төрағасы етіп сайлады. Сөйтіп 

қызы Қарлығаш Халық шаруашылығы 
институтын бітірген, кәсіпкер. Кенже 
қызы Қаламқас ӘльФараби атындағы 
Қазақ Ұлттық университетін қытай тілі 
мамандығын бітіріп, кейін Қытайдың 
Далян қаласында 5 жыл оқып, сау
да саласы бойынша магистратура
ны тәмәмдап, қазір мамандығымен 
Алматыдағы ірі компанияда қызмет 
етеді. Ұлы Қанат әскери шекара ин
ститутын бітіріп, сол салада біраз жыл 
қызмет етті. Қазір азаматық саладағы 
жұмысқа ауысты.  Ақан мен Зәмзәгүл 
4 ұрпағынан бүгінгі күнде 10 немере 
сүйіп отыр. Тұңғыш немересі Айгүл 
Асфендияров атындағы медицина ака
демиясында оқиды. 

Ақан Ақатұлының көп жылғы 
жемісті еңбегі елеусіз қалған жоқ. 
Ең бастысы – өзі туып өскен аудан 
тұрғындарының алғысына бөленді. Бұл 
ол үшін ең жоғарғы награда! Үкімет та
рапынан 1982 жылы «Ерен еңбегі үшін», 
2010 жылы «Астананың 10 жылдығы» 
медальдарымен марапатталып, 2012 
жылы «Панфилов ауданының Құрметті 
азаматы» атағы берілді. Өткен күнге 
өкпе жоқ, бүгінде отбасымен арала
сып, сыйласып, қиындықта қол ұшын 
беретін, қуанышын бірге бөлісетін көп 
достары, туған жерін түлетуді ортақ 
мүдде еткен аудан халқы бар. Бұл да 
көңілге үлкен медет.

Міне, еңселі 70 жасқа да келіп 
қалдық. Асыл жарың Зәмзәгүл екеуің 
қыздарыңды қияға,  ұлыңды ұяға 
қондырып, тәтті де сүйкімді немере
лер тәрбиелеп отырсындар.  Сен тек 
немерелеріңнің атасы ғана емес, ел 
ағасы, алғыс пен абырой арқалаған 
ауданымыздың құрметті азаматысың. 
Панфилов ауданына сенің сіңірген 
еңбегің мол.Қажырлы қызметіңнің 
арқасында еліңнің шынайы ықыласына 
бөлендің. Ақан досымыздың жылдар 
жүгін ауырсынбай, өз мол тәжірибесі 
мен біліктілігін пайдаланып еліне әлі 
де қызмет етіп, өмірлік жары Зәмзәгүл 
екеуі балашаға, немерелерінің қызығын 
көріп Алланың берген жасын жасап, ор
тамызда аманесен жүре берулеріңе шын 
жүректен тілектестігімізді білдіреміз. 

Әсет МЫРЗА
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ТОПТАН ОЗҒАН 
ТҰЛПАР-ТЫН

АСТЫҢ ШАПАҒАТЫ – 
АУЫЛҒА ЖОЛ САЛЫНАДЫ

«Шөп те шыққан жеріне шығады» дейді 
халық даналығы. Жүнісбек Қабыкейұлы 
Сұлтанмұратов  ұлтымыздың ұлы тұлғалары 
өмірге келген ҚостанайТорғай өлкесінің 
тумасы. Болашақ мемлекет және қоғам 
қайраткерінің кіндік қаны тамып, үлкен 
өмірге аяқ басқан асыл мекеніқоғалы да 
қорықты Наурызым өңіріндегі Шолақсай 
ауылы өткен ғасырдың елеңалаңында 
«Оян, қазақ» деп исі Алаш жұртына жар 
салған Міржақып Дулатовтың самалды 
Қызбелінен таяқ тастам жерде. Оданәрі 
ұлт көсемі Ахмет Байтұрсыновтың әйгілі 
Ақкөлі жатыр толқынданып. Ғасырда бір 
туатын осынау  рух және ақылой алыпта
рымен аталастығы оның бойына қажырлы 
қайраттың, қарымды қайраткерліктің  
ұшқынын дарытты ма деп ойлайсың. Иә, 
Қазақ хандығының керегесін көтеріп, 
туын тіктеген Ермен мен Елемес баба
лары, одан тараған ұрпақтар ақ найза, 
көк сүңгінің күшімен бөрілі байрақ асты
на жинаған ұланбайтақ жер тағдыры, 
ұлыстың келешегі, ділі мен тілі, діні үшін 
бастарын бәйгеге тігіп, ел болмайтын ежелгі 
дұшпанмен қасықтай қандары қалғанша 
шайқасып өтті, сол сұрапыл айқастарда 
жандарын құрбан етті. Ерен ерлігіне ке
мел ақылойын серік еткен қаһарман 
тұлғалар қайтпас қайсарлығымен, сұңғыла 
шешендігімен, көреген көсемдігімен 
соңдарынан дүйім жұртты ерте білді. Иә, 
көшбасшы қайраткерлік атадан балаға 
қанмен беріледі. Осы қасиет Жүкеңнің бой
ында мол еді. Ол өзінің елге басшы болып, 
соңынан бір қауымды ерте алатындығын 
сол кездегі С.М.Киров атындағы Қазақ 
мемлекеттік университетінің журналистика 
факультетіне оқуға түскен 1973 жылдың 
қоңыр күзінің алғашқы күндеріненақ 
көрсете білді. Дәстүрлі ауыл шаруашылығы 
жұмысында өзінің сымбатты кескін
келбетімен, сындарлы ойпікірімен, са
бырлы да салиқалы мінезқұлқымен құрбы
құрдастарының құрметіне бөленді, абырой
беделге ие болды. «Қыз мақтаған жігітті 
жұрт жақтаған» емес пе, оқу ордасының 
табалдырығынан енді аттаған жас буынға 
сын көзімен қарайтын ұстаздар қауымы да 
көп кешікпей Жүнісбектің алғырлығын, 
тындырымдылығын, бір сөзділігін мой
ындап, оған мыңдаған ылғи «сен тұр, 
мен атайын» дейтін сайдың  тасындай 
сайыпқырандар жиылған ұлт ғылымы 
мен білімі қара шаңырағының жастар 
ұйымын басқаруды жүктеді. Ол осылай
ша, көпшілікпен ұғынысуды үйренді, 
көшбасшылықтың қыры мен сыры
на қанықты. Тірлігіне тас түйін мығым 
Жүкең оқуда да жұрттан қара үзіп, қамшы 
салдырған жоқ, қаймана халықтың қолы 
жете бермейтін Лениндік стипендияны 
иемденді, сөйтіп, оқуды үздік, қызыл ди
пломмен бітірді. Сол кезгі астана – Алма
тыдан шалғайдағы Қостанайдан шыққан, 
өзінің білімі мен қажырқайратына ғана 
сенген өрімдей жастың бұл үлкен өмірдегі 
алғашқы ірі жеңісі еді. 

Оқи жүріп,  1977  жылы кеңест ік 
Қазақстанның ең басты баспасөз органы, түу 

да болып, өнегелі өмір сүрген 
Рақымбай атамыз да өзінің 
және інілерінің балаларына 
Исламнұр, Исламжан, Ислам-
бек, Исламбай деген аттар 
қойыпты. «Алтау тапқан ананы, 
ханым десе болады» дегендей, 
Күлжамал апамыз екеуі бес ұл, 
бес қыз – он бала тәрбиелеп 
өсірген.  Ұлдары ұяда, қыздары 
қияда, әрқайсысы өз несібесін 
теріп жеп жүр. Әулеттің үлкені 
Әсет ағамыз Панфилов ауда-
нында басшылық қызметтерде 
болып,  Денсаулық сақтау 
министрлігінде құрылыс сала-
сын басқарды. Кейін Президент 
Іс басқармасына қарасты емха-
нада басшылардың бірі болып, 
зейнет демалысына шыққан 
ел ағасы. 

« Ж а қ с ы д а н  ш а п а ғ а т » 
д е г е н ,  м і н е ,  Р а х ы м б а й 
атамыздың асында да ауылға 
шапағаты тиіп жатыр. Жаңа 
қазақтың әйгілі жазушысы 
Бексұлтан ағамыз бастап бер-
ген ауылға жол салу мәселесі 
де құдай  қаласа шешіледі 
деп отырмыз. Қазір үстел ба-
сында әңгімелесіп отырғанда 
аудан әкімі Темірлан бауы-
рымыз Ынталыға жол салу 
ж о с п а р ы н ы ң  т е х н и к а л ы қ 
н е г і з д е м е с і н  қ о л ғ а  а л ы п 
ж а т қ а н д а р ы н  а й т т ы .  Е н -
д е ш е ,  ы н т а л ы л ы қ т а р , 
ауылдарыңызға айнадай жол 
түсіп қалуы да ғажап емес. 
Біз осы асқа Рақымбай  ата-
мыз туралы мақала басты-
рып алып келген  елге белгілі 
республикалық «Қазақ үні» 
газетімізге енді «Бексұлтан 
ағамыз айтты-аудан әкімі 
Темірлан темірдей уәдесін 
берді» деп жазып жіберетін 
боламыз. Шегінерге жол жоқ!

Осы Қоңырөлең ауылынан 
үш аудан әкімі шыққанын ел 
жақсы біледі. Олар Әділшайық 
Ы б ы р а й м о л д а е в ,  Е р м е к 
Келемсейітов,  Бердәулет...  
Сол үшеуі де ауданды басқарып 
т ұ р ы п ,  а у ы л д а р ы н а  с а л а 
алмаған жолды Темірлан бау-
ырым, өзіңіз салсаңыз тарихта 
қаласыз! Қазақта айтылатын 
«Қасым салған қасқа жол, Есім 
салған ескі жол» дегендей, енді 
құдай қаласа, «Темірлан салған 
тегіс жол», – дейтін боламыз.

Ақын Қазыбек Исаның 
сөзін асқа жиналған қалың 
ел бірауыздан қолдап, зор 
ризашылығын білдірді.

А с  с о ң ы н д а   Ә с е т 
Мырзаұлы алыс-жақыннан 
арнайы ат арытып келген елге 
рахмет айтты. 

Астан кейін көкпар тар-
тылды. Көкпардың батасын 
көрнекті жазушы Бексұлтан 
Нұржеке берді .

Р а қ ы м б а й  М ы р з а ұ л ы 
атаның асы ел рухын көтерген 
ерекше дүбірлі, Рухани жаң-
ғырған игілікті іс-шара болды.

Қазыбек ИСА

Eske alý

десе түкірігі жерге түспейтін «Социалистік 
Қазақстан» газетіне штатқа жұмысқа кірді. 
Аға басылымдағы журналистік жұмыс 
өзгешетін, мұнда жеті рет өлшеп, бір рет 
кесу, сөзің мен ісіңе мұқият болу талап 
етіледі. Жүкең ақмылтық журналистер 
сынынан мүдірмей өтті, экономиканың, 
әлеуметтік өмірдің толғақты мәселелері 
көтерілетін азулы мақалалары оқырман 
қауым ықыласына бөленді. Республика 
жұртшылығы біліп үлгірген, жиырма беске 
де тола қоймаған бозбаланы министрлік, 
облыс,  аудан басшылары құрметтеп 
қарсы алып, әспеттеп шығарып салатын. 
Ал, мұндай танымалдықтың Жүнісбек 
Қабыкейұлы кейіннен республикалық жас
тар одағы орталық комитетінде, Қазақстан 
компартиясының орталық комитетінде 
басшылық қызметтер атқарғанда себесіні 
мол болды дей аламыз. 

Қазақ журналистикасының, саяси 
ой тәжірибесінің тарихында Жүнісбек 
Сұлтанмұратов  тоталитарлық билік 
құрсауынан босанып шыққан ел билігінің 
жұртшылықпен байланысын жолға қойған 
ілкі тұлғалардың бірі ретінде қалады. 
Ол Компартия орталық комитетінің 
алғашқы баспасөз орталығын басқарған 
журналистердің бірі әрі бірегейі. Елба
сы Мәскеуде өткізген тұңғыш баспасөз 
м ә с л и х а т ы н  б а с ы н а н  а я ғ ы н а  д е й і н 
ұйымдастырып, сол жиыннан еліміздің 
орталық басылымдары «Егемен Қазақстан» 
мен «Лениншіл жасқа», ҚазТАГқа теле
фон арқылы литерлік хабар жеткізген 
алғашқы журналист осы Жүкең болатын. 
Тәуелсіздікке қолымыз жеткен 1991 жыл
дан Жүнісбек Қабыкейұлы Қазақстан 
Президенті баспасөз қызметі жетекшісінің 
орынбасары, кейіннен Премьерминистр 
баспасөз қызметінің жетекшісі болды. 
Жүкеңнің журналистермен жұмыс істеудегі 
тәжірибесі, спикерлік қолтаңбасы әлі де 
зерттеледі, университеттерде «Қоғаммен 
байланыс» мамандығы бойынша білім алып 
жатқан жас ұрпақтың игілігіне айналады 
деген ойдамын.  Жүнісбек Қабыкейұлы 
сондайақ әр жылдары Қазақстан Премьер
министрінің кеңесшісі, Мемлекеттік 
хатшылығының меңгерушісі сынды биік 
лауазымдарда еңбек етті. Дипломатиялық 
жұмысты да абыроймен атқарды. Осы аталған 
қызметтердің қайқайсысында болмасын, 
Жүкең өзіне тән қарапайымдылығынан, 
елгезектігінен танған жоқ, қанатымен 
су сепкен қарлығаштай еліне, жұртына 
қалтқысыз еңбек етуге ұмтылды.           

Топтан озған, өз заманының елеулі, 
қадірлі тұлғасы болған Жүнісбек Қабы
к е й ұ л ы н ы ң  с о ң ы н д а  қ а л д ы р ғ а н 
шығармашылық мұрасы әліақ халқымен 
қауышар. Үзеңгілес достарының, қаламдас 
қауымның, ағайынтуыстың ендігі міндеті 
Жүкеңнің асыл бейнесін сағынышпен еске 
алу, оның кіндік кескен жұртына, ұрпағына 
тілектес болу. 

Жетпісбай БЕКБОЛАТҰЛЫ,
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 

профессоры

Ақиқат мұхитынан ой маржанын сүзген 
ақпарат майданына қаршадайынан 
араласып, мұқалмас қайраткерліктің 
байрақ-туын көтерген қарымды 
қаламгер, білікті басшы қайран Жүкең, 
Жүнісбек Сұлтанмұратов досымыздың, 
бауырымыздың да пәни жалғанның 
қызығы мен шыжығын, мұңы мен зарын, 
қайғысы мен қуанышын артқа тастап, 
мәңгілік мекенге аттанғанына қырық 
күннің жүзі болыпты. Ал енді ілгері озған 
тынымсыз кешуде көшелі іс тындырып, 
соңына аталы сөз, қабырғалы қарекет 
қалдырған Жүкеңнің бекзат болмысын 
бағамдап, атқарған абыройлы шаруала-
ры мен жамағатқа тигізген шарапаты ту-
ралы ой қозғау, оның бұл өмірде аяқтай 
алмай кеткен тірліктерін жеріне жеткізу 
ағайын-туыстың, жолдас-жораның, 
әріптестерінің борышы.

«Тезек төренің бас биі Қож-
бамбет бидің аты көрнекті жа-
зушы Сәуірбек Бақбергеновтың  
қазақтың ұлы ғалымы Шоқан 
Уәлиханов туралы «Ақ боз 
ат» атты романында аталады. 
Иә, жер жаһанды аралаған 
ұлы Шоқан тек жер жәннаты 
- Жетісудан жар таңдайды. 
Мен де Жетісуға күйеу ба-
л а м ы н ,  ө з і м  О ң т ү с т і к т е , 
Түркістан облысы, Шарда-
ра ауданында туып өскемін.  
Оңтүстіктік жазушы Сәуірбек 
Бақбергеновтың кітабын осы 
Қоңырөлеңге, қайынжұртқа 
келгенде Мырзаның алты 
баласының бірі, кезінде арғы 

бетте Сүйдінде қазақтың әйгілі 
әншісі, досы Дәнеш Рақышты 
түрмеден шығарып алған 
қайынатам Ботайдың үйінен 
қалың кітаптың ішінен тауып 
алып оқыған едім. 

Анау жылы Қоңырөлең 
а у ы л ы н д а ғ ы  ж а л п ы  м е к -
тепке Қожбамбет бидің аты 
берілгенде арнайы шақырумен 
келіп  қатысып,  құттықтап 
қайтқан болатынбыз. 

Қожбамбет  би туралы 
Сәрсенбі ағамыз толық, жақсы 
айтып кетті. Мен енді «Мың 
жылқылы Мырза» атанған ата-
мыз туралы қысқаша тоқтала 
кетейін.

Мырзаның мың жылқысы 
өзенге суға құлағанда аяқтағы 
елге су жетпей қалады екен» 
деген сөз  ел  ішінде тег ін 
т а р а м а ғ а н  б о л с а  к е р е к . 
Өйткені Кеңес үкіметі орна-
май тұрғанда осы жерді зерт-
теген ресейліктердің карта-
сында «Мырза қыстауы» деп 
сақталғаны  анықталды. 

Біз алғаш осы елге күйеу 
бала болып келгенде аппақ 
кимешек киген ажарлы апа-
әжелер қаз қатар тізіліп отырып 
ескіден есті әңгіме қозғайтын. 
С о н д а  ж а з д а  ж а й л а у ғ а 
Мырзаның алты баласы кілең 
жүйрік аттармен серуенге 
шыққанда  әдемі орамал-
дарымызды тартып шығып, 
қарайтынбыз» дейтін.

Алладан рақым күткен 
Мырза атамыз  алты баласының  
төртеуінің атын Рақымжан,  
Рақымбай, Рақымберді, Ра-
қым берген деп қойыпты. Екеуін 
Бейісбай, Зейнелғабиден атап-
ты. Сондай-ақ иман жолын-

Жақында жер жәннаты 
Жетісуда, жазиралы Жаркент 
өңірі, қоңыржай Қоңырөлеңнің 
ырысты Ынталы ауылында 
дүрілдеген ас өтті.

Ас Рақымбай Мырзаұлына 
арналды.  Атамыздың әруағын 
тербеткен асқа алыс-жақыннан 
250-дей ел қатысты. Алдымен 
Рақымбай атаға арнап имам 
Тұрлыбек Қорғасбек Құран 
бағыштады.

А с т а  а л ғ а ш қ ы  б о л ы п 
сөй  леген белгілі  жазушы, 
Мемлекеттік сыйлықтың лау-
реаты Бексұлтан Нұржекеұлы  
қазақ халқының ас беру дәстүрі 
еш елде кездеспейтін зор 
құндылық екеніне тоқталды. 
Ынталының бар жақсылыққа 
ынталы халқына ризашылық 
білдірді. Асқа қатысып отырған 
Алматы облысы Панфилов ау-
даны әкімі Темірлан Бектасов 
мырзаға қаратып: «Жаңа анау 
үлкен жолдан осы Ынталы ау-
ылына дейін 12 шақырым  жол 
қиын екен, екеуміз де қиналып 
жеттік. Енді осы екі араға жол 

салып берсең, ел риза болар 
еді», – деп ынталылықтардың 
аманатын жеткізді.

Одан кейін сөйлеген аудан 
әкімі Темірлан Бектасов астың 
ел рухындағы ерекше рөліне 
тоқталып, аудандағы Рухани 
жаңғыру саласындағы істерді 
тілге тиек етті. Ынталыға са-
лынар жолды алдағы уақытта 
жоспарға кіргізуге күш салаты-
нын айтты.

Белгілі ғалым, филоло-
гия ғылымы докторы, про-
фессор Сәрсенбі  Дәуіт  ас 
беріл іп  жатқан Рахымбай 
Мыр заұлының бабасы, әйгілі 
Қожбамбет бидің Тезек төренің 
бас биі болғанын, Бақтыбай 
ақынды Тезек төренің қаһа-
рынан сақтап қалып, ақын-
дық жолына бата бергенін әң-
гімеледі.

Содан соң сөйлеген Қа-
з а қ  с т а н н ы ң  Е ң б е к  с і ң і р -
ген қайраткері,  біраз жыл 
Қазақстан Суретшілер ода-
ғын басқарған Байтұрсын 
Ө м і р б е к ,  б е л г і л і  ж а з у ш ы 
Жүсіпбек Қорғасбек, биология 
ғылымының докторы, профес-
сор Айып Ысқақ, ел ағалары 
Ақан Оспанов, Тұрлықожа Мо-
рынбаев, Сатымбек, Нұрилла 
т.б ел ішіне келіп ас өткізіп 
отырған Әсет Мырза мен Ра-
хымбай әулетіне алғыстарын 
айтты.

Өз сөзінде ақын, таяу-
да құрылған ҚР Президенті 
жанындағы Ұлттық Кеңес 
мүшесі, «Ақ жол» партиясы 
төрағасы орынбасары, «Қазақ 
үні» газеті президенті Қазыбек 
Иса  да  ұлттық дәстүрлердің 
зор құндылығын айтты:
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№31 санда шыққан сөзжұмбақтың жауабы

Дайындаған: Қажымұқан ҒАБДОЛЛА

Кофеин ұйқышылдықтан арыл-
тып, жүйке жүйесіне себепші бо-
лады. Сонымен қатар, ол тамыр 
соғуын жылдамдатып, адреналин 
бөлінуіне ықпал етеді. Егер оны 
орынды мөлшерде ішсеңіз, әрине, 
бұл қасиеттердің адамға пайдасы 
бар. Бірақ кофеиннің артық мөлшері 
адамды барлық нәрсеге сезімтал етіп 
жіберуі мүмкін. Мысалы, мазасыздық 
пен қорқақтықты арттырып жібереді. 

Кофені көп ішіп қойғаныңызды 
білдіретін белгілер: 

- тыныс алу проблемасы; 

Кофені көп ішіп қойсаңыз...

Бір ауылда ұзақ мезгіл жауын 
жаумапты. Содан ел ағалары 

жиналып, құрбандыққа мал ша-
лып, тасаттық беріпті. Ертесіне 
жаңбыр көрші ауылға жауады. 

Содан қайыра мал сойып, екінші 
мәрте тасаттық береді. Бұл 

жолы жаңбыр келесі ауылдың 
үстінен құйып өтеді. «Бұл қалай 
болды» деп  Құдайға жалбары-
ну үшін олар мешітке барады. 
Сонда имам оларға: «Сіздер 
өз ауылдарыңыздың малын 

союларыңыз керек еді», – деген 
екен...

***
МАИ инспекторы «Мерсе-

дес» көлігін тоқтатады. Көлік 
тоқтағанмен, одан иесі түсе 

қоймайды. Инспектордың шыда-
мы таусылып, көлікке жақындап:
- Әй, неге шықпайсың?! - дейді.

Көлік иесі терезені ашып:
- Ақша саған керек пе, әлде маған 

ба? - деген екен...
***

Баяғыда қатты ауырып ауруханада 
жатқан шал кемпіріне айтыпты:

- Кемпір, мен бүгін-ертең о 
дүниеге бақиға аттанамын, - депті.

Кемпір болса , еңіреп жылап қоя 
беріпті. Сол кезде шал:

- Әй, кемпір, сен босқа жылама. 
Сенен сұрайын дегенім: екеуміз 

отасқанымызға 60 жыл болыпты. 
Осы 60 жылда олай-бұлай болып, 
менің көзіме шөп салған жоқсың 
ба? Егер шөп салған болсаң неше 

мәрте салдың? Одан да маған 
соны айт! - депті. Сонда кемпірі:

- Әй шал-ау, айтуын айтамын ғой, 
егер сен өлмей қалсаң қайтемін? - 

деген екен...
***

Бір қазақ боксер рингке шыққан 
сайын: «я аруақ!» деп айқайлап 

шығады екен де, жеңіліп қалады 
екен. Екінші рет тағы да «аруақ, 

аруақ!» деп шығып тағы да жеңіліп 
қалыпты. Үшінші рет тағы да: 

«Аруақ! Иә, аруақ!» деп рингке 
шығып, тағы да ойсырай жеңіліп 

қалыпты. 
Сөйтсе ғайыптан бір ақсақалды 

шал пайда болып:
- Әй бала, сен әрқашан рингке 

шыққан сайын «аруақ-аруақ!» деп 
бізді мазалап айқайлай бергенше, 
бір уақыт дайындалмайсың ба! - 

деген екен.

Кей адамдар өмірін кофесіз елес-
тете алмайды. Ол аз ұйықтап, 
ұзағырақ жұмыс істеуге 
көмектеседі және десертпен 
жақсы үйлесім табады. Кей адам-
дар байқамай көп ішіп қояды. 
Кейін кофенің артық мөлшері 
өзінің жағымсыз әсерлерін бере 
бастайды. Мұндай жағдайда не 
істеу керек? 

ӘЗІЛ-ШЫНЫ АРАЛАС

- кеуде тұсының ауыруы; 
- жүрек айну; 
- жүректің жылдам соғуы. 
Орташа мөлшер – күніне 400 мг 

кофеин: ол шамамен 4 кесе кофе 
болады. Бірақ кей кофеханаларда бір 
шыны аяқ кофеде 4 кеселік кофеин 
мөлшері болады. 

Егер кофені көп ішіп қойсаңыз, 
қандағы кофеин деңгейі жарты-
лай азаюы үшін шамамен 9,5 сағат 
қажет. Бірақ бұл сіз 9 сағат бойы 
жағымсыз әсерден құтыла алмайсыз 
деген сөз емес. 

Артық кофенің ағзаға тигізетін 
жағымсыз әсерінен арылу үшін бы-
лай жасаңыз: 

- Біріншіден, қарапайым су іше 
беріңіз. Ол артық кофеиннің кей 
белгілерін жеңілдетуге және ағзаға 
онымен күресуге көмектеседі. 

- Екіншіден, спортпен айналы-
с ы ң ы з .  Ж а т т ы ғ у л а р  а ғ з а д а н 
к о ф е и н д і  ж ы л д а м  ш ы ғ а р у ғ а 
көмектеседі. 

-  Үшіншіден,  калийге және 
магнийге бай өнімдер жеңіз. Мы-
салы, банан. Кофеин ағзадағы 
осы элементтерді сіңіріп алады, 
сондықтан, кофені өте көп ішкен кез-
де қолдарыңыз дірілдей бастайды.

massaget.kz
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Атқарушы директор – 
Қаныш ЖАРЫЛҚАСЫН

А – материалдың жариялану ақысы төленген

Dúnıe-kerýen

ҚАЗАҚТЫҢ МҰҢЫ МЕН ШЫНДЫҚТЫҢ ЖЫРЫ – «ҚАЗАҚ ҮНІ» ГАЗЕТІНЕ ЖАЗЫЛЫҢЫЗДАР! 
ЖАЗЫЛУ ИНДЕКСІ – 65380

«Қазпошта» арқылы жазылу бағасы:

1 ай қала 379,24 3 ай қала 1137,72 6 ай қала 2275,44 12 ай кала 4550,88
1 ай ауыл/аудан 397,86 3 ай ауыл/аудан 1193,58 6 ай ауыл/аудан 2387,16 12 ай ауыл/аудан 4774,32

Былтыр жыл аяғына қарай 
мен де осы тақырып аясында 
Ерекеңнің үйіне арнайы ба
рып сұхбаттасқанмын. Онда: 
«Биыл сексен бір жасқа өтіпті. 
Ұлғайған адамды әрісәрі көңіл 
күй билейтіні тағы заңдылық. 
Сәл шаршаңқылау көрінді. 
Бәйбішесі Гүлнар апай қайтыс 
болғалы біраз өткенін білетін ек. 
Қаламгер көңілін қамықтыра тын 
өзге де жағдайлардан азмұз ха
бардармыз. Содан ба, аса салқын 
қабақ таныта қоймағанымен, 

Ұстазым Василий Великанов 
өте жайдары, бауырмал кісі болып 
шықты. Әнді пианинода тартып 
көріп, қарапқарап шыққан соң, 
қолымды алды: 

– Дорогой друг, ученик мой, 
поздравляю вас! Мына әніңіз 
төгіліп тұрған мелодия ғой, Бағын 
байламаңыз. Тексін жаздырыңыз 
да, орындаушысын тауып, радиоға 
шығыңыздар. Немедленно, мой 
совет...

«Жақсы сөз – жарым ырыс». 
Төбем көкке жеткендей. Енді 
қайттім? Ақынды қайдан із
деймін? Жан сасқалаққа түстім. 
С ө й т і п  к о н с е р в а т о р и я д а н 
дәрістерді тәмәмдап, енді бір 
тамақтанып алмақ оймен, қарсы 
адым жердегі «Алматы» мей
рамханасына соқтым. Әлденіп, 
қуаттанып алмақ ойым. Қалта 
қалың емес, сонда да. Ыстық 
тамақ іздеп, қатқақтап жүретін 
студент бейшараай. Орын іздеп 
келемін. Залда түс мезгілі болған 
соң ба, адам көбірек. Жоғары 
таман екі кісі отыр екен. Орта 

ШӘМШІНІҢ 
ДОСЫ ЕДІ

ӘН ҚАНАТЫНДА
Шәмші Қалдаяқовтың монологі

немесе соңғы сұхбат

 KITAPTAN ÚZINDI

Кезінде «Қош бол, альбом» атты әңгімелері мен повестері, 
кейін «Перизат сезім», «Қыз күнделігі», «Жанарым – жарық 
дүнием» сияқты хикаяттарымен танылған жазушы Еркінбай 
Әкімқұлов дүниеден озыпты.
Ол әйгілі композитор Шәмші Қалдаяқовпен өмірінің отыз 
екі жылын бірге өткізіп, композитор бақилық болғаннан 
кейін оның барлық шығармашылығы мен тіршілік тынысын 
қайтадан терең зерттеп, «Шәмші Қалдаяқов – ән патшасы» 
атты роман-эссе жазған еді. 

қоңырқайлау күйде қабылдады» 
– деп жазыппын. (Әдебиет пор
талы. 31 қазан. 2018 ж.).

Сондайақ біз кезінде рес
п у б  л и к а л ы қ  « Қ а з а қ  ү н і » 
газет інде  жазушының «Ән 
қанатында. Шәмші Қалдаяқов
тың монологі» деп аталатын 
эссесін жарияладық. 

***
Еркінбай Әкімқұлұлы 1937 

жылы 4 қыркүйекте Оңтүстік 
Қазақстан облысы, Отырар ау
даны, Балтакөл ауылында туған. 
1959 жылы Қазақ Мемлекеттік 
университетін бітірген соң, 
республикалық «Лениншіл жас» 
(қазіргі «Жас алаш») газетін де 
әдеби қызметкер, бөлім мең
герушісі, Алматы қалалық пар
тия комитетінде нұсқаушы, 
«Жазушы» баспасында редакция 
меңгерушісі, Қазақ радиосында 
аға редактор, «Жалын» баспасы 
бас редакторының орынбасары, 
«Рауан» баспасында редакция 
меңгерушісі, редактор, «Кітап 
жаршысы» («Друг читателя») ба
сылымында Бас редактор болып 
істеген. 

Поляк жазушысы Януш 

Корчактың «Қайта оралған 
балалық» повесін, татар жа
з у ш ы с ы  Р . М ұ с т а ф и н н і ң 
«Кішкентай Мұса» повесін 
қазақшаға аударған. 19831989 
ж.ж. «Ты – мой светлый мир», 
«Дневник девушки» деген атпен 
екі кітабы орыс тілінде жарық 
көрген. Мақтаарал ауданының 
құрметті азаматы.

Шығармалары: Қарақозы 
Әбдәлиев. Очерк. А., «Жазу
ш ы » ,  1 9 6 9 ;  Қ а з а қ т ы ң  ж а с 
ақындарының творчествосы. 
Әдебисын мақалалары. А., «Жа
зушы», 1972; Даңқым – дәуірім. 
Очерктер. А., «Қазақстан», 1974; 
Қош бол, альбом. Әңгімелер мен 
повестер. А., «Жалын», 1976; 

Перизат сезім. Повестер мен 
әңгімелер. А., «Жалын», 1980; 
Жанарым – жарық дүнием (орыс 
тілінде). А., «Жалын», 1983; Қыз 
күнделігі. Повестер. А., «Жазу
шы», 1985; Жанарым – жарық 
дүнием. Таңдамалы. А., 1990; 
«Жанарым – жарық дүнием» 
(орыс тілінде). Повестер. А., 
«Арқас»,  2001;  Таңдамалы 
ш ы ғ а р м а л а р ы ,  2  т о м д ы қ . 
А.,  «Арқас» 2003; Өзбекәлі 
Жәнібеков. Ғұмырнамалық 
деректі хикаят. А., «Қазақстан», 
2006.

Бақұл болыңыз, Еркінбай 
аға! 

Құлтөлеу МҰҚАШ

жастағы әдемі киінген, сымбатты 
кескінді кісілер. 

– Ағалар, жандарыңыздағы 
орын бос па екен? – дедім қиылып 
өтінгендей. 

– Бос, бос, отыр, қалқам! – 
деді мұрты қияқтай, қыр мұрынды 
кісі сыпайы мәдениетпен.

Сәлем беріп амандастым. 
Жалмажан жүгіріп келген даяшы 
қызға «жұқа» ғана заказ бердім. 
Борщ, котлет, шай... Анау кісілер 
мәз боп күліп, әңгімелесіп отыр. 
Андасанда көз қиықтарымен бір 
қарап қояды. Ас келген соң қарын 
әбден ашқан, асығып, аптығып 
бас көтермей ішіп алдым да, шай
ды күттім. Сонда барып бақылап 
отырғандай мұртты ағай: 

– Жігіт ім,  қарның ашып 
қалыпты ғой. Төпеп салдың, – 
деді жымиып. –Бізбен бірге сыра 
іш... шайды неғыласың?! 

– Жожоқ,  рақмет,  ағай! 
Маған шай да болады. 

–  Ж а қ с ы  ж і г і т  е к е н с і ң . 
Ағаларыңнан дәм татсаң – жаман 
болмассың. Біз Ізтай аға екеуіміз 

– ақындармыз. Жаңа одақтан 
шығып, осында бір әңгіменің, 
өлеңнің отын жағайық деп келіп 
едік...

Көктен тілегенім – жерден 
табылғандай. Әніме өлең жаз
дырсам деп, іздегенге – сұраған, 
«мақұл» деп жабыса кеттім. 

– «Мақұл» дегеніңе қарағанда, 
оңтүстіктің қазағы болдыңау?! 
Оңтүстіктің жігіттері қолы ашық, 
мырза келеді.

Нені меңзегені түсініксіз. 
«Мейлі сөйлесіп көрейін». 

– Ағалар, мен консерватория
да оқимын. Кешіріңіздер, жазған 
бір әнім бар еді. Соған мәтін таба 
алмай жүрмін. Көмектеспейсіздер 
ме?..

Екеуі де бірден шақшақ күлді. 
– Сен, тегін жігіт емес екенсің. 

Қане, жайлап әніңді айтып көрші?
–  Б ұ л  ж е р д е  б о л м а й т ы н 

шығар, – дедім мен. – Рұқсатсыз, 
ұят болмасын... 

– Ұят болмайды, ыңылдап 
айта бер. Біз талай әндерге текст 
жазғанбыз.  Мен – Қуандық 
Шаңғытбаев деген ақынмын. Мы
нау ағаң – Ізтай Мәмбетов. 

– Жақсы, жақсы, көкелер.
Бәсең үнмен жайлап, айтып 

шықтым. Ұнағандай, екеуі елең 
ете қалды.

– Атың кім? – деді Қуандық 
ағай шыдамай. 

–  Ш  ш  Ш ә м ш і . . .  Қ  қ 
Қалдаяқов.

– Сен саспа, бала! Қазір ре
стораннан шыққан соң ойласты
рамыз. Мына Ізағаңның етегінен 
ұста. 

– Мммақұл. 
– Ән не туралы?
Ол өткір қой көздерімен маған 

қарады. Қорқып кеттім. 
– Бір жігіттің жан сыры: өзі 

жайлы, ғашық болған қызы ту
ралы. 

– Әу, мынауың не дейді! Тура 
сенің тақырыбың ғой, Ізтай. 

– Иә, бауырым, көрейік. Тағы 
бір орындашы.

Орындадым.


