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Недавно Женис Байхожа на страницах Central Asia Monitor опубликовал 
очередной шедевр под названием «Казахские зиялы кауым решили 
возвысить родной язык, «унизив» русский?»
Он сразу берет «быка за рога»: «Представители национальной 
интеллигенции, активно поучаствовав в освоении десятков миллиардов тенге, 
выделенных государством на продвижение казахского языка и всего, что с 
ним связано, сегодня вынуждены констатировать отсутствие результата... 

Қ.Мекемтастың орнына келген судья А.Шаяхметова 
«судья Мекемтасқа қарсылық білдірген кім?» деп 
сұрады. «Мен» деп орнынан тұрған қорғаушы 
М.Есқараевқа «неге қарсылық білдіргеніңізді 
түсіндіріңіз» дегенде, ол: «Мен неге судья Мекемтасқа 
қарсылық білдіргенімді айтпастан бұрын,  сіздің өзіңізге 
қарсылық білді ремін» деп, жауап беруден бас тартты. 

...Ал сондай жасыған рухты қайта
 көтеретін де, асқақтататын да бірден-бір 
қуатты жалғыз құрал – әдебиет пен өнер. 
Бұл – әлмисақтан белгілі жәйт. Оны мансұқ 
ету – қауіпті. Т.Теменов соны меңзейді.

Бір қаланы поэзия алаңына 
айналдырып жіберген 
Шымкенттің әкімі Ерлан 
Қуанышұлы Айтаханов тың 
айтары мынадай:
– Шымкент – 
Қазақстандағы по-
эзия қаласына айналу 
керек. Себебі, өлең оқыған 
адамның ішкі әлемі көркем 
болады. Ішкі әлемі көркем 
адам ешқандай қыл мысқа 
да бармайды, ешқандай 
жаман дық та жасамайды. 
Адамдары жаман дыққа 
бармайтын қала нағыз 
қайырымды қала болады. 
Өмірдегі жамандықтармен 
тек заңмен күресу 
жеткіліксіз, жамандықты 
жеңгіңіз келсе руxаниятты 
күшейтуіңіз керек, – дейді 
Ерлан Қуанышұлы.

Мүсіндедім, теңедім...
Қалжырадым, қажыдым!
Ішімде өлді өлеңім,
Бар-ды қандай жазығым?!

Шашырады, ой кетті,
Шабыт тақтан құлады!
Сиқыр сезім сөйлетті,
Соқыр көзім – жылады!

Жуаспын ба, затымнан,
Жұрт дегенін істеді...
Мен аунадым атымнан,
Өлең ерден түспеді!
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ХАН 
ҚЫЗЫНДАЙ 

ХАНБИБІ

4-бет 7-бет 13-бет

КАК ЗАРОДИЛИСЬ 
ЛЕГЕНДЫ О ТОМИРИС, 
СЛЕПЫХ РАБАХ И 
ПОЕДАНИИ СТАРИКОВ 

МЕКТЕПТЕРГЕ 
ДАЙЫНДЫҚСЫЗ 
«КҮНДЕЛІК» ЖҮЙЕСІН 
ЕНГІЗУ ҚАНШАЛЫҚТЫ 
ДҰРЫС?

ТЫМ БОЛМАСА ҚАЗАҚ 
ТІЛІН ЖЕТІК БІЛЕТІН 
СУДЬЯ ТАБЫЛМАДЫ

ТАНЫС ТА 
БЕЙТАНЫС 
ТЕМЕНОВ

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ 
КАЗАХСКОМУ ЯЗЫКУ?

ШЫМКЕНТТЕГІ 
ШАЙЫРЛАР ШЕРУІ

ӘДІЛЕТТІКТІ ҚАМТАМАСЫЗ 
ЕТЕ АЛМАҒАН СУДЬЯ ҚАЛАЙША 
СОТҚА ТӨРЕЛІК ЕТІП ОТЫР?

ҚР ЖОҒАРҒЫ СОТЫНЫҢ ТӨРАҒАСЫ Ж.АСАНОВҚА АШЫҚ ХАТ

6

АҚЫНДАР мен АЙТАХАНОВТЫҢ АРАСЫНДА НЕ БАР?!.
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ПРЕЗИДЕНТ БАС БАСЫЛЫМДЫ 
МЕРЕЙТОЙЫМЕН ҚҰТТЫҚТАДЫ

Aqparat

АЛҒАШҚЫ АЯЗ ӘБІГЕРГЕ САЛДЫ

МҰНАЙ ҚОРЫ ТАБЫЛДЫ

АНТЕННА АЗАБЫ

МЕМЛЕКТТІК ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР 
АУЫЛҒА АТТАНАДЫ

ОРЫНБАСАРЛАР НЕГЕ «ОТЫРСА ОПАҚ, 
ТҰРСА СОПАҚ»  БОЛУЫ КЕРЕК?

КӨКТАЙҒАҚҚА ЖАҢА 
ТЕХНОЛОГИЯ 

ҚОЛДАНЫЛМАҚ

Қылышын сүйретіп қыс та 
жетті. Елдің шығысы мен 
орталығында саршұнақ аяз 
күшіне мінді. Алғашқы суық 
адамдарды әбігерге салып, 
екі аяғын бір етікке тыққан 
сыңайлы.

Ескертуді елемей алыс жолға 
шыққандар айдалада көмекке 
зәру болып қалды. Үскірік аяз-
да аяқ-қолын үсіткендер де 
жетерлік. Қаңғыбастар айдаса-
да бармайтын уақытша оңалту 
орталықтарының есігін сығалауға 
мәжбүр.    

Павлодар облысында жол-
да жанар майы қатып тұралап 

қ а л ғ а н  а в т о б у с  ж о л а у ш ы -
ларына көмекке полицейлер 
келіп, бүрсеңдеген 45 адамды 
олар жақын маңдағы ауылдың 
мектебіне орналастырыпты. Тағы 
бір автобус Қарағанды Омбы тас 
жолында қатып қалды. Салон-
да дірдектеген 12 жолаушыны 
құтқарушылар жол бойындағы 
дәмханаға әкеп жылытты. Күн 
күрт суытқанда Көкшетаудағы 
қаңғыбастар оңалту орталығына 
қ а р а й  а ғ ы л у д а .  Қ а з і р д е  5 0 
орындық орталықта 62 адам 
орналасқан.  Ауа-райының күрт 
суытуына байланысты, мамандар 
тұрғындарымызды алыс жолға 
шықпауға шақырып жатыр.

Қазақстанның оңтүстік айма
ғында боксит кен орнын іздес
тіру барысында күтпеген жер
ден жерасты мұнай қорына тап 
болды. «Қара алтын» Түркі стан 
облысына қарасты Шоқ пақ ау
мағында орналасқан Үлкен Қа
ратау шұңғымасында табылды. 

«Іздестіру-түсірілімділік тобы 
Үлкен Қаратауда орналасқан 
Леонтьев шұңғымасында бок-
сит пен онымен байланысты 
қорғасын, цинк және т.б. пайдалы 
қазбалардың шоғырланған жерін 
іздестіру жұмыстарымен айна-
лысқан. Осы мақсатта 300 метрдей 

тереңдікте жер қазылған. Отыз 
тоғыз ойылған шұңқырлардың 
о н  б і р і н е н  с ұ й ы қ - т а м ш ы л ы 
қоңыр түсті мұнай қоры табыл-
ды», – деп хабарлады Экология, 
геология және табиғи ресурстар 
министрлігінің баспасөз қызметі.

Шоқпақта табылған мұнай 
қазба ла рының табылуы алдағы 
уақытта Шу-Сарысу және Сыр-
дария шұңғыма ларында мұнай 
қорын болжауға үлкен септігін 
тиг ізбекші.Бұған дейін  Шу-
Сарысу шұңғымасында табиғи 
газ қоры табылған еді. Қазір бұл 
жерлерден мұнай іздестіру қолға 
алынатын болады.

Шымкент тұрғындары ұялы байланыс ан
тенналарынан ауру болып жатырмыз деп шу 
шығарды. «Асар2» шағын ауданына ұялы 
байланыс антеннасын қойған соң, сол маңда 
тұратын жұрттың басы ауырып, қан қысымы 
жиі көтерілетін болыпты. 

Мазасы кеткен тұрғындар санитар маман-
дарды шақырыпты. Олармен бірге әкімдік пен 
антенна тиесілі компания өкілі келген. Тексеруді 
бастағанда арнайы тексеру апараты шиқылдап 
белгі берген. Соған қарамастан СЭС маман-
дары ешқандай зиян жоқ деп бетбақтырмауда. 
Геомагнитті толқындардың әсерін 20 жылдан 
бері зерттеп жүрген ғылыми институттың ди-
ректоры Мүсәтіллә Тоханов  антенна мен электр 
бағаналарының түбіндегі тұрғындар, ары кетсе, 
8 жылда айықпас дертке шалдығады деп отыр.  
Оның айтуынша, адам депрессиялық күйге 
түсіп,  мидың қатерлі ісігі пайда  болуы мүмкін. 
Одан кейін инсульт, инфарктың да туу қаупі 
бар.  Азаматтардың еркектік қауқары әлсірейді, 
әйелге де өте зиян екен.

Айта кетсек, мұндай арыздар еліміздің өзге 
де қалаларында тұрақты айтылып жатқанына 
көптеген жылдар болды. Бірақ оған қалталы 
кәсіпкерлер пысқырып та қараған жоқ.  Бұл 
мәселеге халықтың қамын қарастыруға тиісті 
біздің Парламенттегі қадірменді депутаттар не 
дейді екен?..

ҚР Президенті ҚасымЖомарт 
Тоқаев «Egemen Qazaqstan» 
газетінің 100 жылдық мерейтой
ына орай құттықтау жолдады. 
Еліміздің бас басылымның ме
рейтойына орай өткен салтанат
ты шарада Мемлекет басшысы 
құттықтауын ҚР Мемлекеттік 
хатшысы Қырымбек Көшербаев 
оқып берді.

«Egemen Qazaqstan» газетінің 
ұжымын газеттің 100 жылдық 
мерейтойымен шын жүректен 
құттықтаймын! Бұл бір ұжымға ғана 
емес бүкіл елімізге ортақ қуаныш. 
«Egemen Qazaqstan» әуел бастан 
ұлттық мүддені, елдік мұратты 
және рухани құндылықтарымызды 
дәріптеп, қазақ баспасөзінің қара 
шаңырағына айналды. 100 жасаған 
газеттің егеменді ел болу жолында 
жасаған жұмысы ұшан-теңіз», – 
деп атап өтті Мемлекет басшы-
сы. Қазақстан Президенті Смағұл 
Сәдуақасов, Жүсіпбек Аймауытов, 
Мұқтар Әуезов, Бейімбет Майлин, 
Сәкен Сейфуллин, Тұрар Рысқұлов 
сияқты Алаш арыстары басқарған 

басылым әрдайым қазақтың ру-
хын биік ұстағандына баса назар 
аудартады. «Газет ұжымы кеңес 
заманының өзінде ана тіліміз бен 
ұлттық санамызды сақтауға, төл 
мәдениетіміз бен тарихымызды 
насихаттауға, елдігімізді нығайтуға 
өлшеусіз үлес қосты. «Egemen 
Qazaqstan» Тәуелсіздіктің елең-
алаңында да Шерхан Мұртаза 
мен Әбіш Кекілбаевтай біртуар 
азаматтардың басшылығымен мем-
лекет іргесін биіктетуге атсалыс-
ты. Қазақстанның шежіресі бас 

басылымның тарихымен қатар 
өрбіді. Тәуелсіздік таңы атқалы 
газеттің әр санында Елбасының 
б а р л ы қ  б а с т а м а л а р ы  м е н 
шешімдері, мемлекеттік маңызы 
бар іс-шаралар баяндалды. Осы игі 
үрдіс жаңғырудың жаңа кезеңінде 
жалғасын тауып, егемендіктер 
Тәуелсіздігіміздің баянды болуы 
жолында жемісті қызмет ете береді 
деп сенемін. Ғұмыры ғасырмен 
өлшенетін газеттің торқалы тойы 
құтты болсын!», – деді Қасым-
Жомар Тоқаев.

Биыл Қазақстандағы автожолдарда көктайғақты 
болдырмаудың жаңа тәсілдері енгізілмекші. Бұл 
туралы «QazAvtoJol» ҰК» АҚ басқарма төрағасы 
Ұлан Әліповтың мәлімдемесі миллиондаған 
жүргізушілерді елең еткізді. 

«Соңғы күндері жаңбырдан кейін қардың 
түсуі, содан кейін оның қатуы салдарынан жолды 
көктайғақтан жылдам тазарту қиынға түсіп жатыр. 
Қазіргі кезде жолдардағы қозғалыс қамтамасыз 
етілді», – деді Ұ. Әліпов Үкімет үйінде өткен 
баспасөз мәсли хатында. Осы орайда, ол биыл ком-
пания көктайғақтан та зартудың жаңа технология-
сын енгізуді жоспарлап отырғанын жеткізді. «Қазіргі 
кезде тексеруден өткен барлық технологияны іске 
асырып келеміз, енді көктайғақты болдырмаудың 
жаңа технологиясын енгіземіз», – деді Ұлан Әліпов. 
Сонымен қатар, ол автожолдардағы мәселелер бой-
ынша ел тұрғындары тәулік бойы шұғыл байланыс 
желісіне хабарласа алатынын айтты. «1403 нөміріне 
телефон шалуға болады, яғни, тәуліктің кез келген 
уақытында ақысыз түрде хабарласа аласыздар», – 
деді Ұлан Әліпов. Телефон өздеріңіз білетіндей, 
байланыс саласына жатады. Ал, Әліпов мырза 
көктайғақ болдырмаудың жаңадан ойлап табылған 
қандай технологиясы іске асатынын ашып айтпады. 
Соған қарағанда, бұл жаңалық шетелдіктер біліп 
қоймас үшін өте құпия сақталатын сияқты.

Мәжіліс депутаттары «Диплом
мен ауылға» бағдарламасына 
мұғалімдер мен дәрігерлер 
ғана емес, мемлекеттік 
қызметкерлер де қосылсын деп 
отыр. Олардың айтуынша, ау
ылда мемлекеттік қызметкерлер 
қалмайтын түрі бар. 

Мәжіліс депутаты Уалихан 
Қай назаровтың пайымдауынша, 
ел азаматтарының 43 пайызы ауыл-
да тұрады. Сол ауылдардың үштен 
бірі заңгерлерге,  төрт пайызы 
есеп шілерге мұқтаж. Қызметтің са-
пасы да көңіл көншітпейді. Себебі,  
ай лығы аз болғандықтан, білікті 
мамандар ауылда тұрақтамайды. 

Ауылдардағы штат саны да қала-
мен салыстырғанда әлде қайда аз, 
бірақ жүктемесі ана ғұрлым ауыр. 
Машақаты көп, қаржылай қайы-
рымы жоқ жұмысты істеуге жастар 
құлық сыз. Ал, ҚР Ұлттық эконо-
мика министрі Руслан Дәленов 
мемлекеттік қызметшілер бұл бағ-
дарламаға кірмейді дейді. 

Осы мәселенің көтеріліп келе 
жатқанына қанша жыл болды, 
бірақ нәтиже жоқ. Ит байласа, 
тұрғысыз алыстағы ауылдарға 
ми нистрлер мен депутаттардың 
өздері барып тұрар ма еді? Жоқ, 
сондықтан, ауылдарда адам тұра-
тындай жағдай жасау керек тігін 
олар неге түсінбейді?

«2018-жылдың мамыр ай-
ында әкімдіктерге әлеуметтік 
маңызы бар тауарлардың бағасын 
реттеу бойынша функциялар 
берілген. Алайда, іс жүзінде оны 
әкімдіктер пайдаланбай отыр. 
Құрметті, Асқар Ұзақбайұлы, мем-
лекет басшысының тапсырма-
сына сәйкес, аталған өңірлерде 
әкімдердің  орынбасарларын 
жауапкершілікке тартуды ұсы-
намын», – деп салды әкімдерге тісі 
батпаған министр.

  Оның айтуынша, бағаның 
шарықтауына экспорт көлемінің 
өсуі, делдалдардың көптігі және 
сақтау қоймаларының жоқ-
тығы себеп болған. Мәселен, 
жыл басынан бері ұн, күріш, 
қара құмық, күнбағыс майы 
мен көкөністің құны бірден 15 
пайыз ға өскен. Өз кезегінде 

«Премьер-министрдің кеңсесі 
үш күннің ішінде азық-түлік 
тауарларының баға өсімінің ал-
дын алу мәселесіне жауап беретін 
Ауыл шаруашылығы, Ұлттық 
экономика, Сауда және интегра-
ция вице-министрлерін тәртіптік 
жауапкершілікке тарту туралы 
менің атыма ұсыныс енгізсін. 
Қымбатшылыққа жол берген 
облыстардың әкім орынбасарла-
ры да тиісті жауапкершілікке тар-
тылады», – деді қаһарына мінген 
бас уәзір. Тағы да әдеттегідей 
отырса опақ, тұрса сопақ боп 
жүрген орынбасарлар кінәлі бо-
лып шықты. Сонда министрлер 
мен әкімдер ай қарап жүр ме, 
олар неге жауапқа тартылмайды? 
«Бұдан былай бәріне бірінші бас-
шы жауап береді» деген мемлекет 
басшысының сөзі қайда қалды?..

Елімізде  жұрт күнделікті тұтынатын тауарлар бағасының негізсіз  
қымбаттап жатқаны жайында Үкіметте ашық әңгіме болды. Сауда 
және интеграция министрі Бақыт Сұлтанов бұған жергілікті басшы-
ларды, онда да әкімдерді емес, орынбасарларын  кінәлады. 

ЕҢБЕК МИГРАНТТАРЫНА 
ТОСҚАУЫЛ ҚОЙЫЛСЫН

Соған қарамастан,  сырттан 
шақыртылған мамандар жер-
гілікті жұмысшыларға қарағанда 
әлдеқайда көп жалақы алады. 
Министрлік жыл сайын шетелдік 
жұмысшыларға берілетін квотаны 
азайтып, кейін тіпті қарапайым 
жұмысшыларды мүлдем келтір-
меуді көздеп отыр. 

Халық тарапынан айтылып 
келе жатқан бұл мәселені осыдан 
кем дегенде 20 жыл бұрын қолға 
алу керек еді. Бірақ оған құлақ 
түрген билік болмады. Жыл 
сайын мемлекеттен мамандыққа 
үйрету үшін қомақты қаржы 
бөлінеді, соны мақсатты жұмсау 
атымен жоқ. Сондықтан, өз 
адамдарымыз жұмыссыз қалып 
отыр. Шетелдік басқаруындағы 
кәсіпорын басшыларын тек 
қана отандық жұмысшыларды 
алуға міндеттейтін заң бекітіп 
және оны қатаң бақылауға алу 
қажет. Бар болғаны осы ғана, 
әлде осы үшін де арнайы ор-
далы жиналыс өткізіп, айқайы 
көп мемлекеттік бағдарлама 
қабылдау керек пе?

Мигранттардың орнын 
жұмыссыз жүрген отан
дастарымыз басуы тиіс. 
Елімізге келетін шетелдік 
жұмысшылардың санын екі 
есеге дейін азайтып, Үкімет 
келесі жылдан бастап жал
дамалы еңбек мигранттары
на берілетін квота көлемін 
қысқартуды көздеп отыр.

Еңбек және халықты әлеумет-
т і к  қ о р ғ а у  м и н и с т р л і г і н і ң 
мәліметінше, қазір еліміздегі 
2400-ге тарта кәсіпорында 21 
мыңнан астам шетелдік азамат 
жұмыс істейді. Олардың мың 
шақтысы – топ-менеджерлер. 
Ал қалғаны ортаң қол басшылар 
мен қарапайым жұмысшылар. 
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Айталық, 2017 жылы Қазақ-
стан да 316,4 мың қылмыс жаса-
лыпты. Егер кейбір мәліметтерге 
жүгінсек, 2011 жылдан бастап 
елдегі қылмыстардың еселеп өсе 
бастағанын аңғаруға болады. 
Мәселен, 2010 жылы Қазақстанда 
100 мыңнан сәл асатын қылмыс 
жасалса, 2011 жылы ол көрсеткіш 
200 мыңға, 2012 жылы 300 мыңға 
жетіп, 2013-2015 жылдары 300 
мыңнан да асып түскен. Ресми 
орындар «Елімізде соңғы жыл-
дары қылмыс азайды!» деп есеп 
беріп жатқанмен жағдай түбегейлі 
түзеліп кетті деп айту қиын. Рас, 
пайыздық көрсеткіштердің біраз 
түзелгені байқалады. Әсіресе, түрлі 
қылмыстардың ішінде ұрлық-
қарлық кең етек алған. Сарапшылар 
мен қоғам қайраткерлері ұрлықтың 
көбейгенін әлеуметтік-тұрмыстық 
жағдаймен тікелей байланыстыра-
ды. Оған қарсы дау айту да қиын, 
ешкім анадан ұры болып туылмай-
ды. «Көп жорғалаған жыланның 
да аяғы көрінеді» демекші, түбінде 
қылмысы үшін ұсталып, жазалана-
тынын олар да біледі. Бірақ, тұрмыс 
тауқіметі соған мәжбүрлейтінін 
көзіміз көріп жүр.

Енді бүгінгі ұсынып отырған 
тақырыбымызға орай әңгімемізді 
тарқатып көрелік. Алдымен «Ба-
рымта» деген ұғымның басын 
ашып алайық. Барымта — қазақ 
халқының тұрмысында ерте за-
мандарда қалыптасқан ұғым. 
Бастапқы кезде адамдар мен рулар 
арасындағы кек қайтаруды құн 
төлеумен алмастырған. Егер де 
кінәлі жақ әр түрлі себептермен 
белгіленген құн мөлшерін өтей ал-
маса, немесе бұлтарса ақсақалдар 
а л қ а с ы н ы ң ,  б и л е р  с о т ы н ы ң 
кесімімен барымта жасауға, яғни, 
оның өрістегі малын айдап алып 
кетуге рұқсат етілген. Егер барымта 
шектеулі мөлшерден артық жасал-
са, онда жапа шеккен жақ қарымта 
қайтарған. Екі жақтың дауы біткен 
кезде барымталанған мал, мүлік 
түгелдей есепке алынған. Барым-
та дала қоғамындағы заңдылық 
пен реттілікті сақтаудың бірден-
бір құралы болған. Қазақ елі 18 
ғасырдың соңында Ресейдің қол 
астына қарап, отарлық өктемдіктің 
күшеюіне, дала халқын билеп-
төстеудің жаңа құқықтық тетіктері 
енгізілуіне орай, көптеген әдет-
ғұрып қағи далары өзінің бастапқы 
мән-мағынасын жоғалтты. Барым-
та жасаушылар мал ұрлау мен та-
лан-тараж, шапқыншылық ретінде 
бағала нып айыпталды. Сөйтіп ба-
рымта өзінің бастапқы мағынасын 

Қылмыс атаулыны әлемдегі 
кез келген елден кездестіруге 
болады, соның ішінде 
дамыған мемлекеттерде 
де. Мәселе соның көлемі 
мен оған қарсы күрестің 
пәрменділігінде болса керек. 
Өзгелерді қайтеміз, қылмыс 
саны жағынан біз ешкімнен 
қалыс қалып қойған жоқпыз, 
оны мойындауымыз керек. 
Қоғамдағы заң бұзушылықтың 
саны өссе немесе азаймаса 
онымен жүргізілген күрестің де 
нәтижесіз болғаны. Ашығын 
айтсақ, қылмыспен пәрменді 
күрес көрсеткіші жағынан бізге 
мақтануға әлі ертерек сияқты...

өзгертіп, ұрлық, қарақ шылық де-
ген ұғымға ауысып кеткен. Демек, 
бүгінгі біздің заңдарымыз бойын-
ша біреуде есеңіз кеткен күннің 
өзінде оның затын тартып алып, 
малын айдап кету қылмыс. Яғни, 
барымтаның қарымтасын қайтару 
құзіреті қазір тек қана құқық қорғау 
орындарына берілген деп білуіміз 
қажет. Ол үшін өзара дауларды 
шешетін арнаулы сот орындары 
бар. Ал, сот біздің тәжірибемізде 
кездесетіндей әділетсіз шешім 
шығарып жатса ол өз алдына жеке 
әңгіме. 

М а л  ұ р л ы ғ ы  ж а й ы н д а ғ ы 
әңгімені алда келе жатқан қақаған 
қыс қарсаңында көтеруіміздің де 

масы нда»,  –  дед і  С.Мад иев. 
Таратылған мәліметтер бойынша, 
2015 жылы – 19 535, 2016 жылы – 
25 432, 2017 жылы – 20 059, 2018 
жылы – 15 400, ал 2019 жылы 10 
942 мал басы ұрланған. Жалпы 
саны жүз мыңға жуықтайды. Бұл 
тым көп, бірнеше ауданның,тіпті 
кейбір облыстың қолда бар мал 
санына жетеғабыл. Қабылданған 
шаралардың арқасында соңғы 
5 жылда мал ұрлығы үшін 11 
м ы ң  қ ы л м ы с к е р  ұ с т а л ы п т ы . 
Қазіргі уақытта 3 387 мал ұрысы 
п о л и ц и я н ы ң  т і з і м і н д е  т ұ р . 
Пайыздық жағынан бұл бағыттағы 
ұрлық азайғанмен, әлі де қауіпті 
аймақта тұрғанымызды көрсетеді.

өнімдер. Біз оның арзан бағасына 
қ ы з ы ғ а м ы з .  Д е м е к  ө з і м і з д і ң 
тұрғындардың денсаулығы бізді 
тіпті де алаңдатпайды деген сөз. Ал, 
Қазақстаннның ет өнімдеріне деген 
сұраныс өте жоғары. Себебі, біздің 
еттердің сапасы мен құнарлығы 
өзгелерге қарағанда анағұрлым 
жақсы. Сондықтан, Ресей, Қытай 
және Өзбекстан сияқты елдер 
оны сатып алуға қашан да дай-
ын. Сонда біз өзгелерге құнарлы, 
сапалы өнімді сатып, өзіміз түк 
пайдасы жоқ етті тұтынып жа-
тырмыз ғой. Өз таза өнімдерімізді 
қымбатқа сатып, өзгелердің арзан, 
сапасыз өнімін пайдаланғаннан 
не ұтамыз? Ештеңе. Керісінше 

алайық. Арызда жергілікті құқық 
қорғау орындары тұрғындардың 
талабына немқұрайды қарайтыны 
айтылған. Жоғалған жылқыларын 
өздері іздеп тауып алса да, сол 
малдарды сатып алдық деген 3-4 
адам белгілі болса да істі одан 
әрі зерттемеген. Ұрлыққа куә 
болғандардан жауап алып, барым-
ташыларды іздестіру жұмыстарын 
жүргізбегені айтылған. Әрине, 
жергілікті жердегі шенділерден 
к ү д е р  ү з г е н д е р  а м а л ы н ы ң 
ж о ғ ы н а н  Б а с  п р о к у р о р ғ а 
шағымданады. Енді осы сұраққа 
бас прокуратурадан қандай жауап 
берілгенін толықтай келтірейік. 
«Құрметті блогты пайдаланушы! 
Сұрағыңызды блогқа орналастыру 
кезінде Пайдаланушының келісім 
ш а р т т а р ы н  с а қ т а м а у ы ң ы з ғ а 
байланысты Сіздің сұрағыңыз 
ш е ш у с і з  қ а л д ы р ы л д ы .  Н а -
зар аударыңыз:  қылмыстық, 
азаматтық және әкімшілік істер 
бойынша, сондай-ақ тексеру 
жүргізу, прокурорлық ықпал ету 
шараларын қолдану, заң норма-
ларын түсіндіру туралы өтініштер, 
«Жеке және заңды тұлғалардың 
өтініштерін қарау тәртібі тура-
лы» Қазақстан Республикасы 
Заңының 6-бабын сақтай отырып, 
Қазақстан Республикасының про-
куратура органдарына арнайы 
әкеліп тапсыру, поштамен жол-
дау, облыстық халыққа қызмет 
көрсету орталықтары немесе 
www.115.kz электронды порталы 
арқылы жолданады. Прокура-
тура органдарының www.115.kz 
электронды порталына өтініш 
жіберу үшін Халыққа қызмет 
көрсету орталығынан (ХҚКО) 
электрондық цифрлық қолтаңба 
(ЭЦҚ) алу қажет». Бұл жауапқа 
қ а р а п  н е н і  а ң ғ а р у ғ а  б о л а -
ды. Бізде қағазбастылық әлі де 
қалмаған. Бұған көптеген мы-
салдар келтіруге болады.Әрине, 
ауыл тұрғындары бүгінгі техника 
жетістіктерін толық игере қоғам 
жоқ. Олай болса Бас прокуратура 
«Бұл істі жіті тексеріңдер!» деп 
аймақтағыларға тапсырма бере са-
луына болар еді ғой. Жоқ, міндетті 
түрде маңызсыз ережелерді та-
лап етіп, жәбірленушіні апталап 
жүгіртіп қою керек. Біздегі заң 
орындауышыларының сиқы осын-
дай. Одан кейін қылмыс қайтіп 
көбеймесін? 

С е н а т т ы ң  ж а л п ы  о т ы р ы -
сында өткен жылы депутат Вла-
д и м и р  В о л к о в  е л  а у м а ғ ы н д а 
ұрлық қылмыстарына тосқауыл 
қоюдың қосымша шараларын 
қабылдауды сұрап, Үкімет бас-
ш ы с ы н а  с а у а л  ж о л д а ғ а н ы н 
білеміз.  Бас прокуратураның 
м ә л і м е т і н ш е  б ы л т ы р  8  а й д а 
елімізде 202 мың қылмыс пен 
қылмыстық әрекеттер тіркеліпті. 
Оның ішінде тек ұрлықтың өзі 
120 мыңға жеткен. «Бұл тіркелген 
барлық қылмыстардың 60 пайызға 
жуығын қамтиды. Ауыл тұрғыны 
үшін жылқысыз, ірі қара мал-
сыз немесе түйесіз қалу қандай 
қиындықтар тудыратынын жақсы 
түсінесіздер», – деген В. Волков 
ұрлықпен күрес бойынша қосымша 
заңнамалық, ұйымдастырушылық, 
профилактикалық, түсіндіру және 
басқа да шараларды қабылдауды 
талап етті. 

Заң жағынан кемістік көріп 
о т ы р ғ а н  ж о қ п ы з .  Қ ұ д а й ғ а 
шүкір, бізде не көп, заң көп. 
Мәселе соның нақты орындал-
мауында. Сондықтан ауылдарда 
тұрмыс тауқіметін көріп жатқан 
тұрғындарымыз «Барымта бар, 
қарымта қайда?» деп талап етуге 
құқылы.

БАРЫМТА БАР,  
ҚАРЫМТА ҚАЙДА?

өзіндік себебі бар. Өйткені мал 
ұрлау дәп осы кезде қарқын ала-
тынын көпшілік жақсы біледі. 
Қалалықтар ұмыта бастағанмен 
ауылдарымызда, әсіресе солтүстік 
өңірлерде «соғым науқаны» ба-
сталатыны белгілі. Бір жылқыны 
соғымға жығып алып келесі жазға 
дейін алаңсыз өмір сүруге бола-
ды. Қақаған қыста оның қазы-
қартасы, жал-жаясы таптырмай-
тын тағам, адамның бойына қуат 
беріп, түрлі тұмау мен суықтардан 
қорғайды. Сондықтан, оған де-
ген сұраныс көбейетіні түсінікті. 
Осыны пайдаланған ұрылар малға 
қасқырша шабады. Екіншіден, бұл 
кезде жаз бойы қоңданған малдың 
күй де жоғары, сойып сатса базарда 
бірден өтіп кетеді.

Біздің елімізде мал ұрлағандарға 
қолданылатын жаза әлі жеңіл 
болып отыр. Ал, оның салдары 
салмақты. Онсыз да әлеуметтік 
ж а ғ ы н а н  қ о р ғ а л м а ғ а н  а у ы л 
тұрғындары қолында бар, күн көріп 
отырған санаулы ғана малынан 
айырылса тақыр кедейге айналып, 
бала-шағасы аш қалатыны белгілі. 
Сондықтан қылмыстың бұл түріне 
заңды әлдеқайда қатайту қажет.

ҚР ІІМ Криминалдық полиция 
департаменті басшысының орын-
басары Сағат Мадиевтің жақындағы 
мәлімдемесіне қарағанда соңғы бес 
жылда еліміз бойынша мал ұрлығы 8 
мыңнан 3,7 мыңға дейін төмендепті. 
«Криминогендік жағдайға жасалған 
талдау көрсеткендей, соңғы бес 
жылда республика бойынша мал 
ұрлығының фактісі 8 мыңнан 3,7 
мыңға дейін немесе 60 пайызға 
төмендегені байқалады. Жалпы 
ұрлық қылмыстары ішінде мал 
ұрлығының үлесі 3,5 пайыз ша-

Біз негізінен аграрлық ел бо-
лып саналамыз, оның ішінде мал 
шаруашылығы қашанда алдыңғы 
орында тұрған. Ата-бабалары-
мыз ғасырлар бойы мал санын 
өсіріп, жоғары білімі болмаса 
да оның тұқымын асылданды-
ра білген. Сондықтан да оларды 
қазір «Ұлы дала академиктері» 
деп заңды атап жүрміз. Жасыра-
тыны жоқ, біз қазір тым болма-
са сол деңгейге жете алмай жа-
тырмыз. Толассыз жүргізілген 
«реформалардың» салдарынан 
елдегі мал басының саны күрт азай-
ды. 1990 жылдың көрсеткіштерімен 
салыстырғанда, 2014 жылы ірі 
қараның саны 59 пайызға, қой 
мен ешкі саны 49 пайызға, құс 57 
пайызға азайған. Одан бергі бес 
жылда осы олқылықтарды тол-
тырып тастадық деп те айта ал-
маймыз Бір кездері одақ қорына 
жылына 330 мың тонна ет жіберіп 
отырған Қазақстанның кешегі 
әлемдік даңқы бүгінде келмеске 
кеткенін байқаймыз. Кейінгі кезде 
Ресейге жылына 60 мың тонна ет 
сатамыз деген ұран пайда болғаны 
белгілі. Оның орындалғаны не-
месе орындалмағаны белгісіз. Тіпті 
ол біз үшін маңызды емес, керек 
болса орыстар малды өздері өсіріп 
алсын, біз оған міндетті емеспіз. 
Ең бастысы – біз өзіміз жылына 
кем дегенде 200 мың тонна етті 
Австралия, Аргентина, Канада 
сияқты алыс шетелдерден импорт-
тайды екенбіз. Сондағы сатып ала-
тын еттің сапасы сын көтермейді. 
Өйткені олар «стратегиялық за-
п а с т а н »  а л ы н ғ а н .  А р н а й ы 
мамандардың сараптамасы бойын-
ша 20-30 жыл қатырылып сақталып 
б а р  қ ұ н а р л ы ғ ы н  ж о ғ а л т қ а н 

адамдарымыздың денсаулығын 
құртып, оны емдеуге он, жүз есе 
шығын шығарамыз. Одан да таза 
өнімдерді  өзіміз  пайдаланып 
халықтың денсаулығын сақтап 
қалмаймыз ба?! Әрі-беріден соң, 
сол шетелге ет сатып табылған 
ақшалар жолай ұрланып жатқаны 
да жасырын емес.

Бас прокуратураның өткен 
ж ы л д а р д а ғ ы  м ә л і м е т т е р і н е 
қарағанда, елімізде 2015-2017 жыл-
дар аралығында мал ұрлығына 
қатысты 21802 дерек тіркелген 
және олардың тек 38,4 пайызы 
ғана ашылған. Сотқа жіберілген 
қылмыстық істер – 14 пайыз ғана. 
Жәбірленушілерге келген зиян 
көлемі 3,5 миллиард теңгеден 
асып кеткен. Бұл көрсеткіштің 
көлеңкесінде қаншама еңбек, 
қаншама бейнет, қаншама шығын 
мен күйзеліс жатқаны айтпаса 
да белгілі. Бір малды бағып өсіру 
үшін кемінде екі жыл уақыт ке-
рек. Соншама еңбек бір күнде 
еш болады. Бұл баукеспе ұрылар 
мен қарақшы, барымташылардың 
малмен жан баққан шаруаларды 
әбден басынғанын көрсетеді емес 
пе, бұған кім кінәлі? Барымтаға 
қарсы қарымта қолданатын құқық 
қорғау орындары қайда қарап 
отыр? Штаты жыртылып айрыла-
тын құқық қорғаушылардан келер 
пайда шамалы болып отырғанын, 
тіпті олар ұрылармен жең ұшынан 
жаласқаны туралы тұрғындар жиі 
айтады. Жергілікті жерден көмек 
болмаған соң Бас проурорға дейін 
арыз айтатындар да жетерлік. Бір 
ғана мысал ретінде Бас прокурор 
блогына Қарағанды аймағынан 
жазған Аюхан Қуанбайұлының № 
28054 санымен тіркелген арызын 
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 «Ақ жол» партиясының депутаттары ҚР Ұлттық банкінің Төрағасы Е.А.Досаевтың Ұлттық 
қор мен БЖЗҚ-нан бизнесті несиелендіруге қанша ақша жұмсалып, ал қаншасы Ұлттық 
банктің ноталарына салынғаны жөнінде айтуын сұрады. Аталмыш депуттатық сауалды 
Мәжілістің пленарлық отырысында фракция депутаты Ерлан Барлыбаев жолдады. 

ҚР ҰЛТТЫҚ БАНКІНІҢ ТӨРАҒАСЫ
Е.А.ДОСАЕВҚА

Құрметті Ерболат Асқарбекұлы!
Өндіріс және сауда салаларымен 

қатар экономиканың маңызды құрамдас 
бөліктерінің бірі банк жүйесі болып та-
былады. Әлемдік дағдарыс жағдайында 
банк жүйесі ерекше тәуекелге ұшырайды, 
өйткені экономиканың әртүрлі сектор-
ларының өзара әрекеттесуі  жүреді 
және бір салада басталған дағдарыстық 
құбылыстар басқа салаларға таралады. Бұл 
мемлекеттің банк жүйесіне ерекше назар 
аударуын және жаһандық тұрақсыздық 
кезеңінде оны қолдауға қомақты қаражат 
бөлуді талап етті.

2008 жылғы 13 қазанда, 2007-2010 
жылдардағы жаһандық экономикалық 
дағдарыстың қызған шағында үкіметтің 
кеңейтілген отырысында Ұлттық қордан 
10 миллиард доллар бөлінетіні айтылды. 
Оның ішінде шамамен 4 миллиард дол-
лар (476 миллиард теңге) төрт ірі банкті 
(Халық, Казкоммерц, Альянс Банк және 
БТА) қаржыландыруға бағытталды.

Болашақта бұл қолдау шаралары соңғы 
уақытқа дейін бірнеше рет қайталанды. 
Мысалы, 2017 жылы бес ірі банк – 
Еуразиялық, АТФ, Цеснабанк, Центр-
Кредит Банк, Bank RBK – 650 млрд. теңге 
көлемінде мемлекеттік қолдау алды.

Бұдан бөлек, салықтық жеңілдіктер, 

Құрметті 
Ғизат Дәуренбекұлы!

«Ақ жол» партиясы Сізге 2,8 
миллион оқушы мен олардың ата-
аналарының және жарты мил-
лионға жуық мұғалімнің қызы ғу-
шылығын тудырған «Күн делік» 
автоматтандырылған ақпараттық 
жүйесі жөнінде сауал жолдап отыр. 
Жүйенің мектептерде міндеттелуі 
заң және құқық нормаларына 
сәйкестігі күмән тудыруда. 

1. «Күнделік» бағдарла масының 
сайтында үнемі түрлі тауарлар 
мен қызметтердің коммерциялық 
бағыттағы жарнамалары шығып 
отырады. Осыған байланысты, 
білім беру ісінде міндетті саналатын 
қорда коммерциялық жарнаманы 
жариялауға қаншалықты болаты-
нын тексеруді сұраймыз.

Біздің ойымызша, бұл оқушы-
лардың тұтынушылық психоло-
гиясы мен тәртібіне, балалардың 
қатаймаған санасына теріс ықпал 
етеді. 

БАҚ-да айтылғандай, дінге 
қатысты немесе түрмелерге та-
уар жеткізу қызметтері туралы 
мазмұндағы жарнамалардың бала-
ларды тәрбиелеу мен мәдениетке 
баулу жүйесінде болуы орынсыз. 

2. Ата-аналардың айтуынша, 
сайт операторы білім беру ісіне 
қатысты қажетті ақпаратты алу 
үшін төлем жасауды енгізген. 
Мәселен, мобильді қосымшаларға, 
мұғаліммен кері байланыс жасау, 

кәсіпкерлерге пайыздық мөлшерлемелер 
бойынша субсидиялар сынды қолдаудың 
басқа да түрлері көрсетіліп келеді. 

Қ о ғ а м  м е м л е к е т т і к  қ а р а ж а т 
коммерциялық банктерді байытуға емес, 
олардың экономиканы қаржыландыру 
және несиелеу функцияларын қайта 
жүктеуге бөлінді деп сенді.Мұндағы ең 
қолайлы индикатор заңды тұлғаларға 
несие беру болып табылады, өйткені 
нақты экономика өндірістік қуаттылық 
пен жұмысшылар санының белгілі 
бір параметрлері бар кәсіпорындарға 
тәуелді.

Тұтынушылық несиелендірудің 
жалпыға ортақ өсуі салаларды несие-
леудің төмендеуімен қатар, шетелдік 
өндірушілерді қолдауды, нарықтың 
импортқа тәуелділігін арттыруды және 
ұлттық валютаның әлсіреуін білдіреді.

С о н ы м е н  қ а т а р ,  м е м л е к е т т і к 
бағдарламалардың барлық түрлеріне 
және банктердің жан-жақты қолдауына 
қарамастан, соңғы 10-12 жыл ішінде 
екінші деңгейлі банктердің заңды 
тұлғаларға несие беруі ЖІӨ-нің 22%  
дейін төмендеді. 

Салыстыру үшін айтар болсақ, 
тұрақты экономикалы елдерде бұл 
көрсеткіш кем дегенде 60% құрайды, ал 

Германия, Канада, Сингапур сияқты 
дамыған елдерде ол 200% жетеді.

Сонымен бірге, кейбір мәліметтерге 
сәйкес, Ұлттық банктің екінші деңгейлі 
ноталарын банктердің сатып алу көлемі 
үнемі өсіп отырады, бұл қол жетімді 
қаражаттың болуын және сонымен 
бірге екінші деңгейлі банктердің және 
Ұлттық банктің экономиканы несиеле-
уге қызығушылықтарының жоқтығын 
көрсетеді.

Сарапшылардың пікірінше, бұл 
несиелерді Ұлттық Банк инфляциялық 
тәуекелдерді азайту үшін екінші дең-
гейдегі банктерден қолда бар қаражат ты 
мақсатты түрде алу үшін жасайды.

Бірақ отандық өндірісті несиелеудің 
ж е т і с п е у ш і л і г і  и м п о р т т а л а т ы н 
тауарлар дың қымбаттауына әсер етіп, 
инфлияцияға қысым көрсетеді. 

Жоғарыда айтылғандарға байланыс-
ты «Ақ жол» депутаттық фракциясы 
келесі сұрақтарға жауап сұрайды:

1) 2008 жылдан бастап қазіргі уақытқа 
дейін банк секторын қолдауға түрлі 
көздерден, оның ішінде Ұлттық қордан 

және БЖЗҚ-нан қанша қаражат бөлінді?
2) Сол кездегі  екінші деңгейлі 

банктерге пайыздар, өсімпұлдар мен 
айыппұлдарды есептемегенде, заңды 
тұлғалар мен шағын және орта бизнеске 
берілген несиенің таза мөлшері қанша? 

3) Сол жылдары екінші деңгейдегі 
банктер Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкінің ноталарын қандай көлемде са-
тып алды?

4) Сол кездегі екінші деңгейлі банктер 
осы шараларға (бизнесті несиелендіру 
мен Ұлттық Банктің ноталарын алу) 
мемлекеттен бөлінген қаржының қанша 
пайызын жұмсады? 

5)Қазақстанның ІЖӨ-нің жыл 
сайынғы өсуіне екінші деңгейдегі банк -
терге мемлекеттік көмектің әсері қалай 
бағаланады және банк секторының бюд-
жет кірістерін қалыптастыруға қосқан 
үлесі қандай?

Құрметпен,
«Ақ жол» фракциясының 

депутаттары

БИЗНЕСТІ НЕСИЕЛЕНДІРУГЕ 
ҚАНША ҚАРЖЫ ЖҰМСАЛДЫ?

МЕКТЕПТЕРГЕ ДАЙЫНДЫҚСЫЗ «КҮНДЕЛІК» 
ЖҮЙЕСІН ЕНГІЗУ ҚАНШАЛЫҚТЫ ДҰРЫС?

«АҚ ЖОЛ»:

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БАС ПРОКУРОРЫ Ғ.Д.НҰРДӘУЛЕТОВКЕ
сабақ үлгерімі туралы дерекқорларға 
өту үшін ақы төлеу керек.

Ал, Ата Заңымызда тұрғын-
дарға мемлекеттік орта білім беру 
мекемелерінде тегін оқу кепіл-
дендірілген.  Осы Заңның ая-
сында мектептерде кез-келген 
шығын дарға ақша жинауға тый-
ым салынған. Күнделік білім беру 
ісінде маңызды элемент екені 
белгілі. Алайда, ол үшін компания 
қалтасына ақы төленуі түсініксіз. 

Осыған орай, «Күнделіктің» 
кейбір функцияларын пайда лануға 
ақы төлеу тәжірибесі Қазақстан 
Республикасының тегін білім беру 
нормаларына қаншалықты сай 
екенін тексеруіңізді сұраймыз. 

3. Сайттың операторы «Күн-
делік» ЖШС-нің шетел дік ком-
панияға қатысы бар. Ал, жүйеде 
Қазақстанның барлық мектеп-
терінде оқыту үрдісі туралы жеке 
деректер мен толық ақ параттар 
орталықтанды рылған. 

Біздің пікірімізше, ақпарттың 
мұндай шоғыры барынша қорғалуы 
тиіс және шетелдік үлесі бар жеке 
компаниялардың басқаруына 
берілмеуі керек. 

Бұл жағдайдың жас қазақстан-
дықтардың жеке деректерін қорғау 
бағыты бойынша заңнамаға қанша-
лықты сай екенін тексеруіңіз ді 
сұраймыз. 

4. 2016 жылдың наурыз айын-
да ресейлік «Дневник.ру» ООО 
қатысуымен бұл жоба асығыс 
жасалған болатын. Сол кездегі ҚР 

Білім және ғылым министрінің 
түсініксіз себептермен жобаны 
қолдап, сайттың операторы ретінде 
«Күнделік ЖШС-і танылғаны 
көкейде сауал тудырады.

«Ақ жол» партиясына бірқатар 
І Т - ө н і м д е р і н  ә з і р л е у  ш і л е р 
«Күнделік ЖШС-інің жүйе опера-
торы болуымен келіспейтіндігін 
айтып, жүгінген болатын. 2010 
жылдан бері еліміздегі мектептер-
де осындай жүйені сәтті енгізіп 
жүрген қазақстандық мердігер 
к о м п а н и я н ы ң  к о н к у р с қ а 
қ а т ы с у ғ а  б е р г е н  с ұ р а н ы м ы 
ескерілмегені Ұлттық эконо-
мика министріліг і  бекіткен 
«Мемлекеттік-жеке серік тестік 
жобаларын жобалау және жүзеге 
асырудың Ережелерінің» (№725 
25 қараша 2015 жыл) бұзылуын 
сипаттайды. 

Осы тақырыпқа байланысты 
2018 жылдың 11 сәуірінде жасаған 
депутаттық сауалымызға жауап 
ретінде бұрынғы ҚР Білім министрі 
конкурсқа екінші қатысушының 
«Мемлекеттік-жеке серіктестік 
жобасының Тұжырымдамасы» 
жоқтығы Ережені 134 тармағын 
бұзатындығына сілтеді. 

Алайда,  Ереженің аталған 
тармағында Тұжырымдама талап 
етілмеген. Бір сөзбен айтқанда, 
министрдің сөзі шындыққа жана-
спайды. 

«Атамекен» ҚР Ұлттық кәсіп-
керлер палатасының 2017 жылдың 
4 наурызындағы конкурсты қайта 
өткізу жөніндегі ұсынысы жүзеге 
аспады. 

«Ақ жол» партиясының депу-
таттары мұндай жобалар нарықтық 
әрекеттердің орындалуын қадаға-

лауымен әділ бәсекелестік шең-
берінде өткізілуі керек деп санайды. 

Осыған орай, әділ бәсеке-
лестіктің талаптарының не гі зінде 
«Күнделік ЖШС-нің авто мат-
тандырылған ақпараттық жүйеде 
оператор болуының заңды лығын 
анықтау үшін : 

5 .  « Б і р ы ң ғ а й  э л е к т р о н д ы 
күнделік» жобасын жүзеге асыруда 
«Күнделік» ЖШС-нің Қазақстан 
Республикасының азаматтарының 
деректерімен жұмыс істеуі қанша-
лықты заңға сәйкестігін тексеруге;

6. 100% мемлекетке тиесілі 
және мемлекеттік органдардың 
ақпараттық қауіпсіздігін қамта-
масыз ететін ұйымның ресурста-
рына шетелдік қатысумен серік-
тестіктің IT-өнімдерін орналас-
тырудың заңдылығын анықтауға; 

7. Автоматтандырылған «Күн-
делік» жүйесін «Ұлттық ақпараттық 
технологиялар» АҚ-ның қорында 
жыл сайын жариялауға қанша қар-
жы жұмсалатынын және қар жы ны 
кім төлейтінін анықтауға;

8. ҚР білім министрлігінің 
Еліміздегі мектептердің 31%-ның 
техникалық тұрғыдан дайын бол-
мағанына қарамастан «Күн делік» 
жүйесін барлық мектептерде енгізу 
әрекетіне құқықтық баға беруіңізді 
сұраймыз. 

Құрметпен, 
«Ақ жол» партиясының 

депутаттары
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Тарланбоз талант Талғат Те-
менов өнер әлемінде өзіндік 
өрнегімен танылған ерекше 
тұлға. 
Алпыс бес жасқа толған ҚР 
Халық артисі, профессор Талғат 
Теменовтің шығармашылық 
апталығы қарашаның 27-
30 аралығында Қалибек 
Қуанышбаев атындағы Қазақ 
мемлекеттік академиялық 
музыкалық драма театрында 
өтпекші. Көрермен іс-шара ба-
рысында «Аққудың көз жасы» 
(Ш.Айтматов), «Қызыл орамал-
ды шынарым» (Ш.Айтматов), 
«Тыраулап ұшқан тырналар» 
(В.Ежов) атты лирикалық 
драмаларды тамашалап, 
У.Шекспирдің «Отелло» траге-
диясымен қайта қауышады.
Төменде белгілі жазушы, 
өнертанушы Өтен Ахметтің 
осынау дарынды інісі туралы 
бір үзік толғанысы ұсынылып 
отыр.

Мен бұл астарлы сөз 
тіркесін студент кезімде 
ең алғаш кемеңгер жа-

зушы, ұлағатты ұстазымыз Мұхтар 
Әуезовтен естіген едім. Біртүрлі то-
сын көрінген. Ойландырған. Осы-
ны бүгінде белгілі өнер қайраткері 
Талғат Теменовке қаратып айтсам 
болады екен. 

Ә р и н е ,  м е н  о н ы  б і л е м і н 
ғой: кино әртісі, кино мен театр 
режис сері деп, және бәйге алып-
ты, атақ алыпты деген даңқы 
мен дақпыртын...  Ол түсірген 
кинолардың біразын көргенмін. 
Өзі жазып, өзі қойған «Алма бағы» 
спектаклін тамашалағам. Ұлттық 
киномыз үшін де, өзі үшін де ке-
сек көркем туынды – «Көшпен-
ділер» фильмі туралы осы уақытқа 
дейін жұрт аузынан түспей жүрген 
әңгімелерге де біршама қанықпын. 
Бірақ бәрібір ол мен үшін (өнер 
мен саясат адамдары бір мен емес, 
көпшілік үшін де таныс бейта-
ныс сияқты көріне ме деп ой-
лаймын – Ө.А.) таныстығынан 
гөрі бейтаныстығы басым жұмбақ 
жан, әрине. Өмірде кездейсоқтық 
деген бар, кездейсоқтық біреуді 
күтпеген жерде сүріндіріп, опық 
жегізіп жатса, біреуге жаңа таным, 
түсінік ұсынады. Кездейсоқтық 
па,  б ілмеймін,  биылғы театр 
күніне орай «Хабар» телеарнасы 
өткізген «Жекпе-жек» хабарында 
мен сынаушылар жағында бол-
дым да, Т.Теменовке неге В.Ежов 
шығармасындағы «бұлбұлдарды» 
«тырналар» деп өзгерткенсіз деп 
қаттылау пікір айттым. Әлбетте, 
пьесаны спектакльге айналдырушы 
режиссердің авторлық өз құқы бар; 
өзгерген уақыттың ыңғайына және 
көрермен талғамы мен сұранысына 
қарай түрлентуге де, түлетуге де 
ерікті. Сынауын сынасам да, осы 
жағын ойлап, артық кеттім бе 
дегендей көкейімде бір түйінді 
дық қалғандай еді. Осы күндері 
Т.Теменовтің «Айғағым болшы, ақ 
сәуле» деген әдеби еңбегімен та-
ныстым. Өмірбаяндық естеліктері, 
әріптестері туралы әңгімелері, 
ой толғамдары, баспасөзге бер-
ген сұхбаттары және пьесалары 

топтастырылған бес бөлімнен 
тұратын қалың кітап. «Астана Ме-
диа Пресс» баспасы шығарыпты. 
Маған, әсіресе, «Өмір суреттері» 
деген бірінші бөлімі қатты әсер етті. 
Әр сурет шағын новелла сияқты 
оқылады. Ортақ желіден ажыратып 
алған күннің өзінде де тақырыбына 
сай оқиға қисыны да,  айтпақ 
ойы да бұзылмайды, даралығын 
сақтайды. Дегенмен «суреттерді» 
роман – эссе деуге лайық тұтас 
дүние ме дедім. Өйткені, автор 
отбасын, балалық шағын, өскен 
ортасын, өнерді таңдау жолын, 
шығармашылық ізденістерін зы-
мыраған уақыт ағынымен, қо-
ғамдағы өзгеріс-сілкіністермен 
тонның ішкі бауындай үйлестіре 
баяндап, кино мен театрға қатысты 
кемі бір қырық жылдық тарихтың 
өзіндік соны беттерін көз алдыңа 
бар нақышымен жайып салады. 
Шығарманың тілі көркем, ойы 
жарқын да нәрлі, деректері нақ, 
суреттері айшықты да айқын. Жа-
сында әдебиетке, киноға, театрға 
құмарта жүріп, жазушы, журналист, 
философ болсам ба деп ойының 
сан саққа жүгіруі тегін емес екен. 
«Сыртқы көрініс – жалғандық», 
«Өзіңе сену – менмендік емес», 
«Шынайы өнерді жаны сұлу адамдар 
жасайды», жиі кездесетін осындай 
қанатты сөздерімен оқыр-манды 
өзіне бірден баурайды. «Мені» жоқ, 
намысы жоқ адам – мақсатсыз 
адам. «Мені» бар, намысты адам 
ғана мақсатына жетеді. Жаңбыр 
жауған күні үй төбесінен тамшы 
тамады: тырс-тырс. Бала ойланады: 
«Неге кішкентай үйде тұрамыз… 
Өскенде әке-шешеме үлкен үй 
салып беремін…» Демалысқа кел-
ген студент баласы үшін анасы 
көршіден қарыз ақша сұраған еді. 
«Сендер-ақ ештеңеге жарымай 
жүреді екенсіңдер» деген тым ауыр, 
ащы жауап алып, ана байғұс бүк 
түсіп жатыр. Мұны көрген студент 
Талғат «Бұдан кейін әке-шешемді 
ешкімнен ақша сұрауға мәжбүр 
етпеймін» деп өзіне-өзі серт береді. 
Болашақ режиссер оқып жүріп аула 
сыпырушы боп жұмысқа тұрады. 
Осыдан кейін автордың «Намыс – 

үлкен қозғаушы күш» деген сөзіне, 
әрине, риясыз сенесің. Әр адамның 
бойында сөздің кең мағынасында 
о с ы н д а й  н а ғ ы з  ш ы н а й ы  м а -
хаббатпен қуаттанған «мені» 
мен «өзімшілдігі» болса ғой деп 
ойлайсың. Бірақ Теменов «мені» 
тәкәппар емес екен, кеуделеп, 
ешкімді иықпен қақпайды екен. 
Керісінше, өзіне ықыласы түсіп, 
қол ұшын бергендерді, әріптестерін 
алдына сала сөйлейді. Олардың 
ө з і н е  ж а с а ғ а н  ж а қ с ы л ы ғ ы н , 
ілтипат-ықпалын баса айтады. Жа-
зушы, марқұм О.Бөкеймен алғаш 
танысқанда қалтасындағы жалғыз 
бір сомын беріп, оның құрметіне 
музыка ойнатуында да ғибрат бар.

А в т о р д ы ң  ө м і р д і ң  б е т і н е 
сәулелі  жақтан қарайтынына 
мысал көп. 1983 жылы курстық 
жұ мысы «Шаңырақты» түсіру 
үшін Мәскеуден келеді. Бірақ 
«Қазақфильм» басшылығы бұған 
самарқау. Сәуір дейді, мамыр дейді, 
Маусым мен шілдені де күткізеді. 
Жаз аяқтала Мәскеуге оқуға кетуі 
керек. Амалсыздан ұстазы Сергей 
Соловьевқа хабарласады. Ал ол 
үн-түнсіз ұшып келіп, мәселені тез 
шешіп бере қояды. Осы оқиғаға 
қатысты «мені төрт ай бойы босқа 
сенделткен еді» деп ренжіп Талғат 
ешкімді тіліне баспайды. Оның 
орнына атағы жер жарған ресейлік 
режиссер Соловьевтің беделін пай-
даланып, ВГИК-тен қазақ тобының 
ашылуына мұрындық болған Ол-
жас Сүлейменовтің іскерлігі мен 
ұлтжандылығына тоқталып, соның 
арқасында Абай Қарпықов, Ра-
шид Нұғыманов, Ардақ Әмірқұлов, 
Дәрежан Өмірбаев, Серік Апыры-
мов, Сәбит Құрманбеков, Мұрат 
Мусин, Ләйлә Ақынжанова сынды 
жастардың кейін қазақ киносының 
жаңа толқынын құрағанын сүйсіне 
баяндайды. Әрине, қырық жылдан 
астам уақыт өнер ішінде жүрген 
адамның осы салада елеулі еңбек 
еткен айтулы тұлғалар жайында 
білерлігі мол болуы заңды ғой. 
Сүйсінтет іні  – Н.Жантөрин, 
А.Тоқпанов, А.Әшімов, т.б.туралы 
жазғанда олардың болмысындағы 
өзі ғана білетін жаңа қырларын 

ТАРЛАН
Талғат Теменге

Бәйгелерден топ жарып келеді атың, 
Асуларың асқар бел сен алатын.
Кітабыңды қызығып оқыған соң, 
Гүлназ қойды апамыз немере атын!

Әр сағатың маңызды, өте тығыз
Әр шығармаң алысқа жететін із!..
Жансүйер қыз таптық біз Жаркенттен, –
Бір екен ғой «Махаббат бекетіміз».

Батып жүріп өмірдің азабына,
Өнеріңе ел қол соғар таза мына...
Шекспирлік шешімге шекпен жауып, 
Отелломен ой салдың қазағыңа!..

Әр сапарың әлемге – Жеңістерің,
Қатып қалса қағида –
Келіспедің...
Арқалаумен келесің өнеріңмен!
Күнәләрін «Күнәсіз періштенің».

Махаббат – бұл емес қой бір күн аңыз..
Туындыңа тұнықтық тұнды нағыз!
Жүрегіміз сезімнен жаралған соң, 
Бегімай мен Әселді жыр қыламыз!

Текті өнер ғой тербеген жүрегіңді,
Терең бойлай алғандар 
біле білді...
Талғат десе – тарлан деп ұғады жұрт
Таңғалдыра бер дәйім ұлы еліңді!

Қазыбек ИСА
20.11.2019

ТАНЫС ТА БЕЙТАНЫС
Теменов

айтумен шектелмейді, әрқайсының 
өз уақытына сәйкес ортасын да 
көрсетіп, өнер сабақтастығының 
тінін үзбей мол-мол мағлұматтар 
беріп отырады.

Кино өнерінің кереметтері көп. 
Кейде белгісіз біреулерді аяқ асты-
нан даңқты етіп жібере салады. 
Талғат та өз киноларын түсіру ба-
рысында, мысалы, «Қайдасың, 
Чапайда?» оқушы бала Айқын 
Халықовты, «Адамдар арасындағы 
бөлтірікті» түсіргенде, «Кескінім 
киноға түсуге келмейтін секілді» 
деп, есік аузында бақ сынауға кет-
кен достарын күтіп, шеттеп жүрген 
Ерболат Оспанқұловты таңдайды 
және қателеспейді. Олар кейін кино 
өнерінің танымал актерлары боп 
өмірден өз орындарын тапқан. 
     Бірақ өтпелі кезеңдерде кеше-
гіңнің бүгінгіңнен артық көрінуі 
таңғаларлық та, күстаналар лық та 
жағдаят емес.Талғат та толғанады: 
«Дағдарыс кезінде… қолдарынан 
қаламдарын тастап, күн көруге 
көшкен жазушыларды кінәлай 
алмайсың… Қысқасы, не керек, 
бүгінде шығармашылық адамдары 
күн көру үшін әлдекімдерге тәуелді… 
Қазақтың режиссерлері мен жа-
зушылары өзінің шығармашылық 
еркіндігін сезіне алмай қиналады. 
Мұны түсінетін кім бар? Үкімет 
оларға шығармашылықпен еркін 
айналысуға мүмкіндік жасамай, 
қаламақы мәселесін шешпей, 
олардан жақсы шығарма күтуге 
болмайды». Тек, әттең, кино мен 
театрдың білгірі Талғат Теменовтің 
осынау қынжыла айтқан жайларын 
түзетуге келгенде кежегеміз кейін 
тарта беретіні түсініксіз. Қапысыз 
шындық, қоғам үшін қай кезде бол-
масын ең жаманы – адам рухының 
жасығаны. Ал сондай жасыған рух-
ты қайта көтеретін де, асқақтататын 
да бірден-бір қуатты жалғыз құрал – 
әдебиет пен өнер. Бұл – әлмисақтан 
белгілі жәйт. Оны мансұқ ету – 
қауіпті. Т.Теменов соны меңзейді.

Астана қай жағынан алсаң да 
елге үлгі болуға тиіс қой. Осы орай-
да Қалибек Қуанышбаев атындағы 
академиялық драма театрының 
көркемдік жетекшісі қызметіне 

Т.Теменовтің келуі өнер сүйер 
қауымды елең еткізгені сөзсіз. Сол 
себепті, мен де жаңа қызметіндегі 
алғашқы қойылымында ол үлкен 
бір кесек дүниесімен көрінер 
деп ойлаған едім. Олай болмады, 
В.Ежовтың бұрыннан бар байырғы 
дүниесін сахналады атын өзгертіп. 
Жеңістің 70 жылдығына деп. Мұн-
дайдан театр да шет қала алмайды 
ғой. Түсінеміз. Бардым. Көрдім. 
Әрине, көзімді тырнап ашқалы бұл 
соғыстың жай-жапсарын мектепте, 
университетте, адамдар ортасында 
тыңдап өскен; әдебиеттен оқып, 
кинодан көріп өскен маған айтар 
жаңалығы да, әсері де… Жә, болды, 
егер залдағы жастардың көзі және 
санасымен қарасам ше? Жетінші, 
сегізінші сыныпта оқитын бала-
лар екен. Сөзге тарттым. «Ағай, 
керемет. Шын сүйген жандарға 
соғыс та, ұлтының бөлектігі де 
тосқауыл бола алмайды екен ғой». 
Иә, бұлбұл – махаббат символының 
әуезі. Соғыс біткенде бақта төрт 
жыл сайрамаған бұлбұлдар сайрай 
бастайды. Неміс қызы мен қазақ 
солдаты арасында сүйіспеншілік 
оты лап ете түседі. Ал соғыстағы 
солдаттың жау жақтың қызын 
сүюіне болатын ба еді? Болмайды 
дейтін күштер бар екен. Болдырма-
уды қадағалап жүрген қырағы адам-
дар бар екен. Жас көрермендерді 
тебіренткен де, ойлантқан да осы 
көріністер. Әрине, бұл – өнер үшін 
үлкен жетістік. Мен де спектакль 
атының өзгеруіне байланысты өз 
пікірімде қала тұрып, «тыраулап 
ұшқан тырналар» деп соғыстан аман 
қайтқан солдаттарды, оларды асыға 
күткен жандарды меңзеген екен 
ғой деп режиссер қисынымен де 
іштей келістім. Көкейімдегі түйінді 
дық тарқады. Иә, Т.Теменовтің 
«Айғағым болшы, ақ сәуле» де-
ген жаңа кітабын оқып, оның 
Астана театрында қойған тұңғыш 
спектаклін көрген адам үшін таныс 
та бейтаныс өнер қайраткерінің 
таныс келбеті бұрынғысынан да 
жылы ұшырап бедерлене түсері хақ.

Өтен АХМЕТ
2015 жыл  
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ӘДІЛЕТТІКТІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕ АЛМАҒАН 
СУДЬЯ ҚАЛАЙША СОТҚА ТӨРЕЛІК ЕТІП ОТЫР?

ҚР ЖОҒАРҒЫ СОТЫНЫҢ ТӨРАҒАСЫ Ж.АСАНОВҚА АШЫҚ ХАТ ҚР БАС ПРОКУРОРЫ Ғ.НҰРДӘУЛЕТОВКЕ АШЫҚ ХАТ

Zań

2019 жылғы 7-қарашадағы ҚР Ауыл шаруа-
шылығы министрлігі Су ресурстары комитетінің 
т ө р а ғ а с ы  И . Ә б і ш е в  п е н  « Қ а з а қ  к ү р е с і » 
дүниежүзілік федерациясының вице-президенті 
С .Түкиевке  қатысты Астана  қала  сын даы 
ауданаралық мамандан ды рылған қылмыстық 
сотта өтіп жатқан кезекті сот отырысында су-
дья Қ.Мекемтасқа И.Әбішевтің қорғаушысы 
М.Есқараев қар сылық білдірген болатын. Оның 
себебін де көрсеткен еді: «Біз сізге бұған дейін 
де екі рет қарсылық көрсеткен болатынбыз. 
Бірақ, бүгін сіздің 30 қыркүйектен бері біздің 
барлық өтініш-хаттарымызды қабылдамай 
келе жатқаныңызбен қоймай, бейтараптықты 
қамтамасыз етпей отырғаныңызға, сіздің айыптау-
шы жақтың мүддесіне жұмыс істеп отырғаныңызға 
анық көзіміз жетті. Сіз куә А.Шәймерденов өзінің 
қауіпсіздігін қамтамасыз етуге арнайы өтініш  
бермесе де, жай ауызша ғана айтса да, сіз 
оның қауіпсіздігін қамтамасыз етуді Сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігіне 
тапсырдыңыз. Бұл қойды қасқырға бақтырғанмен 
бірдей ғой! Неге Ішкі істер министрлігі бар, Ұлттық 
қауіпсіздік комитеті бар, солардың екеуінің 
біреуіне, бейтарап мекемелерге тапсырмай, 
істе мүдделі тарапққа тапсырасыз? Онымен 
де қоймадыңыз, сіз сол А.Шәймерденовтің 
қауіпсіздігі туралы қабылдаған қаулыңызда оны 
«қылмысты әрекеттерді әшкерелеуі бары-
сында» деп сипаттап, бүйрегіңіздің қай жаққа 
бұратынын әзір ден көрсетіп қойдыңыз. Сот тергеуі 
әлі біткен жоқ, соның ішінде А.Шәймерденовтен 
жауап алу да аяқталған жоқ, ал, сіз жаңағыдай 
мәлімдеме жасай сыз. Сондықтан, сіз бұл сотқа 
төрағалық ете алмайсыз». 

Қ . М е к е м т а с т ы ң  о р н ы н а  к е л г е н  с у д ь я 
А.Шаяхметова «судья Мекемтасқа қарсылық 
білдір ген кім?» деп сұрады. «Мен» деп орнынан 
тұрған қорғаушы М.Есқараевқа «неге қарсылық 
білдіргеніңізді түсіндіріңіз» дегенде, ол: « – Мен 
неге судья Мекемтасқа қарсылық білдіргенімді 
айтпастан бұрын,  сіздің өзіңізге қарсылық білді-
ремін», – деп жауап беруден бас тартты. Су-
дья Шаяхметова: « – Сіздің маған қарсылық 
білдіруге құқығыңыз жоқ!» деді. « – Неге жоқ? ҚР 
Қылмыстық-процессуалдық кодекстің 87-бабын-
да бұл жайлы толық жазылған» деген қорғаушы 
аталған бапты дауыстап оқып берді. « – Құрметті 
сот, көрдіңіз ғой, мен 87-бапты толық оқып 
шықтым. Ол дәлме-дәл, сөзбе-сөз түсіндірілетін, 
орысша айтқанда буквально толковаться етілетін 
заң. Біз соған сүйеніп, сізге қарсылық білдіріп 
отырмыз».

Судья, бәрібір, нақты заң бабына да тоқтаған 
жоқ. М.Есқараев тағы да әрекет жасады: «Сіз 
бұған дейін екі рет судья Мекемтасқа қарсылық 
білдіргенімізді қараған сыз. Екеуін де қанағаттан-
дырған жоқсыз. Қаулы шығарған кезіңізде 
прокурордың аты-жөнін дұрыс айтпағансыз, 
сот құрамын дұрыс айтпағансыз, біз, Жүнісбаев 
екеуміздің атымызды атаған да жоқсыз. Сіз 
сот құрамын қате жариялағаныңыз үшін ертең 
апелляциялық сатыда судья Мекемтас жүргізген 
осы сот процесі тұтастай «заңсыз» деп танылуы 
мүмкін. Біз соны көрсетіп, кейін шағым жазамыз 
деп айтқанбыз. Ол ол ма, сіз сол қаулыңызды 
сайтқа салған кезіңізде, қатеңіздің бәрін өндеп 
қойыпсыз. Бірақ, сіздің оқыған қаулыңыздың 
тексті сот залындағы аудиовидео таспаға жазылып 
қалды ғой! Осылайша бір қаулыны екі түрлі етіп 
беріп отырған судьяға біз не үшін сенуіміз керек? 
Біз оған қалай қарсылық бермей тұра аламыз?!» 
деген қорғаушы Есқараевтың пікірін, әріптестерінің 
оны түгелдей қолдағанын көре тұра А.Шаяхметова 
сот отырысын ары  қарай жалғастырмақшы бол-
ды. Осы кезде қоғамдық қорғаушы М.Түкеев сөз 
сұрады: «Кешіріңіз, құрметті сот, бірақ, сіз заңды 
бұзып жатырсыз! Сізге қарсылық білдірген кезде сіз 
бұл жерден кетуге тиіссіз! Сіздің орныңызға басқа 
судья келуі, сот отырысын ары қарай сіз жүргізесіз 
бе, басқа бір судья жүргізе ме, сол шешуі тиіс! Бұл 
– заң талабы!» 

Дау бітпей, кешкі сағат 8-ге жақындағанда «біз 
алдымен сіздің өзіңіз жайлы сұрақты шешіп алайық» 
деген прокурор С.Сүлейменовтің ұсынысынан 
кейін, судья 9.11.2019 күні таңертеңге дейін 
үзіліс жариялады. Ертесіне қорғаушы М.Есқараев: 
« – Кеше осы жерде жарты күн дауластық – ҚР 

Қылмыстық-процессуалдық кодексінің «Судьяға 
қарсылық бiлдiру» туралы 87-бабына сәйкес біз 
сізге қарсылық білдіре аламыз ба, білдіре алмай-
мыз ба? Біз осы бапқа сүйеніп «білдіре аламыз», 
– дедік, сіз оны мойындамадыңыз. «Қорғаушы 
судьяға қарсылық білдіре алмайды» деп заңда 
нақты көрсетілмегеннен кейін, біз олай етуге 
хақымыз бар деп білеміз. Аталған кодекстің 87-ба-
бын айтпағанның өзінде, оның «Кінәсіздік презумп-
циясы» туралы 19-бабының 3-бөлімінде былай 
деп жазылған: «Қыл мыстық және қылмыстық-
процестік заңдарды қолдану кезiнде туындаған 
күмәндар да күдіктінің, айыпталушының, сот-
талушының пайдасына шешi луге тиiс». Ендеше, 
сіз біздің өзіңіз ге қарсылық көрсете ала ты нымызды 
мойындаңыз, біздің судья Қ.Мекемтасқа берген 
қар сылығымызды басқа судья қарауын өтінеміз».

Судья сотты жалғастыра бермек  еді, қорғаушы 
М.Есқараев «мен сіздің үстіңізден ҚР Жоғарғы 
сотының төрағасы Жақып Асановқа арыз жаз-
дым, мен сол арызға жауап келгенше сізге жа-
уап бермеймін, одан да үзіліс жасаңыз», – деп,  
судья А.Шаяхметова 14-қарашаға дейін үзіліс 
жариялаған болатын. 

Судья А.Шаяхметова 14-қарашада келген 
бойда «Сіздердің Мекемтасқа қарсылық көрсетуге 
хақыларыңыз жоқ» деген қаулы шығарды-дағы, 
Мекемтас мырза осымен үшінші рет өз орнына 
қайтып келді. Жиналған жұрт не болғанын түсініп 
үлгере де алмай қалды... 

Қорғаушы А.Құспан бұл жайлы былай деді: 
« – Судьяға қарсылық берілді дейік. Ол сот за-
лынан кетуге мәжбүр. Басқа бір судья келіп, 
біздің не үшін бергенімізді сұрайды. Сол кезде біз 
өтінішімізді жазбаша түрде тапсырамыз және не 
үшін қарсылық білдіргеніміз жайлы түсіндіреміз, 
сұрақтарға жауап береміз, сөйтіп не үшін екенін 
дәлелдейміз. Сонда ғана «қарсылық жариялан-
ды» деп саналады! Келген судья кеткен судьядан 
қарсылық не үшін берілгенін сұрауға хақысы жоқ, 
олай етсе екеуінің мүдделес екені білініп қалады! 
Ал, дәл кәзір судья Мекемтасқа не үшін қар сылық 
бергеніміздің себебі жайлы Шаяхметова ия ауыз-
ша, ия жазбаша бізден естіген жоқ, сонда қаулы 
шығару үшін кімнен естіді? Есқараевтың қандай 
қарсылық бергенін Мекемтастың өзінен естіп 
алып, қаулы шығарып келіп тұр! Сөйтіп, екеуінің 
мүдделес екенін көрсетіп қойды. Мен мынадай 
дең гейде заң бұзушылықты көріп, не айтарымды 
білмей, сөз таппай отырмын».

Құрметті Төраға!
1.Қорғаушылар судья А.Шаях метоваға 

қарсылық білдіре ала ма, білдіре алмай ма?
2.Судья Қ.Мекемтас пен А.Шаях  ме тованың 

жоғарыда аталған эпизодтардағы, оның ішінде 
судья А.Шаяхметованың қорғау шылардың 
Қ.Мекемтасқа қарсылық білдіруге негізі жоқ тығы 
жөніндегі іс-әрекеттері қаншалықты заңды?

3.Сіз жақында ҚР Президенті Қ-Ж.Тоқаевпен 
кездесуіңізде «Алдағы 2,5 жыл ішінде сот жүйесі 
біліксіз (некомпетентный) судьялардан тазарты-
лады» деген уәдеңіз жайлы ақпаратты Тенгри.
нюс сайты жариялады. Судьялар Қ.Мекемтас пен 
А.Шаяхметова «біліксіз» деп таныла ма? Танылса, 
олар қанша уақыттан кейін сот жүйесінен кетеді? 
Жақын арада ма, жоқ жалпы 2,5 жыл ішінде ме?

Сұрақтарға Сіз заңмен көрсе тілген мерзімде, 
нақты да айқын жауап береді деп үміттенеміз.

Алдын-ала алғысымызды білдіреміз.

Құрметпен, 
Өмірзақ АҚЖІГІТ

2019 жылғы 7-қарашадағы ҚР Ауыл 
шаруашылығы министрі  Су ресурстары 
комитетінің төрағасы И.Әбішев пен «Қазақ 
күрес і»  дүниежүз іл ік  федерациясының 
вице-президенті С.Түкиевке қатысты Астана 
қаласындаы ауданаралық мамандандырылған 
қылмыстық сотта өтіп жатқан кезекті сот оты-
рысында судья Қ.Мекемтасқа И.Әбішевтің 
қорғаушысы М.Есқараев қарсылық білдірген 
болатын. Оның себебін де көрсеткен еді: 
«Біз сізге бұған дейін де екі рет қарсылық 
көрсеткен болатынбыз. Бірақ, бүгін сіздің 30- 
қыркүйектен бері біздің барлық өтініш-хаттары-
мызды қабылдамай келе жатқаныңызбен 
қоймай, бейтараптықты қамтамасыз етпей 
отырғаныңызға, сіздің айыптаушы жақтың 
мүддесіне жұмыс істеп отырғаныңызға анық 

көзіміз жетті. Сіз куә А.Шәймерденов өзінің 
қауіпсіздігін қамтамасыз етуге арнайы өтініш  
бермесе де, жай ауызша ғана айтса да, 
сіз оның қауіпсіздігін қамтамасыз етуді Сы-
б а й л а с  ж е м қ о р л ы қ қ а  қ а р с ы  і с - қ и м ы л 
агенттігіне тапсырдыңыз. Бұл қойды қасқырға 
бақтырғанмен бірдей ғой! Неге Ішкі істер 
министрлігі бар, Ұлттық қауіпсіздік комитеті 
бар, солардың екеуінің біреуіне, бейтарап ме-
кемелерге тапсырмай, істе мүдделі тарапққа 
тапсырасыз? Онымен де қоймадыңыз, сіз 
сол А.Шәймерденовтің қауіпсіздігі туралы 
қабылдаған қаулыңызда оны «қылмыстық 
әрекеттерді әшкерелеуі барысында» деп 
сипаттап, бүйре гіңіздің қай жаққа бұратынын 
әзірден көрсетіп қойдыңыз. Сот тергеуі әлі 
біткен жоқ, соның ішінде А.Шәймерденовтен 
жауап алу да аяқталған жоқ, ал, сіз жаңағыдай 
мәлімдеме жасайсыз. Сондықтан, сіз бұл 
сотқа төрағалық ете алмайсыз». 

 Қ.Мекемтастың орнына келген судья 
А.Шаяхметова « – Судья Мекемтасқа қарсылық 
білдірген кім?», – деп сұрады. «Мен» деп ор-
нынан тұрған қорғаушы М.Есқараевқа «неге 
қарсылық білдіргеніңізді түсіндіріңіз» дегенде, 
ол: «Мен неге судья Мекемтасқа қарсылық 
білдіргенімді айтпастан бұрын,  сіздің өзіңізге 
қарсылық білді ремін» деп, жауап беруден бас 
тартты. Судья Шаяхметова: « – Сіздің маған 
қарсылық білдіруге құқы ғыңыз жоқ!», – деді. 
«Неге жоқ? ҚР Қылмыстық-процессуалдық 
кодекстің 87-бабында бұл жайлы толық 
жазылған» деген қорғаушы аталған бапты да-
уыстап оқып берді. «Құрметті сот, көрдіңіз ғой, 
мен 87-бапты толық оқып шықтым. Ол дәлме-
дәл, сөзбе-сөз түсіндірілетін, орысша айтқанда, 
«буквально толковаться» етілетін заң. Біз соған 
сүйеніп, сізге қарсылық білдіріп отырмыз».

Судья, бәрібір, нақты заң бабына да 
тоқтаған жоқ. М.Есқараев тағы да әрекет жа-
сады: «Сіз бұған дейін екі рет судья Мекемтасқа 
қарсылық білдіргенімізді қарағансыз. Екеуін де 
қанағаттандырған жоқсыз. Қаулы шығарған 
кезіңізде прокурордың аты-жөнін дұрыс 
айтпағансыз, сот құрамын дұрыс айтпағансыз, 
біз, Жүнісбаев екеуміздің атымызды атаған да 
жоқсыз. Сіз сот құрамын қате жариялағаныңыз 
үшін ертең апелляциялық сатыда судья Мекем-
тас жүргізген осы сот процесі тұтастай «заңсыз» 
деп танылуы мүмкін. Біз соны көрсетіп кейін 
шағым жазамыз деп айтқанбыз. Ол ол ма, сіз сол 
қаулыңызды сайтқа салған кезіңізде, қатеңіздің 
бәрін өңдеп қойыпсыз. Бірақ, сіздің оқыған 
қаулыңыздың тексті сот залындағы аудиовидео 
таспаға жазылып қалды ғой! Осылайша бір 

қаулыны екі түрлі етіп беріп отырған судьяға біз 
не үшін сенуіміз керек? Біз оған қалай қарсылық 
бермей тұра аламыз?!», – деген қорғаушы 
Есқараевтың пікірін, әріптестерінің оны түгелдей 
қолдағанын көре тұра А.Шаяхметова сот оты-
рысын ары  қарай жалғастырмақшы болды. Осы 
кезде қоғамдық қорғаушы М.Түкеев сөз сұрады: 
« – Кешіріңіз, құрметті сот, бірақ, сіз заңды бұзып 
жатырсыз! Сізге қарсылық білдірген кезде сіз бұл 
жерден кетуге тиіссіз! Сіздің орныңызға басқа су-
дья келуі, сот отырысын ары қарай сіз жүргізесіз 
бе, басқа бір судья жүргізе ме, сол шешуі тиіс! 
Бұл – заң талабы!» 

Дау бітпей, кешкі сағат 8-ге жақындағанда 
« б і з  а л д ы м е н  с і з д і ң  ө з і ң і з  ж а й л ы 
сұрақты шешіп алайық» деген прокурор 
С.Сүлейменовтің ұсынысынан кейін, судья 
9.11.2019 күні таңертеңге дейін үзіліс жариялан-
ды. Ертесіне қорғаушы М.Есқараев: «Кеше осы 
жерде жарты күн дауластық – ҚР Қылмыстық-
процессуалдық кодексінің «Судьяға қарсылық 
бiлдiру» туралы 87-бабына сәйкес біз сізге 
қарсылық білдіре аламыз ба, білдіре алмаймыз 
ба? Біз осы бапқа сүйеніп «білдіре аламыз» дедік, 
сіз оны мойындамадыңыз. «Қорғаушы судьяға 
қарсылық білдіре алмайды» деп заңда нақты 
көрсетілмегеннен кейін, біз олай етуге хақымыз 
бар деп білеміз. Аталған кодекстің 87-бабын 
айтпағанның өзінде, оның «Кінәсіздік пре-
зумпциясы» туралы 19-бабының 3-бөлімінде 
былай деп жазылған: «Қылмыстық және 
қылмыстық-процестік заңдарды қолдану 
кезiнде туындаған күмәндар да күдіктінің, 
айыпталушының, сотталушының пай-
дасына шешiлуге тиiс». Ендеше, сіз біздің 
өзіңізге қарсылық көрсете алатынымызды 
мойындаңыз, біздің судья Қ.Мекемтасқа бер-
ген қарсылығымызды басқа судья қарауын 
өтінеміз».

Судья прокурордың пікірін сұрап еді, ол 
алдыңғы пікірінен айнып, «қорғаушылардың 
судьяға қарсылық білдіруі кодексте нақты 
көзделмеген» деді. Судья сотты жалғастыра 
бермекші еді, қорғаушы М.Есқараев «мен 
сіздің үстіңізден ҚР Жоғарғы сотының төрағасы 
Жақып Асановқа арыз жаздым, мен сол арызға 
жауап келгенше сізге жауап бермеймін, одан 
да үзіліс жасаңыз» деп,  судья А.Шаяхметова 
14-қарашаға дейін үзіліс жариялаған болатын. 

Судья А.Шаяхметова 14-қара шада кел-
ген бойда «сіздердің Мекемтасқа қарсылық 
көрсетуге хақыларыңыз жоқ» деген қаулы 
шығарды-дағы, Мекемтас мырза осымен үшінші 
рет өз орнына қайтып келді. Жиналған жұрт не 
болғанын түсініп үлгере де алмай қалды... 

Қорғаушы А.Құспан бұл жайлы былай деді: 
« – Судьяға қарсылық берілді дейік. Ол сот за-
лынан кетуге мәжбүр. Басқа бір судья келіп, 
біздің не үшін бергенімізді сұрайды. Сол кезде 
біз өтінішімізді жазбаша түрде тапсырамыз 
және не үшін қарсылық білдіргеніміз жайлы 
түсіндіреміз, сұрақтарға жауап береміз, сөйтіп не 
үшін екенін дәлелдейміз. Сонда ғана «қарсылық 
жарияланды» деп саналады! Келген судья кеткен 
судьядан қарсылық не үшін берілгенін сұрауға 
хақысы жоқ, олай етсе екеуінің мүдделес екені 
білініп қалады! Ал, дәл кәзір судья Мекемтасқа 
не үшін қарсылық бергеніміздің себебі жайлы 
Шаяхметова ия ауызша, ия жазбаша бізден 
естіген жоқ, сонда қаулы шығару үшін кімнен 
естіді? Есқараевтың қандай қарсылық бергенін 
Мекемтастың өзінен естіп алып, қаулы шығарып 
келіп тұр! Сөйтіп, екеуінің мүдделес екенін 
көрсетіп қойды. Мен мынадай деңгейде заң 
бұзушылықты көріп, не айтарымды білмей, сөз 
таппай отырмын».

Құрметті Ғиззат мырза! Жоғарыда аталған 
эпизодтар бойынша Бас прокуратура өкілі, 
тергеуге, сотқа қатысушы прокурор С.Сүлей-
меновтің,  сондай-ақ судьялар Қ.Мекемтас пен 
А.Шаяхметованың іс-әрекетінің заңдылығына 
баға беруіңізді өтінемін.

Сұрақтарға Сіз заңмен көрсетілген мерзімде, 
нақты да айқын жауап береді деп үміттенемін.

Алдын-ала алғысымызды білдіреміз.

Құрметпен, 
Өмірзақ АҚЖІГІТ
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ҚЫЛМЫСТЫҚ ІС ЖОҚ, АЛ, 
...СОТТАЛУШЫ АДАМ БАР

Zań

Бұл жайлы кеше «пара алуға 
оқталды» деген баппен айып 
тағылған Ислам Әбішевтің Нұр-
Сұлтан қалалық ауданаралық 
мамандандырылған қылмыстық 
сотындағы кешкі сот отырысын-
да мәлім болды. И.Әбішевтің 
қорғаушысы Мәкіш Есқараев судья 
Қ.Мекемтасқа мынадай ауызша 
өтініш айтты: «ҚР Қылмыстық-
п р о ц е с т і к  к о д е к с і  б о й ы н ш а 
қылмыстық істің әр эпизоды 
бойынша ЕРДР-да (Единый ре-
естр досудебных расследований) 
тіркелуі тиіс. Бұл қылмыстық істі 
қозғауға негіз болады. Тіркелмеген 
жағдайда сотқа дейінгі алдын-ала 
тергеу жұмысын жүргізуге бол-
майды. 2015 жылға дейін тергеу 
орыны қылмыстық істі қозғау 
жайлы қаулы қабылдайтын, содан 
кейін барып тергеу ісі бастала-
тын. Жаңа кодекске сай қаулының 
рөлін ЕРДР атқарады. ЕРДР-ге 
тіркеу – тергеу ісін жүргізуге заңды 
түрде рұқсат беретін құжат. Бұл 
істе А.Шәймерденов 21.12.2018 
ж. екі факт бойынша Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
агенттігіне арыз жазған. Сол ары-
зында ол «И.Әбішев 2014 жылы 
Пресновка су қоймасында жұмыс 
істеуге СМП-610 мекемесімен 
шарт жасасу үшін менен 1 млн. 
доллар пара алды» деп және «2018 
жылы И.Әбішев «Қазбайлық – 
Астана» мекемесінен 250 млн. 
теңге пара алайын деп жатыр» 
деп көрсетеді.  Бірінші, Пре-
сновка жайлы іс И.Әбішевтің 
ешқан дай 1 млн. доллар алма-
ғаны, А.Шәймерденовтің өзінің 
айтқандары өтірік екені белгілі 
болғаннан кейін «қылмыс құрамы 
а н ы қ т а л м а ғ а н д ы ғ ы »  с е б е п т і 
қысқартылып тасталған.  Ал, 
екінші эпизод бойынша ЕРДР жоқ! 
Яғни, қылмыстық іс қозғалмаған! 
Іс қозғалмаған соң, кейінгі тергеу 
ісінің бәрі заңсыз! Қылмыстық 
істің өзі жоқ болғаннан кейін, бұл 
іс осы кәзір қысқартылуы тиіс! Рас, 
кейде бірнеше эпизодты біріктіріп 
қарайтын жағдай кездеседі, бірақ, 
бәрібір, ол эпизодтың бәрі жеке 
тіркелуі тиіс. Жазықсыз жандардың 
қозғалмаған қылмыс іс бойынша 
бұдан былай да түрмеде отыра беруі 
деген, ақылға сыймайтын іс қой, 
құрметті сот!..»

Бұдан кейін сотқа қатысушылар 
өз пікірлерін айтты. Айыпталушы 
И.Әбішев: «Жарайды, біздің 31 

шілдеге дейін, СМП-610 бойын-
ша ісіміз қысқартылғанға дейін 
отырғанымыз дұрыс екен. Одан 
бергі отырғанымыз заңсыз екен 
ғой! Ал, Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл агенттігі о баста 
«И.Әбішев ірі көлемде пара алу 
үстінде ұсталды» деп жариялаған 
болатын. Кейін, менің жүзімді анық 
көрсетпей, пара алып жатқан жері 
мынау деп, ақша ұстаған басқа 
жердегі суретімді роликте тағы 
жариялады. Оның бәрі өтірік екені 
анықталып жатыр. Енді, құрметті 
сот, қылмыстық іс жоқ екен, ойла-
натын не бар? Алла-Тағаланың өзі 
келіп, қолымыздан ұстап босатып 
жібермесе, бұдан артық не керек 
енді?..»  

Қоғамдық қорғаушы Е.Әбішев: 
«Құрметті сот, мынадай жағдайдан 
соң,  жұрттың уақытын алып, 
өкіметтің ақшасын жеп, бәріміз 
жиылып осы жерде отыра бер-
меу үшін, сотталушыларды де-
реу босатуыңызды талап етемін. 
Ал, біз ертеңнен бастап, прокурор 
мырзаның құлағына алтын сырға, 
бұған кінәлі адамдарды жауапқа 
тарту үшін ертеңнен бастап іске 
кірісетін боламыз...»

Прокурор С.Сүлейменов: (Шы-
нын айтсақ, тәртіп бұзып, алыстау 
отырған  біз екі-үш рет «қаттырақ!» 
деп дауыстағанымыздан ешнәрсе 
шықпады, микрофонға сөйле-
меген Прокурордың сөзінен бар 
ұққанымыз «өтінішті қанағат тан-
дыруға негіз жоқ» деген бір-ақ сөз 
болды. Себебі, прокурор муляж 
жайлы айтып кетті, оған судьяның 
өзі «муляж жайлы айтылып жатқан 
жоқ қой...» деп түзету жасауға 
мәжбүр болды). 

Қорғаушы С.Жүнісбаев: «Бұл істе 
мүлдем екі бөлек екі оқиға қаралып 
отыр, прокурордың бір оқиға деуіне 
еш келмейді» деп, оның себептерін 
талдап көрсетіп берді. «Қаулының 
өзінде тек қана 2014 жылғы 1 млн. 
доллар ғана айтылған ғой, 2018 
жыл, «Қазбайлық» жайлы бір сөз 
жоқ. Сотталушылардың бағына, 
прокурордың өкінішіне қарай, 
ол эпизод назардан мүлдем тыс 
қалған».

Қоғамдық қорғаушы Е.Әбішев: 
«Мен түсініп отырған нәрсені про-
курор мырза әдейі түсінбей отыр 

ма, жоқ әлде түсінуге шамасы 
жетпейтін, кешіріңіз,  сауатсыз ба..? 
(Судья столды тықылдатып қойды.)

Судья Қ.Мекемтас: «Қорғаушы-
ның ауызша айтылған өтініші жай-
лы шешімін сот өзінің сот актісін 
шығарар кезде айтатын болады». 

Айыпталушы И.Әбішев: «Құр-
метті сот, қылмыстық іс жоқ қой?..»

Қоғамдық қорғаушы Е.Әбішев: 
«Құрметті сот, прокурор заңды 
бұзып отыр, ең болмаса сіз заңды 
бұзбасаңызшы!» Істі  бақылап 
отырған прокурор тергеушінің 
қатесін көріп, түзетуі керек еді...

Судья Қ.Мекемтас: «Ералхан 
Әбішев, орныңызға отырыңыз!..»

Қорғаушы Мәкіш Есқараев: 
«Конституция бойынша, адамның 
бас бостандығы заңға сәйкес қана 
шектеледі. Қылмыстық іс жоқ! 
Мына адамдарды ең болмаса 
қамаудан шығарып беріңізші! Олар-
ды қамауда ұстап отыруға ешқандай 
негіз жоқ, құрметті сот!..»

Судья Қ.Мекемтас: «Біз істің 
барлық материалын түгел зерттеп 
болып, сосын барып баға беруге 
тиіспіз!»

Айыпталушы И.Әбішев: «Нені 
зерттеуіміз керек, құрметті сот? 
Сіз алғаш іспен танысқанда, осы 
қатені көріп, бізді босатып жібе-
руіңіз керек еді. Енді ең болмаса, 
қылмыстық іс бар-жоқ екенін, 
ЕРДР-де тіркелгенін-тіркелмегенін 
анықтайық та кәзір. Тіркелген 
б о л ы п  ш ы қ с а ,  а р ы  қ а р а й  і с 
материалдың бәрін зерттеуді 
қарастыра берейік! Біз де адамбыз 
ғой, робот емес. Жарайды, жаңылған 
шығарсыздар, бұған дейінгіні мақұл 
дейік, «жаңылмас жақ, сүрінбес 
тұяқ болмайды», бірақ, бізді енді 
қамауда ұстап отырудың қандай 
қажеттігі бар? Адамдарды қырдық 
па? Террористпіз бе? Сіздің бізді 
босатуға құқыңыз болып тұр ғой! ..»

Қоғамдық қорғаушы Е.Әбішев: 
«Зерттеп жатыр едік. Мына факт 
анықталды. Енді сіз ең болмаса 
кеңесу бөлмесіне барып, осыны 
шешіңіздерші».

 Судья Қ.Мекемтас: «Ералхан 
Әбішев, орныңызға отырыңыз-
шы...»

Қоғамдық қорғаушы Е.Әбішев: 
«Мен заңсыз тірлік істемейік деп 
жатырмын...»

Осы кезде қорғаушы С.Жүніс-
баевтан «Жұмыс күнінің аяқталуына 
он бес минут қалыпты. Сіз де 
шаршадыңыз, біз де шаршадық, 15 
минут ерте бітірсек жұмысты деген 
өтініш түсті. Ол қабылданды...

Өмірзақ АҚЖІГІТ 

Бейбіт заманда өзінің миллиондаған отандасының түбіне жеткен «ұлы» 
Сталиннен мұраға қалған мынадай сөз бар: «Адам болса болды, «іс» 
табылады» (Был бы человек, «дело» найдется»). Біздің  сот жүйесі 
«сталиндік сот жүйесінен» де озып кетті: қылмыстық іс жоқ, ал, бірақ, 
күдікті деп ұсталып, түрмеге қамалып, айып тағылып, сегіз айдан астам 
уақыттан бері тергеушілер мен сотқа жауап беріп жатқан адам бар. 
Сенсеңіз де осы, сенбесеңіз де осы!

Бүгінгі, 22-қараша күнгі таңертеңгі отырыста судья істі қысқарту 
немесе оның ЕРДР-ге кірген-кірмегенін анықтауды кейін 
қарайтыны жайлы орнында отырып қаулы қабылдады...P.S.

ТЫМ БОЛМАСА ҚАЗАҚ 
ТІЛІН ЖЕТІК БІЛЕТІН 
СУДЬЯ ТАБЫЛМАДЫ

Сотта айыптау жағынан келген 20-ға жуық куәгердің 
барлығы Ислам Әбішевтің пайдасына жауап беріп, 
тергеушілердің қитұрқылықтарын әшкере еткен

Абзал ҚҰСПАН:

Су комитетінің экс-тө рағасы Ис-
лам Әбішев пен «Дүние жүзі қазақ 
күресі  федерациясының» вице-
президенті қызметін атқарған Серік 
Түкеевтің адвокаттары, журналистер 
мен зиялы қауым өкілдері, қоғам 
белсенділері ҚР Жоғары сотының 
алдына жиналып, өз наразылықтарын 
білдірді.

Адвокаттардың айтуынша, қоғам-
ның назарын аударған бұл істі жүргізіп 
жатқан судья Мекемтастың қазақ тілін 

жетік білмеуі мен судья Шаяхметованың ҚР қылмыстық-процестік 
кодексін өрескел бұзуына байланысты бір топ белсенділер Жоғарғы  
сотқа шағым түсіруге арнайы келген.

– Бара-бара адвокаттар әділдікті сот залында емес, Ақорданың 
алдына шығып, митингіге шығып көшеде қорғауға мәжбүр болса, 
таң қалмаңыздар. Өйткені, жағдай осыған келе жатыр. Орыстың 
бір сөзі бар – «Докажи, что ты не верблюд» деген. Біз осы жерге 
өзіміздің түйе емес екенімізді дәлелдеуге келіп тұрмыз, басқа жол 
жоқ енді, – деді адвокат Абзал Құспан.

Оның сөзінше, Сотта айыптау жағынан келген 20-ға жуық 
куәгердің барлығы Ислам Әбішевтің пайдасына жауап беріп, 
тергеушілердің қитұрқылықтарын әшкере еткен. Сонымен қатар, 
ол өз сөзінде сот барысындағы процесстік құқық бұзушылықтар 
туралы айтып өтті.

– Сот өндірісінің тілі деген бар. Істі қарап жатқан судья 
қазақша білмейді. Біз оның (судья Қ. Мекемтас – ред.) қазақ тілін 
білмейтінін дәлелдейік деп қарсылық берсек, қазақша екі сөздің 
басын құрай алмайтын Шаяхметова деген тағы бір судья келеді де: 
« – Жоқ, ол қазақша жеткілікті біледі» деп қайтадан тағайындап 
кетеді. Тілден басқа процесстік заң нормаларын білмейді деп 
шағым берсек, оны судья Мекемтастың өзі қарап, « – Сендердің 
өтініштерің қанағаттандырылмайды» деп өзі шешім шығарады, – 
деді Абзал Құспан.

Адвокаттың айтуынша, әу баста Ұлттық бюрода тергеу орыс 
тілінде жүргізіле бастаған. ҚР Қылмыстық-процесстік кодексінің  
30-бабының талаптарына сәйкес, тергеу алдымен Мемлекеттік 
тілде – қазақ тілінде жүргізілуі керек екен.

– Біз Ислам Әбішевтің атынан тергеуді қазақ тілінде жүргізуді 
сұрап өтініш бергенімізде, тергеу тобының жетекшісі одан бас 
тартты. Одан кейін Бас прокуратураға шағым түсірдік. ҚР Бас 
прокуратурасындағы Бірінші қызметтің бастығы, ол Қазақстан 
бойынша бүкіл тергеу-анықтама қызметіне қадағалау жүргізетін 
адам, Серік Рысқалиұлы Шалабаев «Тергеудің орыс тілінде 
жүргізілуі заңды» деп, бізге «отказ» береді. Біз ондай сорақылықты 
тіпті күтпеген де едік. Тергеу сотына беру арқылы ғана біз істі қазақ 
тіліне ауыстыра алдық. Сөйтіп, істі әрең дегенде қазақшаға аудар-
тып келсек, соттағы жағдай мынау,  – деді адвокат Абзал Құспан.

Атап өту керек, Ислам Әбішев ісіне қатысты өткен алғашқы 
сот отырысында судья Қ. Мекемтастың шығарған қазақ тіліндегі 
алғашқы қаулысынан адвокаттар 72 қате тауып, А. Байтұрсынұлы 
атындағы Тіл білімі институтына арнайы сараптама жасатқаны 
туралы «Қазақ үні» ақпарат агенттігі бұған дейін хабарлаған бо-
латын.

– Біз қып-қызыл ғып бояп көрсеттік судьяға өз қаулысын, ол 
беті бүлк етпестен «Компьютеріме вирус кіріп кетті» деп жауап 
берді… Біз соттың қандай үкім шығаратынын сөзсіз біліп отыр-
мыз. Бірақ, процесстік негіздер бұзылатын болса, ол адам қамауда 
отыра беретін болса, сонда ол адамның Конституциялық құқығын 
біз қайда қоямыз? Біз әділ сот үкімін шығаратын судьяны сұрап 
отырған жоқпыз, біз ең болмаса біздің қазақша айтып жатқан 
өтініштерімізді түсінетін, аздап құқықтық сауаты бар судьяны 
сұрап отырмыз», – деді Абзал Құспан өз сөзінде.

Адвокаттар мен қоғам белсен ділері өз шағымдарын жазып 
Жоғары сот ғимаратына кіргесін, Берік Уәлиев есімді Жоғарғы сот 
өкілі белсенді топты ешкім қабыл дамайтынын жеткізіп, Жоғарғы 
соттың төрағасынан бастап, барлық жауапты қызметкерлердің бір 
жаққа кетіп қалғанын айтып ақталды.

Жоғарғы сотқа әділдік іздеп келгендердің ішінде танымал 
әнші Ералхан Әбішев те бар. Соттың тек айыптау бағытында ғана 
жүргізіліп жатқанын тілге тиек еткен ол, мына сотты не тоқтату 
керек, не судьяларды ауыстыру керектігін айтты.

– Бұлардың ештеңеге қарамай адамды соттай салуы әбден 
мүмкін. Заңға түкіргендері бар. Соттың түрі мынау, прокурорың 
айқайлайды бізге. Біз Жоғарғы сотқа әділдік іздеп келіп отырмыз. 
Судья Мекемтас сот залында бейне жазба жүргізуге тыйым салды. 
Ал, Жоғарғы соттың төрағасы Жақып Асанов өз сөзінде сот ісінде 
жариялылық болуы керектігін әрдайым айтады. Сонда, мына Ме-
кемтас Асановқа емес, кімге бағынады?!. Сотқа сот жоқ боп тұр,  
– деді Ералхан Әбішев.
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Биыл елордамызда өткен Евра-
зия астаналары жазушыларының 
халықаралық форумында ақын 
Олжас Сүлейменовтің айтуын-
ша, Ресейдегі мұғалімдер конфе-
ренциясында әйгілі физик-ғалым 
Моисеев «Физика-химия секілді 
жаратылыстану пәндерін оқушылар 
жақсы оқу үшін не істеу керек?» де-
ген сұраққа: «Ол үшін ұлт әдебиеті 
сабақтарының санын көбейту ке-
рек» – деп жауап беріпті.

А л  б і з д е  б ә р і  к е р і с і н ш е . 
«Аспан нан шұға жауса да, құлға 
ұлтарақ тимейді» дегендей, «Сой-
ыл сілтенсе, сорлыға тиіп», Білім 
министрлігінің жаңа бағдарламасы 
бойынша былтыр мектептерде бас-
тауыш сыныпта да, жоғары сы-
ныпта да қазақ әдебиеті сабағы 
керісінше бір сағатқа кеміп кет-
кен… Ал одан бұрын ЖОО-ларда 
қазақ әдебиеті кафедрасы жабы-
лып қалған, барлық тілді қосып, 
Тілдер кафедрасы етіп жібергені 
академиктердің Ашық хат жазуы-
мен үлкен шу болды…

Біз де шет тілдерінен бұрын 
қазақ мектебінде алдымен қазақ тілі 
мен әдебиеті сабақтарын оқытудың 
санын да, сапасын да арттыруымыз 
қажет.

Ал Шымкенттің әкімі Ерлан 
Айтаханов қазақ әдебиеті сабағын 
көшеге, жалпы халыққа шығарды. 
Көшеде келе жатқан кез келген 
адам қарсы алдындағы жарқырап 
тұрған еңселі билбордтағы көрнекті 
ақынның көркем жырын, өнегелі 
өлеңін оқымай кете алмайды. 
Оқыған жан ойланады. Жыр оқыған 
адамның жаны нұрланып, көңілі 
көркем болады. Ал бұлай құдіретті 
поэзиядан нәр алған адам, Ерлан 
әкімнің тура тауып айтқанындай, 
жамандыққа бармайды.

Өткенде Шымкентке бір бар-
ғанда көшелердегі таныс ақын-
дардың бейнелері жарқ ете қалды. 
Ең алдымен көзіме түскені ақ-
төбелік дарын Ертай Ашықбай. 
Көлікте кетіп бара жатып, суретке 
түсіріп үлгердім. Жібере қояйын 
десем, Ерекеңнің телефонын тап-
падым. Біраз жүргенде Тыныш-
тықбек Әбдікәкімұлының маңдайы 
жарқырады.

Осы келгенімде мен де өзімнің 
суретімді кездестіре қоймай, кейін 
інілеріміз түсіріп салып жіберген 
еді. Көзіме көріне қоймағасын, 
шет жақтарда болар деп жүрсем, 
қаланың қақ ортасында тұр екен. 
Шымкенттегі Ералы інім келін 
екеуі бала-шағасымен қыдырып 
ж ү р с е ,  6  ж а с а р  ұ л ы  Ә л и х а н : 
«Қараңыздар, Қазыбек атам қарап 
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тұр» – деп, қуанып кетіп, билборд-
ты көрсетіпті. Миллионнан асқан 
халқы бар мегаполистен атасының 
суретін тапқаны үшін Әлихан 
әрине, сыйлыққа, бір велосипедке 
ие болды…

Менің:
«Жарқыраса жаныңдағы 

жақұтың,
Қолда барды қадірсіз ғып 

қойған-ау….
Бақытсыздар көп 

ойлайды Бақытын,
Бақыт деген – 

Бақыт жайлы ойламау!» –
деген бір шумағым жарияланған 
билборд қаланың орталығында, 
Ахмет  Байтұрсынұлы көшесі 
мен Республика даңғылының 
қиылысында екен. Ақтөбелік «Ақ 
жол» партиясының төрағасы Асқар 
Садықов бауырым: «Алаштың ру-
хани көсемі Ахмет Байтұрсынұлы 
көшесінде тұр екенсіз, құтты бол-
сын!», – деп жазып жіберіпті. 
Шымкенттің әкімі, руханиятқа 
қамқор, рухы биік қайраткер Ерлан 
Айтаханов бауырымызға Алла разы 
болсын!

Менің Шымкент қаласының 
қақ ортасында ілінген билбордым 
туралы бір айдай уақыт өтсе де, 

достар мен ағайындар арасындағы 
топқа салғаным болмаса, фейс-
букке жариялауға асықпаға ным, 
алдымен өзге өңір ақындары 
жариялағанын қолай көрдім. 
Өйткені, Шымкент көшелерінде 
елі міздің бар ақындары сөйлеп 
тұр ғой.

Ойлағанымдай,  Семейдегі 
көр некті ақын, Мемлекеттік сый-
лықтың лауреаты Тыныш тықбек 
Әбдікәкімұлы ағамыз фейсбук 
парақшасына «Тамаша идея! Ер-
Ұлан Айтаханов мырзаға – мың да 
бір жұпар рахмет! Басқа қалаларға 
да жұғысты болсын бұл береке!» 
– деп ықыласын білдіріп, желіні 
жұпарлатып жатты.

Қарағандыдан қазақтың арқалы 
ақыны Ақсұңқардың Серігі де өз 
парақшасында «Көргенді деген, 
міне – осы» атты жазбасында:

– Алаштың атпал азаматы 
Қуаныш Айтахановты білмейтін 
қазақ жоқ шығар? О кісінің аты-
жөнін алғаш рет Нұрағамның (Н. 
Оразбек) аузынан естігем, (80-90-
шы жылдары ма?). Анау-мынауды 
тіліне тиек етпейтін Нұрағам осы 
азаматты ылғи сүйсініп, ерекше 
ілтипат құрметпен айтып оты-
рушы еді Шымкент әкімі Ерлан 

Айтаханов осы кісінің баласы 
екен: Шымқаладағы ғана емес, 
Алаштағы ақындар шеруінің көш 
басшысы! Қара өлеңі келгенде –
Қара шаңырақ түзеледі, – құбылаға 
қарап! Көргенді ұл екен! Жан-тәні 
Алаш рухымен суарылған! «Әке 
көрген – оқ жонар» деген. Осын-
дай ұл керек қазаққа! Сонда есеміз 
кетпейді ешкімге!» – деп, ақжарма 
ықыласын ақтарып салды.

Артынша кеше ақтөбелік ақын, 
Оңтүстіктің күйеу баласы Бауыр-
жан Бабажанұлы парақшасында 
қуанышын бөлісіп жатты:

– Ақтөбедегі әдеби форум-
ды аяқтай бергенде Шымкенттен 
сүйінші-хабар жетті. Шымқаланың 
ең орталық көшелерінің біріне 
менің суретім, қысқаша өмірбая-
ным, екі шумақ өлеңім таспаланған 
билборд ілініпті.

Әуелі қатты таңғалдым. Сол 
өңірдің қызын алғаным болмаса, 
менің Шымкентке түк қатысым 
жоқ қой…

Кейін сұрастырсам, тек менің 
емес, Абай, Шәкәрімнен бастап, 
жетпіске жуық сөз иесінің өлеңі 
осылай «ілініпті». Есенғали, Серік 
Ақсұңқарұлы,  Тыныштықбек 
секілді «дәулермен» қатар менің 
Ә м і р х а н ,  М а р а л т а й  с е к і л д і 
құрдастарым да бар.

Бұл Шымкент шаһарының 
тізгінін жақында ғана алған Ерлан 
Айтахановтың өз идеясы екен. «Қай 
жерде туғаны маңызды емес, ең 
бастысы, жақсы ақын болуы керек. 
Біз ешкімді де жатсынбауға тиіспіз. 
Қазақстандағы үшінші мегаполис 
саналатын Шымкент күллі қазаққа 
ортақ қала!» – депті қала әкімі.

Жаңа  әкім тағы қаладағы 
орталық парктердің бірінен поэзия 
кешін өткізетін орын жасақтап 
жатыр екен. Онысын және да-
литпай, қырық шақты адамға 
лайықтапты. Расында да, шын өлең 
сүйетіндердің қатары көп болмайды 
ғой. Енді әр жұмада поэзия кешін 
ұйымдастырмақ ниеті бар екен. Бас 
болып өзі жүрмек. Бәрекелді!

Ерлан Айтаханов – көрген ада-
мым емес. Әкесі, Парламентке 
бірнеше рет депутат болған Қуаныш 
Айтахановтың руханияттың қам-
қор шысы екенін баспасөзден ғана 
білемін. Әкеге тартып туған ұл екен. 
Алла ісіне береке берсін», – деп 
жазды ол өзінің парақшасына.

Ал Шымқаладағы Абай аттас 
ақын досым: «Шымкент – бүкіл 
Қазақстанның поэзия астанасына 
айналып жатыр!», – деп, желіде 
желпініп қойып отыр. Иә, Айта-
хановтай ақынжанды әкімі бар 

шымкенттіктер қалай мақтанса да, 
жарасады.

Шымкентте тек ақындар ғана 
емес, Әл-Фарабиден бастап әйгілі 
ғалымдар мен Әуезовтен бастап 
көрнекті жазушылардың да өнегелі 
сөздері жазылған билбордтар сап 
түзеп тұр.

– Қазір ел бір күндік ұғыммен 
өмір сүруге дағдыланып кетті. Ал 
өлең деген өміршеңдік, поэзия – 
мәңгілік құндылық. Оның үстіне қазір 
ел ақындар бұрын ғана болғандай, 
қазір ақындардың бар екенін де біле 
бермейді. Сондықтан, қала әкімі 
Ерлан Қуанышұлының бастамасы
мен қазақтың қасиетті қара өлеңінің 
сәулелі сабақтастығын көрсету 
мақсатында Махамбет, Абайлар
дан бүгінгі жас ақындарға дейін, 
барлығы 85 ақынның өлеңдерінің 
билбордтарын орнаттық. Сонымен 
бірге бұл бағыттағы жұмыстарымыз 
жалғаса береді. Абай саябағынан 
Поэзия үйін  ашып жатырмыз. 
Ақындарды шақырып, жұма сайын 
кездесу ұйымдастырып отырамыз 
– дейді Шымкент қалалық ішкі 
саясат басқармасы басшысы Жанар 
Бектаева.

Рас, былтыр Түркістан облы-
сында әр ауданда сол жерден 
шыққан қаламгерлердің билбордын 
аудан орталықтарына орнатқан бо-
латын. Шардарада Абай мәдениет 
сарайының алдында:

«Тұлпарымен жайлаған 
ен ғаламды,

Әлем түгел біледі ер бабамды.
Әр қадамын қорғайды 

әрбір қазақ,
Мен ешкімге бермеймін 

кең даламды!» – 
деген шумағым жазылып тұрған 
билбордымызды ауылдағылар су-
ретке түсіріп жіберіп жатты. Жазда 
алапат апат болып, адамының бәрі 
көшірілген Арыс қаласына Азат 
Перуашев бастаған «Ақжолдықтар» 
барғанымызда қаңыраған қала-
ның Шардараға шығар жолында 
қазақ әдебиетінің классигі Ду-
лат Исабековтың суреті тұрғанын 

ШЫМКЕНТТЕГІ 
ШАЙЫРЛАР ШЕРУІ 

АҚЫНДАР мен АЙТАХАНОВТЫҢ 
АРАСЫНДА НЕ БАР?!.

Шымкент шаһарының көрікті көшелеріне көрнекті ақындар 
бір күнде шыға келді! Тек Оңтүстік ақын дары емес, еліміздің 
барлық ақындары. Шымқаладағы шайырлар шеруін қазақтың 
ұлы ақындары Абай, Шәкәрім, Махамбеттер бастап шықты.
Бір қаланы поэзия алаңына айналдырып жіберген Шымкенттің 
әкімі Ерлан Қуанышұлы Айтаханов тың айтары мынадай:
– Шымкент – Қазақстандағы поэзия қаласына айналу ке-
рек. Себебі өлең оқыған адамның ішкі әлемі көркем болады. 
Ішкі әлемі көркем адам ешқандай қыл мысқа да бармайды, 
ешқандай жаман дық та жасамайды. Адамдары жаман дыққа 
бармайтын қала нағыз қайырымды қала болады. Өмірдегі 
жамандықтармен тек заңмен күресу жеткіліксіз, жамандықты 
жеңгіңіз келсе руxаниятты күшейтуіңіз керек, – дейді Ерлан 
Қуанышұлы.



№46-47 (864-865), 25 qarasha, 2019 jyl
www.qazaquni.kz9 Rýhanı jańǵyrý

АҚЫН ХАНБИБІ ЕСЕНҚАРАҚЫЗЫ 
70 ЖАСТА!

 MEREITOI

Айтулы мерекеге еліміздің түкпір-
түкпірінен келген қонақтармен 
қатар, философия ғылымының док-
торы, профессор Амангелді Айталы, 
ҚР Парламенті Сенатының депу-
таты Ләззат Сүлеймен, ҚР Парла-
менті Мәжілісінің депутаты Дар-
хан Мыңбай, мемлекет және қоғам 
қайраткері Әлихан Бәйменов және 
де Шымкент қаласының әкімі Ерлан 
Айтаханов арнайы қатысты. Хан-
бибі Есенқарақызының шығарма-
шылығы шетелде де кеңінен та-
нымал. Сондықтан болса керек, 
ме рейтойға Қазақстанның ғана емес, 
Өзбекстанның, Қырғызстанның 
және басқа да түркітілдес елдердің 
зиялы қауым өкілдері келіп, ақын 
абыройын одан әрі асқақтата түсті.

Шығармашылық кеш алдын-
да БАҚ өкілдерінің қатысуымен 
баспасөз – конференциясы өтті. 
Сонымен қатар, тақырыптық кітап 
көрмесі қойылып, ақынның 10 
томдық шығармалар жинағының 
тұсауы кесіліп, оқырмандарға жол 
тартты. Аталмыш еңбекке ақынның 
саяси қуғын-сүргін құрбандары мен 
мәдениет қайраткерлеріне арнал-
ған шығармалары енген. Оқыр-
ман қауымға берері мол осынау 
туындыны жазуға ол елу жылын 
сарп еткен. Кеш аясында «Сыр 
шертемін ешкімге айтылмаған...» 

атты ақынның өмірі мен еңбек жо-
лынан сыр шертетін бейнефильм 
көрермен назарына ұсынылды.

Ақын мерейтойына арналған 
шығармашылық кеш барысында 
шаһар басшысы Ерлан Қуанышұлы 
халық жазушысының қазақ әде-
биетіне қосқан сүбелі үлесін ерек-
ше атап өтіп, бүгінгі мерейлі ме-
рекесімен құттықтап, ізгі тілегін 
білдірді.

« – Сізді әдебиет әлемінде жақ-
сы танимыз. Сіздің өлеңдеріңіз-
ден тек ақындығыңыз ғана емес, 
отан сүйгіш қасиетіңізді байқаймыз. 
Қазақ тілінің мемлекеттік тіл болып 
қалыптасуына да қосқан үлесіңіз 
орасан. Қазақ әдебиеті арқылы 
елімізге баға жетпес еңбек сіңіріп 
келесіз. Қанатыңыз ешқашан талма-
сын», – деді Ерлан Қуанышұлы.

Қайырымды қаланың ыстық 
ілтипатына бөленген кеш иесі де 
руханиятқа толы әңгімелерін айтып, 
келген қонақтарға жылы лебізін 
жеткізді. 

Төменде мерейтой иесінің оқыр-
ман  дарының ыстық ықыласына 
бөленген жүрекжарды жырларының 
бірқатары ұсынылып отыр.

Шымкент қаласы 
әкімдігінің  баспасөз 

қызметі

ХАН ҚЫЗЫНДАЙ

Еліміздің үшінші мегаполисі атанған шырайлы Шымкентте ҚР Еңбек 
сіңірген қызметкері, «Парасат» орденінің иегері, көрнекті ақын, жа-
зушы Ханбибі Есенқарақызының 70 жылдық мерейтойына арналған 
шығармашылық кеш өтті. 

көргенбіз. «Арыс иесіз қалды десек, Дулат 
көкемнің суреті күзетіп тұр екен ғой», – деп 
жұбанған едік…

Бірақ бүкіл қазақтың қалам герлерін бір 
қалада шерулетіп, көшеге алып шығу деген 
елімізде бірінші рет болып отырған сүйінші 
сұрар сүйінішті оқиға! Міне, нағыз Рухани 
жаңғыру!

Бұрын Президент әкімшілігінде істеп, 
екі рет Оңтүстік Қазақстан облысы әкімінің 
орынбасары болған Ерлан Айтаханов бұның 
алдында Әл-Фарабидің отаны Отырар ауданын 
басқарып, қасиетті өңірді ой ордасына лайық 
деңгейге көтеріп кеткені белгілі. Енді еліміздегі 
үшінші мегаполис Шымшаһарды шайырлар 
ордасына айналдыруда.

Ерланның әкесі – Қуаныш Айтаханов 
Оңтүстік Қазақстан облысы әкімінің орын-
басары болған, төрт ауданды басқарып, төрге 
шығарған, бірнеше рет Сенат депутаты бо-
лып, ел мүддесін қорғаған дара бітімді тұлға. 
«Айтаханов академиясы» атты тәлімгерлік 
мектебі қалыптасқан Қалекеңнің шешімі 
қиын шаруалардың шешімін шегелеп қағып, 
шешіп кете беретін көсемдігіне ел риза. Қазақ 
ақындарының бәрін жақсы біледі. Тереңнен 
толғап, көнеден тартып, көркем сөйлегенде 
шешендігіне ақындар, саңқылдаған дауысына 
дикторлардың өзі қызығады.

Ендеше, ақындар мен ақынжан ды әкім Ер-
лан Айтахановтың арасында бабаларынан бас-
тап, әкеден келе жатқан, кіндік қаны тамған 
киелі топырақтан тартқан рухани ішкі көркем 
байланыс бар деп білеміз.

Өнегелі, өршіл өлеңнен рух алған елдің 
өресі де биік болатыны анық.

Абайдан Азаматқа дейінгі Қазақ ақындарын 
көріп, жырын тыңдағыларыңыз келсе, Шым-
кентке келіңіздер, ағайындар!

Қазыбек ИСА,
Қазақ үні

ТӨГІЛМЕДІ, СӨГІЛМЕДІ 
СЫРЛАРЫМ

Төгілмеді, сөгілмеді сырларым,
Шеше алмадым жыр-сәбидің құндағын.
Әзер жеткен аузы көкке бұл қыстан,
Жетім қозы сияқтанып тұрғаным!

Бой алдырып – берілген соң тұрмысқа,
Ақын үшін жатпай ма үлкен қылмысқа.
Кешірер ме, жазылуға тиісті –
Жазылмаған бір кітабым бір қыста!

Ұмыт болар былтыр жауған ақ қардай,
Ұмыт болар асқа тартқан көкпардай.
Ұмытылар, ұмытылар бәрі де,
Тарих жұтқан түпкі атамыз – Сақтардай!

Өзіңді емес, ұятыңды дарға асып,
Өтіп жатыр, өлермен күн жалғасып.
Өтіп жатыр ақ пен қара, бай-кедей,
Өтіп жатыр күн мен түндей алмасып!

Ақын жаны – сабаңа түс, көп қызба!
Өмір айтар күнәлі ма , пәкпіз ба?
Кім біледі, не сыйларын келер күн,
Келесі қыс бармыз ба, әлде жоқпыз ба?!

ПЕРІШТЕ ЕМЕС – 
ПЕНДЕМІН

Періште емес – пендемін,
Мәңгі емеспін – демдемін!
Көрдім талай мықтының,
Мықыны көктен келгенін!

Періште емес – пендемін,
Көкте емеспін – жердемін.
Бағаламас бақырға,
Бақ қонғанын көргемін!

Тасасында иықтың,
Шындыққа бас иіппін.
Шаужайына жармаспай,
Үзеңгісі биіктің!

Арман - өлмей, көктедің,
Сезімімді шектедім.
Шотын шауып біреудің,
Көтермедім кетпенін!

Періште емес – пендемін,
Астана емес – елдемін.
Билік айтпай – қоқаңдап,
Жәй жүрсем де – өлмедім!

ӨЛЕҢ ЖАЙЛЫ

Мүсіндедім, теңедім...
Қалжырадым, қажыдым!
Ішімде өлді өлеңім,
Бар-ды қандай жазығым?!

Шашырады, ой кетті,
Шабыт тақтан құлады !
Сиқыр сезім сөйлетті,
Соқыр көзім – жылады !

Жуаспын ба, затымнан,
Жұрт дегенін істеді...
Мен аунадым атымнан,
Өлең ерден түспеді!

Бұйырмаған жалындау,
Болмаған соң «ардақты».
Өмір мұңы қалыңдау,
Өлең жүгі – салмақты!

Ажалым да ғажабым –
Өлең,сені аңсадым!
Тартасың-ау азабын,
Кімді сүйсең – дәл соның!

Өлең – таққа мінбеді,
Өлең – Орден тақпады!
Өмірде осы күрделі –
Сүйді мені! Сақтады!

Ханбибі ЕСЕНҚАРАҚЫЗЫ

Ханбибі
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Жaсыратыны жоқ, бұрын мен 
орта мерзімді жоспарға (ОМЖ) 
жай ғана нұсқаулық ретінде қарап, 
тіпті оны қaжет деп есептеген 
жоқпын, оны өз тәжірибемде пай-
даланбайтынмын. Осы Алматы 
қаласы Педагогикалық шеберлік 
орталығы ұйымдастырған «Мек-
теп тегі  мұғалім көшбасшы-
лығы» курсында орта мерзімдік 
жоспарға тереңірек үңіліп қaрaуға 
тырыстым. 

Курс барысында оқығаным-
ды, көргенiмдi, түсiнгенiмдi, 
жетi модульдегі қарастырылған 
идеяларды, сабақта пайдала-
натын жаңа әдiс-тәсiлдер мен 
т ә ж i р и б е м д е  п р а к т и к а л ы қ 
сабақтарда қолдана бастадым.

Өз пәнiме деген оқушылар-
дың қызығушылығын ояту үшiн, 
бiрiншi кезекте қысқа мерзімді 
жоспар құрастыруда оқу мақсатын 
басшылыққа алып, сабағымда 
белгiлi бір мерзiмде орындауға 
болатын, нақты, қолжетiмдi 
мақсаттар қоюдан бастадым. 

Қысқа мерзімді жоспар құрас-
тыруда ұсынылатын қызмет 
түрлерi мен ресурстарымды алдын 
ала қарап, оқу мақсатын меңгеру 
үшiн жетiстiк өлшемдерiн құрып, 
түпкi мақсатқа сәйкестендiрдiм. 
Осылайша, менде бiлiм беру мен 
бiлiм алудағы жаңа тәсілдердің 
қай түрі тиімді, өз сабағыма қалай 
қолдансам қызықтыра аламын 
деген ой туындады.

Қазақ тілі сабағы оқушы-
лаpдың айтылым, тыңдалым, 

оқылым мен жазылым дағдысын 
молайту, сыни ойлау көзқаpасын 
дамыту, өз ойлаpын көpкем 
д е  ж ү й е л і  ж е т к і з у  м а қ с а т ы 
болғандықтан, сабақ баpысында 
т і л д і к  қ а т ы н а с қ а  т ү с у  ө т е 
маңызды. Бұл оpайда бағдаp-
ламаның оқыту мен оқудағы жаңа 
тәсілдеp модулі нің диалогтік 
о қ ы т у  т ә с і л і  м а ң ы з д ы  p ө л 
атқаpады. Диалог негізінде оқыту 
мен оқу оқушылаpдың өзара 
сұхбаттасуы және мұғалім мен 
оқушы аpасындағы диалогтың 

оқушымен ақылдасуды дағдыға 
айналдырып, оқушы үнін ескеріп 
отыру маңызды деген шешімге 
тоқталдым. Яғни, тең дәрежеде 
сөйлесіп, оқушға өзіңнің кіші 
әріптесің ретінде қарауды құп 
көремін. Өйткені оқу үдерісінде 
оқушы үні ескерілгенде ғана, 
оқушы сабаққа белсенді қатысып, 
материалды терең меңгеретіні 
мәлім. 

Мен сaбaқтаpымдa жaғымды 
көңіл-күй орнатудың әртүрлі 
тәсілдерін қолдануға тырысатын 

түсінемін. Сондықтан да, оқушы 
өз міндетін жақсы атқарудың 
жолдарын қарастыруға талпына-
ды және қызығады. 

Дәстүрлі сабағымда сынып 
оқушыларын жалпы қарап, тап-
сырмаларды бір деңгейде берсем, 
бүгінгі таңда талантты және да-
рынды балаларды оқыту бары-
сында әр оқушының қабілеті мен 
деңгейіне мән беру керек екенін 
түсіндім. Себебі, әp мұғалiм бaлa 
бойындағы дарындылықты ашу-
ды өз сабағынан бастайды.

өздеpіне деген сенімдеpін және 
пәнге деген қызығуын арттыpa 
білуім керек деген ой түйдім.

Оқушылapдың көшбас шы-
лық дағдыларын қалыптастыру 
өте маңызды. Өз сабақтарымда 
топтық жұмыс бере отырып, 
өзaрa сыйлaстық, біp-біpіне өз 
пікіpін дәлелдеп, түсін діpе білу 
дaғдылapын дaмытуғa болaтынын 
түсіндім. Жас еpекшеліктеpіне 
сaй, қaбілет теріне қaрaй күрде-
лірек тaпсыр малap беруді ойлaс-
ты руды жоспapлaймын.

Бұрынғы сaбaқтapымда сыни 
ойлaуға көп мән беpмейтін едім, 
енді оқушылapға сыни ойлaуға 
тaпсырмaлapды сaбaқтapымда 
тaқырыпқa бaйлaнысты көбірек 
қолдануым керек екенін түсіндім. 

Деңгейлік курстар бітіріп, 
алған теорияларын тәжіри-
бесінде қолданып жүрген әріп-
тестерімнен дәстүрлі  сабақ 
пен топтаса отырып өткізілген 
с а б а қ т ы ң  а й ы р м а ш ы л ы ғ ы н 
сұрағанымда, олар ойын бы-
лай жеткізді: дәстүрлі сабақта 
оқушы өзі  үшін ғана жауап 
береді, ал топтық сабақ өткізе 
бастағаннан бері тапсырмалар-
ды орындағанда топ үшін жауап 
беру балаларда ынтымақтастық, 
бірін-бірі құрметтеу дағдысын 
қалыптастырды. Бұрын оқушыны 
мұғалім бағалайтын, қазір оқушы-
лар бір-бірін бағалау мүмкіндігіне 
ие болды, дәстүрлі сабақ кезінде 
бір-біріін тыңдамай, кейде жазуға 
ерінетін, сабақты дұрыс ұқпа-
ған дықтан зерігіп отыратын оқу-
шылар, топтасып оқығаннан 
кейін бір-бірін тыңдауға, ережеге 
бағынуға үйренді.

О с ы н д а й  п і к і р л е р  м е н 
командалық рух бұл әдісті тиімді 
пайдалануға болатынына көз 
жеткізді. Сабақ соңында міндетті 
түрде пікірлерін екі жұлдыз, бір 
ұсыныс ретінде айтып отыру, 
оқушыларды сыни тұрғыдан 
ойлауға, сындарлы сөйлеуге ын-
таландырды, басқалардың идея-
сын құрметтеуге және бағалауға 
дағдыландырды әрі оқушылардың 
пәнге қызығушылығы артыраты-
нын жақсы түсіндім.

Ең бастысы, оқушылар бір-
біріне бауыр басып, өзін және 
жолдастарын бағалай біледі. 
Олардың бойында өздеріне де-
ген сенімділік пайда болды, 
құлшыныстың, белсенділіктің 
артатынын байқадым. Менің 
мақсатым – оқушыларға тек білім 
беріп қана қоймай, сонымен бірге 
оқушы бойында адамгершілік 
мінез-құлық қалыптастыру.

Эльмира РАПИЛОВА, 
№178 лицейдің Қазақ тілі мен 

әдебиеті мұғалімі.
Алматы

ОҚУШЫЛАРЫМА 
ӘРІПТЕС РЕТІНДЕ ҚАРАЙМЫН

Жасым елуді өкшелесе де, заман ағымынан қалып қоймай, әлі де 
болса білімімді шыңдаудан жалыққан емеспін. Біріншіден, «өзім 
осы курста не үйренмін? Осы оқуға келгендегі мақсатым не? Ертең 
мектебіме барып осы оқығандарымды іс-тәжірибемде қолданып, 
әріптестеріммен қалай бөлісемін» деген ой мені күнделікті мазалады. 
Елге оқығанымды жеткізу – менің басты мақсатым.

шәкіpттердің өзіндік ой-пікірін 
жүйелі дамытуына көмектесетін 
а м а л  е к е н і н  м е ң з е й д і .  Б ұ л 
модульді іске асыpу мақсатында 
өз сабағымда «Жақтаушы – дат-
таушы», «Оpтадағы қаламсап», 
«Автоp оpындығы» тәсілдеpін 
қолдандым.

 Осы бағдаpлама аясында 
оқушылаpға сыни ойлау, жоғаpы 
деңгейдегі сұрақтаpға жауап беpуі 
мен сұрақ құра алуына, еркін 
сөйлеуге, өз ойлаpын дәлелдеуге 
дағдыландыру керектігін түсіндім. 
Бұл идеялаpды өз сабақтарымда 
«Әңгіме кестесі», «Айдapлар 
құpу», Венн диaгpaммaсы әдіс-
тәсіл деpі apқылы жүзеге aсыpуды 
көздеймін.

Әpине,  мұғaлім өзі  сыни 
ойлaй aлсa, оның шәкіpті де 
сыни тұpғыдaн ойлaй aлaды. 
Сон  дықтан мұғaлім үнемі дaму 
үстінде, ізденісте болу керек деп 
есеп теймін.Ол үшін оқушы-
лapды оқу үдеpісінің бaрлық aс-
пектілеpіне белсенді қaтыс тыpып, 
олaрды өзінің болжaмдaры мен 
сұpaқтaрын тұжыpымдaтып, біp-
біpіне кеңес беpгізіп, өз aлдынa 
мaқсaт қойғызып, aлынғaн нәти-
желеpді қaдaғaлатып, идеялapмен 
экс пеpимент жaсaтып және қaте-
леpді оқудың aжыpaмaс бөлігі 
екендігін түсіндіpіп, тәуекелге бел 
буғызу керек.

 Осы орайдa, «Оқушы нені 
оқығысы келеді? Қалай оқығысы 
келеді?» деп өзіме сұрақтар қойып, 
ойлана бастадым. Нәтижесінде, 

болдым. Ең алдымен сыныптың 
татулығын қалыптастыру, бірігіп 
жұмыс жасау, бір-біріне деген 
құрметтері артуы мақсатында 
топқа бөлуден бастадым. Соның 
і ш і н д е  « Р а п п о р т » ,  « Ы с т ы қ 
алақан», «Мен сізді көргеніме 
қуаныштымын, себебі...» әдістері 
оқушыларға жағымды көңіл-күй 
сыйлайды.

Топқа бөлініп жұмыс істеген 
оқушылар арасында бір-біріне де-
ген сенімділік және ұйымшылдық 
пайда болды. Бұл бұрынғы өзіміз 
өтіп жүрген дәстүрлі сабаққа 
қарағанда, тиімділігін, оқушының 
сабаққа деген ынтасын ашаты-
нын байқадым. 

О қ у ш ы л а р ғ а  д е г е н  к ө з -
қарасым да өзгере бастады. 
Теориялық білімімді практи-
камен ұштастыру барысын-
да оқушының өзін және өзгені 
бағалауы – оқушыға артылған 
жауапкершілік, сенім екенін 

Мұғалім күнделікті саба-
ғында оқушыға тапсырма -
ларын күрде лендіре  беріп, 
бағыт-бағдар көр сетіп отыру-
ды дағдыға айналдыру керек. 
Себебі, оқушы бұл тапсырма-
ны орындағанда оқулық мате-
риалдарымен шектеліп қана 
қоймай, ойланып, ізденіп жа-
уап беруге тырысты. Мысалы: 
«мәтіннен негізгі және қосымша 
ойды анықтау»тапсырмасында 
жоғары деңгейдегі сұрақтарға 
жауап беру, А, В қатарындағы 
о қ у ш ы л а р ғ а  т а қ ы р ы п т ы 
қ о р ы т ы н д ы л а у  б а р ы с ы н д а 
«Бес жолды өлең», С қатарын-
дағы оқушыларға сөзжұмбақ 
құрастыруды, жалпы сыныпқа 
тест тапсырмасын ұсынамын деп 
жоспарладым.

Н ә т и ж е с і н д е ,  қ a б і л е т т і , 
д a р ы н д ы  о қ у ш ы л a p д ы  д ә л 
тaбa біліп, әpқaйсысынa жеке 
тұлғapетінде қaрaп, олapдың 

 TÁJIRIBE

Алматы көпсалалы колледж кітапханасында 1 
желтоқсан – Тұңғыш Президент күніне орай «Ел 
тірегі – Елбасы» атты дөңгелек үстел өтті. Іс-шара 
барысында студенттер Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш Президенті Н.Ә.Назарбаевтың өмір 
жолы туралы «Бала Нұрсұлтан», «Менің Тұғыш 
Президентім», «Елбасы кітаптары – ел мұраты» 
және «Елбасы туралы біз білмейтін қызықты дерек-
тер» тақырыбында баяндамалар және презентация 
дайындап, тәуелсіздік жылдарындағы еліміздің 
басты жетістіктеріне тоқталды.

Іс-шараға «Есеп және Аудит» мамандығының 3 
курс студенттері және «Дизайн» мамандығының 2 
курс студенттері белсене қатысты. Шара барысында 
кітапханада «Елбасы – ел тірегі» атты кітап көрмесі 
ұйымдастырылды. Көпсалалы колледж деген 
атының өзіне лайықты білім беру мекемесінің жан-

жақты екенін ескере отырып, көрмеде Елбасының 
өмір жолы, тоқсаныншы жылдардан бастап аймаққа 
жасаған әрбір сапарынан сыр шертетін кітаптар 
қойылды. Сонымен қатар, Елбасымыздың ірі 
өндіріс ошақтары мен өзге де маңызды нысандар-
мен танысып жүрген сәті бейнеленген суреттері, 
«Қазақстан Рес публикасы Президентінің Қазақстан 
халқына арнал ған Жолдауы» және «Нұрсұлтан На-
зарбаев – Қазақстан Респуб ликасының Тұңғыш 
Президенті» атты электрондық кітапханадағы 
мәліметтер базасына кірген Н.Назарбаевтың өмірі 
мен қызметтік жолы туралы библиографиялық 
жазбалар ұсынылды.

Гүлнара ЖАНАТҚЫЗЫ
Алматы көпсалалы колледж 

кітапханасының меңгерушісі 

ЕЛ ТІРЕГІ – ЕЛБАСЫ
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Недавно Женис Байхожа на страницах Central Asia Monitor опубли-
ковал очередной шедевр под названием «Казахские зиялы кауым 
решили возвысить родной язык, «унизив» русский?»
Он сразу берет «быка за рога»: «Представители национальной ин-
теллигенции, активно поучаствовав в освоении десятков миллиардов 
тенге, выделенных государством на продвижение казахского языка 
и всего, что с ним связано, сегодня вынуждены констатировать от-
сутствие результата. Но вместо того, чтобы покопаться в себе, они все 
чаще называют виновником сложившейся ситуации другой язык – рус-
ский. Мол, пока не будет устранен конкурент в его лице, казахский так 
и не сможет занять подобающее ему место». 

Давайте, попробуем выяс-
нить, что здесь является правдой, 
а что – ложью. 

Во-первых, «освоением» за-
нимаются госчиновники, а их 
всех назвать «представителями 
национальной интеллигенции» 
довольно  трудно. Во-вторых, 
автор пишет: «вместо того, чтобы 
покопаться в себе». Вот, он, без-
апелляционный, не терпящий 
возражения тон! 

Ладно, пойдем дальше. «Ме-
нее чем через два месяца истечет 
срок действия государственной 
программы развития и функцио-
нирования языков в РК. ...данная 
программа более чем на 90 про-
центов посвящена казахскому 
– его изучению, продвижению, 
внедрению, расширению сферы 
применения». 

Да, в этой Программе мно-
го чего было написано. Но как 
говорил один наш политолог: 
«Вообще все наши гос про граммы, 
и не только касающиеся языка, 
приносят больше вреда, чем поль
зы». Почему, не задумы вался 
господин политолог? Потому что 
их готовят русскоязычные казахи. 
Например, «Программа развития 
языков на 2011-2020 годы» была 
подготовлена только на русском 
(!) языке. 

И с ходу не определишь, чего 
тут больше – наивности и не-
понимания постановки вопроса 
или все-таки двуличия и подмены 
понятия? Скорее всего, второе, 
потому как это пишут взрос-
лые, солидные люди в солидных 
русскоязычных газетах. Почему 
двуличия? 

Потому что, кто более или ме-
нее занимается вопросами языка, 
тот прекрасно знает, что в этой 
проблеме самое главное – необ-
ходимость. Это – основа основ! 
А в Программе не было сказано 
ни слова об этой необходимости! 
Потому и не могла, да и не может 
никогда принести пользу это 
Программа. 

Будет необходимость в из-
учении языка, тут же появится 
потребность во всех этих курсах, 
хороших словарях, самоучителях 
казахского языка и т.д. В со-
ветское время во всех высших и 
средних  технических учебных  
заведениях все предметы велись 
только на русском языке. Де-
лопроизводство на русском! И 
тогда мы были вынуждены денно 
и нощно сидеть, в пожарном по-
рядке изучать русский язык. И 
никто не спрашивал на это со-
гласие казахского народа, а мы 28 

лет только этим и занимаемся, и 
именно из-за этого 28 лет топчем-
ся на месте.

Вместо того, чтобы посмо-
треть правде в глаза, Женис 
Байхожа далее пишет: «Но что 
сегодня предлагают казахские 
ученые-филологи, писатели, 
журналисты – те самые люди, 
которые имеют непосредствен-
ное отношение к реализации на-
званных программ и проектов (? 
– Ө.А.), к освоению выделенных 
на эти цели средств (кое-кто из 
них, думаю, получил и свой ге-
шефт)?  Приведу лишь несколько 
цитат из выступлений известных 
представителей национальной 
интеллигенции – в собственном 
переводе с казахского языка.

Ерден Кажыбек, директор Ин
ститута языкознания им. А. Бай
турсынова (при Министерстве 
образования и науки РК): 

«На мой взгляд, в нашей стра-
не не должно быть деления на 
казахские и русские школы… В 
Казахстане все школы должны 
быть казахскими. Не должно 
быть понятия «русская школа». 
Наверное, могут быть школы с 
углубленным изучением русского 
или китайского в качестве вторых 
языков».

Казыбек Иса, основатель и 
руководитель ряда изданий, заме
ститель председателя партии «Ак 
жол», имеющей представитель-
ство в парламенте: 

«Чтобы казахский стал язы-
ком межнационального обще-
ния, мы должны принять За-
кон о государственном языке, 
обязывающий использовать его 
повсеместно. Чтобы он обрел 

особый статус, пора исключить из 
Конституции РК пункт 2-й статьи 
7, касающийся русского языка 
(о его использовании наравне с 
казахским – прим. авт.). Это тре-
бование народа сначала должна 
поддержать Ассамблея народа 
Казахстана. Парламент, обще-
ственно-политические силы, 
наша интеллектуальная элита 
должны проявить мужество» (из 
выступления на первом заседа-
нии Национального совета обще-
ственного доверия – НСОД).

Улыкбек Есдаулет, поэт, пред
седатель Союза писателей Казах
стана: 

«В 7-й статье нашего Основ-
ного закона есть пункт 2, кото-
рый гласит, что русский язык 
должен применяться наравне с 
казахским. И это – именно то, что 
портит все. Россия для нас ино-
странное государство. Поэтому 
русскому языку в нашей стране 
надо обучать как иностранному». 
(То есть, по сути, он, как и Кажы-
бек, предлагает лишить русскоя-
зычных детей в РК возможности 
получать знания по школьным и 
вузовским предметам на родном 
для них языке)».

Что здесь не нравится госпо-
дину Байхоже? В Германии 5-6 
миллионов турок, но ни одной 
школы на турецком языке. В про-
шлом году на просьбу президента 
Турции Эрдогана по этой про-
блеме канцлер Германии Ангела 
Меркель сказала как отрезала: «И 
не мечтайте!..» Даже в соседней 
России ни одной школы на ка-
захском языке, хотя казахов там 
проживают около миллиона. Во 
всем мире так. А почему у нас не 
должно быть так, как у всех?..

Во-вторых, никакого «офи-
циального» русского языка, как 
любят писать некоторые наши 
соотечественники, у нас нет, 
есть только «в государственных 
организациях и органах само-
управления наравне с казахским 
официально» употребляемый 
русский язык. Он не только не 
официальный, но и не равный 
государственному. Он вообще не 
имеет никакого статуса! 

Читайте постановление Кон-
ституционного Совета об этом. 

Что касается «наравне», это было 
просто констатацией фактов, да-
нью реалиям тогдашнего време-
ни. Но это абсолютно не значит, 
что конституционные нормы не 
должны меняться, что они долж-
ны оставаться неизменными во 
все времена, во веки веков. Давно 
надо было менять эту статью в 
Конституции, и она все-таки 
будет убрана оттуда, рано или 
поздно. Чем раньше, тем лучше. 
Для всех нас.

Читаем далее. «С больной 
головы на здоровую. Но кто несет 
ответственность за сложившуюся 
ситуацию, за то, что тридцать 
лет независимости и значитель-
ные финансовые вложения со 
стороны государства в развитие 
казахского языка оказались без-
результатными? Наверное, в том 
числе и даже в первую очередь 
сами представители националь-
ной интеллигенции. Однако об 
этом они, судя по отчетам, не 
говорили. Не удалось обнаружить 
в их выступлениях и конструктив-
ных предложений по поводу того, 
как можно повысить конкурен-
тоспособность казахского языка. 
В основном звучало то же самое, 
что и прежде: предоставить ему 
дополнительные преференции 
(а, значит, и соответствующее 
финансовое обеспечение), обя-
зать все население изучать его… 
В принятой по итогам форума 
резолюции так и написано: вме-
сто «долга», как сейчас, законода-
тельно закрепить «обязанность» 
каждого гражданина РК овладеть 
государственным языком».

Когда казахи требуют, чтобы 
их язык, язык государствообразу-
ющей, титульной нации должен 
стать полнокровным государ-
ственным языком, все понятно, 
это их законное право. Во всем 
мире так. Граждане любой страны 
обязаны знать государственный 
язык. Этот вопрос даже не обсуж-
дается. Даже прежде чем получить 
гражданство, вы обязаны знать 
его и сдавать экзамен. В той же 
России такой порядок. О чем тог-
да речь, господа?

Действительно, с больной 
головы на здоровую... 

Далее автор опять ударяется 
в двуличие или лукавит, если 
сказать помягче, занимается под-
меной понятий, когда делает вы-
вод: «Да и вообще, неужели эти 
люди до сих пор не поняли, что 
административными методами, 
путем принуждения языковую 
проблему не решить, что повы-
сить конкурентоспособность и 
востребованность казахского 
можно только системными, кро-
потливыми, а в чем-то даже под-
вижническими усилиями? Име-
ются в виду модернизация языка, 

его адаптация к современным 
условиям, создание на нем само-
го разнообразного контента и т.д. 
Впрочем, на данную тему и автор 
этих строк, и другие журналисты 
нашего издания писали не раз – 
например, в статьях «Казахский 
язык: будем продолжать «махать 
шашками» или займемся делом?», 
«Станет ли казахский язык для 
нас тем же, чем в свое время был 
русский?» и других. Так что не 
стану повторяться…»

Действительно, повторяться 
не стоит, потому что он и ему по-
добные всю жизнь только этим 
и занимаются, что повторяются. 
А почему они этим занимаются?

Во-первых, они отрабатывают 
свой хлеб. Думается, это понятно 
всем.

Во-вторых, когда я слышу 
такие разговоры, как «Имеются 
в виду модернизация языка, его 
адаптация к современным усло-
виям, создание на нем самого раз-
нообразного контента и бла, бла, 
бла», мне вспоминается история 
народа кечуа, единственных по-
томков могущественных некогда 
майя, доживших до конца XIX 
века, как сейчас принято гово-
рить, в конкурентоспособном 
виде, когда они освободились от 
испанского колониализма. 

Этому народу Всевышним была 
предоставлена великолепная воз
можность построить свое само
бытное национальное государство. 
Но вот только возникла загвоздка 
– элита кечуа была обучена и 
воспитана на испанском языке. 
И эта элита под любым пред-
логом тянула переход на язык 
государствообразующей нации, 
вследствие чего сложилась аб-
солютно такая же ситуация, что 
сейчас у нас! Но почему элита не 
хотела переходить на свой родной 
язык? Только лишь потому, что 
жить ей на испанском языке было 
привычно. Комфортабельно. Элита 
все понимала, но не хотела менять 
себя. Это же такой адский труд! 
Зачем?! В итоге на политической 
карте мира появилось еще одно 
испаноязычное государство под 
названием Перу. А кечуа канули 
в Лету…

Ну не хочет в тысячу первый 
раз возрождающийся из пепла ка-
захский народ повторить историю 
этого одного из самых несчастных 
в истории народов мира. Не хочет 
он упустить эту тысяча вторую 
и последнюю, неповторимую, 
единственную возможность по-
строить свое национальное госу-
дарство. 

И построит, Бог даст. Несмо-
тря ни на что. Ведь собака лает, а 
караван идет. 

Өмірзақ АҚЖІГІТ

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ 
КАЗАХСКОМУ ЯЗЫКУ?
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Так и в данной ситуации:  как 
бы ни были ясны необходимость, 
преимущества, естественность, 
комфортность существования 
человека в собственной языковой 
среде, все они легко разрушаются  
при столкновении с реальным по-
ложением дел – казахи не хотят 
говорить на родном языке. Речь, 
конечно же,  идет о так называ-
емых русскоязычных казахах, 
владеющих, в лучшем случае, раз-
говорным казахским. 

Бросим беглый взгляд на исто-
рию вопроса с тем, чтобы по-
пытаться понять, не были ли при 
попытках решить языковую про-
блему упущены из виду какие-ли-
бо важные ее составляющие. 

Итак, главным препятствием 
для полноценного функциони-
рования казахского языка в Ка-
захстане видится национальный 
нигилизм, выступающий ярким 
признаком колонизированного 
сознания. Национальный ниги-
лизм выражается в представле-
ниях об ущербности собственной 
культуры, ее неспособности со-
ответствовать требованиям сегод-
няшнего дня; в предпочтении, 
которое отдается инокультурным 
стратегиям. Приведем характер-
ные суждения, которые произрас-
тают на такой почве.

1. Казахский язык не может 
адекватно отражать реалии совре-
менного техногенного мира. Зачем 
тратить усилия и средства, чтобы 
создавать, к примеру, казахский 
google? – Таким способом  пыта-
ются найти якобы объективные 
основания для того, чтобы оправ-
дать отсутствие собственного ин-
тереса к судьбе языка.  

2. На сегодня нет эффективных 
методик преподавания казахского 
языка. – Трудно вообразить более 
неловкую отговорку. Разве мы 
не живем в стране, государствен-
ный язык которой – казахский. 
У нас есть телевидение, радио, 
вещающие на нем; есть, наконец, 
весомый процент населения, ко-
торый является носителем этого 
языка. Ссылки на несовершенство 
обучающих методик словно осно-
вываются на вере в существование 
волшебных таблеток, которые 
позволяют овладеть языком безо 
всякого труда. 

Но казахский язык ничем не 
отличается от других языков: что-
бы изучить его,  нужно приложить 
серьезные усилия и старания. Не-
трудно догадаться, что в такой си-
туации изучение казахского язы-
ка  видится как жест одолжения: 
«Я изучу казахский, если будут 
созданы совершенные языковые 
тренинги, которые чудесным об-
разом гарантируют идеальные ре-
зультаты, поскольку я не намерен 
тратить на этот процесс время и 
силы». 

3. Что мне даст изучение ка-
захского языка? Прибавку к зар-
плате? Продвижение по службе? 

защитнике Родины. Героический 
эпос представляет собой квинтэс-
сенцию казахского свободолюби-
вого духа. 

Эти произведения, дошедшие 
до нас в стихотворной форме, 
являются прекрасными литера-
турными творениями, они откры-
вают мир казахской традиционной 
культуры: богатство и образность 
языка, тайны сакральной мифо-
логии. Многие ли из нас знают пе-
рипетии судеб эпических героев? 

Возможно, их образы ассо-
циируются в основном с возвы-
шающимися над мирской суетой 
величественными скульптурными 
памятниками, сооруженными  из 
камня, отлитыми из бронзы. В то 
время как казахский эпос пове-
ствует об их  живых, оригинальных  
характерах, кипении драматич-
ных, шекспировских страстей. 

Среди многих героев выбор 
пал на Кобланды батыра, потому 
что эпос «Кобланды батыр» яв-
ляется наиболее известным клас-
сическим произведением своего 
жанра, достаточно хорошо изучен-
ным на сегодняшний день в от-
ечественном литературоведении. 
«Кобланды батыр» традиционно 
открывает издаваемые сборники 
казахских героических эпосов.   

Можно ли полюбить то, чего 
не знаешь? Очевидно, что нет. Для 
того чтобы сделать шаг навстречу 
национальной культуре, стоит 
проявить к ней интерес. Результа-
ты  будут стоить  затраченных уси-
лий. И конечно, нет ни малейшего 
сомнения в том, что после такой 
впечатляющей интеллектуальной 
работы участники проекта овла-
деют казахским языком на уровне 
его грамотных, продвинутых  но-
сителей. 

Проект «Кобланды» наизусть» 
является также и тренингом, вос-
питывающим лидерские качества. 
Он может оказать существенное 
влияние и на наши собственные 
представления о национальном 
характере, выдвигая на первый 
план  такие черты, как настойчи-
вость, трудолюбие, умение анали-
зировать и решать любую, самую 
сложную и запутанную, на первый 
взгляд, ситуацию.  

Гуманитарная традиция, ос-
нованная на мастерстве владения 
словом, всегда была очень важна 
для казахской культуры. Вместе 
с  потерей этого великолепного 
языкового богатства  на много 
порядков обеднела и современная 
казахстанская культура. Но вос-
становить утраченные гармонии 
еще можно, и это в наших силах. 

Представляется, что «Коблан-
ды» наизусть» станет одним из 
интереснейших гуманитарных 
проектов, нацеленных на развитие 
государственного языка в Казах-
стане. (Опубликовано «National 
Business», 2009, №3 (64))

Земфира ЕРЖАН

Казахский язык в Казахстане, спустя 18 лет со времени  обретения 
страной независимости не стал языком общения для значительной 
части самих казахов. Тому есть самые разные причины,  все они, в 
общем-то,  известны и многократно вербализованы. Но знание и по-
нимание не всегда становятся руководством к действию. Kieli7su попы-
тался разобраться в этом вопросе.

– Казахский язык выступает как 
предмет торга, иначе именуемого 
разработкой системы мотивации. 

Таким образом, казахский 
язык отчужден от части его пред-
полагаемых этнических носи-
телей, он не является для них 
естественным идентификацион-
ным национальным признаком. 
Проблема нежелания этой группы 
казахов знать родной язык и гово-
рить на нем есть проблема деваль-
вации и непривлекательности в их 
глазах ценностей национальной 
культуры, ее прошлого, настояще-
го и будущего. 

Из чего следует простой вывод 
– казахский язык до тех пор будет 
бытовать в виде декоративного, 
политкорректного элемента со-
временного казахстанского обще-
ства, пока не будет реанимирова-
но национальное самосознание. 
Пока не будет осознано то, что  
ставшие привычными  менталь-
ные стереотипы лишают вну-
тренней свободы – свободы быть 
собой, свободы полноценного 
существования в собственном на-
циональном пространстве. Пока 
не станет очевидной пагубность 
разделения казахов по языковому 
признаку. 

Обратимся к той части казах-
ской культуры, представители 
которой находятся на другом по-
люсе языковых предпочтений. 
Скажем сразу – крайне наивно 
было бы полагать, что в таких не-
простых условиях состояние ка-
захского языка может напоминать 
заповедный цветущий оазис. К 
сожалению,  здесь более уместно 
сравнение с территориями, под-
вергшимися опустыниванию.   

В современном казахском 
языке все более отчетливо про-
являются процессы креолизации, 
выражающиеся в  изменении ха-
рактерных грамматических, орфо-
эпических норм,  калькировании. 
Казахский начинает утрачивать 
свою органическую природу, при-
обретая черты механистически 
сконструированного, неживого 
языка. Чтобы убедиться в этом, 
достаточно прислушаться, как 
говорят по-казахски в ряде элек-
тронных СМИ.  

Сегодня, когда  представите-
ли первого поколения казахов, 
выросших без знания родного 
языка, достигли в среднем  50 лет,  
можно, наверное,  с известной 
степенью обоснованности судить 
о том, насколько результативным 
оно оказалось. 

Если вести речь, к примеру, о 
национальном искусстве, то скло-
няешься к мысли о том, что раз-
деление казахов на русскоязычных 
и казахоязычных оказало скорее 
деструктивное влияние на про-
цессы становления современной 
казахстанской  культуры. Есть ли у 
нас достижения мирового уровня в 
сфере гуманитарной мысли, в ис-
кусстве, литературе, независимо 
от того, на каком языке созданы 
эти произведения – казахском или 
русском? Не являемся ли мы все-
го-навсего безнадежно отсталой 
культурной провинцией, пребыва-
ющей в состоянии гуманитарного 
кризиса? 

Ответы на эти вопросы долж-
ны искать наши  мыслители, фи-
лософы, исследуя законы функ-
ционирования, с одной стороны,  
гармоничных,  жизнеспособных, 
с другой – химерических культур. 

Проблем, на самом деле,  очень 
много. До сих пор не разработана 
теория культурного процесса, жи-
выми свидетелями и участниками 
которого мы все являемся. 

Но есть и хорошая новость – 
начать менять ситуацию можно 
уже сейчас, не дожидаясь,  пока 
будут поименованы все совре-

менные культуросозидающие и 
энтропийные тенденции. 

Памятуя о том, что предпола-
галось найти ресурс, до сих пор не 
использовавшийся в ходе реализа-
ции языковой политики, обратим-
ся к конкретному социальному 
слою – просвещенной политиче-
ской, бизнес и культурной элите. 
Ставка на элиту делается потому, 
что  важной порукой сохранения, 
дальнейшего развития и восста-
новления надлежащего статуса 
казахского языка является личное 
участие в этом процессе граждан, 
в полной мере осознающих свою 
ответственность перед будущим 
страны.  

В целях демонстрации реши-
тельного намерения отказаться 
от роли пассивного наблюдателя 
и стать активным участником 
создания гармоничного культур-
ного пространства Казахстана 
Гуманитарная секция издания 
«National business» инициировала 
национальный проект изучения 
казахского языка «Кобланды» 
наизусть». 

При разработке этого проекта 
учитывалось, что его суть должна 
быть адекватна драйву и энтузи-
азму, с которым  его участники 
берутся разрубить гордиев узел 
сложной языковой проблемы, а 
потому содержать в себе извест-
ные элементы экстраординар-
ности. В ходе проекта его участ-
ники учат наизусть литературное 
произведение, содержащее более 
6000 поэтических строк… Во вре-
мя обучения будут проводиться 
съемки документального сериала, 
который позволит познакомиться 
с этой  оригинальной методикой  
широкой общественности. 

По нескольким причинам в 
качестве предмета изучения было 
выбрано произведение жанра 
героического эпоса. Созданный 
несколько столетий назад и со-
провождавший жизнь казахского 
этноса вплоть до ХХ века, по 
достоинству оцененный совет-
ской культурологией казахский 
эпос  предстает своеобразной 
энциклопедией жизни народа, 
национального мировоззрения. 
Именно  героический эпос  фор-
мировал представления о герое, 

КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК –
ДЛЯ ЭЛИТЫ
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В сентябре вышел в прокат фильм «Томирис»: он вызвал интерес к 
истории Степи, окутанной легендами, в которых можно найти ра-
циональные зерна образа жизни, быта, семейного уклада древних 
номадов, созвучные образу жизни, менталитету, языку современных 
казахов. В том числе – место и роль женщины в Степи. 
Об этом мы поговорили с исследователем Торегали Казиевым, авто-
ром книг «Акбулак – прародина скифских царей», «Сердце Мира», 
«Казах держал на плечах Небо», «Во главе Великой Сарматии» и др. 
Исследовательский подход Казиева: исторические данные по редким 
источникам, данные археологии, анализ по языкам, сравнительно-со-
поставительный анализ с современной жизнью потомков номадов. В 
этом новизна и оригинальность объяснений исторических парадоксов.

Торегали КАЗИЕВ:

СВОБОДУ СТЕПНОЙ 
ЖЕНЩИНЫ НИКТО 

НЕ ОТНИМАЛ

– Токе, амазонки, степные во
ительницы, царица Томирис и т.д. 
– такая тематика европейцами 
нередко подавалась как миф, экзо
тика или пережитки матриархата.  

– Да, не знающие степной 
жизни ученые выдвигают по-
рой какие-то фантазии о некоем 
древнем матриархате. А дело об-
стояло буднично: после смерти 
мужа некоторые наши праматери 
занимали место умершего мужа в 
управлении обществом, так как 
этого требовали окружающие в 
целях сохранения баланса уста-
новившихся на тот момент инте-
ресов наличествовавших родов, 
кланов, семей и т.д. 

По примерам цариц Томирис 
и Зарины видно, что это было 
именно так. У степняков, как бы 
их древние авторы не называли 
– скифами, саками, сарматами, 
массагетами, аланами и т.д., по-
ложение женщин в обществе было 
высокое, и они умели воевать, 
трудиться и управлять не хуже, 
чем мужчины. 

Такого высокого положения 
женщин не отмечено ни у одного 
народа: индийского, иранского, 
ближневосточного и др. Обычно в 
тех странах место женщины было 
в гареме, на кухне, у люльки, за 
стиркой, уборкой помещений, 
нередко в одежде с черным по-
крывалом. Прятали друг от друга 
лица даже сестер, так как они на 
двоюродных сестрах женились…  

– Влияли ли образ жизни и 
обычаи в Степи на положение жен
щины?

– Конечно. В Степи соблюда-
ли обычай жеті ата, невест брали 
издалека, друг друга уважали, це-
нился каждый человек и все дети 

воспитывались тружениками и 
воинами. Сыновья и дочери с ма-
лых лет скакали на конях, умели 
пользоваться оружием, пасти и 
охранять скот, владели всеми до-
ступными ремеслами, обычаями 
и культурным богатством своего 
народа. 

Когда муж находился в пути, 
жена оставалась за него и решала 
все вопросы ведения хозяйства, 
ибо доверить их больше было не-
кому. Если нападал враг, матери и 
дочери брали в руки мечи и луки 
со стрелами, изрубали и расстре-
ливали нападавших. Ведь в степи 
невозможно было спрятаться за 
крепостными стенами, поэтому 
полагались только на себя.

– Положение женщины акту
ально и для нашего времени, когда 
на смену девушек с непокрытой го
ловой приходят девушки и девочки 
в хиджабах и даже никабах...

– Да, под влиянием опреде-
ленных обстоятельств менялось 
и положение женщин. Например, 
археологические данные говорят 
об изменении роли женщин в сар-
матском обществе. Вот сведения 
из капитального труда Института 
Археологии СССР «Степи евро-
пейской части СССР в скифо-
сарматское время». 

 О савроматском, раннесар-
матском периоде: «…около 20% 
женских савроматских могил 
VI-IV веков до н.э. Поволжья и 
Приуралья содержит оружие (на-
конечники стрел, мечи, копья)».

 А о позднесарматском (алан-
ском) периоде пишется так: «…в 
женских могилах орудия труда, 
украшения, предметы туалета, 
амулеты… вооруженных женщин 
почти нет».

 Причина – в постепенном 
изменении взглядов степняков 
под давлением образа жизни в За-
падной Европе и на Востоке, где 
положение женщин было низким. 
Сарматы те страны завоевали, но 
за многие века стали поддаваться 
их социальным порядкам.

– Есть ли местные источники об 
известных женщинах?

– О наиболее талантливых 
праматерях есть источники, со-
хранились имена в наших ше-
жире, как и в сказаниях других 
стран. Например, племя Кете 
названо по имени праматери Ке-
тебике, род Ашебек из Таракты 
Табын назван по имени прама-
тери Ашебек и таких примеров 
немало. В шежире показывается 

имя мужа, но род зовет себя име-
нем великой праматери. При-
чина: после смерти мужа-хана 
они выходили замуж вторично и 
занимали пост умершего мужа, 
свершили много хороших дел 
для населения подвластных им 
территорий.  

Кетебике, например, отмечена 
в тексте «Авесты» как богиня Ана-
хита, а Ашебек как богиня Аши. 
Предки казахов воздавали почет 
предкам-аруахам, а иностранцы 
считали это почитанием богов, 
и это закрепилось в сказаниях, 
в том числе в «Авесте». Есть ут-
верждения исследовательницы 
«Авесты» Мэри Бойс о том, что 
«Авеста» сложена в степях восточ-
нее реки Волга – все названные 
там роды и сегодня тут живут.

СТЕПНЫЕ ЦАРИЦЫ

– Читая ваши книги, вспомни
лось раскрытие отрывка из «Или
ады» «Черпая кубком двудонным 
вино из сосуда златого» Максатом 
Байлы. «Комментаторы объясня
ют: «Кубок двудонный – кубок, 
имеющий под дном ножку с под
ставкой, как наши бокалы». По
тому что не имеют представления о 
такой посуде, какую казахи имеют 
до сих пор. Двудонным ковшиком 
с ручкой! Показахски называется 
ожау, саптыаяқ» (по книге «Илиада 
глазами тюрколога»)… 

– Действительно, многие не-
понятные для европейцев детали 
прошлого, связанного с «кен-
таврами», могут быть объяснены 
нами, потомками «кентавров». 
Историк Жумажан Байжумин 
пишет: «Засвидетельствованный 
античными авторами образ жизни 
и этнографические особенности 
скифо-сарматских кочевников 
эпохи раннего железа практи-
чески полностью едва ли не в 
мельчайших деталях совпадают с 
известными особенностями ма-
териальной и духовной культуры 
всех более поздних централь-
но-азиатских народов, включая 
казахское общество Нового вре-
мени».

Поэтому утверждения уче-
ных о том, что древние степняки 
имели иранские или индоевро-
пейские корни, не выдерживают 
никакого сравнения с буднями 
исторической  действительности. 
Ранние кочевники (саки, скифы, 
сарматы, аланы, гунны, массаге-
ты) и поздние кочевники казахи 

– это люди одной материальной и 
духовной культуры.

«Индоираноевропейцы» же, 
как и европейцы, о многих дета-
лях кочевничества даже понятия 
не имеют, ибо другой жизнью 
жили. 

– Расскажите немного о степ
ных царицах.

– О Томирис историк V в. до 
н.э. Геродот писал: «Царицей мас-
сагетов была супруга покойного 
царя. Звали ее Томирис».

 О царице Зарине по труду 
Ктесия отрывок из работы вос-
токоведа В.В.Григорьева «О скиф-
ском народе саках»: «Что касается 
до нравственного уровня саков, 
то весьма высокое мнение об этом 
дает нам образ их царицы Зарины, 
каким он является в рассказе Кте-
сия. Трудно представить себе что-
либо величественнее и вместе с 
тем привлекательнее этого образа, 
в котором высшие государствен-
ные способности, мужественная 
сила духа, решительность харак-
тера и глубокое чувство собствен-
ного достоинства соединяются с 
полнотой женственной нежности 
и высокой чистотой души. С ору-
жием в руках является она на поле 
битвы бок о бок со своим вторым 
мужем, разделяя его опасности… 
такими героинями были у саков, 
по Ктесию, все вообще жены».

 О сарматской царице Амаге 
рубежа 3-2 вв. до н.э. историк 
Полиэн писал, что она за сутки 
проскакала со 120 воинами более 
200 км и внезапно взяла штурмом 
ставку одного скифского царя, ко-
торый допускал несправедливо-
сти к соседнему городу, убила его 
и, поставив во главе того царства 
сына убитого царя, сказала ему: 
«Правь справедливо и не обижай 
соседей»!

БЕЛЫЕ ПЯТНА 
СКИФОВ ПО ГЕРОДОТУ
   
– Читал у Геродота, будто сво

их рабов скифы ослепляли изза 
кобыльего молока, которое они 
взбалтывали. 

– Да, у Геродота встречается 
фраза «всех своих рабов скифы 
ослепляют». Но у скифов, сарма-
тов и прочих прототюркских ко-
чевников Евразии рабов не было! 
Как отмечает Лев Гумилев, только 
в VIII в. при приходе арабо-иран-
ских порядков у тюрков слово 
«кул», «гул» стало приобретать 
понятие «раб». Изначально слово 

«құл» означало «Құдыреттің ұлы» 
– «Всемогущего сын»! Русские же 
даже до ХVII в. звали себя «сына-
ми божьими», но действующие 
цари и церкви в ХVII в. переиме-
новали их в «рабов божьих» и за-
гнали в крепостническое рабство. 
Цель создает средства. 

 У казахов до сих пор есть вы-
ражение «көзін жою», буквально 
– «глаза его уничтожить», «осле-
пить». А смысловое значение – 
«убить», «умертвить». 

Фактически в книге Геродота 
речь идет о попавших в плен, а 
не о рабах. Ослеплять пленников 
означало создавать себе труд-
ности, ведь жизнь у кочевника 
мобильная и с безглазыми нужно 
дополнительно возиться. Значит, 
дело шло об «умертвлении», но 
«умертвляли»-то не человека, а 
статус пленника! В древности это 
называли «вторым рождением»! 
Убивали статус пленника, рож-
дался свободный человек. Того 
бывшего пленника ставили к 
какому-то делу, присматривались 
и со временем он становился чле-
ном рода, женился и включался в 
шежире – примеры есть.

– Какие примеры еще можете 
привести такого рода непонима
ния скифов, что превращалось в 
легенды?

– Еще пример.  И сегод-
ня степняк может сказать: «...
әкемнің асын бердік, етін жедік», 
что означает «...мы провели по-
минки по отцу, умершему год 
назад. Мясо, посвященное ему, 

ели». Но человек, незнакомый с 
образностью казахского языка, 
может перевести буквально: «...
мы отцу ас дали, мясо его мы съе-
ли»! И Геродот в «Истории» так и 
пишет, что кочевники ели мясо 
своих стариков! Это о народе, 
который почитал старших как при 
жизни, так и после смерти – наше 
почитание аруахов (предков) тот 
же Геродот, те же греки считали 
почитанием богов! 

 Эти примеры привожу для 
того, чтобы при чтении работ 
историков читатели могли от-
личать реальные сведения от не-
адекватного перевода и истол-
кования. Книга Геродота очень 
информативна, но некоторые 
неоднозначные места в ней встре-
чаются. После просмотра фильма 
«Томирис» становится ясно, что 
«кентавры» с глубокой древности 
живут на родной земле и умели 
эффективно ее защищать!

…Весной 2006 г. я принимал 
участие в научной конференции 
в Оренбурге по ямной культуре 
бронзового века и слышал высту-
пление руководителя археологи-
ческого Института из Молдавии 
В. Дергачева. Он сказал: «…нельзя 
понять Степь, живя в лесу!». Суть 
исторической проблемы – что-
бы понять Степь, нужно жить в 
Степи.

- Торегали Абдуллаулы, боль
шое спасибо за интервью! 

Дастан ЕЛДЕС
d.eldesov@mail.ru

КАК ЗАРОДИЛИСЬ 
ЛЕГЕНДЫ О ТОМИРИС, 
СЛЕПЫХ РАБАХ И 
ПОЕДАНИИ СТАРИКОВ 
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ПРЕНИЯ 
И ПРИГОВОР

Казыгуртский районный суд в 
Туркестанской области 4 октября 
приговорил вывезенную спецслуж-
бами из Сирии казахстанку Аиду 
Амангельды к пяти годам лишения 
свободы, назвав ее виновной в 
«пропаганде терроризма или пу-
бличных призывах к совершению 
актов терроризма», «угрозах», «по-
сягательстве на жизнь сотрудника 
специального государственного 
органа». Подсудимая сказала, что 
не будет обжаловать приговор.

Аида Амангельды – дочь быв-
шего школьного учителя Марата 
Мауленова, выехавшего с женой 
и шестью детьми в 2015 году в Си-
рию. По словам родственников, 
Марат Мауленов погиб в Сирии 
в 2017 году. Его семья была до-
ставлена в Казахстан в мае 2019 
года в рамках операции спецслужб 
«Жусан».

На одном из последних заседа-
ний по этому делу Аида Амангель-
ды сказала, что хотела бы подпи-
сать процессуальное соглашение о 
признании вины, однако 4 октября 
прокурор сообщил, что по закону 
заключение такого соглашения на 
данном этапе разбирательства не-
возможно.

На прениях сторон прокурор 
Ерсин Алтаев заявил, что вина 
подсудимой «полностью доказана 
в ходе судебного следствия», в 
материалах дела подтверждается, 
что она, находясь в Сирии, «пропа-
гандировала терроризм, используя 
телекоммуникационные сети». 
Находясь под влиянием отца Ма-
рата Мауленова и старшего брата 
Нурдаулета Амангельды, она вы-
ехала в Сирию вместе с другими 
членами семьи и была причастна 
к деятельности террористической 
организации «Исламское государ-
ство», сказал прокурор. По версии 
обвинения, она агитировала род-
ственника вступить в ряды терро-
ристической организации. В обви-
нительном акте также говорится, 
что Аида Амангельды угрожала в 
письме сельскому имаму и пред-
ставителю комитета национальной 
безопасности, которые проходили 
потерпевшими по делу. Обвинение 

Она говорит, что не думала о 
том, что по возвращении в Казах-
стан из Сирии «их арестуют».

– Мы вернулись с целью по-
жить по-человечески в своей 
стране, на своей родной земле. 
Сейчас со мной двое младших 
детей. Пятилетний сын дома, 
девятилетний сын ходит в школу. 
Я устала. Такое ощущение, что 
все винят меня за отъезд в Си-
рию. Я попросила прощения за 
свой отъезд. Попросила проявить 
жалость. Что я могу еще сделать? 
– говорит женщина со слезами.

По словам Айгуль Нысан-
баевой, находившиеся в Сирии 
вербовщики уговорили ее мужа 
приехать с семьей.

Младший брат Марата Мау-
ленова тяжело переживает утрату 
своего родственника:

– Марат совершил ошибку, 
уехав в Сирию, но он был моим 
единственным братом. Мы всей 
семьей переживаем нелегкие 
времена. Нам очень тяжело. Тро-
их детей моего единственного 
брата осудили одного за другим. 
После каждого суда жена брата 
еле живая. Ее душевные раны 
не заживают. Но выхода нет, мы 
смирились со всем.

В июле 2018 года в комите-
те национальной безопасности 
Казахстана сообщили о том, что 
с начала войны на Ближнем Вос-
токе в Сирию и Ирак выехали 
около 800 граждан Казахстана. 
В ходе спецоперации «Жусан» в 
2019 году казахстанскими властя-
ми из Сирии в Казахстан были 
доставлены 516 человек, в том 
числе 360 детей. В отношении 
некоторых лиц, вернувшихся из 
Сирии, были возбуждены уголов-
ные дела.

Дилара ИСА

Адвокат подсудимой Мусабек 
Байжаркынов просил суд учесть, 
что Аида Амангельды уехала в 
Сирию под влиянием близких и 
искренне раскаивается в этом. 
Общественный защитник и мать 
подсудимой Айгуль Нысанбаева 
обратилась к судье с просьбой 
учесть слабое здоровье дочери и об-
легчить ей меру наказания. Судья 
Гульмира Рахимбаева вынесла при-
говор – пять лет лишения свободы.

ЖИЗНЬ СЕМЬИ ИЗ 
КАЗЫГУРТА В СИРИИ

В 2015 году бывший учитель 
русского языка Марат Мауленов 
выехал из Казыгуртского района 
вместе с семьей в Сирию. Находясь 
на Ближнем Востоке, он вместе с 
боевиками записал видеообраще-
ние с угрозами в адрес властей Ка-
захстана. Эксперты тогда говорили, 
что «пропагандистская машина ИГ 
начала менять свою тактику вер-
бовки в Центральной Азии: теперь 
побуждает жителей Центральной 
Азии приехать со своими семьями». 
В 2017 году ИГ начало проигрывать 

в сражениях, неся большие потери. 
Оставшиеся в живых женщины и 
дети оказались в лагерях для бе-
женцев.

Жена Марата Мауленова Ай-
гуль Нысанбаева не сообщила, в 
каком конкретно регионе Сирии 
они находились. По ее словам, 
старший сын Нурдаулет Аман-
гельды был убит в 2016 году, а муж 
Марат Мауленов – в 2017 году. 
Она с другими детьми бежала из 
зоны боевых действий и попала в 
руки курдских повстанцев. В мае 
2019 года они были доставлены 
из Сирии во время спецоперации 
«Жусан».

«НЕ ДУМАЛИ, 
ЧТО АРЕСТУЮТ»

По словам Айгуль Нысан-
баевой, в Казахстане троих ее 
детей вызвали на допросы и аре-
стовали. В августе специализи-
рованный межрайонный суд по 
делам несовершеннолетних Тур-

кестанской области приговорил 
ее сына Диаса Амангельды, 2001 
года рождения, к шести годам 
лишения свободы по обвинению 
в «пропаганде терроризма или 
публичным призывам к совер-
шению актов терроризма». Абзал 
Амангельды, 1997 года рождения, 
находится под следствием в Нур-
Султане. Он под стражей. Сыно-
вья пяти и девяти лет находятся с 
матерью.

– Мне очень тяжело говорить 
на эту тему. Сил не осталось. 
Абзала не видела с января. С Диа-
сом удалось увидеться лишь раз в 
Шымкенте. Дочь тоже в заклю-
чении. Когда задерживали моих 
детей, я даже не смогла спросить, 
в чем их обвиняют. Боялась. Мы 
благодарны тому, что двух остав-
шихся детей не сдали в детский 
дом и меня не привлекли к суду, 
– говорит Айгуль Нысанбаева.

По ее словам, по возвраще-
нии в Казахстан ее дочь Аида 
Амангельды была арестована за 
«призывы к джихаду в Сирии». 
Аида в Сирии вышла замуж и 
родила двух детей, но младенцы 
умерли в семимесячном возрасте.

– Было очень страшно. В 2017 
году, спустя полтора года после 
нашего приезда в Сирию, мы 
хотели вернуться. Но подумали, 
что в Казахстане нас не примут, 
каждый будет указывать на нас 
пальцем и постоянно упрекать 
нас за совершённую ошибку. С 
этим страхом прожили два года. 
Не знали, как оттуда выбраться. 
Большинство тех, кто пытался 
самостоятельно выбраться, подо-
рвались на минах. Когда нас пере-
дали курдам в Сирии, старших сы-
новей отделили. Их продержали в 
тюрьме. До приезда в Казахстан 
дочь и двое детей были со мной, – 
рассказывает Айгуль Нысанбаева.

«НЕ ДУМАЛА, ЧТО ИХ АРЕСТУЮТ». 
СУДЬБА СЕМЬИ, ВЕРНУВШЕЙСЯ ИЗ СИРИИ

Дочь жителя Туркестанской области Марата Мауленова, который в 
2015 году выехал вместе с семьей в Сирию и примкнул к боевикам, 
приговорили к пяти годам лишения свободы. Прокуратура обвини-
ла ее в поддержке «Исламского государства» (ИГ). Сейчас один из 
младших братьев Аиды находится в тюрьме, другой — под следствием. 
Старший брат и отец девушки погибли в Сирии. Об этом рассказывает 
радио Аzattyq.

Повстанец в Сирии сопровождает женщину и ребенка, предположительно явля-
ющихся родственниками боевика группировки «Исламское государство».

Женщины, возвращенные в Казахстан из Сирии и Ирака, в адаптационном 
центре в Караганде. Иллюстративное фото.

Женщина посреди руин 
в сирийском городе.

Судья Гульмира Рахимбаева (справа) и прокурор Ерсин Алтаев (слева) 
во время судебного процесса над Аидой Амангельды. Туркестанская область, 

4 октября 2019 года.

запросило для Амангельды пять лет 
заключения.

Когда прокурор зачитывал об-
винительный акт, подсудимая тихо 
плакала. Когда судья Гульмира 
Рахимбаева предоставила ей слово, 
Аида Амангельды сказала, что вину 
признаёт, раскаивается в «пропа-
ганде терроризма»: «Раскаиваюсь, 
это не повторится, прошу облег-
чить меру наказания».
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ӘЗІЛ-ШЫНЫ АРАЛАС

№44 санда шыққан сөзжұмбақтың жауабы

Дайындаған: Қажымұқан ҒАБДОЛЛА

Құлақ ауруына құлықсыз қарауға 
болмайды. Аурудың алғашқы белгілері 
пайда болған бойда және есту нашар-
лай бастаса міндетті түрде дәрігерге 
тексерілген дұрыс. 

Жуырда америкалық ғалымдар 20 
жылға созылған тәжірибе жұмыстарының 
қоры тындысын шығарды. Олар жас 
келе адамның есту қабілеті неліктен 
нашарлайтынын анық тағысы кел-
ген. Нәтижесінде барлығы дұрысы 
тамақтануға байланысты болып шыққан. 

Саламатты өмір салтын ұстанып, 
күнделікті тамақтануды жөнге қойған 
жандардың құлағы көп ауыра қоймайды 
екен. Қартайғанда да есту қабілеті қатты 
нашарламайды. Америкалық ғалымдар 

Қоғамдық нормалар елден елге, 
мәдениеттен мәдениетке өзгере ала-
тын қасиетке ие. Бір қоғамда біртүрлі 
көрінетін немесе тыйым салынған нәрсе 
басқа қоғамда қалыпты жағдай болуы 
мүмкін. Үндістанда тәжірибесіз саяхат-
шыны таңғалдыратын оғаш заттар көп. 
Туристің көзіне бірден түсетін әдеттердің 
бірі – жергілікті ерлердің қол ұстасып 
жүруі. Бізде олай кішкентай қыздар 
және ең жақын бойжеткен құрбылар 
жүреді. Үндістанда ерлердің қол ұстасып 
жүруінің сыры неде? Ерлердің қол 

Қартайғанда құлақ естімей қалмас үшін...

Үндістанда ерлер 
неге қол ұстасып жүреді?

Емханада. Бас дәрігер медби-
кеге:

– Кеше ауыр халде түскен 
науқастың жағдайы қалай?

– Жағдайы өте жақсы екен, өзі 
бір жоғары қызметте істейді, 
әйелінің атында екі дүкен бар 

екен...
***

Газ қызметіне бір қария телефон 
шалады:

– Айналайындар, мына құрғыр 
газдарыңды 20 минут бұрын 

ашып қойғам, әлі жанбай, бірақ 
сасық иіс шығып тұр.

– Сіз сіріңке жақпап па едіңіз?
– Ойбүу, оны қалай тарс есімнен 

шығарғанмын, қазір...
***

Әкесі баласына:
– Балам, екіліктеріңді қашан 

беске түзейсің?
– Ой, әке, сынып жетекшісі жур-
налды үнемі қолтығына қысып 

жүреді, түк реті келмей жүр...
***

Науқас: – Операцияның 
ақшасын кейін берсем қайтеді?

Дәрігер: – Кейін бере алмай 
қалуыңыз мүмкін...

***
Бір келіншек көріпкелге келеді:
– Осыдан алты жыл бұрын сіз 

маған «қамқор күйеуің мен бір 
ұл, бір қызың болады» деп бол-

жап беріп едіңіз.
– Айтқаным тура келді ме?

– Жартылай?
– Түсінбедім.

– Бір ұл, бір қызым бар, Құдайға 
шүкір, бірақ сол «қамқор күйеу» 

әлі жолықпай жүр...
***

Сот отырысында:
– Сіз неге әйеліңізбен ажырасуға 

бел будыңыз? Жарыңыз сізге 
торсықтай ұл сыйлады емес пе?

– Мен біреудің сыйлығын 
қабылдай алмаймын!

***
Ертеректе бір топ жас ақын 

түнделетіп ағаларының үйіне 
келеді. Үй иесі құрақ ұшып, 
шөлмегін шығарып, әйелі 

қалған күрішін жылытып, шай 
береді.

Сонда ақындардың бірі әзілдеп:
– Жеңеше, көп рақмет күрішіңе,

Жарады күрішің де бір ісіңе, – 
дей бергенде, үй иесінің әйелі:
– Күріштен артық қандай ырыс 

керек,
Қаңғып жүрген кісіге түн ішінде! 

– деген екен.

Қарттықтың бір белгісі – құлақта. Жас 
келе адамның есту қабілеті нашарлай 
бастайды. Бұл – табиғи заңдылық па, 
әлде дұрыс күтім болмай денсаулыққа 
немқұрайлы қарағаннан ба? 

өз тәжірибелерін тек әйелдерге жүргізген. 
Зерттеу қорытындысын American Journal 
of Epidemiology басылымына жарияла-
ды. 

Құлақ саулығы үшін үш түрлі ди-
ета маңызды саналған. Соның бірі – 
DASH. Бұл диета қан қысымы жоғары 
адамдарға арналған. Майы аз ет, жеміс-
жидек пен түрлі дәнектер жеу керек. 
Тәттіні аптасына бес реттен көп жеуге 
болмайды. Газдалған және спирттік 
ішімдіктерді ішуге мүлде болмайды. 
Күніне аз-аздан көбірек тамақтану қажет. 

Тағы бір пайдалы диета түрі – Же-
рорта теңізі халықтары диетасы. Бұл 
диетаның ұзақтығы бойынша қатаң шек-
теулер жоқ. Мұндай тамақтану жүйесін 
өмір бойы ұстануға болады. Себебі бұл 
диета өмір ұзақтығын жақсартады, артық 
салмақтан арылтады және көптеген 
аурулардың алдын алады. Бұл диетаны 
жүкті әйелдер мен балаларға да ұстауға 
болады. 

ұстасып жүруі біздің қоғамда біртүрлі 
көрінеді. Алайда Үндістанда қол ұстасып 
жүру бір адамның басқаға сенімін ғана 
білдіреді. Басқаша айтқанда, ол жақта 
екі достың немесе екі әріптестің қол 
ұстасып жүруі ұятты болып саналмайды. 
Олардың бұл әрекеті шынайы достықты, 
жан жақындығын білдіреді. Осыған 
ұқсас әдет елдің басқа өңірлерінен, 
Пәкістаннан және кей араб елдерінен 
байқауға болады.

massaget.kz

Үшінші пайдалы диета түрі AHEI-
2010 деп аталады. Мұны ұстайтын 
адамдар дәнді дақылдар, көкөніс және 
түрлі жаңғақтарды тұтыну керек. 

Көп адамдардың есту қабілеті 50-
60 жасында нашарлайды екен. Ал 
зерттеушілер бұл жас аралығында 
құлақтың естімеуін ерте деп санайды. 
Егер күтім мен емі уақытылы болса, 
бұл жаста сізді құлағыңыз мазаламауы 
керек. 

- Адам өзінің есту қабілеті нашарлай 
бастағанын бірден сезбейді. Шарықтау 
шегіне жақындап қалғанда ғана алаңдай 
бастайды, - дейді зерттеушілер. 

Дені саудың – жаны сау. Адам 
қай жері ауырса, жаны сол жерде. 
Сондықтан ауырып ем іздегенше, ауыр-
майтын жол іздеген жөн. 

Есту мүшесі ең маңызды ағза екенін 
ұмытпаңыз, оқырман!

massaget.kz
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ҚАЗАҚТЫҢ МҰҢЫ МЕН ШЫНДЫҚТЫҢ ЖЫРЫ – «ҚАЗАҚ ҮНІ» ГАЗЕТІНЕ ЖАЗЫЛЫҢЫЗДАР! 
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«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

ЕЛБАСЫЛАРҒА 
ЖАСАЛМАҒАН ҚҰРМЕТ 
ӘНБАСЫҒА ЖАСАЛДЫ

ЖАПОНИЯ АСТАНАСЫ ТОКИО 
ӘУЕЖАЙЫ ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕ СӨЙЛЕДІ! 
ДҮЛДҮЛ ДИМАШТЫҢ ҚҰРМЕТІНЕ !

Қазақ астанасы Ресей тілінде сөйлеп жатқанда! Ақорда мен үкімет, 
парламент Ресей тілінде сөйлеп жатқанда! Қазақ министрлерІ мен 
әкімдері қазақ тілін білмей жатқанда!?. Ең дамыған елдердің алдыңғы 
қатарындағы Жапония астанасы өз тарихында тұңғыш рет ҚАЗАҚ 
ТІЛІНДЕ СӨЙЛЕДІ! Токио аспанында қазақ әні шарықтады! Жалпы 
Жапония астанасы әуежайының жалпы өзге тілдерде де тұңғыш рет 
сөйлеуі! (Халықаралық ағылшын тілін айтпағанда). Бұл Токионың әлем 
елдері астаналарының ішінде де тұңғыш рет ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕ СӨЙЛЕУІ! 
Токио бұдан кейін, қазақ тілінен кейін өзге әлем тілдерінде сөйлей ме, 
сөйлемей ме, бір құдай біледі!

Бұндай асқан құрмет ешқандай 
елдің аңызға айналған әншісі бол-
сын, спортшысы болсын, ешқандай 
жұлдыздарына да, тіпті қандай 
да болсын, алып мемлекет тердің 
президенттеріне де жасалып көрген 
емес!

Яғни, Елбасылар жасай алмаған 
ғажайыпты Әнбасы, ҚАЗАҚТЫҢ 
ДҮЛДҮЛ ДИМАШЫ ЖАСАДЫ!

Өткенде, елордамызда өткен 
ғажап концертінен кейін «ДИМАШ 
– ҚҰДАЙ БЕРГЕН ҚҰДІРЕТ!» (бұл 
жерде сызықшаны соңғы сөздің 
алдына ауыстырсаңыз да мағына 
өзгермейді) деп бекерге жазбаған 
екенбіз. Міне, нағыз ҚҰДІРЕТ!!!

Жүрегінде ән сөнбейтін оттай мәңгі,
Әнсүйер ел әлемдік топқа айналды.
Ән мен сөзі Қазақтың естілгенде
Құжынаған Токио тоқтай қалды!
Токиодағы баспасөз мәслихатында тек 

қазақ тілінде сөйлегеніне де қалай риза 
болмассың… Біздің мемлекет пен үкімет 
басшылары шетелге шыққанда: «ол елде 
тікелей қазақ тілінен аударатын аударма-
шы жоқ екен» деп( шетелде қазақ тілінде 
аударатын маман болмаса, қазақтың 
Сыртқы істер министрлігі не бітіріп жүр, 
не деген бейшаралық), қазақ тілінде де 
емес, ол елдің тілінде де емес, айдаладағы 
бұрынғы қожайын елі Ресей тілінде сайрап 
тұрады…

Әнші Димашқа қалай Жапонияда да, 
қай елге барса да қазақ тілінен аударатын 
тілмаш табыла кетеді?!. Табандылықпен 
Талап етуге, Ұлттық Намысқа байланысты 
бәрі!

Әнімізді әлемге танытып жүрген 
дарабоз дарынды әнбасы деп әсем ай-

дар тағып отырғанымыз да тегін емес. 
Өйткені, Димаш кейінгі кезде даңғаза мен 
той-думанның әуенінен шықпай қалған 
бір мезеттік жеңіл әндердің шеруімен 
шектеліп қалған ән әлемін әлемдік жаңа 
биікке көтеріп жіберген, тамырын тереңге 
тартқан текті өнер, жауһар туындының 
қандай болатынын, тұмадай тұнық, дала-
дай кең дара дауыстың, мыңбояулы үздік 
үннің құдіретін көрсетіп берген құбылыс 
болды. Қазақ ән әлеміндегі жаңғырудың 
басы деп айтуға болады!

Нью-Йоркте Кеннеди әуежайында 
Димашты қарсы алған ел кептеліс 
тудырғанын көрдік. Дүние жүзіндегі ең 
алпауыт елдің БҰҰ ғимараты орналасқан 
әлем астанасының қалың тұрғындарының 
Қазақтың әнші ұлына қаптай ұмтылуында 
не сыр жатыр?! Әрине, Қазақ әні мен 
әншісінің құдіреті!

Әлемнің әр астанасында алтын ай-
дарлы Қазақ ұлы Димаштың аты жарқ 
ете қалып, ерекше дауысымен елді 

таңғалдырып,  қазақтың әсем 
әнін салғанда әр қазақтың рухы 
көтеріліп, дүр сілкінеді! Қазақ 
әндерінің інжу-маржанын әлемге 
таныту және мойындату Димаштың 
маңдайына жазылған қасиетті мис-
сия болып тұр. Дара «Дайдидаудан» 
бастап, сара «Самалтауға» салғанда 
Димаштың ғарышпен байланысты 
дерлік ғажап дауысына бүкіл қазақ 
даласы сыйып кетеді-ау, шіркін! 
Міне, нағыз Рухани жаңғыру! Ән 
атасы Әмірелерден кейінгі Рухани 
ренессанс бұл!

«ДИМАШ ҚҰДАЙБЕРГЕН» 
деген таза қазақша аты мен тегі 
ә л е м г е  о р ы с т ы ң  « О В »  д е г е н 

отарлық жалғауынсыз тарап жатқанына 
қалай қуанбассың! Барған жерінде ҚАЗАҚ 
ТІЛІНІҢ мүддесін, ҰЛТТЫҚ МҮДДЕНІ 
ҰЛЫҚТАП ЖҮРГЕН ҰЛДАН қалай 
айнал массың!

Осындайда еске түседі ғой. Әлемге 
әйгі лі жазу шы-драмат у рг, 75 жасқа 
толған мерейтойын қазақтардан бұрын 
ағылшын астанасы Лондон апта бойы 
тойлаған, талай шет елдердің сұрауымен 
пьеса лары қойы лып, т үрлі т і лдерде 
к ітаптары шығып ж үрген, шетелдің 
белгілі әдеби компаниялары Нобель 
сы й лы ғ ы на ұсы н у ға ұсы н ыс жасап 
жүрген Дулат Исабековке үнемі айта-
мын: «Тегіңіздегі «ОВ» деген орыстың 
құлдық жалғауын қашан алып тастай-
сыз?!», – деп. «Е-е, не боп қапты?!»-дейді 
көкем сұрағымды онша жақтыра қоймай. 
«Ойбай-ау, ертең Алла қолдап, Нобель 
сый лығын а лып кетсеңіз, қазақтан 
ш ы қ қ а н т ұ ң ғ ы ш Но б ел ь сы й л ы ғ ы 
лауреатының тегі Ресейше болады ма?», 
– деймін ғой, көкем дәл қазір әлемдегі 
ең әйгілі сыйлықты алғалы жатқандай 
екпінімді баса алмай…

«Талант – қай жерде де талант» де-
гендей, Димаш ұлымыздың ел сүйсінер 
ерекше қасиеттерінен туындап жатқан ой 
ғой барлығы!

Иә, тағы да қайталаймын, ДИМАШ 
– ҚҰДАЙ БЕРГЕН ҚҰДІРЕТ! Димаш 
– Қанаттың ұлы емес, Қазақтың бала-
сы! Ұлттың баға жетпес байлығы, асыл 
қазынасы! Ендеше, асыл жауһарымызды 
сақтай білейік!

Алаштың маңдайына біткен айрықша 
дарынға әрдайым Алла жар болып, аман 
болсын дейміз! Қазақ әнімен бағындырып 
келе жатқан әлемдік ән шеруіңнің әр 
сапарында да Қызыр шылауыңда болып, 
бақ қарасын! Жұлдызың жарқырай берсін, 
алтын айдарлы аймаңдай ұл! Ақ жол!

Қазыбек ИСА
Qazaquni.kz


