
СОТ АЙТАДЫ –
ӘДІЛ ШЕШПЕСЕ 
ХАЛЫҚ АЙТАДЫ!

050006, Алматы қаласы, Қалқаман-3 ықшамауданы, К. Сейітов көшесі, 11 үй. Байланыс телефоны: 8(727)398-57-31 Жазылу индексі – 65380

12
бет

«АҚ ЖОЛ»:

8-9
бет

15
бет

бет

Иногда полезно полистать страницы истории, чтобы освежить в памяти 
узловые моменты, которые не получили соответствующего освещения в 
советское время. Например, у нас мало знают о казахской Жанне д’Арк, 
феномен которой хорошо знали в царское время петербургские политики и 
историки, но плохо знают современные казахстанцы, – о Сапаре Матенкызы. 

Халықаралық  қауымдастықтың пайымдауынша демократиясы дамыған, парламенттік 
бағыттағы мемлекет дегеніміз – көпшілікке ортақ, әрбір адамның мүддесі ескерілетін 
қоғам болу керек. Демократия ата-бабаларымыздан мұра болып жеткен бар байлықты 
қолында билігі барлар мүшелеп бөліп ала қоятын біздегі жекешелендіру сияқты 
меншіктеуге жатпайтын ұғым. Әлемдік тәжірибе көрсетіп отырғандай, демократия 
қоғамның барлық топтарының  қатысуымен  құрылатын жүйе. Яғни көпшіліктің ортақ 
таңдауын, бұлжымас   мақсатын білдіруге және оны қорғауға тиісті. 

...Мен бұл мақалада Абай 
сөзінің бүгінгі заманымыз 
үшін көкейкестілігі, ақын 
шығармаларынан халқымыз 
қандай тағылым алуға тиіс екендігі 
жөнінде жұртшылықпен ой 
бөліскім келеді.

АБАЙ және 
ХХІ ҒАСЫРДАҒЫ 

ҚАЗАҚСТАН

КАЗАХСКАЯ ЖАННА Д’АРК: 
КАК САПАРА МАТЕНКЫЗЫ 
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ПЕРУАШЕВ ЗА 
ПАРЛАМЕНТСКОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ 
КАТАСТРОФ

ТОҚАЕВ 
СУДЬЯЛАРҒА 
ТАҒЫ ДА ҚАТАҢ 
ТАЛАП ҚОЙДЫ

ҰЛТТЫҚ БАНКТІҢ ЖАҢА 
ТАЛАПТАРЫ ШАҒЫН 
КӘСІПКЕРЛЕРДІҢ 
МҮДДЕСІН ҚОРҒАМАЙДЫ

СОҢҒЫ СӨЗДІ

АЛТЫН АДАМ 
ҚҰПИЯСЫН АЛҒАШ 

АШҚАН ҒАЛЫМ
Есік қорғанынан табылған Алтын 
адам жазуларын отыз жылға жуық 
уақыт зерттеп, құпиясын физика-
математикалық әдіспен ашқан 
әлемдегі тұңғыш физик Мағрипа 
Жылқыбаеваның дүниеден 
озғанына бір жыл өтті. 

ТРИЛЛИОН ҮНЕМДЕГЕН 
ҚАЙРАТКЕРДІ МИЛЛИОНДАРДЫ 
ЖЕП КЕТКЕН АЙЛАКЕРГЕ 
ЖЫҒЫП БЕРМЕК ПЕ?!.
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Триллион үнемдеймін деп түрмеге түскен Ислам 
Әбішев пен Серік Түкиевтің атышулы сотында 
өткен аптаның бейсенбісінде, 16 қаңтарда 
прокурор Саламат Сүлейменов айыптауын оқыды. 
Адвокаттардың тергеу ісінің заңсыздығын, жалған 
да, жасанды дәлелдердің бәрінің күлін көкке 
ұшырған қарсы дәлелдерінің біріне де қарсы жауап 
бере алмай, тек жазып келгенін (жазып бергенін 
бәлкім) бас көтермей сыдыртып оқып шықты. 
Ислам Әбішевке 11 жыл, Серік Түкеевке 8 жыл бас 
бостандығынан айыруды сұрады…

ДЕМОКРАТИЯНЫҢ БАСТЫ БЕЛГІСІ 
ПАРЛАМЕНТАРИЗМ –
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АБАЙ ЕСІМІ 
ҚАШАН ДА ҚАДІРЛІ

ТАЯҚТЫҢ ЕКІ ҰШЫ БАР

БЕНЗИН БАҒАСЫ 
ҚЫМБАТТАДЫ

«ПҰЛ БОЛМАСА, КҮЛ БОЛСЫН»

АТЫҢ ШЫҚПАСА – ӘКІМ БОЛ
Мемлекет басшысы Жоғары 
Сот Кеңесінің төрағасы Талғат 
Донақовты қабылдады.

Ауыл шаруашылығы министрлігі малды тірідей экспортқа 
шығаруға тыйым салғаны белгілі. Өйткені, малдың 
тірідей шетел асуы елімізде ет өнімдерінің қымбаттауына 
себеп болған. Шаруалар бұл шешімге қарсы.

Бір әкім кетеді, екіншісі келеді. Тұрақты орын алып жатқан бұл 
сапырылысқа біздің елдің еті үйреніп алғаны соншалық, бір күнде 
он әкім омақасып жатса да ешкім елең етпейтін болды. 

ТОҚАЕВ СУДЬЯЛАРҒА 
ТАҒЫ ДА ҚАТАҢ ТАЛАП ҚОЙДЫ

ӨЗБЕКСТАН ӨЗ МҮДДЕСІН 
ҰМЫТПАЙДЫ

Кездесу барысында Талғат 
Д о н а қ о в  Қ а з а қ с т а н  Р е с 
п у б л и к а с ы  П р е з и д е н т і н е 
Жоғары Сот Кеңесінің 2019 
жылғы жұмыстарының қоры
тын дылары жайында баяндады. 
Мемлекет басшысына елі
м і з д е г і  с о т  к о р п у с ы н ы ң 
ахуалы, судьяларды іріктеу 
ісін қатаңдату және соттардың 
кадр  лық резервін қалыптастыру 
бағы тында қабылданған шара
лар туралы мәлімет берілді.

Бұл Қ.Тоқаевтың құқық 
саласы басшыларын бірінші 
қабылдауы емес. Бұған дейін 

Жоғары сот төрағасы Жақып 
Асановты да қабылдап, сот 
саласының қызметін реттеу 
керектігін ескерткен болатын. 
Соған қарағанда,  бұл сала 

жұмысына терең реформа 
керек сияқты. Кездесу соңында 
ҚасымЖомарт Тоқаев Талғат 
Донақовқа бірқатар нақты 
тапсырмалар берді.

Елімізде 18 мыңнан астам 
қазақстандыққа Абай есімі 
берілген. Дәлірек айтсақ, 18 232 
қазақстандықтың есімі ақын, 
ағартушы және философ, жаңа 
қазақ әдебиетінің негізін қалаушы 
Абай құрметіне қойылған екен. 

Бұл туралы ҚР Әділет министр
лігінің баспасөз қызметінен мәлім 
етті. ҚР Әділет министрлігі АХАТ 
басқармасының дерегінше, ұлы 
ақынның отаны  – Шығыс Қазақстан 
облысында Абай есімді 378 азамат 
тұрады. Бүгінде ең үлкен Абай 92 жа
ста болса, ең кішісі небәрі 2 күн бұрын 
туған. Кішкентай Абай 2020 жылғы 
20 қаңтарда Сарыағаш қаласында 
дүниеге келді. «Соңғы 10 жыл ішінде 
(20092020 жж.) атааналар балала
рына Абай есімін 2470 рет таңдаған. 
Ең көбі Түркістан облысында (415), 
Алматы (321) және НұрСұлтан (273) 
қалаларында тұрады»,  деп атап өтті 
министрліктегілер. Абай есімі қазақ 
үшін қашан да қадірлі екенін осыдан
ақ көруге болады.

Өзбекстан Президенті 
Еуразиялық экономикалық 
одаққа кіру мәселесіне 
қатысты пікір білдірді. Шав-
кат Мирзиеев өз елінің атал-
мыш ұйымға мүлдем мүше 
болмайтынын кесіп айтты. 

«Көптеген отандастыры
мыз шет елдерде, соның ішінде 
Қазақстан мен Ресейде жұмыс 
істеп жатыр. Біз бұған бейжай 
қарай алмаймыз. Бір нәрсені 
біліңіздер, Өзбекстан ешкімге 
өз тәуелсіздігін беріп қоймайды. 
Оған жол жоқ! Тәуелсіздік өзбек 

Елімізде бензин тағы 
қымбаттап, жүргізушілер 
жиі тұтынатын АИ-92-нің 
бір литрі 152-153 теңгеден 
сатылуда. Ол осыған дейін 
жанар-жағармай бекеттерінде 
144-145 теңгеден саудаланып 
келген болатын. 

Ұлттық экономика ми нистр
лігіндегілердің айтуынша, бұған 
акциз құнының көтерілгені себеп. 
«2020 жыл дың 1ші қаңтарынан 
бастап бензинді көтерме сауда
да сатуға акциз мөлшерлемесі 
көбей тілді. Яғни, 1 литр бен
зинге акциз мөлшері 10 теңгеге 
өсті. Бұрын 8 теңге болса, енді 
18 теңге шамасында. Бірақ бұл 
10 тең геге акциздің көбеюі, 
бензин бағасының 10 теңгеге 
көбейеді дегенді білдірмейді. 
Бен  зиннің  бағасы нарықта 
айқын далады. Яғни, ол ұсыныс 

пен сұранысқа, бәсекелестікке 
байланысты» – дейді Ұлттық 
экономика министрлігі Салық 
саясаты басқармасының басшы
сы Нұрлыбек Шаймаханов.

Дегенмен, жанармай соңғы 
аптада бірден 78 теңгеге қым
баттады. Мәселен, Алматыда 
АИ92 қазір 153 теңгеге дейін 
саудаланып жатыр. Бұдан кейін 
министрлік он жерден ант
су ішсе де барлық тауарлар да 
қымбаттайтыны белгілі.

Армения мен қырғызстандық 
көліктерді кедендік рәсімдеуде 
жеңілдік болмайды, көлікті 
елден шығара алмасаң, 
утилизациялауға өткіз! Ішкі 
істер министрлігі шу көтерген 
көлік иелеріне осындай кеңес 
берді. 

« Б і з  ө з і м і з д і ң  б а з а д а н 
шетелдік нөмірі бар көліктерді 
көре алмағандықтан, олар жиі 
жол ережесін бұзып, қарапайым 
тұрғындарға қауіп төндіреді. 
Мәселен, өткен жылы осындай 
көліктерді тізгіндеген азамат
тар 1800 көлік апатына себеп 
болды. Соның салдарынан 132 
адам қайтыс болып, 528 адам 
жарақат алды», – деп түсіндірді 
бұл жағдайдың себебін ҚР Ішкі 
Істер министрінің орынбасары 
Марат Қожаев. ҰҚК Шекара 
қызметінің мәліметінше, соңғы 
үш жылда ЕАЭО елдерінен 200 
мыңға тарта көлік Қазақстанға 
кіргізілген. Бірақ оның 40 мыңы 

ғана заңды түрде тіркеліпті. 
Өйткені, оны рәсімдеу көліктің 
өз құнынан асып түседі екен. 
В и ц е  м и н и с т р   ш е т е л д і к 
көліктердің қылмыс құралына да 
айналып бара жатқанын жеткізді. 
Мәселен, өткен жылы осындай 
400 қылмыс тіркелген. Оның 335
і көлікті ұрлауға қатысты болса, 
60 қылмыс кісі өлтіруден ұрлыққа 
дейінгі дәрежеде жасалған. Поли
ция Арменияға көлік алуға барып 
алданған азаматтардан арыз түсіп 
жатқанын мәлімдеді. Жағдайдың 
алдын алмаған біздің биліктің 
айтуынша, Армения үкіметі 
Еуразиялық экономикалық одақ 
талаптарын өрескел бұзып, өз 
міндеттемелерін орындамаған. 
С о н д а  б і з д і ң  к е д е н д е г і л е р 
сол заңбұзушылықты көздері 
к ө р м е г е н  б е ?  « Ж ұ м с а ғ а н 
қаржыларың пұл болмаса күл 
болсын» дегенге салған үкімет 
к ө л і к  и е л е р і н е  е ш қ а н д а й 
жеңілдік болмайтынын ашық 
айтты.

–Тыйымның салы
нуы ет және ет өнімдері 
баға сының қымбаттап 
кеткеніне, отандық ет 
өңдеу кәсіпорындары мен 
бор дақылау алаңдарының 
жүктемесінің төмендеп 
кетуіне негізделіп жасалып 
отыр. Мәселен, былтыр ет 
өңдеу кәсіпорындары өз 
қуатын толық пайдалана 
алмады, – дейді ҚР АШМ 
департамент директоры 
Еркебұлан Ахметов. Оған 
шикізат тапшылығы се
беп. Етті, ірі қара малдың 
жақсысын шетел асырып, 
сапасы төменін өзімізде 
қ а л д ы р ы п  ә л е у м е т к е 
қиянат жасап отырмыз 
деген пікірлер де айтылу
да. Былтыр Қазақстаннан 
шетелге 156 мың бас ірі 
қара мал шығарылған. Ба
сым көпшілігі – 121 мың 
600 бастайы Өзбекстанға, 
14 пайызы Арменияға 

экспортталыпты. Шару
алар болса, бұл тыйым 
алыпсатарларға жол аша
ды деп күйінуде. Өйткені, 
делдалдар сойылған мал
ды арзан алып, кейін са
удагерлерге екі есе қосып 
сатады дейді. Қысқасы, 
«олай тартсаң өгіз өледі, 
бұлай тартсаң арба сы
надының» кері болып тұр. 
Екі ұшы бар таяқ қалай 
сілтесек те өзімізге тиеді 
екен.

М а л ш ы л а р  А у ы л 
ш а р у а  ш ы  л ы ғ ы  м и 
нистрлігіне шағым әзір
леп жібермекші. Алай
да  министрлік  жарты 
жылға салынатын тый
ым бойынша шешім шы
ғарылып, жақын арада 
қол қойылады деп отыр. 
Егер нарық мораторийдің 
тиімді екенін дәлелдесе, 
бұл құ жаттың әрі қарай 
созылуы мүмкін.

Үкіметтің үкілеп әкеліп отыр
ғызған әкімі екіүш жылға жетпей 
жемқорлыққа салы нып түрмеге 
қамалатыны да таңғалдырмайды 
тұрғын дарды. Ол үшін бұқараға 
өкпе артудың қажеті жоқ, кейбір 
деректерге қарағанда күніне 
орта есеппен сегіз лауазымды 
тұтқындалып жатса қашанғы 
таңдай қағып, таңғала берсін...

Ө т к е н д е  ғ а н а  А л м а 
ты облысының әкімі  орын
басары Бағдат Мәнізоровтың 
маңындағы шатақтың шаңы 
жерге қонып үлгермей, енді 
міне еліміздегі аса ірі өндірістік 
Павлодар облысының әкімі Бо
лат Бақауовтың да басына бұлт 
үйірілді. Қызметін асыра пай
даланды деген күдікпен қамауға 
алынды. Осы облыстағы Баянау
ыл ауданы әкімі де орнын босат
ты. Оған қоса айналасы 23 күннің 
ішінде Алматы қаласы Алатау ау
даны әкімі Ш.Рыспаев та орынба
сарыммен бірге қамалды. Шым
кент қаласының да әкімі осы 
аралықта тағынан түсті. Шүкір, 
оған әзірге қылмыстық күдік 
тағылмаған. Бір жұмадай басшы
сыз қалған Кереку аймағына пре

мьерминистр Асқар Мәминнің 
өзі арнайы келіп, 46 жастағы 
Әбілқайыр Сқақовты отырғызып 
кетті. Үшінші мегаполисті жар
ты жыл ғана басқарған Ерлан 
Айтахановтың орнына, оның 
орынбасары Мұрат Әйтенов 
тағайындалды. 

Көпті көрген, білімі мен 
тәжірибесі мол Қонысбай де
ген қариямыздың (түптегін 
түгендемейақ қоялық) осыған 
байланысты: «Біздің Үкімет 
адам танудан қалған ба? Бір 
жемқордың орнына екіншісін 
ә к е л і п  қ о н ж и т а  с а л а д ы . 
Кадр тани білмесе таңдауды 
халықтың өзіне бермей ме?» 
–  деп қынжылғанын көргенбіз. 
Көнекөз қария қателескен жоқ, 
әкімдерді халықтың өзі сайла
май мына жемқорлықтың түбіне 
жете алмайтын сияқтымыз. 
Қазақ атамыз баяғыда «Атың 
шықпаса, жер өрте», – деген 
екен. Бүгінгі күні ел сенім артқан 
әкімдеріміздің мына қылығы 
мен былығына қарап, «Атың 
шықпаса – әкім бол!» демеске 
амалымыз жоқ.

Aqparat

халқы таңдаған Президенттің 
қолында. Біз бұл одақтың мүшесі 
болмаймыз», – деді өзбек бас

шысы.  Дегенмен,  Мирзие
ев Еуразиялық экономикалық 
о д а қ п е н  б а й л а н ы с  о р н а т у 
мүмкіндігін жоққа шығармады. 
Бірақ мүше емес, бақылаушы 
р е т і н д е .  С о н ы м е н  қ а т а р , 
Шавкат Мирзиёев аталмыш 
одақпен қарымқатынас кезінде 
Өзбекстанның ұлттық мүддесі 
бірінші орында тұратынын ашық 
айтты.   Яғни, ұйымның пайдасы 
мен зиянын қарап отырамыз 
дейді. Бұған дейін Өзбекстанның 
одаққа мүшелікке өтуі туралы 
түрлі пікір айтылса, ендігі бағыты 
белгілі болды.
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Халықаралық  
қауымдастықтың пайымдау-
ынша демократиясы дамыған, 
парламенттік бағыттағы мем-
лекет дегеніміз – көпшілікке 
ортақ, әрбір адамның мүддесі 
ескерілетін қоғам болу керек. 
Демократия ата-бабалары-
мыздан мұра болып жеткен 
бар байлықты қолында билігі 
барлар мүшелеп бөліп ала 
қоятын біздегі жекешелендіру 
сияқты меншіктеуге жатпай-
тын ұғым. Әлемдік тәжірибе 
көрсетіп отырғандай, демо-
кратия қоғамның барлық 
топтарының  қатысуымен  
құрылатын жүйе. Яғни, 
көпшіліктің ортақ таңдауын, 
бұлжымас   мақсатын білдіруге 
және оны қорғауға тиісті. Бұл 
қоғамда парламент мемлекетті 
басқару органы рөлін атқаруға 
міндетті. 

2-3-бетті дайындаған 
Зейнолла ҚАБИОЛЛАҰЛЫ

Бүгінгі күні дүниежүзінің 190 
елінде парламенттік құрылымдар 
бар. Оның жетпісінде қос палата
лы, қалғандарында бір палаталы 
парламент жұмыс істейді. Олардың 
е к е у і н і ң  д е  б а с т ы  ұ с т а н ы м ы 
– қоғамның түрлі көзқарастағы 
топтарын біріктіру болып табы
лады. Қысқасы, әлемдік ортақ 
тұжырым бойынша демократия 
– парламентке өз өкілдерін сайлау 
арқылы қоғамды тікелей халықтың 
өзінің басқаруы. Бұл демократия 
деген ұғымның әлем бойынша 
қалыптасқан бұлжымас қағидасы. 

Осы бір күнделікті айтылып 
жүрген таптаурын тақырыпқа 
тереңірек үңілуге жақында «Ақ 
жол» партиясының «Парламенттік 
оппозиция туралы» ҚР Заңына 
өзгертулер енгізу  жайындағы 
мәлімдеген жобасы түрткі болды. 
Алматы қаласында көпшіліктің 
назарына ұсынылып, жобаны 
талқылауға белгілі саясаткерлер, 
ғалымдар, БАҚ өкілдері мен қала 
тұрғындары қатысып өздерінің 
оң пікірлерін білдірді.  Біздің 
Парламенттегі  саны жағынан 
аз болғанмен өзін белсенді пар
тия  рет інде  танытып жүрген 
ақжолдықтардың алғашқы болып 
үн қатқанын ерекше атап өтуіміз 
керек. Айта кетелік, осыған ұқсас 
жобаны партия бұрындар сонау 
2013 жылдары ұсынған болатын. 
Бірақ ол кезде жоғары жақта баста
маны ешкім қолдай қойған жоқ
ты. Мемлекет басшысы Қасым
Жомарт Тоқаевтың Парламенттегі 
оппозиция мәртебесін анықтау 
туралы тапсырмасы осыған оң 
ықпал еткені айтпаса да түсінікті. 
Өйткені, бізде президенттік басқару 
жүйесі қалыптасқан. Президент 
айтпаса ешқандай партия өздігінен 
саяси ұйғарымдарын айта алмай
ды. Біздің Парламенттегі қалған 
партиялар (егер оларды партия 
деп есептеуге болса) осы күнге 
дейін ләммим деп ауыз ашқан 
жоқ. Бұл жерде биліктің «Нұр Отан» 
партиясының үнсіз отыруын әбден 
түсінуге болады, өйткені оларға 
ешқандай өзгерістің қажеті жоқ, 
онсыз да Парламентте олардың 
басым көпшілік екені белгілі. 
Сондықтан оларда «демократия» 
дегеніңіз жетіп артылады, дауысқа 
салса кез келген мәселені кем де
генде 80 пайыздық басымдықпен 
өздерінің қалауынша шеше салады. 
Сол себепті «парламенттегі оппо

ДЕМОКРАТИЯНЫҢ БАСТЫ БЕЛГІСІ 
ПАРЛАМЕНТАРИЗМ –

Qumsaǵat
зиция» деген ұғымның өзі «Нұр 
Отанның» құлағына түрпідей тиері 
сөзсіз. Әрине, олардың орнында 
басқа партия болса да дәп осылай 
етері күмәнсіз, бәрінің де басты 
мақсаты билікке ие болу болып 
табылады.

Қалың оқырмандарымызға 
түсінікті  болу үшін, алдымен 
өзіміз айтып жүргендей, біздің 
демократиялық қоғамдағы Парла
ментке қысқаша тоқтала кетейік. 
Қазіргі Қазастан Республикасы 
Парламенті Сенат пен Мәжілістен 
тұрады. Сенат депутаттарының 
өкілеттілігі — 6 жыл, Мәжіліс 
депутаттарының өкілеттілігі — 
5 жыл. Сенатқа әр облыстан, 
республикалық маңызы бар қалалар 
мен Қазақстан Республикасы аста
насынан екі өкілден, барлығы 48 
депутат сайланады. Сенатқа 15 
депутатты Президенттің тікелей 
өзі тағайындайды. Мәжіліс — 107 

7. Мемлекеттік органдардан өз 
міндеттерін тиісті түрде орындауға 
қажетті кез келген ақпарат алуға;

8. Қызметтік міндеттерін орын
даумен байланысқан мәселелер 
бойынша барлық лауазымды 
тұлғаларға және барлық нысандарға 
еркін кіруге;

9.  Парламенттің біріккен, 
Мәжілістің пленарлық, тұрақты 
комитеттердің, жұмыс топтарының 
отырыстарында, парламенттік 
т ы ң д а у л а р д а  ж ә н е  ө з г е  і с 
шараларда депутаттық фракцияның 
талабы бойынша оның өкіліне 
кепілді сөз сөйлеуге;

10. Республикалық бюджет 
қаражатынан партиялар қызметін 
қаржыландыруға;

11. Мемлекеттік ақпараттық 
тапсырыс шеңберінде мемлекеттік 
және мемлекеттік емес бұқаралық 
ақпарат құралдарында өз қызметін 
көрсетуге;

шараның мақсатын көрсетуге 
міндетті емес. Сол сияқты жобада 
басқа да мәселелер көтерілген. 

С а р а п ш ы л а р  м е н  б і л і к т і 
саясаткерлердің бағалауынша «Ақ 
жол» партиясының бұл жобасы 
Парламентімізде оппозициялық 
партиялардың рөлін арттыруға 
мүмкіндік береді .  Көпшілік 
талқылау әлі де жүріп жатыр, 
сондықтан оған толықтырулар мен 
өзгерістер енуі әбден мүмкін. Ең 
бастысы дәп осы талаптар парла
менттегі оппозициялық партия
лардың мәртебесін анықтауға ғана 
емес, бүкіл біздің қоғамда осы 
демократиялық заңдылықтардың 
сақталуын қамтамасыз ету үшін де 
қойылса дұрыс болар еді. 

Адамзаттың арманы болған 
демократиялық қоғам құру еш
қашан жеңілдікпен келген емес, 
оның жолында талай қантөгістер 
орын алғаны да тарихтан белгілі. 

Баспасөз, әлеуметтік желілер, 
қоғамдық ұйымдар өткізген са
уалнамалар осыны көрсетеді. 
Солардың бәрін сараптағанда, 
топтастырып қарағанда мынан
дай пікірлердің басым екенін 
байқауға болады. Қос парламент 
көптеген елдерде жоқ, ол міндет 
те емес. Біздегі Сенат пен Мәжіліс 
қызметі бірбірін қайталайды. 
Олай болса жоғары палатаның 
қажеттілігі бар ма, ол саяси және 
экономикалық жағынан елімізге 
тиімді ме? Елуге тарта сенаторлар 
мен оның көмекшілеріне жоғары 
жалақы төлеу, олардың әлеуметтік
тұрмыстық жағдайын жасауға, то
лып жатқан іссапар шығындарын 
өтеуге мемлекет есебінен қыруар 
қ а р ж ы  ш ы ғ ы н д а л а д ы .  О н ы ң 
үстіне Сенаттың 15 депутатын 
президенттің тікелей тағайындауы 
демократия заңына томпақтау 
келетіні  белг іл і .  Сол сияқты 
Мәжілістегі 9 депутатты Халық 
А с с а м б е я с ы н ы ң  м е н ш і к т е п 
алуы да заңға сиымсыз дейді 
демократиялық құндылықтарды 
зерттеген сарапшылар.

Тек қана партияларға дауыс 
беру де адамдарымыздың құқығын 
шектейдіі. Шынын айтсақ еліміздегі 
дауыс беруші тұрғындардың әрі 
кетсе 20 пайызы ғана түрлі пар
тиялар мүшесі.  Көпшілік сол 
партиялардың қайдан шыққанын, 
не тындырып жатқанын білмейді. 
Ал партияда жоқтар сонда не істеуі 
керек? Олар өз өкілдерін сайламау 
керек пе? Конституциямыз бойын
ша кез келген Қазақстан азаматы 
сайлауға, сайлануға құқылы емес 
пе? Сондықтан, жеке тұлғаның өзін
өзі ұсыну құқығын халықаралық 
қалыпқа келтіру қажет. 

Біздің бұл айтқанымыз көпшілік 
п і к і р л е р д і ң  і ш і н е н  т е к  қ а н а 
сайлауға қатыстысын ғана іріктеп 
іліп алғанымыз. Бұқара үніне құлақ 
түретін болсақ, көптеген құнды 
ұсыныстарды тыңдап, қажеттісін 
кәдеге жаратуға болады. 

Тәуелсіздік алысымен елімізде 
қазіргі заманға сай жаңа дамыған 
мемлекет құруды қолға алғалы 
билік басында отырғандардан 
б а с т а п ,  к ө ш е д е  ж ұ м ы с с ы з 
жүргендерге дейінгі жұмыр басты 
пенделердің аузынан «Демокра
тия!» деген сөз түсіп көрген емес. 
Мінберге шығып алып сайрайтын 
лауазымды басшылар да, саясаттың 
жілігін шағып, майын ішкендер де, 
таңдайы тақылдап тұрған теле
арналар да осы демократиялық 
қ о ғ а м  т у р а л ы  ж ы л д а р  б о й ы 
құлағымызға құйыпақ келеді, 
тіпті «Біз демократиялық елміз!» 
деп халықаралық қауымдастық 
алдында жар салып, мақтанып 
қоятынымыз да бар. Ол жағынан 
кемшілік болған емес. Бірақ іс 
жүзінде «демократия» деген сол бір 
жарықтықты қатардағы қарапайым 
халық қолмен ұстамақ түгіл, 
көзі де көрмепті. Коммунизмнің 
қауға сақалды көсемі Карл Маркс 
кезінде «Еуропаны елес кезіп 
жүр, ол – коммунизм елесі» – деп 
айтқандай, елімізге елес болған 
демократия кеңбайтақ елімізден 
қонатын орын таба алмай жүргенге 
көбірек ұқсайды. Кім білсін, бәлкім 
біреулердің ауласына келіп қонып, 
біреулер оны көріп, қолымен 
ұстаған да болар? Кейбіреулердің 
«Біз демократиялық қоғамда өмір 
сүріп жатырмыз!» деп өзеурегенін 
көргенде, «әркімнің өз шындығы 
бар» дегендей, біздің қазақ елінде 
әркімнің өз «демократиясы» бар 
секілді. Соған қарағанда, шын 
мәніндегі демократиялық қоғам 
құру керектігі жөнінде біз енді ғана 
ойлана бастаған сыңайлымыз...

депутаттан тұрады. Оның ішінде 9 
депутатты Қазақстан халық Ассам
блеясы сайлайды.

Сонымен «Ақ жол» партия
сы ұсынған 18 баптан және оның 
ондаған тармақтарынан тұратын 
жобада қандай мәселелер көтерілді? 
Соның ең басты дегендеріне ғана 
тоқталайық. «Ақ жол» партиясының 
талабы мынандай –Парламенттік 
оппозицияны құрайтын саяси пар
тиялар:

1. Өз депутаттарын Мәжіліс 
төрағасы мен тұрақты комитеттері 
төрағаларының орынбасарының 
лауазымына кандидатура ұсынуға;

2. ҚР әлеуметтік және экономи
калық блок министрлерінің орын
басарларының лауазымына та
ғайындау үшін кандидатуралар 
ұсынуға;

3. ҚР республикалық бюджеттің 
атқарылуын бақылау жөніндегі 
Есеп комитетінің төрағасын және 
мүшелерін ұсынуға;

4. Парламенттік тыңдаулар 
мен парламенттік тергеулерге бас
тамашылық жасауға және жүргізуге; 

5.  Кезкелген мемлекеттік 
комиссиялардың және орталық 
мемлекеттік органдардың жанын
дағы сараптамалық кеңестердің 
құрамына енуге;

6) Үкімет заң жобасын енгізген 
кезде, Мәжіліс Парламентінің 
жұмыс тобында бірге қаралуы 
тиіс, осы Заңның балама жобасын 
енгізуге;

12. Республикалық бюджет
тен бөлінген парламенттік лимит 
шеңберінде партияның әлеуметтік 
бағдарламаларын қаржыландыруға;

13. Мемлекеттік органдардың 
парламенттік оппозиция депутатта
ры жолдаған депутаттық сауалдарға 
жауаптар әзірлеу кезінде сауалда 
баяндалған ұстанымды қорғау үшін 
олардың жұмысына қатысуға;

14. Қазақстан Республикасының 
Заңдарына сәйкес өзге құқықтарын 
жүзеге асыруға құқылы.

 Осы талаптарға байланыс
ты оны қалай іске асыруға бо
латын жолдары жобада нақты 
тарқатылып көрсетілген. Соны
мен бірге парламенттік оппози
ция жиналыстарын, митингтерін, 
шерулерін, пикеттерін және де
монстрацияларын хабарлама жа
сау тәртібінде арнайы белгіленген 
орындарда  өткізуге  құқылы 
екендігі жөнінде де айтылған. 
Мемлекеттік органдар қоғамдық 
бірлестіктер, сондайақ аза
маттар Қазақстан Республика
сы заңнамасымен белгіленген 
т ә р т і п т і  с а қ т а п  ө т к і з і л е т і н 
парламенттік оппозицияның 
жиналыстарына, митингтеріне, 
шерулеріне, пикеттеріне және 
демонстрацияларына кедергі жа
самайды. Оны ұйымдастырған 
кезде, парламенттік оппози
ция, партияның бағдар ламасы 
сайлаушылардың қол дауына ие 
болғандықтан, хабарламада іс

Оған қарсы топтар қашан да, қай 
елде де болған, болады да.

Д е м о к р а т и я н ы ң  н е г і з г і 
принципі – халықтың өз өкілдерін 
сайлап, сол арқылы мемлекетті өзі 
басқару. Демек, сайлау бұл жер
де шешуші қадам болып табыла
ды. Сондықтан ең бастысы сайлау 
ешқандай бұрмалаусыз әділ өтуі 
қажет. Ашығын айтсақ бұл жағынан 
біз мақтана алмаймыз, көптеген 
сарапшылардың және көпшіліктің 
пікірінше бізде сайлау ешқашан 
әділ өтіп көрген емес. Сайлау әділ 
өтпесе, сайлаушылардың дауысы 
ұрланса қайдағы демократия тура
лы сөз болуы мүмкін. Тәуелсіздіктің 
алғашқы жылдарында жиырма
сыншы ғасырдың соңында өмір 
сүріп жатсақ та, «Біз парламенттік 
басқаруға дайын емеспіз» деген 
ұстанымға тоқтап, «вертикальды 
президенттік басқару жүйесін» 
таңдап алдық. Тіпті, «Демокра
тия деген не, оны немен қосып 
жеуі міз керек?» – деп мысқылға 
айнал дырғандар да болды. Ал, шын 
мәнінде халық елдегі саяси жағ
дайды, қандай мемлекет құру ке
ректігін жақсы біледі, одан ештеңе 
жасыра алмайсыз.  Демократиялық 
қоғамның қандай болатыны олар да 
біледі. Өйткені,  бүгінгі байланыс 
жақсы дамыған  заманда  кез келген 
ақпарат тез тарайды.

Бірқатар сарапшылардың, жал
пы бұқараның біздің қоғамдағы 
жүйе туралы пікірі  алақұла. 
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ҰЛТТЫҚ БЮРО 
ТЕРГЕУШІЛЕРІ мен 

ШАЙМЕРДЕНОВТЫҢ 
ІСТЕРІ – НАҒЫЗ ЗАҢСЫЗ 

АРАНДАТУШЫЛЫҚ

Триллион үнемдеймін деп 
түрмеге түскен Ислам Әбішев пен 
Серік Түкиевтің атышулы сотын
да өткен аптаның бейсенбісінде, 
16 қаңтарда прокурор Саламат 
Сүлейменов айыптауын оқыды. 
Адвокаттардың тергеу ісінің 
заңсыздығын, жалған да, жасанды 
дәлелдердің бәрінің күлін көкке 
ұшырған қарсы дәлелдерінің 
біріне де қарсы жауап бере ал
май, тек жазып келгенін (жазып 
бергенін бәлкім) бас көтермей 
сыдыртып оқып шықты. Ислам 
Әбішевке 11 жыл, Серік Түкеевке 
8 жыл бас бостандығынан айыру
ды сұрады…

Үш айдан астам уақытқа 
созылған басты сот талқы лауын
дағы айыптау тарабының Ис
л а м  Ә л м а х а н ұ л ы  Ә б і ш е в т і 
Қ ы л  м ы с т ы қ  К о д е к с т і ң  2 4 
бабы 3бөлігі ,  366бабының 
4бөлігімен, яғни аса ауыр қыл
мысын жасады деп айыптаудың 
негізі болып табылатын «басты 
дәлелдерге» тоқталып көрейік.

Адвокат  Саян Жүнісбаев 
тергеу ісінің дәлелдерінің бәрі 
жалған екенін нақты дәлелдермен 
к ө р с е т і п  б е р е д і .  А л д ы м е н 
тағылған айыптың қысқаша 
мазмұнына тоқталсақ: «Ислам 
Абишев қызметтік өкілеттігіне 
кіретін әрекеті  үшін аса ірі 
мөлшерде пара алу үшін жал
пы соммасы 5 980 598 463 теңге 
болатын «Солтүстік Қазақстан 
облысы, Қызылжар ауданында 
Соколов топтық су құбырын қайта 
жаңарту және қосылған ауылдық 
елді мекендердің тарату желілерін 
салу, IIкезек» құрылысы бой
ынша Комитет пен «Казбайлық 
Астана» ЖШС араларында келісім 
шарт түзу үшін соңғы мекеменің 

басшыларынан құрылыстың жал
пы соммасы 45% яғни, 250 000 000 
теңге ақшаны «откат» ретінде А.К. 
Шаймерденов арқылы талап етіп, 
оның 60 000 000 теңге ақшасынан 
10 000 000 теңгесін С.А.Тукиевке 
беруге, ал параның қалған бөлігі 
50 000 000 теңге ақшаны кейін өзі 
алуға оқталған» деп айыпталуда. 
Бұл айыпты растайтын бұлтартпас 
даусыз дәлелдері ретінде айыптау 
тарабы сотқа қаралып отырған 
қылмыстық істің құжаттарын, 
атап айтқанда жасырын тер
геу амалдарын жүргізу кезінде 
алынған аудиовидео таспалар 
(стенограммалар), олар бойынша 
жүргізілген сот психологиялық
филологиялық сараптамалар 
қорытындылары, негізгі куәләр 
Шаймерденовтің, Жампозовтың, 
Шындаулетов тың жауаптарын 
ұсынып отыр. Бұл дәлелдемелерге 
тоқталатын болсақ, нақты ай
ы п т а у  т а р а б ы  т ұ ж ы р ы м д а п 
отырған айып өз дәлелін тап
пай, теріске шығарылады және 
бұл дәлелдемелер керісінше 
сотқа  дейінг і  тергеп тексе
р у  қ а н ш а л ы қ т ы  а й ы п т а у 
бағытында көптеген өрескел заң 
бұзушылықтарға жол бере отырып 
жүргізілгенін растайтын дерек
тер болып табылатыны айқын 
ақиқат», – дейді адвокат.

Бұл орайда, ең алдымен ҚР 
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес Ұлттық бюросы ның (СЖҚК 
ҰБ) жедел қызметкерлері мен 
Шаймер деновтің жасырын тергеу 
амалдарын жүргізу барысындағы 
көрінеу заңсыз әрекеттеріне 
тоқталайық.Қылмыстық істің 
құжаттарына сәйкес Ислам Аби
шев пен Серик Тукиевке және тағы 
басқа тұлғаларға қатысты жасы
рын тергеу амалдары 23.12.2018 ж. 
бастап 14.03.2019ж. дейін тұрақты 
түрде үздіксіз жүргізіліп келген. 
ҚР «Жеделіздестіру қызметі тура
лы» Заңының 15бабында, жедел 
іздестіру қызметін жүргізу кезінде 
азаматтарды құқық бұзушылыққа 
итермелеуге және араңдатуға 
тікелей шектеулер қойылған. 
Осыған қарамастан ҚР СЖҚК 
ҰБның жедел қызметкерлері 
мен Шаймерденовтің жасаған 
әрекеттері қылмысты имми та
циялау емес, Ислам Абишевті 
және Серик Тукиевті  құқық 
б ұ з у  ш ы л ы қ қ а  и т е р м е л е у 
ге және парақорлыққа аранда
тушылыққа анық бағыттал
ғанының куәсі болдық. Істің 
мәнжайларына сәйкес, СЖҚК 
ҰБның қызметкерлері, соның 
і ш і н д е  И с м а г у л о в  Ж ә р д е м , 
Шаймерденовті  пара беруші 
рөлінде ме, әлде куә ретінде ме, 
әлде жәбірленуші ретінде ме, әлі 

күнге дейін белгісіз, әйтеуір оны 
пайдалана отырып, Ислам Аби
шев параны алуға ниеттенбесе де, 
оның қылмыс жасағаны туралы 
дәлелдемелерін жасанды түрде 
қалыптастыру мақсатында жасы
рын тергеу амалдарын жүргізген. 
Исмагулов пен Шаймерденов, 
Ислам Абишевті парақорлыққа 
араңдату мақсатында «Қазбайлық 
Астана» ЖШСне қатысы бар 
адамды танитын А.Макишевке 
өз бастамасымен жолығып, оған: 
«Ислам Абишев «Қазбайлық 
Астана» ЖШСнен 250 000 000 
теңге ақшалай пара талап етіп жа
тыр» деп жеткізеді. Ал А.Макишев 
өз кезегінде осы мекемеге ресми 
емес қатысы бар А.Тюлегеновке 
жолығып, хабарлайды. Соңғысы 
бұған келіспей, бас тартады. Со
нымен қатар, пара беру себебін 
т у д ы р а т ы н д а й  « Қ а з б а й л ы қ 
Астана» ЖШС мен СКР ара
сында осы шарттың орында
луымен байланысты ешқандай 
п р о б л е м а л а р  б о л м а ғ а н ы н 
ж ә н е  о л  қ а л ы п т ы  о р ы н д а 
лып отырғанын атап көрсетті 
(30.10.2019ж. сот тергеуіндегі 
– пара беруден бас тартқаны 
және мүлдем ойы болмағаны ту
ралы А.Тюлегеновтің жауабы). 
Ең маңыздысы, дәл сол кезеңде 
И.Абишев, А.Шаймерденовтің бұл 
әрекеттерінен бейхабар болған. 
Өйткені, қылмыстық қудалау 
органы И.Абишевтің қылмыстық 
ниетін  растайтын бірдебір 
дәлелдеме қылмыстық істе жоқ.
Соған қарамастан, Азамат Шай
мерденов 21.12.2018 ж. ҚР СЖҚК 

ҰБна жазбаша арызданып, өзінің 
арызында «03.07.2014 ж. СРК мен 
«СМП610» ЖШС араларындағы 
жасасқан шарты үшін Ислам 
Абишевке оның жақын адамы 
Қалыбеков Ибадулла арқылы 1 
млн. АҚШ долларын бергенін 
және аталған шарт бұзылғаннан 
кейін Ислам Абишев «Қазбайлық 
Астана» ЖШСнен 250 млн.
теңгені өзінен талап етіп, оның 
190 млн. теңгесін өзі алып, қалған 
60 млн. теңгесін өзіне әкеп беруін 
талап етті» деп көрсетеді. Ал арыз
да (1бума, 3бет) және 22.12.2018 
ж. жауабында (15бума, 18 беттер) 
көрсетілген А.Шаймерденовтің 
1 млн.АҚШ долларын Ислам 
Абишевке оның жақын адамы 

Калыбеков Ибадулла арқылы 
апарып бердім деген уәждері 
еш дәлелін таппаған тек қана 
құр сөз болып шықты. Өйткені, 
сотқа дейінгі тергептексеру 
кезінде анықталып, жауапталған 
Калыбеков Ибадулла өз жауа
бында (16бума, 1419 беттер) 
және Шаймерденовпен өткізген 
беттестіруде (16бума, 29бет
тен басталады) соңғының жауа
бын толығымен теріске шығарды. 
Осылайша Шаймерденовтің бұл 
жауабы еш дәлелсіз құр сөзге ай
налады. Сол себепті де тергеу ор
ганы 31.07.2019ж. қаулыларымен 
И.Абишев пен И.Қалыбековке 
қатысты ҚР ҚПКнің 35бабының 
1бөлімінің 2тармағымен, яғни 
қылмыс құрамының болмауы
на орай қылмыстық қудалауды 
ақталатын негізбен тоқтатады (28
бума, 176200 беттері).

Енді ҚР СЖҚК ҰБның же
дел қызметкерлері «Қазбайлық 
Астана» ЖШСтарапынан Ис
лам Абишевке пара беруден бас 
тартуына орай, оны пара беруші 
рөлінде пайдалана алмайты
нын біліп, А.Шаймерденовтің 
көмегімен әрі қарай қылмысты 
иммитациялауды сылтауратып, 
пара алуға келісімін берме
се де, Абишевті парақорлыққа 
араңдатуға кіріседі .  Сөйтіп, 
24.12.2018 ж. бастап 14.03.2019 
ж.  жасырын тергеу  амалда
рын жүргізеді, соның ішінде 
А.Шаймерденов өзінің денесіне 
дыбыс және бейне құралдарын 
тағып алып, 8рет С.Тукиевтің, 
екі рет И.Абишевтің әңгімелерін 
жазып алады. «Қазбайлық Аста
на» ЖШС А.Шаймерденовтың 
пара беруге үгіттеуіне көнбей, 
бас тартқасын, Ұлттық бюро
н ы ң  ж е д е л  қ ы з м е т к е р л е р і 
Шаймерденовтің өз бастамасы
мен демеушілікке бергісі келген 
ақшаларын пара ретінде пай
даланып, С.Тукиевке 10 млн.
теңге беріп, құжаттандырып 
алады. Алайда, жасырын тер
геу амалдары осы қылмыстық 
і с  б о й ы н ш а  т е р г е п  т е к с е р у 
мерзімі ҚР ҚПКнің 45бабының 
7бөлігінің 1тармағымен, яғни 
кінәлі тұлғаның анықталмауына 
о р а й  3  р е т  к ө р і н е у  з а ң с ы з 
үзілген аралықтарда жүргізіліп 
отырған.. Яғни жасырын тер
геу амалдарының нәтижелері 
сотқа дейінгі тергеп, тексеру 
мерзімінің заңсыз үзілу кезінде 
алынған.Бұдан бөлек ҚР Бас 
прокуратурасының ҚС және 
АЕ Комитетінің мәліметтеріне 
сәйкес, үш рет тергеу мерзімін үзу 
туралы шешімнің тек біріншісі 
ғана ресми тіркелген, қалған 
екі шешімі тіркелмеген, яғни 
мерзімді үзу және қалпына келтіру 
туралы шешімдердің карточкала
ры қойылмаған.

Е н д і г і  к е з е к т е  ж а с ы р ы н 
т е р г е у  а м а л д а р ы н ы ң  ж ү р 
г із ілу  нәтижесінде  алынған 
жазбалардың мазмұндарына көз 
жүгіртсек, аса ірі мөлшерде пара 
алуға оқталды деп айыпталып 

отырған Ислам Абишевке қатысты 
ақша туралы мәліметтер мен 
әңгімелер тек қана екі жағдайда 
жазылып алынған: Біріншісі – 
20.01.2019 ж. «Риксос» қонақ 
үйінде. Екіншісі – 07.03.2019 ж. 
АстанаШымкент бағытындағы 
ұ ш а қ т а .  Б і р і н ш і  ж а ғ д а й д а , 
И.Абишев өзінің «Қазбайлық 
Астана» ЖШСнан ақша алған 
сыңайлы жалған әңгімелер тарқап 
кеткенін Шаймерденовке ай
тып, ренішін білдіруде және 
үшінші тұлғалармен берілетін 
ақшалай қаражаттар Дүниежүзілік 
«Қазақ күресі» федерациясына 
демеушілік көрсетуге арналғаны 
А.Шаймерденов, И.Абишев және 
С.Тукиев араларындағы үш жақты 
әңгімелердің мазмұнынан анық 
көрініп тұр (9бума, 121138 бет
терде, СПФС қорытындысында 
көрсетілген). Екінші жағдайда, 
И.Абишев пен А.Шаймерденов 
а р а л а р ы н д а ғ ы  ә ң г і м е л е р д е 
бірінші соңғыдан ақша талап 
етіп жатқанын көрсететін нақты 
белгілер жоқ (9бума, 165 бетте, 
СПФС қорытындысында). Дәл 
осы жерде маңызды жағ дайларды 
атап кетсек: 1. Шай мерденовтың 
арызы бойынша 60 млн.теңге 
пара талап етті деген Абишев 
қоңырау шалып Шаймерденовті 
кездесуге шақырмаған, кездесу 
тағайындамаған, ақша мүлдем 
сұрамаған, яғни еш хабарсыз 
кеткен. Бұл жағдай Исмагулов 
пен Шаймерденовтің сотта бер
ген жауабымен де расталады; 2. 
Сол күнгі, 7 наурыз 2019 жылғы 
ұшақтағы кездесу Исмагуловтың 
жоспарымен Шаймерденовтің 
бастамасымен ғана орын алған, 
өйткені қорқытып ақша талап 
етті деген Абишев еш хабарсыз 
кеткесін, оның ұшаққа отырып 
Шымкент қаласына ұшып бара 
жатқанын біліп, ұлттық бюроның 
ж е д е л  қ ы з м е т к е р і  И с м а г у 
лов Жәрдем шұғыл түрде ұшақ 
билетін алып, Шаймерденовті де
реу Астанақаласының әуежайына 
шақырып алып, сол жерде сағат 
14.4514.50 уақыт аралығында 
оған «Москит» маркалы дикто
фонын беріп (13бума, 29бетте 
арнайы құралды тапсыру туралы 
хаттама), ұшаққа отырғызады. 
Ұшақта отырып, өзіне хабар
ласпаған,  шақырмаған Аби
шевке байланысқа шығады, 
сұранып қасына отырып алған; 
3. Содан соң Абишевтің қасына 
келіп отырып алып, ақша тура
лы әңгімені өзіненөзі бастаған, 
а л а й д а  с т е н о г р а м м а д а ғ ы 
әңгіме мазмұнында Абишев 
Шаймерденовтің ақша тура
лы әңгімелеріне қолдап жау
ап қатпаған және ақша талап 
ету немесе сұрау туралы әңгіме 
қозғамаған. Ал 50 млн.теңге ақша 
туралы әңгімелер мүлдем басқа, 
яғни тақырыпқа қатысы жоқ 
«Қазбайлық Астана» ЖШСнің 
қос мердігерлігімен байланысты 
тақырыпта қозғалған; 4. Сте
нограмма мазмұнына сәйкес, 
Абишев Тукиевтің Федерацияға 

СОҢҒЫ СӨЗДІ СОТ АЙТАДЫ – 
ӘДІЛ ШЕШПЕСЕ ХАЛЫҚ АЙТАДЫ!
ТРИЛЛИОН ҮНЕМДЕГЕН ҚАЙРАТКЕРДІ МИЛЛИОНДАРДЫ 

ЖЕП КЕТКЕН АЙЛАКЕРГЕ ЖЫҒЫП БЕРМЕК ПЕ?!.
«Заңсыз және арандатушылық әрекеттерге барғаны 
үшін сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес орга-
ны қызметкерлерін қатаң жазалау керек. Ондай 
қызметкерлерге тергеу саласында орын жоқ!»

Қазақстан Президенті Қ.Тоқаевтың 
Қазақстан Халқына Жолдауынан.
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демеушілік ретінде Шаймерде
новтен 10 млн.теңге алғанынан 
да бейхабар болып шыққан. 
Дәл осы жағдай стенограмма 
мазмұнымен ғана дәлелденіп 
қоймай, 31.10.2019 ж. сотта берген 
Шаймерденовтің және Исмагулов 
Жәрдемнің өздерінің жауапта
рымен расталады. Атап айтсақ, 
20.01.2019 ж. бастап 07.03.2019 ж. 
ұшаққа отырғанға дейін бұрын
соңды 50 млн.теңге ақша талап 
етті деген Абишев өзінің тара
пынан ешқандайда қорқытып 
пара талап етушілік әрекетін 
жасамаған,  Шаймерденовке 
хабарласпаған, оны кездесуге 
шақырмаған. Сол себепті, сотта 
жауапталған жедел қызметкер 
Исмагулов Жәрдем 7 наурыз 2019 
жылы ұшақта Шаймерденов пен 
Абишев араларындағы кездесуді 
қолдан ұйымдастырғанын рас
тап берді («хотел убедиться…!»). 
Осылайша, ҚР СЖҚК ҰБның 
жедел қызметкерлері бірнеше 
айға созылған жасырын тергеу 
амалдарының түпкілікті нәтижесі 
болмай бара жатқанын біліп, 
07.03.2019 ж. Абишевтің Шымкент 
қаласына ұшып бара жатқанын 
біліп, Шаймерденовпен кездесуді 
қолдан ұйымдастырып, оны 
әуежайға шақыртып алып, оған 
дыбыс жазба құралын тапсырып, 
ұшақта Абишевтің қасына отырып 
алып, ақша туралы әңгіме қозғауға 
әдейі итермелеген әрекеттері 
жедел қызметкер Исмагулов 
Жәрдем мен Шаймерденовтің 
парақорлыққа араңдатушылық
айдап салушылық жасағанынын 
айқын көрінісі  болып табы
лады.  Жедел қызметкерлері 
мен  Шаймерденовт ің  өзде
рінің әрекеттерімен Абишевті 
парақорлыққа  арандатқаны 
жоғарыда көрсетілген дәлел дерден 
бөлек, Шаймер деновтің Шым
кент қаласы ның әуежайында же
дел қыз меткерлерімен кездесіп, 
дик тофонға жазылған әңгімелерін 
талқылап жатқан сөздерінен 
анық байқалады («танцуйте, тог
да отдам флешку»). Алайда дәл 
осы әңгімелерді СПФС зерттеу 
объектісіне жедел қызметкерлері 
әдейі кіргізбей қояды!

Айыптау тарабының келесі 
уәжіне баға беретін болсақ: «Аби
шев хаттың түскенін пайдала
нып, Республикалық бюджеттің 
қысқартылуының Комитетке 
ешқандай қатысы жоқтығын біле 
тұра, өзі алдында аса ірі мөлшерде 
талап еткен параны толығымен 
алу мақсатында, «Казбайлық 
А с т а н а »  Ж Ш С  н і ң  з а ң д ы 
мүдделеріне залал келтіруі мүмкін 
әрекеттерді жасаймын деп, оларға 
28.01.2019 ж. №1831169КВР 
хатымен Республикалық бюжеттің 
қысқартылуы күтілуіне байланыс
ты 14.11.2018 ж. түзілген №42 

келісім шартқа қосымша түзілетін 
келісім шарт уақытша тоқтатыла 
тұратыны туралы хабарлап, пара 
берушіні қорқытып, «Казбайлық 
А с т а н а »  Ж Ш С  н і ң  б а с ш ы 
ларын өзіне аса ірі мөлшерде 
пара беруге мәжбүр болатындай 
жағдайға қасақана қойған», – деп 
көрсетеді. Айыптау тарабы бұл 
тұжырымын Шаймерденовтің 
жауабымен негіздеген (15бума, 
22бетте), яғни Шаймерденовтың 
жауабына сай, ол 2019 жылдың 
ақпан айының басында Маки
шевпен кездескен кезде, Абишев 
өзіне және Тукиевке уәде еткен 
ақшаны талап етуін жалғастырып 
жатқанын, әйтпесе СРК Со
коловский су құбырын жөндеу 
жұмыстарына бөлінген бюджет 
қаражатын қысқартып (секве
стирование) тастайтынын, соның 
салдарынан «Қазбайлық Астана» 
ЖШСмен шарттың орындалу
ын қамтамасыз ету үшін банктік 
кепіл ретінде берілген 500 млн.
теңгесін қайтарып алуға қиындық 
туғызатынын айтады. Кейінірек 
«Абишев тек қана қорқытып 
қоймай, «Қазбайлық Астана» 
ЖШСне бюджетті қысқартуы 
(секвестирование) туралы хат 
жолдаған» дейді. Алайда 31.10.2019 
ж. сот тергеуінде жауапталған 
Шаймерденов бұл мәліметтерді 
М а к и ш е в т е н  е с т і г е н і н , 
«Қазбайлық Астана» ЖШСнің 
өзі 2019 ж. жұмысын жоспар
лау мақсатында қаржыландыру 
жоспарын сұрап СРКға жазған 
хаты туралы мүлдем білмегенін 
айтып,қашқалақтады. Дегенмен, 
айыптаудың бұл тұжы рымдары өз 
дәлелін таппағаны былай тұрсын, 
істің кезекпен орын алған мән
жайлары мен өзі қабылдаған 
процессуалдық шешімдеріне 
қарамақайшы келеді:

– Егер шын мәнінде Абишев 
өзіне және Тукиевке уәде еткен 
ақшаны талап етуін жалғастырып, 
о с ы  а қ ш а н ы  и е м д е н у  ү ш і н 
«Қазбайлық Астана» ЖШСне 
бөлінетін ақшалай қаражаттарды 
қ ы с қ а р т ы п  т а с  т а й м ы н  д е п 
қорқытыпүркіту ойы болса, 
онда неге 2019 ж. ақпан айының 
басындаақ әлі «талап еткен па
раны» алмай жатып, «Қазбайлық 
Астана» ЖШСмен қосымша 
келісімге отырып, оны 2019 жылға 
қаржыландыруға жол береді!?

–  С Р К  Р е с п у б л и к а л ы қ 
бюджеттік қаржыландырылуы 
тоқтата тұратыны туралы хат
ты «Қазбайлық Астана» ЖШС
не өз бетімен емес, соңғының 
21.01.2019 ж. жазған сұраныс ха
тына жауап ретінде жазған, ал 
«Баймен» ЖШС бұндай сұраныс 
хат жолдамағасын, оған дәл осын
дай сипатта жауап хат жазбаған.

– Шын мәнінде  Абишев 
пара беруді талап еткен болса, 

онда неге 20.01.2019 ж. бастап 
07.03.2019 ж. А.Шаймерденовке 
хабарласып, онымен кездесуді 
тағайындап, параны сұрамайды. 
Яғни, бұл жағдай Абишевтің 
ойында пара алу болмағанын, 
сондықтан да Шаймерденовке 
хабарласу мүлдем жоспарында 
болмағанын дәлелдейді.

Айыптау тарабының тағы бір 
уәжіне баға беретін бол сақ: Айып
тау актісінде көр сетілгендей, 
өз кезегінде, «пара талап етуші 
Абишевтің қылмыстық әрекетінен 
х а б а р с ы з  о н ы ң  т у ғ а н  і н і с і 
Қ.Абишов, Қ.Шындаулетовке 
хабарласып, онымен 13.03.2019ж. 
жолығып, А.К. Шаймерденов
тен ақша алуды тапсырған» деп 
айыптайды. Айыптаудың бұл 
тұжырымы тек қана дәлелсіз бол
жам болып, тергеу органының 
істегі процессуалдық шешімінің 
тұжырымына тікелей қайшы бо
лып шықты. Өйткені Абишев 
өзінің туған інісі Қ.Абишевке, ол 
өз кезегінде Қ.Шындаулетовке 
хабарласып, пара нысанын алуды 
тапсырса, онда неге айыптау та
рабы бұл туралы жасырын тергеу 
амалдары барысында жазылған 
әңгімелерді сотқа ұсынбады!? 
Одан бөлек сотқа дейінгі тергеп–
тексеру органының 31.07.2019 ж. 
қылмыстық іс бойынша жеке
леген тұлғаларға қатысты сотқа 
дейінгі тергеп–тексеруді тоқтату 
туралы (28бума, 176200 бет
тер) қаулылары И.Абишевтің 
14.03.2019 ж. Қ.Шындаулетов 
А.Шаймерденовтен алған ақшаға 
қатыстылығын жоққа шығарады.

Жоғарыда көрсетілген мән
жайларды тұжырымдай келе, ҚР 
СЖҚК ҰБның жедел қызметкері 
Исмагулов Жәрдем мен Шай
мерденов ұйымдасқан түрде 
арнайы мақсатта қылмыстық 
ә р е  к е т т і  и м и т а ц и я л а у  ұ ғ ы 
мын бүркеніп пара алуға ниеті 
болмаған Абишевті пара қорлыққа 
араңдату, айдап салу әрекетін 
жасаған. Бұл мақсатта қылмыстық 
әрекеттерді имитациялаушы тұлға 
ретінде 21.12.2018 ж. Сыбай
лас жемқорлыққа қарсы күрес 
қызметіне Абишев пен Тукиевтің 
үстінен арызданған мүдделі 
Шаймерденовті қатыстырған. 
Қ Р  С Ж Қ К  Ұ Б  н ы ң  ж е д е л 
қызметкерлерінің бұл шешімі 
кездейсоқ емес. Өйткені іс бойын
ша пара беруші болып табылатын 
«Қазбайлық Астана» ЖШСнің 
өкілдері Малгаждаров та, Тю
легенов те Абишевке СРКмен 
жасасқан шарты үшін «откат» 
ретінде пара бермек түгілі, ол ту
ралы мүлдем ойларында болмаған, 
өйткені жасалынған шарт бойын
ша жұмыстар қалыпты жағдайда 
орындалып отырған, СРК тарапы
нан ешқандай кедергі болмаған. 
Ал Макишев болса пара беруші 

болып табылатын «Қазбайлық 
А с т а н а »  Ж Ш С  н а  м ү л д е м 
қатысы жоқ болып шығады. Сот 
тергеуінде жауапталған Макишев 
пара беруге де, «Қазбайлық Аста
на» ЖШСне мүлдем қатысы жоқ 
екенін анық көрсеткен.

Дәл осы жағдайға қарамастан, 
ҚР СЖҚК ҰБның лауазым
ды түлғалары қылмыстық істегі 
барлық процессуалдық құжаттарда 
(жасырын тергеу амалдарын 
жүргізу, сезіктілерге қатысты 
бұлтартпау шарасын қолдану, 
олардың мерзімдерін ұзарту тура
лы қаулыларда) ресми анықталған 
мәлімет ретінде іс бойынша пара 
беруші ретінде «Қазбайлық Аста
на» ЖШС және оның директоры 
ретінде Макишевті және соңғы 
СРКмен жасасқан шарты үшін 
«откат» ретінде 250 млн.теңге 
пара беруге келісімін берді, – 
деп көрінеу жалған мәліметтер 
енгізіпкөрсетіп, сот органдарын 
шатастырып, Абишев пен Тукиев
ке қатысты қате тұжырым жасауға 
әкеліп соқтырған. Қылмыстық 
процесстік заң тұрғысынан ҚР 
СЖҚК ҰБның қызметкерлерінің 
бұл процессуалдық әрекеттері 
е ш қ а н д а й  с ы н  к ө т е р м е й д і . 
Өйткені сот тергеуінде 28бума
дан тұратын қылмыстық істің 
құжаттарын зерттеу  кезінде 
қылмыстық қудалау органының 
Шаймерденовтің қатысуымен 
«жасырын ендіру және (немесе) 
қылмыстық әрекетті имитация
лауды жүргізу» туралы қаулысы 
қылмыстық істе – тіз імінде 
(опись)  жоқ болып шықты, 
яғни сотқа ұсынылып отырған 
қылмыстық істің құжаттарымен 
Шаймерденовтің қатысуымен 
жүргізілген жасырын ендіру және 
(немесе) қылмыстық әрекеттерді 
имитациялау туралы әрекеттер заң 
тұрғысынан негізделмеген болып 
табылады. Бұл орайда, ҚР ҚПК
нің 112бабының 3бөлігінде, егер 
күдіктінің, жәбiрленушiнiң және 
куәнiң айғақтары, сарап шының, 
маманның қоры тындысы, заттай 
дәлел демелер, тергеу және сот 
әрекеттерiнiң хат тамалары және 
өзге де құжат тар қылмыстық iс 
мате риалдарының тізімдемесіне 
енгізілмесе, оларды айыптау 
негiзiне жатқызуға болмайды, 
– деп көрсеткен. Бұдан бөлек 
қылмыстық істің 14бумасының 
4749 беттерінде ҚР СЖҚК ҰБ
ның тергеушісі Д.Бахытовтың 
Шаймерденовтің қатысуымен 
«қылмыстық әре кетті имитация
лауды жүргізу» туралы тапсырма
сында мер зімдері көрсетілмеген. 
О с ы л а й ш а  қ ы л м ы с т ы қ  і с т е 
Шай мерденовтің қатысуымен 
қылмыстық әрекетті  имита
циялауды жүргізу әрекеттерін 
қылмыстық процесстік заң
наманың талаптары тұр ғысынан 
заңды және негізді  танитын 
ешқандай құқықтық процесстік 
құжаттар жоқ. Жоғарыда көр
сетілген мәнжайларды тұжы
рымдай келе, ҚР СЖҚК ҰБ–
ның жедел қызметкерлері мен 
Шаймерденовтің әрекеттерін 
қылмыстық әрекеттерді ими
тациялау емес, пара алуға ниеті 
болмаған Абишевке қатысты жа
санды дәлелдемелерді қолдан 
жасау мақсатында парақорлыққа 
а р а ң д а т у –  а й д а п  с а л у  б о 
л ы п  т а б ы л а д ы . Қ Р  Ж о ғ а р ғ ы 
С о т ы н ы ң  « К е й б і р  с ы б а й 
лас жемқорлық қылмыстарды 
қ а р а у  п р а к т и к а с ы  т у р а л ы » 
2015  жылғы 27қарашадағы 
№8 нормативтік қаулысының 
24тармағына сәйкес, қылмыстық 
қудалау органдарының ҚКнің 
366бабының бірінші бөлігі және 
осы нормативтік  қаулы ның 
25тармағына сай, ҚКнің 417 

бабының екінші бөлігі бойынша 
сотта жарияланған өтініштерді 
қолдай отырып ҚР СЖҚК ҰБ
ның қыз меткерлерінің және 
арызданушы А.Шаймерденовтің 
әрекеттерінде парақорлыққа 
араңдатушылықайдап салу
шы лықты танып, жүргізілген 
қылмыстық әрекетті имитация
лауды заңсыз деп танылуы керек. 
Ал адвокат Абзал Құспан «нағыз 
арандатушы сексот (секретный 
сотрудник) екені анықталды» 
д е п  м ә л і м д е г е н  А з а м а т 
Шаймерденовтың қандай аранда
тушы екенін сот барысында жауап 
берген куәлер де нақты дәлелдеп 
берді. 1.Ол адвокаттардың «Сіздің 
Ұлттық бюро тергеушілерімен 
бұрыннан байланысыңыз бар ма?» 
деген сұрағына сотта «Шындықты 
айтамын» деп ант қабылдап тұрып, 
«Жоқ, ешқандай байланысым 
болған емес!» деп, алаяқтықпен 
жалған жауап береді. Ал адвокаттар 
талабымен Kcell компаниясынан 
алынған телефон жазбаларында 
анықталғандай, Шаймерденов 
Ұлттық бюроға Ислам Әбішевтің 
үст інен жалған арыз жазған 
күнінен екі ай бұрын Ұлттық 
бюроның СҚО департаменті 
б а с ш ы с ы  о р ы н б а с а р ы  А р 
лан Андасовпен күнде сөйлесіп 
отырған. 53 рет сөйлесудің 49ы 
Шаймерденовтың бастамасымен, 
4і Андасовтың бастамасымен 
болған. Тіпті, сыралғыдосчтардай. 
түн жарымда да, түнгі 2230дарда 
телефон соғып, сөйлесіп отырған. 
Ал куә  рет інде  шақырылған 
А . А н д а с о в  а д в о к а т т а р д ы ң 
барлық жауабына бірақ сөзбен 
«Не помню» деген сөзбен жау
ап берді. «Кешегі сөйлескенімді 
де ұмытып қаламын» деп соқты. 
Атын сұрасаң да «не помню» 
дейтін түрі бар А.Андасовқа сот
талушы Ислам Әбішев «Бәрін 
ұмытып қала берсең, онда сен 
қалай департамент басшысының 
орынбасары болып жүрсің» деп 
сұрады.Оған да «не помню» деп 
жауап бере жаздаған Андасов 
ақыры адвокаттар сұрағының 
ешқайсысына жауап бермей 
жалтарып кетті. «А.Жампозовты 
танымаймын, көрген адамым 
емес» деген Андасовтың сөзін 
сол залда отырған А.Жампозов 
т е р і с к е  ш ы ғ а р ы п ,  А н д а с о в 
ты Шаймерденовтың офисінде 
45 рет көргенін, тіпті телефон 
алмасқандарын айтып берді. Сол 
кезде Шаймерденов Андасовты 
компания ұжымына «бізге заңгер 
болып жұмысқа келді» деп таныс
тырады. «56 айдан бері айлық 
ала алмай жүрміз, бұл кісіге қалай 
жалақы төлейсің?» деген сұраққа: 
«Тегін істейді» деп жауап бер
ген. Жампозов Андасовты одан 
кейін И.Әбішев тұтқындалған 
күннің ертеңіне Шаймерденовтың 
шақыруымен бір жанармай бекеті 
қасындағы техникалық жөндеу 
шеберханасында екеуін көргенін 
айтты. Шаймерденов Жампозовқа: 
«Көкешканы кеше ұстады, есіттің 
бе? Мен ұстаттым», – дейді. «Иә, 
есіттім. Неге олай жасадың?» де
ген Жампозовқа Шаймерденов: 
«Ол менімен келісімшартты 
бұзды ғой» деп жауап береді. 
И.Әбішевтің үстінен арыз беруші 
А.Шаймерденовтің онымен бас 
араздығының себебі, ол арыз 
берерден 5 ай бұрын И.Әбішев 
басқарған Су ресурстары комитеті 
мен Шаймерденовтің СМП610 
компаниясы арасындағы келісім 
шарт (құны 7,6 млрд теңге) бір 
жақты Су ресурстары комитеті 
талабы бойынша үзілген болатын. 
Мұның заңдылығы сот арқылы 
дәлелденген.

(Жалғасы 6-7-беттерде)
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СОҢҒЫ СӨЗДІ СОТ АЙТАДЫ – 
ӘДІЛ ШЕШПЕСЕ ХАЛЫҚ АЙТАДЫ!
ТРИЛЛИОН ҮНЕМДЕГЕН ҚАЙРАТКЕРДІ МИЛЛИОНДАРДЫ 

ЖЕП КЕТКЕН АЙЛАКЕРГЕ ЖЫҒЫП БЕРМЕК ПЕ?!.
(Басы 4-5-беттерде)

Жампозов Андасовтың Ұлттық 
бюро қызметкері екенін кейін 2019 
жылы мамыр айында тергеушіге 
жауап беруге барғанда көреді. 
Бұл жауап беріп жатқан кабинет
ке кірген Андасов Жампозовқа: 
«Қалайсың, братишка?»деп 
амандасып, тергеушіні сыртқа 56 
минутқа алып кетеді.

Куә ретінде жауап берген 
Қ.Шындәулетов те Шаймер
деновтың бұның жұмысшылары 
мен техникасын алып жұмыс 
істетіп, миллиондаған ақысын әлі 
төлемей зар қақсатып жүргенін 
айтып берді.

Ал сайт пен әлеуметтік желіден 
И.Әбішев соты өтіп жатқанын, 
онда басты арызданушы Шаймер
денов екенін білген Көкшетауда 
тұратын Фуат Рифхатович Иш
мухаметов (Foat Ishmukhametov) 
деген кісі келді. 

Ол адвокаттарға хабарласып, 
«фейсбуктен тікелей эфирден 
Әбішев сотын әркез көріп отыр
дым, Азамат Шаймерденовтің 
кластасымын, ол туралы куәлік 
еткім келеді» деп өзі өтініш ай
тыпты.

Ислам Әбіш сотынан Фейс
букта тікелей эфир жүргізіп кел
ген, прокурордың талабымен 
сот залында аудио/видео және 
басқа да жазу құралдарына тый
ым салынған соң да тұрақты 
т ү р д е  ж а з б а  ж а р и я л а п  к е л е 
жатқан белгілі журналист Сәуле 
Әбілдаханқызының «Азамат Шай
мерденов «СЕКСОТ» қана емес, 
«ҚЫЛМЫС МАНЬЯГІ» – деді 
куәгер» атты жазбасын оқиық:

« Бүгін сотқа келген куәгер 
Фоат Ишмухаметовтің айтуынша, 
Азамат Шаймерденов «жалақор 
сексот (секретный сотрудник)» 
қана емес, «қылмыс меньягі». Аза
мат Шаймерденов туралы бұдан 
басқа да көптеген айғақтар айтып, 
оның алаяқтық қылмыстарын 
дәлелдейтін фактілерді баяндап 
берді.

Адвокаттар судья Қ.Мекем
тасқа Фоат Ишмухаметовтен 
куә ретінде жауап алуға өтініш 
айтты. Прокурор С.Сүлейменов 
өтінішті қанағаттандыруға қарсы 
болды. Алайда, адвокаттардың 
дәйекті уәждеріне тоқтаған су
д ь я  Қ . М е к е м т а с  ө т і н і ш т і 
қанағаттандырып, Фоат Ишмуха
метов куәгер ретінде жауап берді.

Фоат Ишмухаметовтің айтуы 
бойынша, ол 1997 жылдан бері Аза
мат Шаймерденовті таниды, екеуі 
бір сыныпта оқыған, бір партада 
отырған. Жылдар бойы жақсы дос 
болған. Бір күні А.Шаймерденов 
Фоатты бірге бизнес ашуға үгіттей 
бастайды. Фоаттың өз бизнесі 
болған, алайда досының үгіттеуіне 
көніп, 2010 жылы 200 млн теңгесін 
Шаймерденовтің «норка өсіру» 
жобасына салып, бірлесіп бизнес 
бастаған. 

– Қалай 200 млн теңгемді 
компанияның шотына салдым, 
ертеңіне ол мүлде өзгерді, мен та

нитын Азамат емес, басқа адамға 
айналды. Бұрын «братан, друг» 
деп жылы сөйлесетін досым менің 
ақшам фирмасына түскен күннің 
ертеңіне маған басқа тонмен 
сөйлей бастады, зекіп, бұйырып 
сөйлейтін болды. Мені адам деп 
санамайтын болды. «Неге менімен 
олай қарымқатынас жасайсың?..» 
десем:

–  С е н і м е н  б а с қ а  қ а л а й 
сөйлесу керек, сен енді бичсің 
ғой… Саған 7080 мың тг айлық 
тағайындаймын, маған водитель 
боласың, арасында менің маши
наммен балаларыңды бақшаға 
апарып тұруыңа рұқсат, – деді.

Оның «норка өсіреміз» деген 
фирмасы жұмыс істеген жоқ, бір 
жылға жетпестен құлдыратып жоқ 
қылды. Ол ол ма, менің атым
нан жалған «Сенім хат» жазды

гандарына жеткізіп тұрды. Ол тех
никалар, тауарлар сейфкабинетте 
сақталады. А.Шаймерденов кез
келген сәтте кезкелген адамды 
белгілі бір қашықтықта отырып 
тыңдай алады. Кезкелген ауа 
райында алыс қашықтықта анық 
қып видеоға түсіре алады. Сосын 
кешкі сағат 7ден түнгі 121ге 
дейін сол ақпараттарды жалықпай, 
шаршамай тыңдап отыратын, 
жұртты жасырын тыңдау оның 
екінші жұмысы тәрізді боп кеткен. 
«Онсыз да мына өмірде қоқыс 
ақпарат көп, саған сол артық 
қоқыстар не үшін керек, басыңды 
мусорға толтырып қайтесің?..» 
десем, «Түүүшш… тыныш… Қазір 
ақпараттық шабуыл заманы, бұл 
ақпараттар арқылы баюға бола
ды…» дейтін… 

Ол алаяқтық қылмыс жасау

дайда, негізгі  дәлел ретінде 
іске қатысушылардың өзара 
с ө й л е с к е н  с ө з д е р і  ж ә н е 
оған сарап шылардың беретін 
баға,  яғни психологиялық
ф и л о л о г и я л ы қ  с а р а п т а м а 
қорытындылары міндетті түрде 
басты дәлелге айналып шығады. 
Қылмыстық істің 8бумасын
да ШҚО бойынша сот сарап
тамасы институтының сарап
шысы Г.К.Кудайбергенованың 
№1348 санды, 28.06.2019 ж., 
№1349 санды, 21.06.2019 ж., 
№1350 санды, 25.06.2019 ж., 
№1351 санды, 24.06.2019 ж., сот 
психологиялықфилологиялық 
сараптамаларының қорытын
дылары (СПФС) тіркелген. Са
раптама қорытындыларының 
сапасы сын көтермейді, онда 
сәйкессіздіктер мен қарама

558 сұрақтарын біріктіре жауап 
берген сарапшы зерттеу бөлігінде 
негіздеп, нақты сөздерден мы
сал келтірмеген. Әрі қарай осы 
қорытындысының 25 бетінде, 
сарапшы Кудайбергенова №12, 
19, 25, 31, 37, 44, 51 санды сұрақ
тарды біріктіріп, бір жауап бер
ген, яғни 7 сұрақ бір сұраққа 
біріктірілген. Сұрақтың орысша 
мәтіні тергеуші тарапынан бы
лай (сараптама басында орыс 
тілінде тағайындалған) қойылған 
(мысалы №12 сұрақ) «Имеется 
ли в разговоре между Тукиевым 
и Шаймерденовым от 03.01.2019 
г., (ссылка на диски) со стороны 
Тукиева, смысловой компонент 
требования денежных средств 
и на какие нужды?». Сарапшы 
біріктірілген сұрақтарға жауап 
бере келіп, атап айтқанда, Ту
киев тарапынан Шаймерденов
тен ақша талап ету фактісі жоқ, 
ақша беруге итермелеу әрекеті 
бар дей келе, сарапшы сұрақтың 
ең маңызды тұсын, ол ақшаның 
қандай қажеттілікке («на какие 
нужды«) сұрағанына әдейі жауап 
бермей кеткен! Ал бұл сұрақтың 
өте маңызды жері! Себебі, барлық 
стенограммаларда және басқа да 
іс материалдарында Тукиевтың 
Шаймерденовтен алған 10 000 
000 теңге ақшаны «Қазақша 
күрес» федерациясының спорт
шыларын Голландияға іссапарға 
апару үшін демеушілік ретінде 
а л м а қ ш ы  б о л ғ а н ы  а н ы қ 
көрсетілген болатын! Бұл жерде 
сарапшы Кудайбергенованың 
толық емес жауабы істің ква
лификациясына тікелей әсер 
ететінін айту керек! Осыған ұқсас, 
№1349 санды сараптаманың 
бірінші бетінде сарапшы Ку
дайбергенова тергеушінің №1 
былай қойылғанын көрсетеді 
(сөзбесөз) «Содержит ли текст 
в разговоре между Абишевым и 
Шаймерденовым от 07.03.2019 г., 
(диск №1 папка «69с от 11.03.19 
г» файл: 2019 март 07 15 00.wav) 
общие темы и позволяет ли лек
сикосинтаксический анализ 
текстов беседы говорить о том, 
что участники ведут разговоры 
на понятную друг другу тему (об
щую для них тему) и кто является 
инициатором встречи, разговора 
и начала какихлибо тем для раз
говора?». Алайда, сараптаманың 
зерттеу бөлігінде (№8 беті) бізге 
белгісіз себептермен, сұрақтың 
соңғы абзацы толығымен түсіп 
қалған! Яғни, сарапшы Кудай
бергенова өз бетінше тергеу 
тарапынан қойылған сұрақты 
өзгертіп тастаған! Нәтижесінде, 
қорғау тарапы үшін өте маңызды 
«кездесулердің, әңгіменің жал
пы оқиға басталуының бастама
шы себепкері кім» деген сұрақ 
сарапшы тарапынан жауапсыз 
қалдырылды! Ал іс материалдары 
бойынша да, стенограммалар 
мәтіні бойынша да, жоғарыда 
көрсетілген мәселелер бойынша 
себепкер Шаймерденов екені 
анық көрініп тұр! СПФС жүргізу 

рып, менің атымнан жалған ЭЦП 
жасатып, компанияның банктік 
шотында ірі көлемде ақша айна
лымдарын жасап, мені 197 млн 
теңге салық қарызын мойныма 
іліп кетті….

Мен оның үстінен құқық 
қ о р ғ а у  о р г а н д а р ы н а  а р ы з 
жазғанмын, экспертиза арқылы 
барлық құжаттар жалған екенін 
дәлелдедім. 3 жылдан бері проку
ратура маған, менің арызым бой
ынша сұранысыма әркез «күдікті 
Шаймерденовті тексеріп жатыр
мыз» деп жауап берумен болды. 
Жақында соңғы жауаптарында 
«Шаймерденовтің кінәсі жоқ» 
деген жауап алдым…..

Азамат Шаймерденов бұрын 
прокуратурада, республикалық 
қ а р ж ы  п о л и ц и я с ы н д а  а с а 
маңызды істер бойынша жедел 
уәкіл қызметін атқарған. Екі 
органнан да «жақсы» кетпеген. 
А.Шаймерденов құқық қорғау 
органдарына тәуелді .  Оның 
үстінен бірнеше қылмыстық 
істер қозғалған. Менен басқа да 
қазақстандық және шетелдік ком
панияларды Шаймерденов мил
лиондап тақырға отырғызған, өзім 
бірнеше адамды білемін…. Бүгінгі 
таңда бір шетелдік оны сотқа 
беруге құжат жинап жүргенін 
білемін….. 

А.Шаймерденовтің бір фирма
сы әйелінің атында еді, ол фирмасы 
арнаулы техника сату, жеткізумен 
айналысады. Ол спецтехника, 
негізінен, «жучоктар», яғни ар
найы тыңдайтын, түсіретін дик
тофондар, камералар. Ол техника
ларды ҰҚКге, құқық қорғау ор

дан, адамдардың үстінен компра
мат жинап, оларға жала жабудан, 
кісілерді зарлатудан ләззат алады, 
«қылмыс маньягі» десем болатын 
шығар… деді Фоат Рифхатович.

– Азамат Шаймерденовтің 
әкесі де өмір бойы құқық қорғау ор
гандарында, соңғы кезінде Ақмола 
облыстық полиция басқармасында 
к а д р  б ө л і м і н д е  б а с ш ы л ы қ 
қызметте істеген. Өзі полковник 
дәрежесіндегі зейнеткер. Азамат 
әкесінің досын да жүздеген мил
лион теңгеге «лақтырып» кет
кен. Ол кісі «Азаматтың үстінен 
арыз жаза алмаймын, өйткені 
ол менің досымның баласы ғой, 
өз баламдай болған, арыз жазуға 
қолым бармайды, сол милли
ондар жоғалды деп есептейміз 
енді, ұмытамыз…» деді. Азамат 
Көкшетауда тұратын өз әкесімен 
хабарласпағанына, бармағанына 
4 жыл болды. Ол қарындасының 
т о й ы н а  д а  б а р м а ғ а н …   д е д і 
Шаймерденовтың сыныптасы 
Фоат Ишмухаметов.

СОТ САРАПТАМАСЫ 
ӘДЕЙІ БҰРМАЛАНҒАНЫ ДА 

АНЫҚТАЛДЫ

Е н д і г і  к е з е к т е  а й ы п 
тау тарабының басты дәлел
де мелерінің бірі ретінде сот 
психологиялықфилоло гиялық 
сараптамалар қоры тын дыларына 
баға беріп көрейік.

Іс бойынша «пара берушінің» 
де, «пара алушының» да ста
тусы түсініксіз және күмәнді, 
оның үстіне пара нақты адре
сатқа жетпеген. Бұндай жағ

қайшылықтар өте көп орын 
алған. Мәселен, №1351 сарап
таманың синтездеу бөлігіндегі 
Шындаулетовтың сөздері аз бо
луы себепті, оның пара алуға 
итермелеу бөлігінде анықтау 
мүмкін еместігі және құқықтық 
баға беруге жататыны себепті, 
СПФС міндетіне жатпайтыны 
туралы жазылады да, алайда 
қорытынды бөлігінде СПФС 
міндетіне жатпайтыны туралы 
бөлігі қалып қойған. №1349 сан
ды сараптаманың қорытынды 
б ө л і г і н д е ,  с а р а п ш ы  № 5  6 
сұрақтарын біріктіре жауап 
бере келіп, тырнақшаның ішіне 
ақша сомасының келісімнің 10% 
болуы мүмкін екендігі туралы 
болжам жасаған. Біріншіден, 
сарапшының қорытындысы 
болжамға негізделмеуі керек, 
екіншіден, ақша сомасының 
шыққан тегін анықтау неме
се келісімнің қанша пайызы
на жататыны туралы тергеуші 
тарапынан сұрақ қойылмаған, 
соған қарамастан сарапшы Ку
дайбергенова қойылған сұрақ 
шеңберінен асып кеткен. Осы 
сұрақтың зерттеу бөлігінде, 
Абишевке тиесілі емес сөзді са
рапшы жазып қойған, ондай 
сөз стенограммада жоқ. Осы 
сараптаманың №10 сұрағын зерт
теу бөлігінде бірбіріне қарама
қайшы екі тұжырым жасалған. 1. 
Тараптардың әңгімесі бірбіріне 
түсініксіз 2. Бірбіріне түсінікті 
деп, қорытындыға жеткілікті 
негізделмесе де, екінші тұжырым 
кетіп  қалған.  №1348 санды 
сараптаманың қорытындысында 
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барысында сарапшы Кудайберге
нова әдістемелік және құқықтық 
сипаттағы қателіктер мен заң 
бұзушылыққа жол бергені үшін 
Сот сараптама орталығының 
04.10.2019 ж. №200515, 3133 
санды рецензиялау нәтижесі ту
ралы хатына сәйкес тәртіптік 
жауапкершілікке тартылған.

Сондайақ, қорғаушы тара
бы ҚР ҚПКнің 70бабының 
3  б ө л і г і н і ң  5  т а р м а ғ ы н ы ң 
тәртібімен шарттық негізде са
раптама өткізіп, 19.09.2019 ж. 
сарапшы (лицензия №14008132 
05.06.2014ж.) А.Г.Есбаевтың 
қорытындысы алынып, өтініш 
негізінде сотпен іске жалғанды. 
Бұл сараптаманың қорытындысы 
сарапшы Кудайбергенова жол 
берген кемшіліктердің орнын 
т о л т ы р ы п ,  қ о р ғ а у ш ы  т а р а 
бы үшін маңызды сұрақтарға, 
яғни 20.01.2019 ж. кездесудегі 
Абишевтің әңгімелеріндегі ақша 
қ а р а ж а т т а р ы  ф е д е р а ц и я н ы 
қолдауға бағытталғанын және 
07.03.2019 ж. ұшақтағы кезде
су Шаймерденовтің бастама
сымен және бұл әңгімеде Аби
шев ақша талап етіп жатқаны 
б а й қ а л м а й т ы н ы  т у р а л ы 
толыққанды жауап берген.

«Айыптау тарабының сотта
лушыларды кінәлі деп тану үшін 
ұсынып отырған жеткіліксіз 
және бірбіріне қарамақайшы 
келетін дәлелдемелерін зерттеп 
баға беру кезінде ҚР ҚПКнің 
және ҚР Жоғарғы Сотының 
«Қылмыстық істер бойынша 
дәлелдемелерді бағалаудың 
кейбір мәселелері  туралы» 
20.04.2006ж. №4 Нормативтік 
Қ а у л ы с ы н ы ң  т а л а п т а р ы н 
басшылыққа алады деп ой
лаймын. Өйткені ҚР ҚПКнің 
125, 393баптары мен аталған 
Нормативтік Қаулының 12, 
13тармақтарының талаптарына 
сәйкес, әрбiр дәлелдеме – оның 
қатыстылығы, жол берілетіндігі, 
анықтығы, ал барлық жиналған 
дәлелдемелер өз жиынтығында 
қылмыстық iстi  шешу үшiн 
ж е т к i л i к т i л i г i  т ұ р ғ ы с ы н а н 
бағалануға тиiс. Егер дәлелденуге 
ж а т а т ы н  м ә н  ж а й л а р д ы ң 
барлығы және әрқайсысы тура
лы ақиқатты ешқандай күдіксіз 
және даусыз белгiлейтiн, iске 
қатысты жол берілетін және 
анық дәлелдемелер жиналса, 
дәлелдемелердiң жиынтығы 
қылмыстық iстi  шешу үшiн 
жеткiлiктi деп танылады. Айып
тау үкiмiн болжамдарға негiздеуге 
болмайды және ол сот талқылауы 
б а р ы с ы н д а  с о т т а л у ш ы н ы ң 
қылмыстық құқық бұзушылық 
ж а с а у ғ а  к i н ә л і л і г і  с о т т ы ң 
зерттеген дәлелдемелерiнiң 
жиынтығымен расталған жағ

дайда ғана шығарылады. Ал 
соттың үкімісотталушы мен 
жәбірленушінің талданбаған, 
ақиқаты салыстырылмаған 
және басқа дәлелдемелермен: 
к у ә л а р д ы ң  а й ғ а қ т а р ы м е н , 
процестік әрекеттердің хатта
маларымен, сарапшылардың 
қорытындыларымен, заттай 
дәлелдемелермен және өзге 
де құжаттармен расталмаған 
айғақтарының негізінде ғана 
шығарылса, оны заңды деп 
тануға болмайды. Сот әр түрлі 
куәлардың іс  жүзіндегі  бір 
мәнжайлар жөнінде қарама
қайшы айғақтарын бағалай оты
рып, басқа дәлелдемелердің, 
айғақтардың өзіндегі қарама
қайшылықтарды талдаудың 
көмегімен, бірі қабылданып, 
келесілері шындыққа сәйкес 
келмеуі салдарынан теріске 
шығарылған дәлелдемелердің 
уәждерін сот актісінде көрсетіп, 
оларды шешуі тиіс. Дегенмен 
сот тергеуінде анықталғандай, 
а й ы п т а у  т а р а б ы  ұ с ы н ы п 
отырған басты дәлелдемелері 
б і р  б і р і н е  қ а р а м а  қ а й ш ы 
келеді және бірбірін теріске 
шығарып тұр. Соның ішінде 
басты куә А.Шаймерденовтың 
сотқа дейінгі тергептексеру 
және сот тергеуінде берген 
жауаптарының өзі бірбіріне 
және қылмыстық істегі жа
сырын тергеу амалдарының 
н ә т и ж е л е р і н е  ж ә н е  с о т 
психологиялықфилологиялық 
сараптамалар қорытындылары 
тікелей қарамақайшы келіп, 
теріске шығарып тұр», – дейді 
адвокат Саян Жүнісбаев.

Бұдан басқа куә А.Шаймер
денов сотқа дейінгі тергептек
серу кезінде 4рет берген жауа
бында «И.Абишев «Қазбайлық
Астана» ЖШСнен Шаймер
денов арқылы ақша талап етуін 
куә А.Жампозов арқылы жүзеге 
асырып отырды» дегеніндей 
бірдебір сөздері жоқ. Ал сот 
тергеуінде кенеттен бұрынғы 
берген жауабын түбегейлі өзгерте 
отырып, «И.Абишев Шаймер
деновтен ақшаны А.Жампозов 
арқылы талап етті» деп көрсетеді. 
Бұлай жауап беруінің себебі, 
а й ы п т а у  т а р а б ы н ы ң  к у ә с і 
А.Жампозов сот тергеуі бары
сында ҚР СЖҚК ҰБның жедел 
қызметкері Ж.Исмагуловтың 
және куә Шаймерденовтің та
рабынан бірнеше рет қоңырау 
шалып, қысымшылықтар мен 
қорқытулар көрсетілулеріне 
қарамастан, олардың ықпалынан 
шығып, сотқа келіп, тергеудегі 
ж а у а б ы н  қ о л д а м а й  т е р і с к е 
шығарып, сотта шынайы жауап 
беріп, тергеу органының лауа
зымды тұлғаларының құқыққа 

қайшы әрекеттерін әшкерелеп 
б е р у і н д е .  С о н д а й  а қ  к у ә 
А.Шаймерденовтің жауабы бой
ынша «И.Абишев «Қазбайлық 
– Астана» ЖШСнен шарттың 
сомасының 45 пайызын талап 
етті» десе, сот психологиялық
филологиялық сараптаманың 
қорытындысында пара сомасы 10 
пайыз деп көрсетілген. Әрі қарай 
айыптау актісінде, «12.03.2019 
ж. НұрСұлтан қаласына (сол 
к е з д е г і  А с т а н а  қ а л а с ы н а ) 
К . А . А б и ш о в т ы ң  т а н ы с ы 
Түркістан облысының тұрғыны 
К.К. Шындаулетов келген. Өз 
кезегінде, «пара талап етуші» 
И.А.Абишевтің «қылмыстық 
әрекетінен» хабарсыз оның туған 
інісі К.А. Абишов, И.А.Абишевтің 
«қылмыстық әрекетінен» ха
барсыз К.К.Шындаулетовке ха
барласып, онымен 13.03.2019 ж. 
жолығып, А.К.Шаймерденовтен 
ақша алуды тапсырған. 14.03.2019 
ж. НұрСұлтан қаласы (сол кезде 
Астана қаласы), Тұран көшесі 
№33 мекенжайдағы «Тради
циональ» мейрамханасында 
И.А. Абишевтің «қылмыстық 
әрекет інен»  хабарсыз  К.К. 
Шындаулетовке қатысты жа
с ы р ы н  т е р г е у  ә р е к е т т е р і н 
жүргізу барысында, әрі қарай 
И.А. Абишевке берілуі тиіс пара 
беруші  ретінде  қылмыстық 
ә р е к е т т і  и м и т а ц и я л а ғ а н 
А.К.Шаймерденовтен 49 000 000 
теңгесі муляж, 1 000 000 теңге 
шынайы ақша жалпы сомма
сы 50 000 000 теңге ақшаны 
қ о л м а  қ о л  а л у  б а р ы с ы н д а 
ұсталған» деп көрсетіп қойған. 
Айыптау тарабының дәл осы 
тұжырымдары расталмағаны бы
лай тұрсын, өздері сотқа ұсынып 
отырған дәлелдемелер  мен 
құжаттарға қарамақайшы келеді. 
Қ.Шындаулетов 14.03.2019ж. 
50 млн.теңгені И.Абишев үшін 
алып жатқаны дәлелденбеген. 
Ал, И.Абишев болса Шындау
летовке немесе Қаныбек Аби
ш е в к е  А . Ш а й м е р д е н о в т е н 
50  млн.теңге  ақшаны алып 
келуін тапсырғаны жөнінде, 
яғни араларындағы байланыс 
ешқандай аудиобейне жазба 
дәлелдерімен расталмайды, ал 
жасырын тергеу амалдары соңғы 
күнге дейін үздіксіз жүргізіліп 
келген. Сол себепті де 31.07.2019 
ж. Шындаулетов пен Қ.Абишевке 
қ а т ы с т ы  і с  ә р е к е т т е р і н д е 
қылмыс құрамының болмауына 
орай ҚР ҚПКнің 35бабының 
1  б ө л і м і н і ң  2  т а р м а ғ ы м е н 
ақталатын негізде тоқтатылған 
болатын. Дегенмен, ҚР СЖҚК 
ҰБның қызметкерлері  мен 
А.Шаймерденовтің дәлелдерді 
қ о л д а н  ж а с а у  м а қ с а т ы н д а 
парақорлыққа араңдатушылық

айдап салушылық әрекетте рінің 
айқын көрінісі – Қ.Шындаулетов 
әлі Астана қаласына келмей 
жатып, онымен ақша туралы 
сөйлеспей жатып, Шаймерденов 
ҰБның қызметкерлерінен алдын 
ала 11.03.2019 ж. 50 млн.теңгені 
Шындаулетовке беру үшін қара 
сөмкеге салып алып, 3күн 
бойы өзімен ұстап күтіп жүрген. 
Бұл көрініс А.Шаймерденовтің 
а р а ң д а т у ш ы л ы қ  ә р е к е т і н 
жасағанының көрінісі  ғана 
болмай, СЖҚК ҰБның қыз
м е т  к е р л е р і м е н  т ы ғ ы з  б а й 
ланыста болғанын растайды. 
Өйткені, Шаймерденов құқық 
бұзушылыққа бейім болып қана 
қоймай, бұрын СЖҚК ҰБда 
аса маңызды істер бойынша ин
спектор болып жұмыс жасаған 
және осы ведомстваның жедел 
қызметкерлерімен байланысын 
жалғастырып келген.

И с л а м  Ә б і ш е в  і с і н д е г і 
қарапайым жәй халыққа да айқын 
көрініп тұрған арандатушылықтар 
мен заңсыз құйтырлықтардың 
қаптап жүруі Қазақстан Прези
денті Қ.Тоқаевтың Қазақ стан 
Х а л қ ы н а  Ж о л д а у ы н д а  С ы 
байлас жемқорлыққа қарсы 
күрес Ұлттық бюросы туралы: 
«Заңсыз және арандатушылық 
әрекеттерге барғаны үшін сыбай
лас жемқорлыққа қарсы күрес ор
ганы қызметкерлерін қатаң жаза
лау керек. Ондай қызметкерлерге 
тергеу саласында орын жоқ!» 
– деген ауыр айыптауына нақты 
дәлел болып тұр…

Ендеше, 21 қаңтар күні Ис
лам Әбішев пен Серік Түкеев
тің адвокаттары осы уақытқа 
дейін дәлелдеп келген нақты 
а й ғ а қ т а р ы м е н  п р о к у р о р 
С.Сүлей меновтың сырғытпа 
«айып тауының» тасталқанын 
шығаратыны анық.

Белгілі қорғаушы, білікті ад
вокат Абзал Құспан прокурордың 
айыптауына былай деп түсінік 
берді:

–Прокурордың айыптау сөзі 
ешқандай ақылға сыймайды!Ол 
17 пунктке тоқталды. Біз 40қа 
жуық өтінішхат бердік. Оның 
бәрі ойымызға келгенді айта 
салған емес, негізделген дүние. 
Куәлер, айыптау жағының өзі 
әкелген куәлер түгелге жуық 
тергеудегі сөздерінен бас тарт
ты. Жай бас тартып қойған жоқ, 
180 градусқа ауыстырып айтты. 
Прокурор тергеушілердің сот
та анықталған ісәрекеттерінің 
бір де біреуіне тоқталған жоқ. 
Мен бұны қорғаушы ретінде 
емес,  бұрынғы прокуратура 
қызметкері ретінде айтып отыр
мын. Ал, прокуратура қызметінің 
міндеті бойынша оның бәріне 
баға беруі тиіс еді. Одан басқа 
да біз сот барысында анықтаған 
жаңа мәнжайларға да тоқталған 
жоқ. Тек қана «тергеудің айып
тау қорытындысында жазылған 
м ә с е л е л е р  с о т  б а р ы с ы н д а 
толығымен дәлелденді» деп, 
жалған айтып,сырғытып өте 
шықты. И.Әбішевке үш эпизод 
бойынша кінә тағылған еді. Ал, 
қылмыстық эпизод тіркелуі тиіс 
Реестрде соңғы екеуі тіркелмеген! 
Бұл жайлы, куәлердің жаппай бас 
тартуы, жаңадан анықталған мән
жайлар туралы бір ауыз сөз жоқ!

21 қаңтар күні біз, қорғау
шылар, бәріміз сөйлейміз. Сө
зіміздің мәтінін журналистер
ге таратып береміз. Кейін ар
найы баспасөз конференциясын 
өткіземіз. Біз қандай сұраққа бол
сын, ашық жұмыс істеуге дайын
быз. ҚР Президенті Қ.Тоқаев та, 
Жоғарғы Сот төрағасы Ж.Асанов 
та осыны талап етуде. Бірақ, біздің 
жарыссөз бен үкімнен тікелей ре

портаж жүргізуге рұқсат сұраған 
өтінішіміз қабылданбады. Қандай 
мақсатпен қабылданбағаны бізге 
түсініксіз, сірә, сот пен про
курор оған дайын болмаса ке
рек. Әрқайсысы істі қысқартуға 
негіз болатын 5 (бес!) бірдей 
елеулі процессуалдық кодексті 
бұзушылық орын алып отыр бұл 
істе! Марат Қоғамов – 2015 жылы 
қабылданған жаңа Қылмыстық
п р о ц е с с у а л д ы қ  к о д е к с т і ң 
авторларының бірі – соларды 
көрсетіп жазбаша қорытынды 
жазып берді, – дейді.

Тағы бір назар аударар ерек
ше мәселе – Ислам Әбішевті 
қолдап, араша түсу үшін ҚР 
Президенті Қ.Тоқаевқа арналған, 
алды әлемге әйгілі қаламгерлер-
қайраткерлер, өнер жұлдыздары 
мен бір топ Парламент депутатта-
ры, Олимпиада чемпиондары мен 
қазақ спорты ардагерлері бастаған 
ұлт зиялыларының «Қазақ үні» 
ұлттық порталында жарияланған 
Ашық хатына әділдік іздеп қол 
қойған азаматтардың саны 200 
мыңдай болып, бұрынғы бұндай 
қол жинаулардан 100 еседей артып, 
рекордтық деңгейге жетті. Ел үніне 
Мемлекет басшысы да назар ауда
рады деп үлкен үміт күтеміз.

Әйгілі кинодағы кейіпкер 
айтқандай «Біздің әлемдегі ең 
әділ де гуманды сот» қолдан 
жасалған жалған айыптаудың 
жабуын сыпырып алып, әділдік 
т у ы н  к ө т е р і п  ш ы ғ у ы  т и і с 
деп сенеміз.  Қазақ тіліндегі 
шаласауаттылығына және екі бет 
қаулысынан 74 қате жібергеніне 
байланысты қорғаушылар үш рет 
сенімсіздік білдірсе де, үш ретте 
де қайтып келген (өйткені ел 
астанасында бұдан артық қазақ 
тілін білетін сот жоқ…), орнынан 
қозғалмайтын мекем тас екенін 
білдірген судья Мекемтастың енді 
сот әділдігіндегі мекемдігіне куә 
болайық деп тілейміз.

Айтпақшы, Ислам Әбішевтің 
с о т ы н ы ң  а р қ а с ы н д а  с у д ь я 
Қажымұқан Мекемтас қазір 
қазақша жапжақсы сөйлейтін 
болып қалды… Соған қарап 
үш айдан асқан сот барысын
да әр аптада судьяларды ауыс
тырып отырғанда осы уақытқа 
дейін оншақты судья қазақ тілін 
меңгеріп қалар еді деп те ойлап 
қоямыз…

Т ә у е л с і з д і к  а л ғ а н  о т ы з 
жылдай уақытта Мемлекеттік 
т і л д і  б і л м е й  а қ  м е м л е к е т 
заңын сақтау арқылы шешім 
шығаратын мемлекетіміздің сот
тары елорданың өзінде толып 
жүрсе, отыз жыл бойы еліміз 
Ұлттық идеологиядан жұрдай 
болғаны жанға батады… Ұлттық 
Намысыңа тиіп, қорланасың. 
Әрине, намыс болғасын жаның 
ауырады да…

Сонда, тоқсан ауыз сөздің 
тобықтай түйіні – мемлекет 
заңын қадағалаушы прокуратура 
мен сот мемлекеттің трилли
онын үнемдеген мемлекетшіл 
қ а й р а т к е р  И с л а м  Ә б і ш е в т і 
талайдың миллиондарын жеп 
кеткен алаяқ Азамат Шаймерде
новке жығып бермекші ме? Әлде 
Шаймерденов үнемделген трил
лионда «майлы сыбағаларынан» 
айрылған жоғарыдағылардың 
айтақтау құралы ма?

Бұған 29 қаңтар күні соңғы 
сөзді айтатын сот жауап береді!

Сол күні сот залынан табы
лайық, халайық!

Ел қаржысын қорғаймын 
деп, жазықсыз күйіп бара жатқан 
Ерді біз де қорғап, араша түсейік, 
әділдік іздеген әлеумет!

Қазыбек ИСА
Qazaquni.kz
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ҰЛТТЫҚ 
БОЛМЫСТЫҢ ҮЛГІСІ

Жаңғыру – өткеннен қол 
үзіп, тек жаңа құндылықтарға 
жол ашу деген сөз емес.

Шын мәнінде, бұл – ұлттық 
мұраларымызды бүгінгі  оң 
үрдістермен үйлестіре дамы
туды көздейтін құбылыс. Бұл 
ретте, біз Абайды айналып өте 
алмаймыз. Себебі, ұлы ойшыл 
осыдан бір ғасырдан астам 
уақыт бұрын ұлтты жаңғыруға, 
жаңаруға, жаңа өмірге бейім 
болуға шақырған.

Елбасымыздың: «Заманалар 
ауысып, дүние дидары өзгерсе 
де, халқымыздың Абайға көңілі 
айнымайды, қайта уақыт өткен 
сайын оның ұлылығының тың 
қырларын ашып, жаңа сырла
рына қаныға түседі.

Абай өзінің туған халқымен 
мәңгібақи бірге жасайды, 
ғасырлар бойы қазақ елін, қа
зағын биіктерге, асқар асу лар ға 
шақыра береді», – деген өнегелі 
сөзі ақын мұра сы ның мәңгілік 
өсиет ретінде бағаланатынын 
айқын аңғартады.

Абайдың шығармаларына 
з е р  с а л с а қ ,  о н ы ң  ү н е м і 
елдің алға жылжуына, өсіп
өркендеуіне шын ниетімен 
тілеулес болғанын, осы иде
яны барынша дәріптегенін 
байқаймыз. Ал, ілгерілеудің 
негізі білім мен ғылымда екенін 
анық білеміз. Абай қазақтың 
дамылсыз оқыпүйренгенін бар 
жантәнімен қалады. «Ғылым 
таппай мақтанба» деп, білімді 
игермейінше, биіктердің бағына 
қоймайтынын айтты. Ол «Біз 
ғылымды сатып мал іздемек 
емеспіз», – деп тұжырымдап, 
керісінше, ел дәулетті болуы 
үшін ғылымды игеру керектігіне 
назар аударды. Ұлы Абайдың 
«Пайда ойлама, ар ойла, Та
лап қыл артық білуге» деген 
өнегелі өсиетін де осы тұрғыдан 
ұғынуымыз қажет.

Бұл тұжырымдар қазір де аса 
өзекті. Тіпті бұрынғыдан да зор 
маңызға ие болып отыр. Себебі, 
ХХІ ғасырдағы ғылымның 
мақсаты биікке ұмтылу, алысқа 
құлаш сермеу екенін көріп 
отырмыз.

Ал, біздің міндетіміз – осы 
ілгері көшке ілесіп қана қоймай, 
алдыңғы қатардан орын алу.

Ол үшін, ең алдымен, білім 
беру  саласын заманға  сай 
дамы туымыз керек. Сол мақ
сатта ауқымды жұмыстар атқа
рылғанымен, отандық білім беру 
ісінде әлі де олқы тұстар бар. 
Оны жетілдіру жолдарын сайлау 
алдындағы бағдарламамда және 
өткен жылғы тамыз конферен
циясында нақты атап көрсеттім.

«Педагог мәртебесі тура
лы» заңның қабылдануы – осы 
бағыттағы игі бастамалардың 
бірі. Бұл – сапалы білім беру 
і с і н  ж е т і л д і р у г е  а р н а л ғ а н 
қадам.  Жалпы, кезкелген 
қоғамда ұстаздың орны бөлек. 
Мұғалімдер білімді әрі сана

старымыз неғұрлым көп тілді 
меңгерсе, соғұрлым мүмкіндігі 
кеңейеді. Бірақ олардың ана 
тілін білуіне баса мән берген 
жөн. Өскелең ұрпақ, Абай айт
қандай, ғылымды толық игерсе, 
өз тілін құрметтесе әрі шын 
мәнінде полиглот болса, ұлты
мызға тек игілік әкелері сөзсіз.

Қазір әлем күн сайын емес, 
сағат сайын өзгеруде. Бар лық 
салада жаңа міндеттер мен тың 
талаптар қойылуда. Ғылым
дағы жаңалықтар адамды алға 
же телейді. Ақылоймен ғана 
озатын кезең келді.  Заман 
көшіне ілесіп, ілгері жылжу 
үшін біз сананың ашықтығын 
қамтамасыз етуіміз  керек. 
Бұл қадам өркениеттің озық 
тұстарын ұлттық мүддемен 
үйлестіре білуді талап етеді. 

Қасым-Жомарт ТОҚАЕВ, 
Қзақстан Республикасының Президенті 

сөзі ұрпақтың бағыт алатын 
темірқазығына айналуы қажет.

А б а й  қ а з а қ т ы ң  ә р  б а 
ласын ұлтжанды азамат етіп 
тәрбиелеуге шақырды. Оның 
м ұ р а с ы  –  п а р а с а т т ы  п а т 
рио тизмнің мектебі, елдікті 
қадірлеудің негізі. Сондықтан, 
а з а м а т т а р ы м ы з д ы ң  к ө з і 
ашық болсын десек, Абайды 
оқудан, ақын өлеңін жаттаудан 
жалықпаған жөн.

Біз елді, ұлтты Абайша сүюді 
үйренуіміз керек. Ұлы ақын 
ұлтының кемшілігін қатты сы
наса да, тек бір ғана ойды – 
қазағын, халқын төрге жетелеуді 
мақсат тұтты.

А б а й д ы ң  м о л  м ұ р а с ы 
қазақ ұлты ның жаңа сапасын 
қалыптастыруға қызмет етеді. 
Оның шығармаларындағы ой

лы ұрпақ тәрбиелеу ісінде аса 
маңызды рөл атқарады. Ұстазға 
құрмет көрсетіп,  қадірлеу 
–  б ә р і м і з д і ң  м і н д е т і м і з . 
Сондықтан мемлекет мұғалім 
мамандығының мәртебесін 
көтеріп, алаңсыз жұмыс істеуіне 
жағдай жасауы керек.

Абай айрықша дәріптеген 
игілікті істің бірі – тіл үйрену. 
Ақын жиырма бесінші қара 
сөзінде өзге  т ілдің адамға 
н е  б е р е т і н і н е  т о қ т а л ы п : 
«Әрбіреуд ің  т іл ін,  өнерін 
білген кісі оныменен бірдейлік 
дағуасына кіреді, аса арсыздана 
жалынбайды», – дейді.

Демек, өзімізден озық тұрған 
жұртпен деңгейлес болу үшін де 
оның тілін меңгерудің маңызы 
зор.

Ал қазіргідей жаңа тарихи 
жағдайда бәріміз ана тіліміздің 
дамуы мен дәріптелуіне на
зар аударып, оның мәртебесін 
арттыруымыз керек. Сонымен 
қатар, ағылшын тілін үйренуге 
де басымдық беру қажет. Жа

Мұндай кезде өзіміздің таптау
рын, жадағай әдеттерімізден бас 
тартуымыз қажет.

Абайдың кейбір қарекеттерге 
көңілі толмай, «Терең ой, терең 
ғылым іздемейді, Өтірік пен 
өсекті жүндей сабап» деп үнемі 
сыни көзбен қарауының себебі 
осында.

А қ ы н  е л  ж ұ р т ы н  т ү р л і 
өнерді игеруге үгіттеді. Соның 
бәрі уақыттың талабы екенін 
ол анық аңғарып, ұлтына ер
терек үн қатты. Тіпті қазір ай
тып жүрген интеллектуалды ұлт 
қалыптастыру идеясы Абайдан 
бастау алды деуге болады. Ұлы 
ойшыл әр сөзімен ұлттың өресін 
өсіруді көздеді.

Сондықтан Абайды терең 
тануға баса мән бергеніміз жөн. 
Абайды тану – адамның өзінөзі 
тануы. Адамның өзінөзі та
нуы және үнемі дамып отыруы, 
ғылымға, білімге басымдық 
беруі – кемелдіктің көрінісі. 
Интеллектуалды ұлт дегеніміз 
де – осы. Осыған орай, Абай 

тұжырымдар әрбір жастың бой
ында халқына, елі мен жеріне 
деген патриоттық сезімді ор
нық тырады. Сондықтан хакім 
Абай еңбектерінің нәрін өс
келең ұрпақтың санасына сіңіру 
және өмірлік азығына айналды
ру – ұлтты жаңғыртуға жол аша
тын маңызды қадамның бірі.

 
МЕМЛЕКЕТ 

ІСІНІҢ МҮДДЕЛЕСІ

Біз егемен ел ретінде өсіп
өр кен  деуіміз үшін мемле кет
тілігімізді нығайтуымыз керек.

З а ң  ү с т е м д і г і н  ж ә н е 
қ о ғ а м д ы қ  т ә р т і п т і  с а қ т а у 
баршаға ортақ міндет екенін 
ұ ғ ы н ғ а н  ж ө н .  Х а л ы қ т ы ң 
билікке деген құрметі болмаса 
– елдігімізге сын. Сон дық тан 
азаматтарға, әсіресе, жастарға 
мемлекетті сыйлаудың мән
маңызын түсіндіру қажет. Осы 
ретте тағы да Абайдың мұрасына 
зейін қойған абзал.

Ұлы ақын өзінің шығармала
рында елдік мұратты асқақ
татып, ұлт бірлігін биіктетті.

Ол әділетті қоғам құру идея
сын көтерген. Демек, Абайдың 
көзқарастары ХХІ ғасырдағы 
Қазақстан қоғамы және оның 
берекебірлігі үшін аса құнды. 
Хакім Абайдың ұстанымдары 
өркениетті мемлекет қағида
ларымен үндеседі. Заң үстемдігі, 
биліктің ашықтығы мен халық 
алдында есеп беруі жоғары 
деңгейде болып, мемлекет ісіне 
азаматтық қоғам өкілдері бел
сене араласқан жағдайда ғана 
әділеттілік берік орнығады.

Менің «Халық үніне құлақ 
асатын мемлекет» атты тұжы
рымдамам дәл осы әділетті 
қоғам идеясын дамыту мақ
сатымен ұсынылды. Билік пен 
қоғам арасындағы сындар
лы диалог мемлекетке деген 
сенімді нығайта түседі. Үкімет 
мүшелері, соның ішінде минис
трлер мен әкімдер мемлекеттік 

Биыл Абай Құнанбайұлының туғанына 175 жыл толады. 
Халқымыздың ұлы перзентінің мерейтойын лайықты атап 
өту үшін арнайы құрылған комиссия дайындық жұмыстарын 
бастап кетті. Мемлекет көлемінде және халықаралық 
деңгейде ауқымды іс-шаралар ұйымдастыру жоспарланып 
отыр. Бірақ мұның бәрі той тойлау үшін емес, ой-өрісімізді 
кеңейтіп, рухани тұрғыдан дамуымыз үшін өткізілмек.
Абай Құнанбайұлы ғұлама, ойшыл, ақын, ағартушы, ұлттың 
жаңа әдебиетінің негізін қалаушы, аудармашы, композитор 
ретінде ел тарихында өшпес із қалдырғаны сөзсіз. Оның 
өлеңдері мен қара сөздерінде ұлт болмысы, бітімі, тұрмысы, 
тіршілігі, дүниетанымы, мінезі, жаны, діні, ділі, тілі, рухы 
көрініс тауып, кейін Абай әлемі деген бірегей құбылыс 
ретінде бағаланды.
Өткен жылы Абайдың шығармаларынан үзінді оқу 
эстафетасы өтті. Ләйлім атты оқушы қыз ұсынған бұл 
елдік шараға мен де қатысып, қолдау көрсеттім. Мектеп 
оқушыларынан ел азаматтарына, тіпті, әлемдік деңгейдегі 
танымал тұлғаларға дейін зор қызығушылық танытып, 
лезде іліп әкеткен бұл бастама бірнеше айға ұласты.
Соның арқасында бүкіл Қазақстан Абай мұрасын тағы бір 
зерделеп шықты. Бұл – Абайға деген құрмет әрі ұрпақты 
тәрбиелеудің тиімді тәсілі. Абай жырларын оқу челленджі 
биыл, ақын мерейтойы тұсында жаңаша жанданады деп 
сенемін.
Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласында қоғамдық 
сананы қайта түлетудің маңыздылығы туралы айтты. 
Ұлттық сананы сақтау және оны заман талабына бейімдеу 
мемлекеттік маңызы бар мәселеге айналды. Өйткені сананы 
жаңғырту арқылы ХХІ ғасырда еліміздің тың серпінмен 
дамуына жол ашамыз.
Осы орайда Абай мұрасының тигізер пайдасы зор деп 
есептеймін. Ұлы ақынның шығармалары бүгін де өзектілігін 
жоғалтқан жоқ. Абайдың ой-тұжырымдары баршамызға 
қашанда рухани азық бола алады.
Сондықтан ұлтымызды жаңғырту ісінде оның еңбектерін 
басшылыққа алып, ұтымды пайдалану жайын тағы бір 
мәрте ой елегінен өткізген жөн.
Мен бұл мақалада Абай сөзінің бүгінгі заманымыз үшін 
көкейкестілігі, ақын шығармаларынан халқымыз қандай 
тағылым алуға тиіс екендігі жөнінде жұртшылықпен ой 
бөліскім келеді.

АБАЙ және 
ХХІ ҒАСЫРДАҒЫ 
ҚАЗАҚСТАН
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және қоғамдық маңызы бар 
мәселелерге қатысты шешім 
қабылдаған кезде азаматтардың 
ұсыныстары мен тілектерін 
ескеруі  керек.  Мұны Абай 
м е ң з е г е н  ә д і л е т т і  қ о ғ а м 
қалыптастырудың бірденбір 
шарты деп білемін.

Ұлы ақын «Келелі кеңес 
жо ғалды, Ел сыбырды қолға 
алды» дегенді бекер айтқан 
жоқ. Елге билік жүргізетіндерге 
жұрттың көңілі толмайтынын да 
аңғартады.

«Сыбырдан басқа  сыры 
жоқ, Шаруаға қыры жоқ» за
мандастарымыз көбеймес үшін 
билік халыққа әрдайым құлақ 
түріп отырғаны жөн. Мемлекет 
пен қоғам өкілдері түйткілді 
мәселелерді бірге талқылап, 
ш е ш і м і н  т а б у  м а қ с а т ы н д а 
Ұлттық қоғамдық сенім кеңесін 
құрдық. Кеңес формальды си
пат алып кетпеуі үшін оның 
мүшелерімен арнайы кездесіп, 
жұмысын жіті қадағалап отыр
мын.

А б а й  ш ы ғ а р м а л а р ы н д а 
меритократия мәселесіне де 
айрықша мән берілген. Ол адам
ды мәртебесіне қарай емес, тала
бы мен еңбегіне қарап бағалаған. 
Ұлы ақын қазақ жастарына жөн
жоба көрсетіп, бағытбағдар 
берген.

Қаз ір  Қазақстанда  сая 
си жаңғыру үдерісі жүріп жа
тыр. Елбасының қолдауымен 
билікке басшылардың жаңа 
буыны келе бастады. Соған 
қарамастан, елімізде түбегейлі 
саяси өзгеріс керек деген ой
лар да жиі айтылып жатады. 
Бірақ бұл мәселе бойынша 
ұлттық мәмілеге келудің, мем
лекет мүмкіндіктерін шынайы 
бағалаудың және жүктелген 
міндетке жауапкершілікпен 
қараудың маңызы зор.

Өзгеріс деп байбалам сала
тындар еліміздің болашағын бай
ыптамайды, жай ғана популистік 
идеяларға табан тірейді.

Популизм теріс тенденция 
ретінде дүниежүзілік сипат алды. 
Әлемнің түкпіртүкпірінде 
нақты стратегиясы жоқ, тек 
жалаң ұрандар арқылы билікке 
жеткісі келетін топтардың да
уысы жиі естілуде. Осындай 
даңғазаға құмар адамдар туралы 
Абай: «Қу тілменен құтыртып, 
Кетер бір күн отыртып», – дейді. 
Расында, бұл – кезкелген елдің 
дамуын кенже қалдыратын, 
ұлттың бірегейлігін әлсірететін 
қауіпті үрдіс.

Бізге, Абай айтқандай, артық 
мақтанға салыну, өзгені қор, 
өзімізді зор санау, дау қуу әсте 
жараспайды. Әр қадамымызды 
анық басып,  әлемде және 
е л і м і з д е  б о л ы п  ж а т қ а н 
оқиғаларды байыппен сараптай 
білуіміз қажет. Тұрақтылық пен 
дамуымыздың кепілі болған 
татулық пен бірлікті бәрінен 
жоғары қойған абзал. Мемле
кет мүддесін көздесек, әуелі 
сабақтастық сақталып, төгілген 
тер мен атқарған еңбектің далаға 
кетпеуін ойлайық.

Осындай саясат жүргізген 
кезде ғана барлық стратегиялық 
мақсаттарымызға қол жеткізіп, 
Қазақстанды озық дамыған 
мемлекеттердің қатарына қоса 
аламыз.

 
ЖАҢА ҚОҒАМНЫҢ 

ЖАНАШЫРЫ

Жаңа Қазақстанның өзегін 
жаңа қоғам құрайтыны анық. 
Бұл ретте, ең алдымен, ұлты
мыздың қадірқасиетін артты
рып, халқымыздың бәсекеге 
қабілеттілігін жетілдіруге баса 
мән беруіміз керек. Сондай
ақ, қоғамның дамуына кедергі 
келтіретін, берекебірлігімізге 
і р і т к і  с а л а т ы н  ж а ғ ы м с ы з 
қасиеттерден арылу қажет.

Бүгінде дүние жүзінің бір
қатар интеллектуалдары класси
калық капитализм дағдарысқа 
тап болғанын ескертіп, оның 

болашағына күмәнмен қарайды.
Себебі  әлемде  бай  мен 

кедейдің, білімді мен білім
сіздің, қала мен ауылдың арасы 
алшақтап кетті. Бұл үдерістің 
қарқыны барған сайын күшейіп 
к е л е д і .  Б и з н е с  т е к  п а й д а 
көздесе, білімділер бөлек орта 
қалыптастырды, әрқайсысы 
өздері үшін ғана жауапкершілік 
арқалайтын болды.

Қалалар тез өсіпөркендеп, 
шағын елді мекендердің дамуы 
тұралады.

Ғалымдар мұның барлығы 
әлеуметтік жауапкершіліктің 
әлсірегенінен деп есептейді.

Әлеуметтік жауапкершілік 
қайткенде орнына келеді? 
Әрине, бұл – оңай шаруа емес. 
Осы күрделі мәселенің шешімін 
Абайдың «Толық адам» форму
ласынан іздеген жөн. «Толық 
адам»  деген  сөз  ағылшын 
тіліндегі «A man of integrity» 
түсінігіне сай келеді. Бұл – тек 
өте ілкімді, өзіне сенімді, ізгілік 
пен жақсылыққа ұмтылатын 
адамдарға ғана тән сипаттама. 
Қазір тарап жатқан осы ұғымды 
Абай сонау он тоғызыншы 
ғасырдың өзіндеақ түсіндіріп 
айтты.

Адам өмірі тұтасымен түрлі 
қарымқатынастардан құра
лады. Онсыз адам қоғамнан 
бөлініп қалмақ. Ал қарым
қатынас міндетті түрде өзара 
жауапкершілікті туғызады. Бұл 
жауапкершілік қара басының 
қамын биік қоятын өзімшілдік 
араласқан кезде бұзылады. Сон
дықтан Абай: «Ақыл, қайрат, 
жүректі бірдей ұста, Сонда 
толық боласың елден бөлек», 
– деп адамға нұрлы ақыл мен 
ыстық қайраттан бөлек жылы 
жүрек керек екенін айтады.

Осы үш ұғымды ол үнемі 
бірлікте қарастырады, бірақ 
алдыңғы екеуі жүрекке бағынуы 
керек деп есептейді. Бұл – қазақ 
халқының өмірлік философи
ясы.

Осындай танымтүсінікпен 
өмір сүрген халқымыз өзі қиын 
жағдайда отырып, өзге ұлттарды 
бауырына басқан. Өзі асқа жа
рымай қиналса да, бір тілім 
нанын бөлісіп жеуді парыз 
санаған. Үнемі үлкенге құрмет, 
кішіге ізет көрсетіп, сүрінгенге 
сүйеу, жығылғанға демеу бола 
білген. Осы құндылықтарды 
дәріп теп, бүгінге жеткізу ар
қылы халқымыз өзінің ұлт ре
тінде сақталуы үшін барын 
салған.

Біз Абайдың «толық адам» 
тұжырымын қайта зерде леуіміз 
керек. Бұл бағытта ғалым
дарымыз тың зерттеулерді 
қолға алуы қажет. «Толық адам» 
концепциясы, шындап кел
генде, өміріміздің кезкелген 
саласының, мемлекетті басқару 
мен білім жүйесінің, бизнес пен 
отбасы институттарының негізгі 
тұғырына айналуы керек деп 
есептеймін.

Абай шығармашылығына 
арқау болған тақырыптың бірі 
– масылдықпен күрес. Ақын 
үнемі уайымсыз салғырттыққа, 
ойынкүлкіге салынбай, сер
гек болуға үндейді. Оны ұдайы 
еңбек арқылы шыңдап отыруды 
құп көреді. Сонымен қатар, 
орынды әрекеттің  уайым
қайғыны жеңетінін дәлел деп, 
масылдықпен күрестің психо
логиялық қырларына терең 
бойлайды. Қазір біз көп ай
т ы п  ж ү р г е н  э м о ц и о н а л 
ды ин  тел  лектіге де сол тұста 
назар аударды. Мақтан мен 
м а   с ы л д ы қ  п с и х о л о г и я д а н 
арылып, қайраттанып еңбек 

етуді, талаптанып білім іздеуді 
насихаттаған.

Абай өлеңдеріндегі «Еңбек 
етсең ерінбей, Тояды қарның 
тіленбей», «Тамағы тоқтық, 
Жұмысы жоқтық, Аздырар 
адам баласын», «Өзіңе сен, 
өзіңді алып шығар, Еңбегің 
мен ақылың екі жақтап» – де
ген қазыналы ойлар бәрімізге 
жақсы таныс. Әр адам осы 
түйінді тұжырымдарды санасы
на берік тоқып, өзінің тыным
сыз, адал еңбегімен айналасына 
үлгі болуы керек.

Халқымыз еңбектің қадірін 
біледі. Біз атааналарымыздың 
тылдағы ауыр еңбегі жеңіске 
ж е т е л е г е н  о р а с а н  к ү ш к е 
айналғанын ұмытқан жоқпыз. 
Қазір де қарапайым еңбек 
адамдарының үлгілі  істері 
жетерлік. Жақында солардың 
біразы мемлекеттік наградалар
мен марапатталды.

Ең бастысы,  бүг інгідей 
бейбіт кезеңде әр азамат өзінің 
еселі еңбегі еліміздің эконо
микасын ілгерілетуге тікелей 
ықпал ететінін түсінуі қажет.

Абайды өз заманындағы 
іскер ліктің ұйытқысы, еңбек
қорлықтың мотиваторы деуге 
болады. Ұлы ойшыл шығар
маларында кәсіптен нәсіп 
тапқандарды, шаруақорлыққа 
үйрену дағдыларын үлгі етеді. Ол 
тұрмыс сапасын жақсарту үшін 
еңбек етудің жаңа тәсілдерін 
меңгеруге шақырады. Сонымен 
қатар ақын бастамашылдықты, 
кәсіптегі адалдықты жоғары 
қояды. Мысалы, өзінің онын
шы қара сөзінде «Ерінбей еңбек 
қылса, түңілмей іздесе, орнын 
тауып істесе, кім бай болмай
ды?», – деп тұжырым жасайды.

Абайдың ойынша, табыс 
табу үшін қолөнер үйрену ке
рек. Себебі «мал жұтайды, өнер 
жұтамайды» (отыз үшінші қара 
сөз). Ұлы ақынның бұл ойла
ры бүгінгі Қазақстан қоғамы 
үшін де  өзекті  деп санай
мын. Сондықтан біз бүгінгі 
таңда шикізатқа тәуелділік 
психологиясынан арылуды, 
шағын және орта бизнесті 
барынша өркендетуді негізгі 
басымдықтың бірі  ретінде 
белгілеп отырмыз.

 
ӘЛЕМДІК 

МӘДЕНИЕТТІҢ ТҰЛҒАСЫ

Қазіргі өркениетті мемле
кет  тердің  барлығы дерлік 
шоқтығы биік тарихи тұлға
л а р ы м е н  м а қ т а н а  а л а д ы . 
Олар дың қатарында саясат
керлер, мемлекет және қоғам 
қайраткерлері, қолбасшылар, 
ақынжазушылар, өнер және 
мәдениет майталмандары бар. 
Қазақ жұрты да біртуар перзент
терден кенде емес. Солардың 
ішінде Абайдың орны ерек
ше. Бірақ біз ұлы ойшылымыз
ды жаһан жұртына лайықты 
деңгейде таныта алмай келеміз.

Мен көп жылғы дипло
ма тиялық қызметімде басқа 
елдердің саясаткерлерімен, 
түрлі сала мамандарымен жиі 
кез дестім. Шетелдіктермен 
адамзатқа ортақ көптеген түйт
кілді мәселелер туралы пікір 
алмасып, ой бөлістім. Жал
пы, олар Қазақстанның са
я с и  ж ә н е  э к о н о м и к а л ы қ 
жетістіктері жөнінде жақсы 
біледі. Ал, рухани және мәдени 
құндылықтарымызбен жете 
таныс емес. Осы орайда «Неге 
қазақтың бітімболмысын, 
мәдениетін Абай арқылы та
нытпаймыз?», – деген сұрақ 
туындайды.

Ғұлама Абай – қазақ топы
р а  ғ ы н а н  ш ы қ қ а н  ә л е м д і к 
деңгейдегі кемеңгер. Ол күллі 
адамзат баласына ақылойдың 
жемісін сыйлады.

Абайдың ақындық қуаты
ның терең тамырына үңілген 
зерттеушілеріміз оның қазақ 
фольклорынан, Шығыс пен 
Батыстың сөз өнерінен, орыс 
әдебиетінен, тарихи еңбек тер ден 
сарқылмас нәр алғанын айтады.

Абайдың асқан ойшылдығы 
оның діни талғамтанымынан 
да айқын көрінеді. «Алланың 
өзі де рас, сөзі де рас, Рас сөз 
ешуақытта жалған болмас», – 
дейді ол. Бұл ойтұжырымға ол 
Шығыс пен Батыс философ
тарының еңбектерін терең біліп, 
зерттеп, зерделеп барып жеткені 
анық. Ол отыз сегізінші қара 
сөзінде Аллаға деген көзқарасын 
толық білдіреді.

Абайдың рухани өресіне 
баға берген дінтанушы фило
соф ғалымдар оның «кәміл 
мұсылман» ұғымына ерек
ше назар аударады. «Кәміл 
мұсылман» ұғымы тек қазаққа 
ғана емес, бүкіл мұсылман 
әлеміне қатысты айтылса ке
рек. Міне, біздің ойшыл Абай, 
хакім Абай – әлемдік деңгейде 
осы діни көзқарасы арқылы да 
биіктей беретін тұлға.

Елордада барлық діннің 
басын қосып, дәстүрлі жиын 
өткізіп келе жатқанымызды 
б і л е с і з д е р .  М ұ н д а й  і с 
шаралардың мақсаты мен ұлы 
Абай ұстанымының арасында 
өзара үйлесімділік бар.

Ақынның барша адамзат 
баласының жан дүниесінің 
тазалығын сақтауға деген ниеті 
бәрімізге ой салады.

М.Әуезовтің «Абай жолы» 
романы арқылы Абай бейнесі 
көркем образ  рет інде  әлем 
әдебиетінде жоғары бағаланғаны 
белг іл і .  Б ірақ  бұл  – Абай
ды танудың бір қыры ғана. 
Нағыз Абайды, ақын Абайды 
тану үшін оның өлеңдері мен 
қарасөздерінде айтылған ой
тұжырымдардың мәнмаңызы 
ашылуы керек.  Ол әлемнің 
кең таралған негізгі тілдеріне 
барлық бояуын сақтай оты
рып аударылуға тиіс. Бұған біз 
толық қол жеткізе алдық деп 
айту қиын. Нағыз ұлт ақындарын 
өзге тілдерге аудару – оңай ша
руа емес. Аудармашы да сол 
ойшылдың деңгейіндегі талант 
болуы керек. Біздің абайтанушы 
ғалымдарымыз, тіл мамандары 
мен жанашыр азаматтар осы 
мәселеге ерекше мән бергені 
жөн.

Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы 
Н а з а р б а е в :  « А б а й  –  қ а з а қ 
халқының рухани қазынасына 
өлшеусіз үлес қосқан ғұлама ғана 
емес, сонымен қатар ол қазақ 
халқының ел болуы жолында 
ұланғайыр еңбек еткен данагер.

Абай – әлемдік деңгейдегі 
ойшылдардың қатарындағы 
ғажайып тұлға» – деген бола
тын. Шынында да, дана ақын 
шығармалары тек қазақтың 
ғана емес, бүкіл адамзат бала
сының рухани өмірін жан
жақты байыта алады. Өйткені 
Абай туындыларының мазмұны 
ж а л п ы а д а м з а т т ы қ  қ ұ н д ы 
лықтарға толы. Оның қара 
сөздері – әлем халықтарының 
ор тақ қазынасы. Бұл – класси
калық үлгідегі өнегелі ойлар 
шоғыры. Нақыл сөз, ғибратты 
сөз, ғақлия сөздер деп әрқилы 
атал ғанымен, бұл – ерекше 
жанр.

(Жалғасы 10-бетте)
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(Басы 8-9беттерде)

Абай өзінің қара сөздерінде 
адамзат баласына ортақ мұраларды 
дәріптей отырып, рухани биікке 
құлаш сермеп, алысқа қанат қаққанын 
көрсетеді. Оның қара сөздерінің 
арқауы – кісілік, мәдениет, ізгілік. 
Хакім Абайдың қара сөздеріне бала
ма еңбек іздесек, француз ойшылы 
Монтеньнің жазбалары ойға орала
ды. Десек те, Монтень өз болмысы 
мен адам тұлғасы жөнінде көбірек ой 
толғаса, Абай қара сөздерінің басты 
миссиясы – ойлану, өзгеге ой салу, 
мақсатты ұстанымға айналдыру. Де
мек, ұлы ойшылдың қара сөздері – 
аса құнды еңбек.

Әлемдік мәдениетте Абайды 
қаншалықты жоғары дәрежеде та
ныта алсақ, ұлтымыздың да мерейін 
соншалықты асқақтата түсеміз. 
Б ү г і н г і  ж а һ а н д а н у  д ә у і р і н д е , 
ақпараттық технологиялар заманын
да Абай сөзі баршаға ой салуға тиіс.

Дүние жүзінде ғылым мен білімнің 
түрлі салаларын дамытуға зор үлес 
қосып, бүкіл адамзатқа ортақ ойшыл 
ретінде танылған тұлғалар баршылық. 
Мысалы, Қытай дегенде Лаоцзы 
мен Конфуций, Ресей дегенде До
стоевский мен Толстой, Франция де
генде Вольтер мен Руссо бірден ойға 
келеді. Сол сияқты шетелдіктердің 
бәрі бірдей Қазақстан дегенде бірден 
Абайдың есімін атайтындай дәрежеге 
жетуіміз керек. Өзге жұрт «Қазақ 
халқы – Абайдың халқы» деп, бізге 
ілтипат білдіріп отырса, зор мәртебе 
болары анық.

Абайды қалай дәріптесек те жа
расады. Оның ғибратты ғұмыры мен 
шынайы шығар ма шылығы – қазақ 
халқына ғана емес, жаһан жұртына да 
үлгіөнеге. Абайдың адам мен қоғам, 
білім мен ғылым, дін мен дәстүр, 
табиғат пен қоршаған орта, мемлекет 
пен билік, тіл мен қарымқатынас тура
лы айтқан ойтұжырымдары ғасырлар 
өтсе де маңызын жоғалт пайды. Өйткені 
ақынның мұрасы – бүкіл адамзат 
баласының рухани азығы.

Қазақ елі барда Абай есімі асқақтай 
береді. Оның асыл сөздерін рухани 
байлығымыз ретінде жоғары ұстасақ, 
туған еліміздің әлем алдындағы абы
ройы арта берері сөзсіз.

Ең алдымен, Абайды ұлтымыздың 
мәдени капиталы ретінде насихат
тауымыз керек. Өркениетті елдер 
қазақтың болмысбітімін, мәде
ниеті мен әдебиетін, рухани өресін 
әлемдік деңгейдегі біртуар перзент
терінің дәрежесімен, таны мал
дығымен бағалайтынын ұмытпайық. 
Сондықтан, Абайды жаңа Қазақ стан
ның бренді ретінде әлем жұртшы
лығына кеңінен таныстыру қажет. 
Бұл – бүгінгі ұрпақтың қастерлі бо
рышы.

ТОРҚАЛЫ ТОЙДЫҢ 
ТАҒЫЛЫМЫ

Біз  ұлттық сананы жаң ғыр
тамыз және бәсекеге қабілетті ұлт 
қалыптастырамыз десек, Абайдың 
шығармаларын мұқият оқуымыз ке
рек. Оның қоғамдағы түрлі үдерістерге 
қатысты көзқарасы бүгінгі Қа зақ стан 
үшін аса пайдалы. Өз заманының ғана 
емес, қазіргі қоғамның да бейнесін 
танытқан Абай – елдік мұраттың ай
нымас темірқазығы.

Әр қазақтың төрінде дом быра 
тұрсын деген ұғым қа лыптасқанын 
бәріміз жақсы білеміз. Сол сияқты 
әр шаңы рақта Абайдың кітабы мен 

АБАЙ және ХХІ 
ҒАСЫРДАҒЫ ҚАЗАҚСТАН

«АСТАНА ОПЕРА» 
САХНАСЫНДА АБАЙ 
ӘНДЕРІ ОРЫНДАЛДЫ 

АБАЙТАНУ 
КУРСЫ ЕНГІЗІЛДІ

Мұхтар Әуезовтің «Абай жолы» рома
ны тұруы керек деп санаймын.

Келер ұрпақ Абайдың сара жо
лын жалғауға тиіс. Бұл – ұлы ақын 
арманының орындалуы. Сондықтан 
біз Абайдың ойынан да, тойынан да 
тағылым алуға тиіспіз.

Биыл Абайдың 175 жылды ғына 
орай халықаралық, рес публикалық 
және аймақтық деңгейде 500ден 
астам ісшара ұйымдастырылады. 
Тамыз айында Семей қаласында 
ЮНЕСКОмен бірлесіп өткізілетін 
«Абай мұрасы және әлемдік руха
ният» атты халық аралық ғылыми
практикалық конференция ең басты 
шараға айналады. Сондайақ, қазан 
айында НұрСұлтан қаласында «Абай 
және рухани жаңғыру мәселелері» де
ген тақырыпта халықаралық конфе
ренция өтеді. Бұл жиындарда Абайдың 
тұлғасы мен мұрасы жанжақты 
зерделеніп, оның шығармашылығын 
ХХІ ғасырдағы жаңа Қазақстанның 
игілігіне пайдалануға жол ашылады.

Маңызды жобаның бірі – ұлы 
ақынның шығармаларын он тілге 
аударып,  басып шығару .  Атап 
айтқанда, Абай еңбектері ағылшын, 
араб, жапон, испан, итальян, қытай, 
неміс, орыс, түрік, француз тілдеріне 
тәржімаланады. Ақынның өмірі, 
мұрасы, қазақ мәдениетін дамытудағы 
рөлі туралы бірнеше деректі фильм 
және «Абай» телесериалы түсіріледі.

Ақын тойынан өнер саласы да 
тыс қалмайды. Республикалық және 
халықаралық деңгейде театр және 
музыка фестивальдері өтеді. Биылғы 
бәйгелер Абай шығармашылығына 
арналады.  Әдебиет  және  өнер 
саласындағы үздік шығармаларға 
берілетін мемлекеттік сыйлық енді 
Абай атындағы мемлекеттік сыйлық 
деп аталатын болады.

Абайдың тұлғасы мен мұ ра сын 
ұлықтау шетел дерде де жалғасады. 
Ресейдегі, Фран циядағы, Ұлыбрита
ния дағы және басқа да мемле
кеттердегі Қазақстанның елші ліктері 
жанынан «Абай орталықтарын» құру 
жоспарланып отыр. Бұл мәдени іс
шараларды ысы рапшылдыққа жол 
бермей ұйымдастыру қажет.

Шығыс Қазақстан облы сы ның 
Ақшоқы елді мекеніндегі Құнанбай 
Өскенбайұлы әулеті нің қорымы абат
тандырылады.

Сонымен қатар, Абай тұл ғасын 
жоғары дәрежеде дәріптеу үшін 
Үкімет мынадай шараларды қолға 
алуы керек деп есептеймін.

Семей өңірі – қазақ тари хындағы 
киелі өлкенің бірі. Сондықтан, елдің 
рухани дамуында ерекше орны бар 
Семей қаласын тарихи орталық 
ретінде белгілеген жөн. Ұлы Абай мен 

Шәкәрімнің, Мұхтар Әуезовтің кіндік 
қаны тамған өңір айрықша құрметке 
лайық.  Осыған орай,  шаһарды 
әлеуметтікэкономикалық тұрғыдан 
кешенді түрде дамытып, ондағы 
тарихимәдени нысандарды жаңа 
талапқа сай жаңғыртамыз. Үкіметке 
бұл мәселеге байланысты тиісті шара
лар қабылдауды тапсырамын.

Мерейтой жылы аясында Абайдың 
қастерлі мекені – әйгілі Жидебайды 
абаттандырып, ұлы ақынның рухына 
тағзым етуге келетін жұртшылыққа 
қолайлы жағдай жасау қажет.

С о н ы м е н  қ а т а р ,  А б а й д ы ң 
«ЖидебайБөрілі»  мемлекеттік 
тарихимәдени және әдебимемо
риал дық қорықмузейіне ерекше 
көңіл бөліп, ғылымитанымдық 
жұмыс тармен айналысатын орта
лыққа айналдыру керек.

Ж и д е б а й д а  м у з е й г е  а р н а й ы 
лайықталған «Абай мұрасы» атты 
жаңа ғимарат салу қажет.

1918 жылы Семей қаласында 
Мұхтар Әуезов пен Жүсіпбек Айма
уытов негізін қалаған, 1992 жылдан 
бері қайта шыға бастаған «Абай» жур
налына мемлекет тарапынан қолдау 
көрсету керек.

Осы және басқа да ауқымды ша
ралар Ұлы Абайдың рухына тағзым 
етіп, оның мол мұрасын дәріптеу үшін 
өткізілмек. Ендеше, бүкіл Қазақстан 
халқын осы игі бастамаға белсене 
атсалысуға шақырамын.

*  *  *
Біз Абайдың 175 жылдық ме

р е й т о й ы н а  қ о ғ а м д ы қ  с а н а н ы 
жаңғыртатын, бір ел, тұтас ұлт болып 
дамуымызға серпін беретін ісшара 
ретінде зор мән беріп отырмыз.

Бұл тойдың тұсындағы басты 
мақсатымыз – бүкіл халықтың ұлт 
ұстазы алдындағы өзіндік бір есеп 
беруі іспеттес болуға тиіс деп білемін. 
Абай сыны – ауыр сын, сындарлы 
сын.

Елбасы бастап, ел қостап, биік 
белестерді бағындырдық. Озық 
елулікке кіреміз деп мақсат қойдық, 
ол мақсатқа мерзі мінен бұрын жеттік.

О з ы қ  о т ы з д ы қ қ а  қ о с ы л у д ы 
межеледік. Ол межеге де же теміз. Сол 
межеге жетуге де бізге Абай мұрасы 
көмек бере алады. Ендігі мәселе – біз 
сол Абайдың көмегін түсіне алдық па, 
зерделей аламыз ба?

Ұлылықтың тойы ұлт ал дындағы 
ұлы міндеттің үдесінен шығудың 
жолын іздеуге ұмтыл дыруға тиіс. Әр 
азамат осы тойдың алдында еліміз, 
елдігіміз жөнінде терең ойланса 
дейміз. Абай бізге нені аманаттады? 
Абай бізден нені талап етті? Абай 
бізден нені күтіп еді? Абай елдің қай 
ісіне сүйініп еді? Сол сүйінген ісінен 
үйрене алдық па? Абай қазақтың қай 
ісіне күйініп еді? Сол күйінген ісінен 
жирене алдық па? Басқасын былай 
қойғанда, ақын айтқан бес асыл істі 
жүзеге асырып, бес дұшпанды бойдан 
қашырып жатырмыз ба деген ойдың 
төңірегінде толғансақ та талай жайға 
қаныға аламыз.

Абай мұрасы – біздің ұлт болып 
бірлесуімізге, ел болып дамуымызға 
жол ашатын қастерлі құндылық.

Жалпы, өмірдің қай саласында да 
Абайдың ақылын алсақ, айтқанын 
істесек, ел ретінде еңселенеміз, мем
лекет ретінде мұратқа жетеміз.

Абай арманы – халық арма
ны. Халық арманы мен аманатын 
орындау жолында аянбағанымыз 
абзал. Абайдың өсиетөнегесі ХХІ 
ғасырдағы жаңа Қазақстанды осын
дай биіктерге жетелейді.

Елордада қазақ халқының ұлы ақыны, ойшыл-
кемеңгері Абай Құнанбайұлының 175 жыл-
дығының салтанатты ашылуы рәсімі аясында 
Қазақстан өнерпаздарының концерті өтті. 

Салтанатты шараға Елбасы Нұрсұлтан На
зарбаев пен Мемлекет басшысы ҚасымЖомарт 
Тоқаев, мемлекет және қоғам қайраткерлері, елорда 
жұртшылығы қатысты 

Ұлы Абайдың өлеңдері мен әндері КСРО 
және Қазақстанның халық әртісі, Қазақстанның 
Еңбек Ері Асанәлі Әшімов, Қазақстанның халық 
әртісі, Қазақстанның Еңбек Ері Роза Рымба
ева, КСРО және Қазақстанның халық әртісі 
Әлібек Дінішев, Қазақстанның еңбек сіңірген 
әртісі Майра Мұхамедқызы, Қазақстанның еңбек 
сіңірген қайраткері Тамара Асар, дәстүрлі әнші 
Ерлан Рысқали, халықаралық және республикалық 
конкурстардың лауреаттары мен еліміздің жас 
дарындарының қатысуымен «Астана Опе
ра» Мемлекеттік опера және балет театрының 
симфониялық оркестрінің сүйемелдеуінде орын
далды. Мектеп оқушылары Абай өлеңдерін қазақ, 
орыс, ағылшын, түрік, қытай, француз, араб, 
неміс тілдерінде жатқа оқыды. Айта кетейік, 2019 
жылдың мамырында ҚР Президенті ҚасымЖомарт 
Тоқаевтың 2020 жылы қазақ халқының ұлы ақыны, 
ағартушысы Абай Құнанбайұлының 175 жылдық 
мерейтойын жоғары ұйымдастырушылық және 
мазмұндық деңгейде мерекелеуді қамтамасыз 
ету мақсатында қаулысы жарық көрген болатын. 
Қаулыға сәйкес, Абай мерейтойын дайындау және 
өткізу жөніндегі мемлекеттік комиссия құрылып, 
жалпыреспубликалық жоспар бекітілді
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Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық 
университетінде Абайтану курсы енгізілді. Бүгінде 
оқу орнының студенттеріне абайтанудың бастау-
лары, ақынның өмірі мен шығармашылық жолы 
оқытылуда. 

Бұған дейін Қыздар университетінің Қазақ 
филологиясы және әлем тілдері факультетінің 
білімгерлеріне Зәки Ахметов, Тұрсынбек Кәкішов, 
Мекемтас Мырзахметұлы сынды ғалымдар абайтану 
курсын жүргізген болатын. Ал былтырғы оқу жы
лынан бастап ол барлық факультеттерде оқытыла 
бастады. Болашақ педагогтар курс барысында 
абайтану мәселелерінің даму бағыттарымен, оның 
ақындық мектебімен және хакімнің «Толық адам» 
философиясымен танысады. 

Осы орайда Қыздар университетінің профес
соры, филология ғылымдарының докторы Руда 
Зайкенованың «Абайтану» атты оқулығы да жарық 
көрді. Кітапта ақынның шығыс, батыс және орыс 
әдебиеттерімен байланысы, ғұлама ойшылдың 
ғылым, білім, өнер, ел билеу, тарих, махаббат, діни 
таным тақырыбында және сыншылдық көзқараста 
жазылған философиялық қара сөздерінің, 
өлеңдерінің, поэмаларының, аудармаларының 
мәнмағынасы мен маңызы кеңінен түсіндірілген.

– Шынайы талант – ілуде біреудің ғана 
маңдайына жазылатын тәңірдің сыйы. Осы тұрғыдан 
алып қарағанда, XIX ғасырдың екінші жартысында 
киіз туырлықты шаңырақ астынан қарапақ, әлемдік 
деңгейде шеберлік нақыш туғызып, өрелі ой айтқан 
қазақ халқының ұлы ақыны, хакім Абай даналығына 
жаңа заман биігінен қарап, көңіл аударудың маңызы 
зор. Абай – ғаламдық тұлға. Абайтанудың бастау XX 
ғасырдың бас кезіндегі Алаш арыстары мен сол тұста 
өмір сүрген оқымыстылардың танымбілігінен бас
талады. Құнанбайұлының даналығын жете меңгеру 
арқылы бүкіләлемдік гуманистік және ұлттық 
өлшемдердің адам тұлғасын қалыптастырудағы 
орнын бағамдап, өмірді және адамзат құпиясын 
тануға болады, – дейді оқулық авторы, профессор 
Руда Зайкенова. 

Жандар АСАН

 İS-SHARA

 BILIM
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ҰЛТТЫҚ БАНКТІҢ ЖАҢА 
ТАЛАПТАРЫ ШАҒЫН КӘСІПКЕРЛЕРДІҢ 

МҮДДЕСІН ҚОРҒАМАЙДЫ

КЕЛІСІМДЕРІ ЖАРАМСЫЗ 
ДЕП ТАНЫЛҒАН КӘСІПКЕРЛЕР 

«АҚ ЖОЛҒА» ЖҮГІНДІ

АҚЖОЛДЫҚТАР ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ 
УНИВЕРСИТЕТІНДЕ БОЛДЫ 

«АҚ ЖОЛ»:

Мәселен, аймақтардағы кез
десулер кезінде «Ақ жол» пар
тиясына шағын қалалар мен 
облыс орталықтарында валюта 
айырбастау саласында жұмыс 
істейтін кәсіпкерлер жүгінді. 
Олардың айтуынша, 2019 жылғы 
4 сәуірде Ұлттық Банк қолмақол 
шетел валютасымен айырбастау 
операцияларын ұйымдастыру 
ережелеріне түзетулер қабылдады. 
Атап айтқанда, түзетулер айыр
бастау пункттерінің ең төменгі 
жарғылық капиталын арттырады:

– НұрСұлтан қаласы мен 
республикалық маңызы бар 
қалалардағы, бұрынғы ережелер 
бойынша – 30 млн. теңге бо
лып қалады. Ал, облыстардың 
ә к і м ш і л і к  о р т а л ы қ т а р ы 
м е н  о б л ы с т ы қ  м а ң ы з ы  б а р 
қалалардағы әрбір айырбас
тау пункті үшін 100 млн. теңге 

«Әл-Фараби атындағы 
Қазақ Ұлттық 
университеті Тарих, 
археология және этно-
логия факультетінде «Ақ 
жол» демо кратиялық 
партиясының Алматы 
қалалық филиалының 
төрағасы Қуандық 
Бискультанов және 
«Ақ жол» ҚДП-ның 
мүшелерімен бейрес-
ми кездесу болып өтті. 
Кездесуге факультеттің 
деканы, профессор 
Ноғайбаева Меңдігүл, 
профессор Т. Омарбеков, 
профессор Б.Карибаев, 
«Алаштану» ғылыми-
зерттеу орталығының 
директоры т.ғ.д. 
С.Смағұлова бастаған 
ұстаздар қауымы 
қатысты.

Кездесуде факультет де
каны әрі модератор Ноғай
баева  Меңдігүл  ұлттық 
мемлекеттілікті қалыптас
ты рудың іргелі негіздерін 
қалаған, ұлттық мүддемізді 
әлемдік өркениеттің үздік 
жетістіктерімен ұштастыру 
негізінде қазақ қоғамын 
ж а ң ғ ы р т у д ы  ө з д е р і н і ң 
мақсаты етіп қойған «Алаш» 
ұлтазаттық қозғалысының 
ізбасарлары екендіг іне 
тоқталып, тамыры тереңге 
жайылған  тарих,  архе
ология және этнология 
факультетімен бірге екі 
ж а қ т ы  қ а р ы м  қ а т ы н а с 
негізінде атқарылып жатқан 
шаралардың нәтижелі бо
лып жатқандығын жеткізді.

Сондайақ, факультет 
ұстаз дары да «Ақ жол» демо
кратиялық партиясының 
м е м  л е к е т т і к  с а я с а т т ы 
жүзеге асырып, оның негізгі 
басым дықтарын халыққа 

Өтініш берушілердің айтуын
ша, 2017 жылдан бастап Қарағанды 
облысының мемлекеттік кірістер ор
гандары үшінші және тіпті бесінші 
к о н т р  с е р і к т е с т е р м е н  ж а с а л ғ а н 
келісімдерді жарамсыз деп танып, жап
пай айыппұлдарды өндіріп алуда. 

Сонымен қатар, салық органда
ры «алаяқтық келісімдерді» салық 
төлеуден жалтарудың негізінде емес, 
тараптардың бірінің балансында 
активтердің немесе штат саны бол
мауына байланысты, яғни өз қалауы 
бойынша анықтаған. Мұндай фактілер 
дереу сотқа келісімдерді жарамсыз деп 
тану үшін жіберіледі. Шынымен де, 
қазіргі уақытта, көптеген кәсіпкерлерде 
қаражат та, қызметкерлер саны да 
шектеулі. 

Кәсіпкерлердің айтуынша, сот
тар келісімдерді іс жүзіндей тексер
мей, ұсынылған дәлелдерге заңды 
баға бермейақ, салық органдарының 
90% талаптарын қанағаттандырады. 
Сонымен қатар, заң талаптарына 
қарамастан, соттар айыпталушылардан 
3 жыл бұрын жасалған келісімдер бой
ынша талап қою мерзімін қолданудан 
бас тартады. 

Облыс кәсіпкерлері қауымдасты
ғының мәліметтері бойынша, осындай 
сот істерінің саны 2017 жылы – 116, 
2018 жылы – 481, 2019 жылы – 685ке 
жеткен. Олардың басым көпшілігін сот 
органдары салық органдарының пай
дасына шешеді. Бұл өз кезегінде шағын 
және орта бизнестің құлдырауына әкеп 
соғуда.  Сонымен бірге,  Жоғарғы Сот 
пен Бас прокуратураға шағымдану да еш 
нәтиже бермеген. 

Кәсіпкерлер аталмыш мәселе күн 
санап ұлғайып келе жатқандықтан, 
өздерінің  құқықтарын қорғауды 
с ұ р а д ы .  К е з д е с у д е  Т . Ә ш і м о в 
(Аспап), М. Нұрғожин («Мир стекла» 

Parlament tynysy

(бұрынғы ережелерде – 20 млн. 
теңге) болуы керек. 

Басқа жерлерде орналасқан әр 
айырбастау пункті үшін 50 миллион 
теңге (бұрынғы ережелер бойынша 
– 10 миллион теңге) болуы керек. 

Сонымен қатар, көрсетілген 
сома айырбастау пунктінің касса
сында болуы керек.

 «Неліктен жүз миллион теңге? 
Бұл үлкен сома қайдан пайда бол
ды? Сонымен қатар, бұл сома биз
нес иесінде емес, тікелей айырбас
тау пунктінде болуы керек пе?» 
Кәсіпкерлерді осындай сұрақтар 
мазалайды.

 – Ұлттық Банк жарғылық 
к а п и т а л  м ө л ш е р і н і ң  ұ л ғ а ю ы 
мен кассада қаражаттың болу
ын бизнесті шоғырландыру және 
кассадағы қолмақол ақшаның аз 
болуына байланысты клиенттер
ден бас тартуға жол бермеу деп 

түсіндіру ісін дегі  рөлін 
ерекше атап өтті. Тарихтың 
т ө р к і н і н е н  а й н а л ы п 
өтпей, тікелей жұмыс істеп 
жатқандарына, жастардың 
жігерін тектіліктің тамы
рында тулатқанына оң пікір 
білдірді.

К е л е л і  к е з д е с у г е 
қатысқан тарихшы, про
фессор Омарбеков Талас өз 
сөзінде: «Ақ жол» партиясы 
сөзбен ғана емес, іспен де 
Алашты қолдайды. Мұның 
бірденбір дәлелі жастарды 
отансүйгіштік пен тарихқа 
баулып, Алаштықтардың ар
манын асқақтатудағы елеулі 
еңбек атқарып келеді»,  – 
деді. Т.Омарбеков жиын 
барысында.  ӘлФараби 
атындағы ҚазҰУ, Тарих, 
археология және этно
логия базасында жұмыс 
і с т е п  о т ы р ғ а н  « А л а ш 
т а н у »  ғ ы л ы м и  з е р т т е у 
орталығының жаңа дирек
торы тарих ғылымдарының 
д о к т о р ы  С в е т л а н а 
Смағұловаға алда атқарылуы 
тиіс тың идеялардың көп 
екендігіне тоқтала келіп, 
ғылымизерттеу орталығына 
толағай табыстар тіледі. 
Ізгі ниетті қолдаушылар 
қатарында т.ғ.д., профессор 
Берекет Карибаев та пар
тия мүшелері мен факультет 

ЖШС), Б.Садуова (Құрылысшылар 
қауымдастығы), Э.Хен («Строй Бизнес 
Консалтинг» ЖШС)  сынды ондаған 
кәсіпкер мен олардың адвокаттары 
өздерінің нақты жағдайлары туралы 
айтты. 

«Ақ жол» демократиялық партия
сының төрағасы Азат Перуашев бұл 
мәселе тек Қарағанды облысында 
ғана емес, басқа да аймақтарда жиі 
кездесетінін атап өтті. Бұған дейін 
аталған мәселені «Ақ жол» партиясы 
Бас прокуратура, Қаржы министрлігі 
және «Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер 
п а л а т а с ы н ы ң  ө к і л д е р і м е н  б і р г е 
Жоғарғы Соттың алаңында талқылауға 
ұсынған болатын.

Талқылау нәтижелері  бойын
ша құрылған жұмыс тобы заңнамаға 
қажетті өзгерістер енгізу бойынша 
ұсыныстарды талқылады. Алайда, өткен 
жылдың жазынан бастап топ аталған 
ұсыныстарды орындамай жұмысын 
тоқтатқан. Сондықтан біз ұсынған 
тәсілдер жүзеге асырылмады, мәселені 
шешу тетігі әзірленбей қалды. 

Қаншама дәлелдердің болғанына 
қарамастан, сот шешімдерінің шығып 
қойғандығы бұл мәселені қиындатуда. 
Тек Бас Прокурор немесе Жоғарғы 
Соттың Төрағасы оларды қайта қарауды 
талап ете алады. Өкінішке орай, біз 
көптеген істерде прокуратура органдары 
бұрынғыдай кәсіпкерлердің құқығын 
қорғамайтынын көріп жүрміз. 

Біз Бас прокуратураға да, Жоғарғы 
Сотқа да депутаттық сауалдарды дай
ындаймыз. Сонымен қатар, біз бизнес
пен жұмыс істеудің мұндай варварлық 
әдістерін болдырмау үшін Қаржы 
министрлігінің  басшылығымен жеке 
әңгімелесеміз», – деп Азат Перуашев 
кәсіпкерлерді сендірді.

түсіндіреді. «Мысалы, кенеттен 
алмастырғышқа біреу келіп, бірден 
300 мың доллар алғысы келеді. Сон
дай жағдайда клиент өтінішінен бас 
тартпау үшін кассада осындай сома 
болғаны дұрыс», – дейді. 

«Ақ жол» партиясы мұндай та
лап шағын және орта бизнес үшін 
үлкен қаражат, сонымен қатар, бұл 
қарумен жарақталмаған айырбас
тау пункттеріне шабуылдардың 
көбеюіне себеп болады деп санай
ды. Бір сөзбен айтқанда, мұндай 
талап бизнестің өзіне де, оның 
қызметкерлерінің өміріне де қауіп 
төндіреді. 

Бұдан басқа, реттеуші ережелер
ге айырбастау пункттерінің жұмыс 
уақытын өзгерту және клиенттің 
жеке деректерін бекіту бөлігінде 
түзетулер қабылдады.

Ақша айырбастау пункттерінің 
жұмыс уақытын қысқарту нарық 
үшін  қиындықтар  туғызады. 
Өйткені ,  көптеген операци 
ялар кешке жүзеге асырылады. 
Көптеген жұмыс істейтін азамат
тар жұмыстан кейін валютаны 
ауыстыруға келеді. Сондайақ, 

ғалымдары және студент 
жастарға сәттілік тіледі.

Өз кезегінде сөз алған 
«Ақ жол» демократиялық 
п а р т и я с ы н ы ң  А л м а 
т ы  қ а л а л ы қ  ф и л и а л ы 
ның төрағасы Қуандық 
Мұхамбетғалиұлы «Ақ жол» 
партиясы фракциясының 
білім беру мекемелерімен 
ж а с  т а р м е н  ж ұ м ы с 
ж ү р г і з у  б а с  т а м а с ы н 
қолдайтындығын жеткізді.

А л м а т ы  қ а л а л ы қ 
ф и л и а л ы н ы ң  т ө р а ғ а с ы 
аталған норма өте өзекті бо
лып табылатындығын айтты. 
Себебі, руханият көкжиегінде 
тарихпен таңбалаған бабалар 
аманатын асқақтату басты 
құнды лық тарымыз болып 
табы латындығын атап өтті.
Сонымен қатар, Қуандық 
Мұхамбетғалиұлы тарихшы, 
профессорлар мен сту дент
тердің өзекті мәселелер бой
ынша қойыл ған сұрақтарына 
қана ғат танарлық жауаптар 
қайтарды.

Кездесу қортындысында 
«Ақ жол» демократиялық 
п а р т и я с ы н ы ң  А л м а 
ты қалалық филиалының 
төрағасы Бискультанов 
Қуандық «ХХІ ғасыр дағы 
Алаштың ақ жолы» атты 
құнды кітапты студенттерге 
сыйға тарту етті.

әдетте олар жалақыға байланысты 
100200 доллар көлемінде валюта 
сатып алады. 

«Ұлттық Банктің клиенттің 
ж е к е  д е р е к т е р і н  е с е п к е  а л у 
жөніндегі талабына келетін болсақ, 
бұл норма «Жеке деректер және 
оларды қорғау туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының, жеке 
деректерді жинаудың, өңдеудің 
және қорғаудың ерекшеліктері тек 
заңдармен және Қазақстан Респу
бликасы Президентінің актілерімен 
реттеле алады деген талапты бұзады 
деп санаймыз», – делінген хабар
ламада.

Депутаттар бұл талаптардың 
шағын кәсіпкерлерге бағытталғаны 
дұрыс емес деп есептейді. Себебі, 
шағын бизнес күзет агенттігін жал
дап, әр кассирге күзетші қоюға 
қауқарлы емес. 

«Сонымен бірге, бұл саладағы 
шағын бизнес  тек  жұмыспен 
қамтамасыз етіп қана қоймайды. 
Сонымен қатар сол банктерге 
қарағанда клиенттер үшін неғұрлым 
қолайлы тарифтермен және икемді 
шарттармен қызмет көрсетеді. 
Олардың жасанды «қысымы» 
валюталық нарықтың (мысалы, 
кешкі және түнгі) қалыптасуына 
ж ә н е  Ө з б е к с т а н д а ғ ы  с и я қ т ы 
ресми және нарықтың қосарлы 
бағамының қалыптасуына әкеледі.

Көршілердің тәжірибесі неге 
біздің шенеуніктерге сабақ болмай
ды?» – деді Қазбекова.

Осыған орай, «Ақ жол» фрак
циясы Агенттіктен бұл мәселеге 
тек банктердің ғана емес, сонымен 
қатар осы саладағы шағын және 
орта бизнес өкілдерінің қатысуымен 
қайта оралуды сұрайды.

Ұлттық Банктің айырбастау пункттеріне қойылатын жаңа талаптары 
шағын кәсіпкерлердің мүддесін емес, үлкен бәсекелестік пен 
банктерді қорғауға бағытталған. Бұл туралы Мәжіліс депутаты 
Меруерт Қазбекова Қаржылық бақылау агенттігіне жолдаған 
депутаттық сауалында айтты. 

«Ақ жол» партиясына  отыз кәсіпкер соттың келісімдерді жарамсыз деп тану 
мәселесі бойынша жүгінді.  Осыған орай, «Ақ жол» партиясының кеңсесінде 
кәсіпкерлердің фракция депутаттарымен кездесуі өтті.

«Ақ жол» партиясының 
баспасөз қызметі
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– Торегали Абдуллаулы, нашей обще-
ственности почти неизвестно имя Сапары 
Матенкызы. С чем это связано?

– Феномен степной Жанна д’Арк 
был известен российским историкам, но 
в советское время ее известность была 
целенаправленно «заглушена», хотя 
участие казахов в восстании Пугачева 
общеизвестно. 

В 17751776 годах бесстрашная дочь 
казахского народа Сапара Матенкызы 
своим подвигом защитила родную зем
лю, есть исторические и документальные 
факты. И в царское, и в советское время 
российские историки постарались «при
глушить» роль казахской Жанны д’Арк. 
Это был подвиг лидера движения: баты
ры есть, но без вождя и от батыров толка 
мало, разбредаются кто куда. Сапара как 
раз была лидером движения: она имела 
громадный авторитет среди казахской 
элиты и среди батыров и народа, потому 
по ее призыву степняки шли в бой, что
бы вернуть свое право свободно жить на 
родной земле. Для казахов на тот момент 
это была определенная моральная побе
да на долгом пути множества сражений, 
и распространение такой информации 
было невыгодно России.

– В чем заключалась победа этого 
движения?

– Движение «Невидимки» возникло 
в период правления в России Екатерины 
II после подавления Крестьянского вос
стания под руководством Емельяна Пу
гачева, объявившего себя императором 
Петром III. В Степи распространилась 
информация, что появился человекне
видимка, который удачно возглавил ка
захские роды в битвах за возврат родных 
земель, с которых их согнали царские 
каратели во время репрессий против 
участников Крестьянского восстания 
Пугачева – «Петра III». В России не сра
зу узнали, что Невидимка – это молодая 
женщина. 

Удивительно, но практически рос
сийская сторона молча согласилась на 
большинство требований участников 
движения «Невидимки». Проект орен
бургского губернатора И.Неплюева от 
15.05.1747 г., поданный им в Петербург, 
«об отбитии или отлучении казахов от 
российских границ в дальние места», в 
тот раз не состоялся.  

 Царское правительство вело и про
должало дальше политику в духе «спот
кнись, степняк, помогу тебе упасть!», но 
в данном случае в 1776 году технологич
но снизило на время накал страстей… 

– А какие события предшествовали 
движению «Невидимки»?

– В книге профессора Наили Бекма

КАЗАХСКАЯ ЖАННА Д’АРК:
ПОБЕДИЛА ЕКАТЕРИНУ II

Иногда полезно полистать страницы истории, чтобы освежить в памяти узловые 
моменты, которые не получили соответствующего освещения в советское 
время. Например, у нас мало знают о казахской Жанне д’Арк, феномен которой 
хорошо знали в царское время петербургские политики и историки, но плохо 
знают современные казахстанцы, – о Сапаре Матенкызы. Памятники Жанны 
д’Арк стоят в Париже и в других городах Франции, ее статуи – в каждой 
католической церкви Франции! О ней сняты фильмы, в Орлеане имеется центр 
Жанны д’Арк с документами о ее жизни и каждый год 8 мая Франция отмечает 
«День Жанны д’Арк»! А вопрос о том, почему у нас нет даже романа или фильма 
о Сапаре, остается пока риторическим.   
По этой теме мы поговорили с исследователем-писателем Торегали Казиевым 
– его книга «Сапара Матенкызы – казахская Жанна д’Арк» скоро выйдет из 
печати. Торегали Казиев – автор книг «Акбулак – прародина скифских царей», 
«Сердце Мира», «Казах держал на плечах Небо», «Во главе Великой Сарматии» 
и др. Исследовательский подход Казиева отличает не только исторические 
данные по редким источникам, данные археологии, анализ по языкам, но и 
сравнительно-сопоставительный анализ с современной жизнью потомков 
номадов. В этом новизна и оригинальность объяснений известных исторических 
парадоксов.

хановой «Легенда о Невидимке. Участие 
казахов в Крестьянской войне под ру
ководством Пугачева в 17731775 годах» 
пишется так: «После казни Пугачева в 
январе 1775 года царские войска начали 
карательные походы вглубь казахских 
степей. Казахи оказали мужественное 
сопротивление и даже сами нападали на 
крепости по Жаику и Едилю… В кара
тельные действия против казахов кроме 
яицких казаков привлечены отряды 
донских казаков, гусарские и драгунские 
полки, башкиры и калмыки, регулярная 
пехота…  уничтожали все казахские аулы 
на своем пути. Все лето карательная экс
педиция вдоль Жаика, откочевка, репрес
сии временно снизили накал борьбы»…

 Н.Бекмаханова пишет, что прави
тельство боялось соединения степняков 
с остатками сторонников крестьянского 
царя, которые долго еще ходили по рос
сийским просторам.

Летом 1775 года карательные отряды 
были отозваны. Густо полили каратели 
кровью траву и песок, и мрачная ти
шина объяла Степь, прерываемая из
редка разъяренными жуткими плачами, 
рвущих на себе волосы и кромсающих 
саблями столетние деревья, обездолен
ных могучих степных матерей! Чинов
ники потирали руки: отогнали успешно 
в пустыни массы степняков от их былых 
плодородных мест, от рек и родников, 
от могил предков, сморщили среду 
обитания – больше не сунутся сюда 
горемычные после такогото обильного 
кровопускания.

– Что случилось потом?
– Вдруг осенью того же 1775 года 

губернский Оренбург, императорский 
Петербург, все территории Крестьян
ской войны и остальные части империи, 
потрясает неожиданная новость – казахи 
поднялись, штурмуют прилинейные 
крепости и собираются идти на Саратов! 
Наиля Ермуханкызы Бекмаханова: «…в 
сентябре 1775 г. в родах Табын и Тама 
Младшего Жуза появился человек, имя 
которого было легендой. Степная молва 
называла его Незримым, святым Чаро
деем, но чаще всего Куктемиром или 
Невидимкой». 

Невидимка (Көрінбес) призывал про
должить восстание, так как «царь Петр 
III жив и скоро придет опять», молва сия 
прокатилась по всем просторам, где бу
шевала Крестьянская война. «За землю, 
за воду, за соль!» – был лозунг – казахи 
веками брали соль с Тузтобе («Соленая 
гора», сейчас город СольИлецк), цари
сты построили там крепость «Илецкая 
защита» и нахально запретили степнякам 
доступ к соли, отправляя ее на экспорт. 

Я в том СольИлецке в 9м классе 
учился в 1960х годах и жил от того ме
ста, где в 1775 году была Соляная гора 
(Тузтобе), в трехстах метрах! Там сейчас 
соляные шахты, где продолжают добы
вать вкуснейшую в мире соль. Рядом там 
и Соленое озеро  (Тұз!), вылечивающее 
человека от многих болезней и концен
трация соли такова, что по воде можно 
ходить! Послушайте куплет народной 
песни, составленной из самых велико
лепных в мире стихов:

«Орымбор, Тұзтөбенің тұзын көрсең,
Жылойдың таң қаларсың қызын көрсең.
Атыңнан түссең қайтып міне алмайсың
Әйәйдің судан қайтқан ізін көрсең!»...
– По какой причине царское прави-

тельство согласилось на большинство 
требований участников движения?

– Екатерина II была образованной 
царицей, переписывалась с великими 
мыслителями Европы, создала Академию 
наук, пригласила в страну маститых уче
ных, перевела в Россию штаб иезуитов, 
мастерски продолжала зачатый задолго 
до нее переформат сознания россиян в 
нужную европейским державам сторону. 
Вокруг нее собирались многие себе на 
уме люди большущей величины, которые 
понимали этот суетный мир поболее, по
шире и куда уж глубже многих других! На 
правление Екатерины II пришелся пик 
эпохи Просвещения в России, и многие 
свои мероприятия императрица прово
дила по лекалам и стратегиям авторов ев
ропейского Просвещения, начавшегося 
в конце XVII века в Англии и нашедшего 
продолжение во Франции, Германии, 
России и других странах. Рядом с цари
цей при решении важных государствен
ных вопросов всегда были советники… 

Они поняли феномен «Невидимки» 
как знамение – о появлении на полити
ческом горизонте степной Жанны д’Арк. 
И сделали все, чтобы ее потенциал не 
превратился в намного более реальную 
силу, могущую помешать их дальним 
стратегическим планам. Чтобы после фе
номена «царя Петра III» не началась с Са
пары Матенкызы и «всероссийская Жанна 
д’Арк», стратеги потушили начинающийся 
степной пожар почти что мирными сред
ствами. 

Движение «Невидимки» закончилось в 
1776 году – весьма неожиданным образом, 
то есть практическим согласием царского 
правительства к возврату права степняков 
«пасти свой скот там», где выпасали свой 
скот они при властвовании в прилинейных 
регионах России крестьянского царя «Петра 
III»!  

Хотя «местная российская администра
ция затребовала войска», а «Нуралы хан 
прилагал все усилия для подавления дви
жения, просил прислать в аул Невидимки 
карательный отряд, советовал направить 
на казахские аулы башкир… собрав отряд, 
отправился сам в аул Невидимки. «Намерен 
я был истребить, а дом его сжечь и как в то 
место ехал, то та женка со всем тем улусом, 
в коем она находилась, откочевала на речку, 
называемую Кыил», – докладывал Нуралы 
хан.

 Хан Нуралы лично сам отправился «ата
ковать» Невидимку, так как главы казахских 
родов не поддержали его, об этом в книге 
историка Н.Бекмахановой: «…Нуралы хан 
созывал родовых старшин для переговоров, 
но все это имело мало успеха». Этот много
значительный факт и поддержка Невидимки 
султаном Досалы, «правой рукой» «Петра 
III» в казахских степях, показывает, что Са
пара Матенкызы имела большой авторитет 
в казахской элите, а уж батыры и сарбазы 
с оружием в руках вовсю действовали по ее 
направлению по всей линии. Целый год дви
жение под руководством Сапары держало в 
напряжении Петербург.

– Восстание Пугачева получило отраже-
ние в русской литературе. А образ степной 
Жанны д’Арк?

– Феномен степной Жанны д’Арк лежал 
в основе появления целого направления в 
русской поэзии, названного специалиста
ми «фелицейским циклом». Например, о 
начале этого  направления можно прочесть 
в Интернете статью проф. Лодзинского 
университета Анны Варда «Г.Державин. 
Фелицейский цикл». В 1781 году Екатерина 
II пишет «Сказку о царевиче Хлоре», где 
в качестве положительной героини выво
дится киргизкайсацкая царевна Фелица и 
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КАК САПАРА МАТЕНКЫЗЫ

печатается этот материал в журнале Акаде
мии наук.  

Поэт Г.Р.Державин пишет оду «Фелица», 
где обращается к  Екатерине II со словами 
«богоподобная царевна Киргизкайсацкая 
орды»! Царица щедро вознаграждает поэта 
табакеркой с алмазами и деньгами, сопро
вождая письмом с надписью «от киргиз
кайсацкой царевны Фелицы из Оренбурга». 
И этот поэтический пиар прославления 
просвещенного абсолютизма продолжили 
многие поэты на многие годы, в том числе 
Александр Пушкин и даже Владимир Мая
ковский, правда в несколько другом ракурсе. 

Подробней об этом есть в моей книге 
о Сапаре. Практически Екатерина на
чала популяризацию степной культуры в 
интеллектуальной элите Петербурга, про
должавшуюся долго и после нее. И в основе 
всего того фелицейского цикла в русской 
поэзии был образ таинственной степнячки 
с актюбинской реки Кобда, хотя почти ни
кто из поэтов, кроме самого Державина, об 
этом может и не догадывался. Державин же 
был татарским мурзой, жил в Оренбургской 
губернии, общался с казахами, участвовал в 
боях против Пугачева и прекрасно был зна
ком с тем, о чем писал.

– Кем был, вернее была Невидимка?
– Об этом далее Н.Бекма ханова пишет: 

«…царское правительство быстро отреаги
ровало на слухи о Невидимке: губернатором 
Рейнсдорпом были срочно наняты и отправ
лены к Дусалысултану под видом купцов 
татары из Сеитовой слободы. Есаул Губайду
ла Адгамов и Рахимкул Ибраев, вернувшись 
из аулов, кочующих на устьях рек Хобды и 
Илека, рассказали о своих наблюдениях. 
Аул Невидимки охранял Дусалысултан, 
который с сентября 1775 до весны 1776 г. 
временно поддерживал движение Невидим
ки. Кочевал Невидимка в устье реки Хобды 
с двумя тысячами кибиток». Купцамлазут

чикам правительства разрешили поговорить 
с представителем Невидимки, который на
ходился в юрте, а купцы – снаружи. На во
прос, почему выступают здешние на стороне 
«Петра III», женский голос из кибитки: «вы 
де тамо (в России!) разорили, да и здесь разо
рить хотите»! «Купцы» откупились от неми
нуемой расправы, пришли к выводу, что «все 
то под именем его, Невидимки, производит 
вышереченная женка, будучи двадцати 
двух лет, имянем Сапара, табынского рода, 
Мятяна дочь. По умертвии первого ее мужа 
беглыми из здешней протекции калмыками 
прошедшей осенью взял ее в замужество 
брат меньший того умершего Янбалта, с 
коего времени поныне она Сапара, то свое 
странное дело и производит, в чем ей тот 
муж помогает, и Дусалысолтан с детьми его 
способствует». 

– Какие казахские роды участвовали в 
этих событиях?

– В книге Н.Бекмахановой перечис
ляются форпосты и гарнизоны, места, где 
произошли бои в 17751776 годах, «по всей 
Оренбургской линии укреплений от Гурьев
городка до крепости Красногорской. Роды, 
принимавшие участие в них: Табын, Тама, 
Байбакты, Джагалбайлы, Чикли, Шомекей, 
Шекты, Кердари и другие». И «…большие 
отряды до 10 тысяч человек сосредоточились 
в верховье р. Большой Хобды, между Гурьев
ским городком и Кулагинской крепостью и 
по реке Чингурге и «намеряются идти в Рос
сию для разбития крепостей» (из донесения 
Чернореченского коменданта). Пишется, 
что «…табынец Калыбай, таминцы Садыр, 
Жанболат и Ташболат и джагалбайлинцы 
разорили редут Калпацкий. Часть отрядов 
действовала в районе Гурьевгородка и со
биралась идти к Саратову».

– Неужели часть отрядов действительно 
собиралась идти к Саратову?

– Об этом факте сообщалось в школь

ных учебниках истории, и я тогда, учась 
в школе, думал, а что забыли наши пра…
прадеды в XVIII веке под тем Саратовом? 
Ответ пришел, когда в 2000х годах собирал 
краеведческий материал для книги об исто
рии казахского населения Акбулакского 
района Оренбургской области, где я родился 
и жил. Уроженец аула Кожантай, Камал 
Казимов рассказал, что их аул Кожантай 
и соседний аул Бекмырза созданы в 1742 
году, когда сюда на берега Илека приехали 
90 семей рода кожантай тартулы табынцев, 
а местные табынцы и таманцы помогли им 
в обустройстве. 

Дал сведения и уроженец того же аула 
Аскар Давлетьяров, возглавлявший каз
начейство в Актобе, сказав, что их предки 
жили на своих землях под Саратовом, но в 
1742 году царские войска начали сгонять их 
с родины, в боях тогда погиб батыр Шобан 
и кожантайцы пришли сюда. Значит, отряды 
Невидимки в 1776 году собирались вернуть 
родные земли под Саратовом! Увы, не все 
так достижимо сразу в этом мире. 

Тартулы (косеуле) табыны имеют тамгу 
көсеу (кочерга) – это эзотерический знак 
кузнецов, главное их орудие. «Тюрки первы
ми освоили металл и все металлургические 
термины древнего мира идут из тюркского 
языка» (А.Маргулан).  

– Какие результаты движения «Невидим-
ки»?

– Главным результатом движения «Не
видимки» стало то, что царское правитель
ство не только не послало карательные 
отряды на подавление движения, но и со

гласилось на возврат степняков на родные 
земли, которые они занимали во время 
крестьянского царя Пугачева«Петра III», 
в том числе на берегах Яика, на свободный 
переход через Яик и т.д. Аналогичные ре
шения были приняты Екатериной II и по 
земельным делам в Среднем жузе. 

«Царское правительство не послало 
в аулы родов Тама и Табын карательные 
отряды, не были наказаны представители 
феодальной верхушки, принимавшие уча
стие в движении», – пишет в своей книге 
Наиля Бекмаханова. «В 1776 году Нуралы 
хан, Айчувак (поддержавший вначале Пуга
чева), Дусалы (поддерживавший Пугачева и 
Невидимку!) и Ералы получили жалованье 
за 17731776 годы»! Агитация со стороны 
Невидимки также прекратилась. Казахам 
разрешили перегон скота через Яик, позже 
даже вышел специальный Указ об этом. 
«Екатерина II учла мнения Оренбургского 
губернатора Рейнсдорпа, Госсовета и Во
енной Коллегии».

В целом можно сказать, что лицами, 
принимавшими решения, было учтено, что 
Казахская Степь есть щит от опасностей 
со стороны большого Востока и большого 
Юга и этот щит надо сохранить. Там еще 
было немало стратегических нюансов, о 
которых сказано в моей книге, готовящейся 
к печати. 

Ведь не прошло тогда и 20 лет, когда шли 
войны с джунгарами, место которых занял 
Китай. И не прошло даже 40 лет, как персид

ский Надиршах доходил с юга до Аральского 
моря, с которым Россия в 1735 году даже 
заключила Договор о признании за персами 
права на Дагестан и Дербент! У Казахстана 
и сегодня есть роль доброго моста для со
трудничества и торговли, а также и сталь
ного буфера для непропуска нехороших 
дел – между Севером и Югом, Востоком и 
Западом Евразийского континента…

– В источнике упоминается, что Сапара 
табынского рода. А есть ли сведения о даль-
нейшей детализации?

– Если о дальнейшей детализации, то ис
точников об этом я не видел, знаю, что мно
гие считают, что Сапара Матенкызы проис
ходила из рода сармантак таракты табына. 
Таракты табынцы и сегодня населяют берега 
Великой Кобды, а по имени рода сармантак 
таракты табына в древности большую часть 
Евразии греки и римляне звали Сарматией, 
а обитавший там народ – сарматами. Целую 
тысячу лет с VI века до н.э. по IV век н.э. 
историки назвали скифосарматским вре
менем. Племя табын, к которому принад
лежала Сапара, по традиции считался нокта 
ага, то есть «старшим братом» в Младшем 
жузе, как племя жалайыр в Старшем и племя 
таракты в Среднем жузе. У таракты табына, 
одного из трех подразделений табына, и у 
жалайыра и таракты с древнейших эпох и 
до сих пор тамга «тарак» (трезубец) – герб
тамга правителей стран Евразии, в том числе 
эта тамга была и у Чингисхана.  Конечно, 
этот герб был учтен советниками импера
трицы, ибо они понимали силу символов 
и опасались разбудить ненароком спящий 
древний дух степного народа. И получилось, 
как сказал Кашаган жырау: 

«Ор мен Елек бойынан
Жылжымаған Кіші Жүз.
Қоныстарын қорғаған
Қол жиналып талай Жүз»!..
– Чисто генетическое качество и влияние 

местности – быть героинями?
– Что касается женщингероинь, то в 

здешних степях также наблюдается тра
диция, идущая с глубокой древности до 
сегодняшних дней. В обобщающем труде 
Института Археологии пишется, что в 
раннесарматский период (VII – IV века до 
н.э.) 20% женских могил содержит оружие: 
наконечники стрел, мечи, копья. К тому 
периоду относится и деятельность царицы 
масаккетинцев Томирис, о которой снят 
одноименный фильм. Масаккетинцы, 
названные греческим историком Геродо
том в V веке до н.э. массагетами, – предки 
современных родов масак из племени 
маскар, племени торткара (карамасак) и 
племени кете. Все трое имеют общую там
гу в виде креста, элемента шанырака юрты, 
входят сегодня в объединение алшын, пер
вый в байулы, двое следующих – в алим. 
И в современных шежире сохранились 
имена древних праматерей. Так родона
чальницей племени кете считается прама
терь Кетебике, а рода ашебек из таракты 
табына – праматерь Ашебек. Обе они 
отметились в знаменитой древней книге 
«Авесте», как богиня Анахита (Ана Кете) 
и богиня Аши. Степняки поклоняются 
аруахам, а другие принимают это за по
клонение богам и богиням. Для сведения, 
самый авторитетный специалист по «Аве
сте» Мэри Бойс говорит, что песнопения 
«Авесты» складывались в степях восточнее 
реки Волга. То есть здесь, где в 17751776 
годах действовала Сапара Матенкызы. 
Если же о ближних днях, единственны
ми Героями Советского Союза со всего 
Востока во второй мировой войне были 
здешние девушки Алия Молдагулова из 
таракты табына с Кобдинского района Ак
тюбинской области и Маншук Маметова 
из шеркеша с БукейОрдинского района 
ЗападноКазахстанской области. 

– Торегали Абдуллаулы, большое спасибо 
за интересное интервью! 

Дастан ЕЛДЕС
d.eldesov@mail.ru



14 www.qazaquni.kz
№3-4 (873-874), 27 qańtar, 2020 jylAktýalnaıa tema

меньшинство иногда бывает пра
во, а вот большинство ошибается 
всегда. Потому что большинство 
движется по инерции, а сознатель
ный выбор делают немногие.

Но тем не менее правит именно 
большинство, и об этом сказано в 
заключении ОБСЕ на наш законо
проект, со ссылкой на документы 
Венецианской комиссии: «У пар
ламентского меньшинства есть 
право быть услышанным, но реше
ния принимаются большинством».

Но даже при этом в демократи
ческих государствах применяется 
механизм «сдержек и противо
весов», когда контроль за рас
ходованием бюджетных средств 
партией власти осуществляют ее 
прямые оппоненты в лице пар
ламентской оппозиции. У нас же 
до сих пор власть и распоряжалась 
бюджетом, и контролировала его 
исполнение. Поэтому норма о том, 
что комитет бюджета и финансов 
в мажилисе должен возглавлять 
исключительно депутат от оппо
зиции, присутствует в нашем за
конопроекте, и мы будем на ней 
настаивать.

УДОБНЫЕ И 
НЕУДОБНЫЕ ДЕПУТАТЫ

– Поговорим о депутатской 
неприкосновенности. Не окажется 
ли так, что парламентская свобода 
будет заходить слишком далеко, 
это может использоваться для того, 
чтобы избежать правосудия?

– Мы говорим о другой ситуа
ции: если у когото во власти вдруг 
появится соблазн убрать из парла
мента неудобного и принципиаль
ного депутата, то у оппозиционной 
партии должен быть механизм 
защиты своего коллеги.

Но даже при этом, если дово
ды убедительные, сама фракция 
может принять решение о ли
шении неприкосновенности. В 
противном случае репутационные 
издержки для этой партии могут 
оказаться слишком высокими. Это 
наше видение, но понимаю, что по 
этой позиции предстоят серьезные 
споры.

– В вашем проекте закона гово-
рится о том, что «при организации 
собраний, митингов и т. п. парла-
ментская оппозиция не обязана ука-
зывать в уведомлении цели меропри-
ятия в силу того, что ее программа 
получила поддержку избирателей». 
Не противоречит ли это Закону «О 
митингах»?

– П. 2 ст. 10 нашего законо
проекта гласит, что парламентская 
оппозиция при организации ми
тингов принимает на себя обя
зательство, что их проведение не 
угрожает общественному порядку 
и безопасности граждан. А п. 4 
отмечает, что ответственность за 
проведение собраний возлагается 
на партию и ее должностных лиц. 
В этом отношении мы сохраняем 
требования безопасности и ответ
ственность.

Кроме того, выступая на Нац
совете,  К. Токаев предложил за
менить разрешительный порядок 
проведения митингов на уведоми
тельный не только для парламент
ских партий, но и для любых ор
ганизаторов. Поэтому наше пред
ложение сегодня уже не выглядит 
таким радикальным, как это было 
в 2013м или даже в 2019 г. Нужно 
полагать, что и законодательство 
о митингах будет изменено в этом 
ключе. Страна ступила на путь 
важных политических реформ. И 
мы намерены внести свою лепту в 
эту большую работу.

Дилярам АРКИН 
(в сокращении)

ние статуса и прав оппозиции в пар-
ламенте. Финансовые вопросы мы 
рассматриваем как сопутствующие.

Относительно вашего скепсиса 
в адрес предпринимателей могу 
добавить, что они переживают не 
лучшие времена. Мы видим, что 
налоговый и административный 
прессинг на бизнес только уси
ливается, не случайно Президент 
ввел мораторий на проверки ма
лых предприятий и освободил их 
от подоходного налога. На этом 
фоне жизнь чиновников, заказы
вающих себе то элитную мебель из 
эбенового дерева, то портреты из 
янтаря, – просто шоколад. Оттого и 
молодежь вместо малого и среднего 
бизнеса мечтает о должности в нац
компании или акимате.

Ну и, наконец, мы предлагаем 
законопроект не об «Ак жоле» или 
какой-либо другой партии, а о пар-
ламентском институте.

Аналогичный принцип равен
ства мы предлагаем и в освеще
нии деятельности парламентского 
меньшинства государственными 
СМИ и в госинформзаказе.

парламентского меньшинства: по
лучив отрицательное заключение, 
рабочие группы без обсуждения 
голосовали против наших пред
ложений. 

Именно тогда мы решили раз-
работать закон, защищающий права 
парламентской оппозиции. И в этом 
проекте содержится ряд норм, ка-
сающихся неотъемлемости права 
фракций на выступления, на защиту 
от цензуры законодательной иници-
ативы и т. д.

После избрания Нурлана Ниг
матулина спикером мажилиса в 
2016 г. наболевшие требования 
по выступлениям, рабочим груп
пам были немедленно внесены в 
регламент, и в нынешнем созыве 
выстроены серьезные отношения 
всех фракций. Закрепление этих 
норм не только в регламенте мажи
лиса, но и на уровне закона усилит 
правовые гарантии парламентско
го меньшинства.

– В бундестаге назначить пар-
ламентское расследование может не 
менее четверти депутатов. Каковы 
будут гарантии успеха по рассле-

ПОЧЕМУ МОЛОДЕЖЬ 
МЕЧТАЕТ О ДОЛЖНОСТИ 
В НАЦКОМПАНИИ ИЛИ 

АКИМАТЕ

– Что вы скажете насчет обвине-
ний в ваш адрес о том, что, мол, «Ак 
жол» – ненастоящая оппозиция?

– Внутренние склоки изза 
амбиций – это извечная проблема 
отечественной оппозиции. А по
хорошему, политикам сейчас нуж
но объединять людей и двигаться 
вперед, благо для этого есть все 
предпосылки.

«Ак жол» в любом случае только 
выигрывает даже от критического 
резонанса. Потому что он вызывает 
интерес к нашим инициативам. 
Думающие люди находят в них 
то, о чем говорят сами: реальные 
перемены, но без нигилизма; обще
ственный контроль за властью, но 
без «охоты на ведьм».

Обычные граждане хотят улуч-
шения жизни, но дорожат спокой-
ствием своих близких. И мы пред-
лагаем такие решения через прозрач-
ность политической системы.

Более того, демократизация и 
подотчетность власти перед обще
ством была обозначена как стра
тегическая задача в Плане нации 
«100 конкретных шагов», утверж
денном Первым Президентом Н. 
НАЗАРБАЕВЫМ. Президент К. 
Токаев дал поручения по практи
ческим шагам в этом направлении, 
а «Ак жол», используя свой парла
ментский статус, предлагает соот
ветствующий документ.

– В комментарии СМИ вы за-
явили, что «партия власти и пар-
тии парламентского меньшинства 
должны финансироваться в рав-

ном соотношении, чтобы не было 
дискриминации». Неужели партия 
бизнесменов переживает не лучшие 
времена?

– Давайте начнем не с отдель
ных пунктов, а с концептуальных 
подходов. Во-первых, законопроект 
должен служить развитию респу
блики, а не ее ослаблению. Прези
дент К. Токаев особо подчеркнул, 
что бессистемная либерализация 
чревата потерей государственно
сти. Сильное правовое государство 
– это залог национальной незави-
симости и интересов общества.  Но 
и оппозиция – важный институт 
демократического государства, к 
которому мы стремимся. Значит, 
нужно находить такие решения, 
которые позволят поэтапно адап
тировать нынешнюю систему к 
требованиям времени и ожиданиям 
граждан.

Во-вторых, наш законопроект 
был разработан в 2013 г. и тогда же 
получил позитивное заключение 
ОБСЕ, а в 2017 г., как известно, 
была проведена конституцион
ная реформа. Следовательно, мы 
должны проработать законопроект 
на соответствие действующей Кон
ституции.

Например, ст. 61 Конституции 
определяет, что законопроекты, 
предусматривающие увеличение 
расходной части бюджета, могут 
вноситься только при положитель
ном заключении правительства. 
Поддержит ли правительство уве
личение расходов по предлагаемым 
в данном документе нормам – за
висит от возможностей бюджета.

В целом же на нынешнем этапе 
главной целью этого законопроекта 
является законодательное закрепле-

Законодательно прописать права политического меньшинства в 
парламенте. С такой инициативой выступил Касым-Жомарт ТОКАЕВ 
в ходе заседания Национального совета общественного доверия в 
конце 2019 г.
Но такой законопроект уже есть. Называется он «О парламентской 
оппозиции» и подготовлен партией «Ак жол» еще... в 2013 г., в 
ближайшее время его готовы вынести на обсуждение.  
Будет ли он принят? Об этом и о многом другом в интервью 
«КАРАВАНУ»  рассказывает лидер партии Азат ПЕРУАШЕВ.

ПЕРУАШЕВ ЗА ПАРЛАМЕНТСКОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ КАТАСТРОФ

Сегодня в любых государствен-
ных медиа идет постоянный поток 
информации о деятельности правя-
щей партии, тогда как сообщения о 
других партиях минимальны.

Но ведь и они ведут законотвор
ческую работу, решают проблемы 
экономики, политики и общества. 
Почему же им, чтобы донести до 
общества свои идеи и начинания, 
нужно за это платить?

Требования равного освещения 
партий в Законе о выборах позволя-
ют оппозиции раз в пять лет заявить о 
своем существовании. Перенесение 
этой нормы в повседневную жизнь 
в нашем законе стало бы важным 
фактором политической конкурен
ции и президентской концепции 
«Слышащего государства».

ЧТО ТАКОЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ 

ЦЕНЗУРА?

– В таком случае какие еще нор-
мы, помимо финансовых вопросов, 
вам придется корректировать?

– Сама идея законопроекта 
появилась, когда в ходе заседания 
парламента меня в очередной раз 
лишили слова и отключили микро
фон. Это был 2012 г., и тогда мы, 
как партия парламентского мень
шинства, регулярно подвергались 
обструкции.

Доходило до того, что при об-
суждении бюджета на совместном 
заседании палат парламента, когда 
подходила очередь выступления 
представителя фракции «Ак жол», 
депутаты партии власти требовали 
прекратить прения, дружно голосо-
вали «за» и закрывали тему.

Мы протестовали и устно, и 
письменно, а в ответ нам показы
вали регламент с соответствую
щими нормами. Точно так же все 
предложения депутатов нашей 
фракции руководители рабочих 
групп направляли на заключение 
правительства, хотя по закону 
это нужно лишь для вопросов 
бюджета. Фактически практико
валась правительственная цензура 
законодательной инициативы 

дованию дел в нашем парламенте, 
если большинство не согласится вас 
поддержать?

– У наших депутатов вообще 
нет права на проведение парла
ментских расследований, есть толь
ко парламентские слушания. А это 
далеко не одно и то же. И мы пред
лагаем исправить эту ситуацию.

Уверен, что, даже находясь в 
меньшинстве, но озвучивая факты, 
которые скрываются от общества 
по тем или иным делам, можно бу-
дет добиваться их объективного 
рассмотрения. Этот формат может 
стать важным фактором назревшей 
судебной реформы.

Мы видим немало неодно
значных процессов, всестороннее 
публичное обсуждение которых 
вскрывало бы «подводные камни», 
которые обычно остаются в тени. 
В таких условиях и суды стали бы 
более ответственно подходить к 
доводам сторон, и правоохрани
тельные органы – к расследованию 
дел. Тем более что мы говорим 
о применении такого формата 
исключительно в резонансных 
делах, таких как авиакатастрофа 
в Алматы или факты коррупции в 
эшелонах власти.

И если парламентское боль
шинство откажется проводить 
публичное расследование таких 
событий, то на следующих выборах 
оно рискует поменяться местами с 
меньшинством.

МЕХАНИЗМ «СДЕРЖЕК И 
ПРОТИВОВЕСОВ»

– Не окажется ли так, что пар-
ламентская оппозиция, наделенная 
правом создавать комиссию по 
расследованию, будет использо-
вать это в качестве инструмента 
для того, чтобы по каждому поводу 
донимать правительство и чинить 
препятствия законному правлению 
большинства?

– Не переживайте так сильно 
за чиновников. Они умеют за себя 
постоять и никогда себя не обидят.

Что касается большинства... 
Еще Генрик Ибсен говорил, что 
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МӘУЕРЕННАХРДЫ 
ІЗДЕГЕН АРХЕОЛОГТЕР 

МҮРДЕХАНА ІШІНЕ ТҮСЕДІ

АЛТЫН АДАМ 
ҚҰПИЯСЫН АЛҒАШ 

АШҚАН ҒАЛЫМ

Яғни, бұл автор мынау кезеңдегі 
шығыстанушы тарихшылар мен 
түркітанушыларды шалшыққа оң жам
басынан аямай жатқызғанын осы сәтте 
ашып айтуға мәжбүрміз. «Өзеннің 
а р ғ ы  ж а ғ ы н д а ғ ы  М ә у е р е н н а х р 
елін күйреткен» Шыңғысханның 
өзі («хат танымайтын Шыңғысхан» 
деп келгеніңіз) жас кезінде әлгіндей 
Би Бандитидің Умаи Ана Аңатима 
танған Ибн Батутасы. Мұндағы 
«Ибн» баяғы Ибн Синада бар. Әл
Фарабилердің кейбіреуінде «Ибн» 
қоса тіркеулі. Әйтсе де, әр кісінің 
«Ибн» титулы өзінше. Бірін екіншісі 
қайталамайтындай бөлекбөлек 
мағынадағы шифрлы сөз. 

Европалық тәлімдіге жаппай 
айналған жаңа замандағы зерттеуші
лерді шалшыққа жағалай жығып 
келгені тек қана араб Ибн Батута 
емес. Сыртынан қарағанда момақан 
көрінетін Ибн Сина мен анау Әл
Фарабилердің өз і  де  оңдырмай 
шатастырғанын біз ертеңгі  күні 
біле бас тайтын шығармыз. Сондай 
негіздегі көп «қулықты», бұлталақ сөзді 
көне текстердің арасында төңкеріліп 
баяндалғаны тек қана «өзеннің арғы 
жағындағы ел» аталған Мәуереннахр 
дейсіз бе? Бұған кері бағытта аудары
лып суреттелген айтулы патшалардың 
«гробница» қазыналары да бар. 
Осындай себептен де, европалық 
Артур патша мен бірнеше Карлдың, 
Филиптердің  «гробница»  орны 
олардың сүйегінсіз тұр. Алдамшы 
атаудағы бұндай нүктелер Үндістан 
мен Сирия жерінде де бар. Бұлардың 
бәрі өзімізде жатыр. 

Ал енді, анау Мәуереннахр секілді 
ертедүниелік «моргтың» талайы тірі 
кісілердің иелігі ретінде тіркеліп келді. 
Соның бірі – Морабиелі. Байқоңыр 
жақтағы Төретамда өзінің астыңғы 
қабатында миллиондаған тұңғыш 
тұрғындардың сүйегін сақтап келді. 
Оның арасында Украинаның бірінші 
түпатасының сүйегі де бар делінген. 
Осы кісінің әйелі алтын крестпен 
жатыр. 

Иә, алтын крестің мәнжайы да 
мынау кезеңде төңкерілген түсінікте 
айтылып жүр. Крестің шығу тари
х ы  м а т е м а т и к а д а ғ ы  « + »  ( қ о с у ) 
таңбасының өмірге келген құрметімен 
байланысты. Сол орталықтан төрт 
құбылаға қарай жол тартып, Жер 
Планетасының тыңын игеруге кеткен 
жас ұрпақтарға түпотандық ортақ 
белгі ретінде «+» таңбасы сыйланған. 
Сыртқа қарай кеткен әрбір жас мой
нына ілген сол алтын «+» таңбаны ол 
кезеңдегі ана тілде Храстити, қысқаша 
«храсти» деп атаған. Бүгінде оны 
«крест» деп жүрміз. 

Алыс аймақтардағы кейбір кісілер 
бұны әлі де сол баяғы тілде «храсти» 
деп атайтын шығар. Алтай жақтағы 
халықтың арасында мойнына алтын 
храсти тағып алып, ҚҰРАН кітабын 
оқып отырған қарияны көрген бір 
журналист бұны «діннен безудің 
көрінісі» ретінде ашына жазған 
еді. Ол қария өзінің ататегі Ала
таудан екенін мойнындағы алтын 
крест арқылы үнсіз сездірді. Мұндай 
түсінбеушіліктер Талхиздегі металл 
крест пен Кавказдағы үлкен крест 

жайында да өрбіп жүр. Айналып кел
генде, крест атаулының бәрін «Иисус 
дінділерге тиесілі» деп босқа шатасу 
жалпылама иектеп алды. 

Тег інде  сол  Храсттың шығу 
төркінінде математикаға деген бірінші 
құрмет тұрғанын бүгінгілер түсінер 
емес. Дәл осындай танымсыздық 
тағылымы меңдейтін күйге өз еркіңмен 
құлдырап түсетініңді Ибн Батута 
кезінде болжап білген. Зерттеушілердің 
бәрін ойсырата «батута» қылды. Осы 
күнгі тілде айтылған «батпаққа ба
туда» дегенді Хұн дәуіріндегі ана 
тілінен берсек: Тапахтити Батутати 
болады. Сонда Ибн Батутаның аты
жөніндегі сөздің мағынасы: «Құдайды 
танымасқа айналған дінсіз кезіңде 
жақсылап тұрып батырамын». Әлгі 
Мәуереннахр мүрдехансын «ел» деп 
алдағаны осының бір дәлелі. Ол морг
та жатқанның бәрі – тұңғыш баладан 
кеткен жас аналар. Ас ішуді білмейтін, 
ішек пен қарын жүйесі әлі пайда 
болмаған Мұз дәуіріндегі тұңғыш ана
лар қандай күй кешті деңіз?

Бойына біткен тұңғыш баласы 
алып денелі батырдан кезіксе, боса
на алмай шетіней беріпті. Солардың 
бәрі бір орынға қойылған. Бұл жерге 
ең соңында барып, Әулие Атаның 
егде жастағы Мәриям әйелі жер
ленген. Осы ананың атымен аталған 
Мәуереннахр, шынымен де, Шу 
өзенінің бір жағында. Ішіне кіріп 
көруге болатындай етіп, шеткі бір 
есігін әдейі бекітпегендері жазуда 
айтылған еді. Десек те, ол кезеңнен 
бері толассыз өткен алуантүрлі жер 
сілкіністер ол есікті сол күйінше 
оңай ашылатындай етіп қоймаған 
шығар. 

М ә у е р е н н а х р  а т а у ы н а  е с і м і 
телінген ананы орыс тілінде «Дева 
Мария» деп жүр. Ол кісінің бұлай ата
луы Иисустың беделімен байланысты 
дейтін шығарсыздар. Олай емес. Жал
пы түрде өз қасиетімен бүкіл елге таны
мал болған Мәриям Ана Исадан басқа 
балалары арқылы да әлем халқына 
танымал жан. Алайда, Исаның шы
найы өмірнамесі мынау кезеңде оның 
шындығына кері бағытта дәріптеліп 
келді. Бұның жатқан жерін ашқанда 
ол шындыққа көзді бірақ жеткізерміз. 
Әйтсе де, Жамбыл облысындағы сол 
айтулы нүктені ашпай тұрып, ол жерге 
бәрінен бұрын әлгі «Казахстан. Ле
топись трехтысячелетий» деген қара 
кітаптың қос ғалым авторын бірінші 
жеткіздіру қажет. Иисустың қандай 
Пайғамбар болғанын ресейлік қос 
шығыстанушы жатқан жерінен тікелей 
көрсін де, ғалым ретінде таныпбілсін. 
«Отыз бір жасар жігіт шағында аяу
сыз өлтірілген» Иисусты ресейліктер 
жатқан жерінен танып білсе, жаңа 
дәуірдің өзіндік құпиясы да сонымен 
бірге ашылады. 

Евроорыстық шығыстанушылар 
мен түркітанушылар, олардан ғылым 
үйренген қазақ ғалымдары өткен 
өмірдің шындығы неде екенін сон
дай жерлерде жасырулы жатқан 
материалдық дүниелерден көріп 
түсінбесе, Батута батырып кеткен 
шалшықтан тұра алар емес.

Тамыз. 2007 жыл.

Қазақстан территориясында болған ертедүниелік мемлекеттерді орыстың 
шығыстанушылары, тарихшылары сөз еткен сайын осы Мәуереннахрды 
Отырармен қосып жойғанын, оны Шыңғысхан құртқанын айтады. Сол 
айтулы Мәуереннахрды топырақ қабатынан іздейтін де кез жетті. Алайда, 
оны іздеген археолог бірден-ақ үлкен мүрдеханаға тап келері анық. 
Өйткені, «өзеннің арғы жағасындағы ел» атанған Мәуереннахрды арабша 
баяндаған қалам иесі – өз кезінде Би Бандити Умаи Ана Аңатим аталған қу 
тілді төре. Жаңа эраның төріндегі тарихшылар мен өрісіндегі тіл мамандары 
қаншалықты кем ақылдыға айналарын сол Ибн-Батута – арабтың географ 
саяхатшысы алдын-ала сезіп білгендей. Былайша айтқанда, ол шындықтың 
бәрін төңкеріп баяндапты.

Есік қорғанынан табылған Алтын адам 
жазуларын отыз жылға жуық уақыт 
зерттеп, құпиясын физика-математикалық 
әдіспен ашқан әлемдегі тұңғыш физик 
Мағрипа Жылқыбаеваның дүниеден 
озғанына бір жыл өтті. 
1989 жылдан бастап Алтын адамның күміс 
зереншесіндегі жазуларын оптикалық 
әдістер арқылы зерттеумен айналысқан 
ғалым Алтын адам жазуында көрсетілген 
нұсқау бойынша еліміздің түкпір-
түкпіріндегі жартас жазулары мен алыс-
жақын шет елдердегі көне мұраларды 
да зерттеп, таңбалар расшифровкасын 
жасады. Мағрипа Жылқыбаеваның Алтын 
адам жазуын зерттеу нәтижесінде ашқан 
ғылыми жаңалықтары биік деңгейдегі 
ғылыми жиындарда, конференцияларда 
баяндалды. Мәселен, 2009 жылы «Түркі 
әлемінің қазіргі өзекті мәселелері» атты 
халықаралық ғылыми-тәжірибелік 
конференцияда «Ұмай ананың құпиясы» 
деген тақырыптағы баяндамасы 
ғалымдардың назарына ұсынылып, 
ғылыми жинаққа енгізілген.

 Мағрипа Жылқыбаева – қазақтың атын 
әлемге танытқан ұлы жырау Жамбыл Жабаевтың 
елге беймәлім болып келген құпия қырларын 
ғылыми тұрғыдан зерттеген республикадағы 
жалғыз жаратылыстанушы ғалым. 1993 жылы 
«Ана тілі» баспасынан шыққан «Қазақ бақсы
балгерлері» деп аталатын жинаққа ғалымның 
Жамбылдың ерекше қабілеті жайында жазылған 
«Құпия күш құдіреті» деп аталатын мақаласы 
кірді.

Мағрипа Шөжеғұлқызы 1945 жылы сәуір 
айының 13інде Алматы облысы Жамбыл 
ауданы Жамбыл ауылында дүниеге келген. 
Жамбыл ауылындағы мектепті 1964 жылы 
медальмен бітірген алғашқы үздік түлек. 1969 
жылы С.М.Киров атындағы Қазақ мемлекеттік 
у н и в е р с и т е т і н і ң  ф и з и к а  ф а к у л ь т е т і н 
тәмамдаған. Радиацияның әсерін зерттеу 
проблемасымен байланысты «Исследование 
природы центров окраски в оптических кри
сталлах кальцита (CaCO3)» деген тақырыптағы 
диссертациясын 1981 жылы Томск мемлекеттік 
университеті, Сібір физикатехникалық 
институында қорғап, «физикаматематика 
ғылымдарының кандидаты» деген атақ алған. 
1991 жылы 29 қарашада Москвада Мағрипа 
Жылқыбаеваға физикадан «доцент» ғылыми 
атағы беріледі.

М а ғ р и п а  о п т и к а л ы қ  к р и с т а л д а р ғ а 
радиацияның әсері жайында да кешенді зерт
теу жүргізген әлемдегі тұңғыш ғалым. Осы 
ғылыми еңбек қорғалған кезден бергі уақыт 
аралығында В.А.Федоров, Т.Н.Плужникова, 
Р.А.Кириллов, О.П.Матвеева, И.В.Нефедова, 
Е.Ф.Полисадова, В.И.Корепанов, т.б. жара
тылыстану салаларындағы ғалымдар Мағрипа 
Жылқыбаеваның еңбегі негізінде зерттеулер 
жүргізіп, өздерінің ғылыми жұмыстарына, дис
сертацияларына ғалым еңбегін арқау еткен. 

Мағрипа Шөжеғұлқызы 19741994 жыл
дар аралығында физика саласына қатысты 
бүкілодақтық ғылыми жиындарда баяндамалар 
жасап, конференция жинақтарына мақалалары 
енгізілген. Атап айтсақ, Таллин, Москва, Ле
нинград, Томск, Александров, т.б. қалаларда 
өткен ғылыми конференцияларға бірнеше рет
тен қатысқан. Ғылымипедагогикалық жұмысы 
кезінде түрлі грамоталармен марапатталған. 
В.И.Ленин атындағы Қазақ политехникалық 
институтында 1995 жылға дейін ұстаздық 
қызмет атқарған ғалым техникалық ЖООна 
арналған «Жалпы физика курсының есептері. 
Оқу құралы» (Алматы: 1992), «Айналадағы 
радиация» (Алматы: 1990) сияқты физика 
саласындағы ғылыми кітаптардың, бірнеше оқу
әдістемелік құралдың авторы. Радиацияның 
кристалдарға әсері жайындағы жұмыстары 
бойынша 2 патенттің иесі. 

Мағрипа Жылқыбаеваның жаратылыстану 

ғылымдары бойынша көпшілікке арналған 
зерттеу мақалалары мен әдебиет саласындағы 
дүниелері әр жылдары Алматы облыстық 
«Қазақ тілі қоғамының» «Ақиқат» газетінде, 
«Білім және еңбек» (Зерде), «Жұлдыз», «Алматы 
ақшамы», «Социалистік Қазақстан» (Егемен 
Қазақстан), «Қазақ әдебиеті», «Лениншіл жас» 
(Жас алаш), «Ақиқат», «Ана тілі», «Қазақстан 
әйелдері», «Қазақстан – Заман», «Түркі әлемі», 
«Азия», «Жас Қазақ», «Жетісу», «Денсаулық», 
«Шалқар», «Ара», «Арай», «Ақ босаға», «Тар
лан», «Айқын», «Өркен», «Қазақстан мұғалімі», 
«Айт», «Қазақстан мектебі», «Ақиқат» журналы 
тәрізді республикалық және халықаралық басы
лым беттерінде жарияланған. 

1993 жылға дейін «Қазақ радиосының» 
әдеби хабарлар, жастар редакциясы арқылы 
ә д е б и ,  п у б л и ц и с т и к а л ы қ  ә ң г і м е л е р і 
беріліп тұрған. Қазақстан Жазушылар 
Одағының «Найзагер» сатирик қаламгерлер 
қауымдастығының мүшесі болған (мүшелік 
билет №6, 1993 жыл) ғалымқаламгердің 
публицистиканың сатира жанры бойын
ша жазған шығармалары «Ара», «Қазақ 
әдебиеті», «Егемен Қазақстан», «Жас Алаш», 
«ҚазақстанЗаман», «Қазақстан мұғалімі» 
т.б. газетжурналдарда басылды, қазір де 
республикалық ақпарат құралдарының сатира 
қосымшаларында жариялануда. 1986 жылы 
бір топ сатирик жазушылардың еңбектері 
топтастырылған «Қисық шеге» деп аталатын 
жинаққа Мағрипа Шөжеғұлқызының сықақ 
әңгімелері мен мысалдары енген. 2019 жылы 
«Мерей» баспасынан сатирик қаламгердің 
«Жалғасы бар ұтыс» деп аталатын сатиралық 
шығармалар жинағы жарық көрді.

Мағрипа Жылқыбаева халықаралық «Қазақ 
тілі» қоғамының мүшесі еді. (1991 жыл). Ол 
Кеңес Үкіметі кезінен бастап елімізде қазақ 
тілінің өркен жаюы үшін тер төгіп еңбек ет
кен қайраткердің бірі. Тәуелсіздіктің алғашқы 
жылдарында Алматы қаласындағы №128 орыс 
мектебінің таза қазақ мектебі болуы үшін 
атааналарды ұйымдастырып, тиісті мекеме
лерге хаттар жазып, мемлекеттік тіл іргесінің 
беріктенуіне үлес қосқан ғалым. Қазақ тілі 
отаршылдық идеологияның ықпалында болған 
кезеңде Мағрипа Жылқыбаева В.И.Ленин 
атындағы Қазақ политехникалық институтын
да декан орынбасары қызметін атқара жүріп, 
аталмыш оқу орнында қазақтың атақты ақын
жазушыларымен студенттердің шығармашылық 
кездесулерін жиіжиі ұйымдастырып, ұлт руха
ниятын игерген саналы ұрпақтың қалыптасуына 
зор еңбек сіңіру арқылы ел есінде қалды. 
Оқырман назарына Мағрипа Шөжеғұлқызының 
шағын мақаласы ұсынылып отыр. 

Құлан САҒАТҰЛЫ
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Газетте «Қазақпараттың» материалдары 
пайдаланылды. 

Газет «Қазақ үнi» компьютер 
орта лы ғында беттелдi
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Mereıtoı

Елбасы Н.Назарбаевтың құттықтау ха
тында жазушының оқырмандардың ыстық 
ықыласына бөленіп, кең тынысты кесек 
туындыларының ұлттық әдебиеттің, соның 
ішінде көркем прозаның өркендеп, өрісінің 
кеңеюіне елеулі үлес қосқаны айрықша аталып 
өтіледі.

Ал, Мемлекет басшысы ҚасымЖомарт 
Тоқаев жолдаған жеделхатта: «Құрметті 
Сәбит Аймұханұлы! Сізді 80 жасқа толған 
мерейтойыңызбен құттықтаймын! Халқымыз 
өзіңізді қарымды қаламгер, қоғамдықсаяси 
маңызды оқиғаларға ойпікірін білдіріп оты
ратын қайраткер ретінде жақсы біледі.Ұзақ 
жылғы шығармашылық еңбегіңіз өз жемісін 
беріп келеді. Сіздің қаламыңыздан шыққан 
көркем дүниелер бүгінгі заманмен үндестік 
тауып, ғасырлар тоғысындағы көкейкесті 
мәселелерді көтеруімен ерекшеленеді. Алдағы 
уақытта да оқырмандарыңызды тартым
ды туындыларыңызбен қуанта беруіңізге 
тілектестігімді білдіремін. Сізге зор денсаулық, 
әулетіңізге амандық пен құтбереке тілеймін», 
– делінген. 

«Мен үшін мерейтой – той тойлау емес, 
ой толғау» деп жазушы Сәбит Досановтың 
өзі айтқандай, ісшара барысында сексеннің 
сеңгіріне шыққан қарымды қаламгердің өнегелі 
өмірін өрнектеген көркем фильм экраннан 
көрсетіліп, жазушының шығармашылығынан 
жиылған жұртқа мол мағлұмат берді.

С о н д а й  а қ ,  м е р е й т о й  а я с ы н д а  Қ Р 
Парламенті Сенатының төрағасы Дариға 
Назарбаеваның,  ҚР Парламенті Мәжілісінің 
Төрағасы Нұрлан Нығматулиннің,  ҚР 
Конституциялық кеңесінің төрағасы Қайрат 
Мәмидің, ҚР Мәдениет және спорт министрі 
Ақтоты Райымқұлованың, ҚР Ұлттық Банкінің 
төрағасы Ерболат Досаевтың құттықтау хатта
ры оқылды. 

Сексеннің сеңгіріне шыққан жазушыны 
құттықтап, алыстан ат арытып келген шетелдік 
әріптестерінің қарасы көп болды. Қырғыстан 
Республикасының Президенті Сооронбай 
Жээнбековтің құттықтау хатын Халық жазу
шысы, Қырғыстан Президентінің кеңесшісі 
Сұлтан Раев жеткізді. Франциялық белгілі жа
зушы, Президенттік бейбітшілік және келісім 
сыйлығының иегері Альберт Фишлер, Мәскеу 
Жазушылар одағы басқармасының төрағасы 
Владимир Бояринов,  Әзірбайжан Жазушы
лар одағының хатшысы Рза Хейал, «Чинар» 
әдеби журналының бас редакторы Зал Элхан 
(Әзірбайжан), түрік делегациясының басшы
сы Пармаксяз, белгілі жазушы Афшар Имдат, 
(Түркия), ақын Нина Попова (Мәскеу), жа

зушы Станислав Оганян, (Армения), «Жахон  
әдебиеті» әдеби журналының бас редакторы 
Ахметжон Нелибаев(Өзбекстан) және т.б 
көптеген шетелдік әдебиет өкілдері айтулы 
шараға арнайы келіп, ақ тілектерін ақтарып, 
сыйсияпаттарын табыстады. 

Жазушының туған елінің сәлемін, яғни, 
Қостанай облысының ыстық ілтипатын облыс 
әкімі Архимед Мұхамбетовтың құттықтауын 
экономика ғылымдарының докторы, акаде
мик Кенжеғали Сағадиев жеткізді. Сондайақ, 
дүбірлі думанның төрінен қазақтың тұңғыш 
ғарышкері, Тоқтар Әубәкіров, Қазақстанның 
Еңбек Ері Олжас Сүлейменов бастаған қоғам 
қайраткерлері мен ақынжазушылар табылды. 

Алысжақын шетелдік әдебиет тарланда
рының басын қосқан салтанатты шара мерей
той иесі Сәбит Досановтың тек қазақ еліне ғана 
емес, дүниежүзіне аты мәлім көркем сөздің 
көрнекті шебері екендігін айғақтай түсті. 

Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, 
белгілі  композитор Шәміл Әбілтавтың 
шырқата салған «Сәбең сал» атты Сәбит 
Досановқа арналған әні кештің шырайын 
кіргізіп, көрермендердің зор қошеметіне ие 
болды.

Сондайақ, Абай атындағы Қазақ мем
лекеттік академиялық опера және балет 
театрының өнерпаздарының өнері де көптің 
көңілінен шықты.

Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мем
лекеттік балалар мен жасөспірімдер театры 
артистерінің Сәбит Аймұханұлы шығар
машылығынан оқыған «Мен Құдай емеспін» 
атты өлеңі кеш иесінің өмір туралы жан 
тебіренісінен сыр ақтарды. 

Белгілі әншілер Жазира мен Жанбо
лат салған «Анамның ақ жаулығы» атты ән 
аналарға деген құрметті еселей түскенін атап 
өткеніміз жөн.

Қазақ эстрадасының жарық жұлдыздары 
«МузАРТ» тобы, «Қоңыр» тобы, Мадина 
Сәдуақасова және тағы басқаларының әуелете 
шырқаған әсем әндері той иесіне жасалған 
тамаша тарту болды. 

Қазақ әдебиетінің көрнекті өкілінің осынау 
тағылымды жазушының ғана емес, бүкіл қазақ 
әдебиетінің мерейлі мерекесі екені сөзсіз. 

Оқырмандарыңыздың бағына шығар
машылық жолдағы жүйелі жоспарларыңыз 
жүзеге аса берсін деген тілегіміз бар.

Біз де той иесіне мерейтойыңыз мерейлі 
болып, жүзіңіз жарқын күйде жүзге жетіңіз 
дегіміз келеді. 

                                               Гүлмира САДЫҚ

Қазақтың көрнекті жазушысы,
Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты,

Халықаралық Шолохов сыйлығының иегері,
Махмұд Қашқари атындағы 

«Түрік әлеміне сіңірген еңбегі үшін»
Халықаралық сыйлығының лауреаты,

ҚР Еңбегі сіңген қайраткер
Сәбит Аймұқанұлы ДОСАНОВ мырзаға

 
Қадірлі Сәбит Аймұқанұлы!
Сізді сексеннің сеңгіріне шығуыңызбен 

құттықтаймыз!
Ердің мерейтойы – Елдің ерен тойы деп 

біліп, Сізге толағай табыстар тілейміз!
Еліміздің мерейін асырып отырған 

қазақтың көрнекті жазушысы – Сіздің 
қаламыңыздан туған ондаған шығармалар 
оқырман қауым рухани сусындап келе 
жатқан сүбелі туындылар болып табылып, 
Сізді өмірдің өзекті мәселелерін көтерген, 
өткір көркем сөз шебері ретінде танытты.

Таудай талантыңызды танытқан «Тау 
жолы», ел іздеп оқыған «Екінші өмір» 
романдарыңыз, Мемлекеттік сыйлықты 
иеленген, бес кітаптан тұратын «Жиырма
сыншы ғасыр» эпопеяңыз қазақ әдебиеті 
қазынасына қосылған құнды дүниелер.

Әсіресе, көптеген шетел тіліне аударыл
ған «Ақ аруанаңыз» қаншама жылдан бері 
әлемді аралап келе жатқанына куәміз. Міне, 
соның жарқын көрінісі, бірнеше жыл бұрын 
Парижде француз тілінде шықса, 2016 
жылы Бакуде туысқан әзірбайжан халқымен 
қауышты.

Сіздің Қазақстандағы ең өнімді де, 
жемісті шығармашылық жұмыс істеп келе 
жатқан еңбекқор жазушы ретіндегі өнегеңіз 
елге үлгі болады деп білеміз.

Қадірлі Сәбит Аймұқанұлы!
«Ақ жол» Қазақстанның Демократиялық 

партиясы Сіздің өткір мақалаларыңыз 
арқылы бүг інг і  заман мен Тәуелсіз 
Қазақстанымыздың маңызды мәселелерін 
көтеріп, қоғамдықсаяси әлемге де үнемі үн 
қосып отырғаныңызды жақсы біледі.

Енді есігін ашып отырған Жаңа жылда 
Сізге зор шығармашылық табыс, деніңізге 
саулық, шаңырағыңызға шаттық пен 
шапағат, бақбереке тілейміз!

Тағы да Сексеннің сеңгіріне шыққан 
мерейтойыңыз мерейлі  болсын деп 
құттықтаймыз!

Өзіңізге әрқашан Алла жар болсын деп, 
Ақ жол тілейміз!

Зор құрметпен, Азат ПЕРУАШЕВ,
«Ақ жол» партиясы төрағасы,

ҚР Парламенті Мәжілісі депутаты

ӘДЕБИЕТ ТАРЛАНЫНЫҢ 
ТАҒЫЛЫМДЫ ТОЙЫ

Белгілі жазушы Сәбит Досанов 80 жаста

Сексеннің 
сеңгіріне шыққан 

мерейтойыңыз 
мерейлі болсын!

ҚР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, 
Ресейдің Шолохов атындағы Халықаралық 
сыйлығының иегері, Махмұд Қашқари 
атындағы «Түрік әлеміне сіңірген аса зор 
еңбегі үшін» Халықаралық сыйлығының 
иегері, «Парасат» орденінің иегері, белгілі 
жазушы Сәбит Досановтың сексен жасқа 
толған мерейтойы Абай атындағы опера 
және балет театрында аталып өтілді. 
Салтанатты шараға әдебиеттің белді 
өкілдері, қоғам қайраткерлері және 
шетелдегі қаламдас достары қатысты. 
Жиынды ашқан Алматы қаласының 
әкімі Бақытжан Сағынтаев жазушыға 
деген ізгі тілегін арнап, Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың, ел Президенті Қасым-
Жомарт Тоқаевтың жолдаған құттықтауын 
жеткізді. Сондай-ақ, Сәбит Аймұханұлы 
мен жан жары Құралай Аққошқарова 
екеуінің арнайы салынған картинасын 
табыстап, той иесінің иығына қазақтың 
салтымен зерлі шапан жапты.


