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ҚАЛАМГЕР 
ҚОЛТАҢБАСЫ

ОТАН ҚОРҒАУ – 
АБЫРОЙЛЫ МІНДЕТ

Түркістан қаласы әзелден-ақ геосая-
си тартыстардың алаңына айналған. 
Тәттіге бал төгетін араның да, ауы-
ру егетін шыбынның да үймелейтіні 
сияқты, қасиетті жерге жақсының да, 
жаманның да таласы болатыны даусыз. 

«Жұт жеті ағайынды» деп 
қазақ атамыз бекер айтпаған 
екен. Қулық-сұмдығы қырық 
қабат қытайлықтардан 
тараған коронавирус  бүкіл 
әлемді шулатып, «аспан 
асты елімен» көрші отырған 
біздің де іргемізді шайқап, 
қаншама адамдарымыздың 
өмірін жалмап кетті. Ковид 
қатері әлі де сейілген жоқ, 
енді болашағымыз балаларға 
ауыз сала бастады. Тіпті ауа-
райын да дәлдікпен дұрыс 
болжай алмайтын біздің 
үкіметтік құрылымдардың 
алдынала, осыдан бірнеше ай 
бұрын айтқан  «көріпкелдігі» 
айна-қатесіз келетін түрі бар. 
Қазірдің өзінде балалардың 
да індет жұқтырып, екі 
баланың қайтыс болғаны 
жайында хабар таратылды. Ол 
аздай «құс тұмауы» шығып, 
кей өңірлерде жылқылардың 
ауруға шалдыққаны айтылып 
жатыр. Жауынның аздығына 
байланысты мал азығының 
қоры мен биылғы егіннің 
шығымы да мәз емес...

ТҮРКІСТАНДЫ 
УЫСТАН ШЫҒАРУ – ҚАЗАҚ 
ХАЛҚЫНЫҢ ҚҰРДЫМҒА 
КЕТУІМЕН БАРА-БАР 

5-бет

РАҚЫМШЫЛЫҚТЫ 
НЕСИЕ ПАЙЫЗДАРЫН 
ТӨМЕНДЕТІП ЖАСАУДЫ 
ТАЛАП ЕТТІ

ӨЗГЕНІҢ ҚАТЕСІНЕН 
ҮЙРЕНГЕН ЖАҚСЫ – 

39-летний уроженец Узбекистана Владислав Тен десять лет назад 
переехал в столицу Казахстана, где сначала работал врачом, а за-
тем стал преподавать языки, в том числе казахский. Тен рассказал 
Азаттыку, как ему удалось за год выучить новый язык и какой он 
видит ситуацию с языками в стране.

ҰЛТ 
НАМЫСЫН 

ЕШКІМГЕ 

ТАПТАТПАҒАН 
Көрнекті мемлекет қайраткері, 
еліміздің бірнеше облысына, 
ауыл шаруашылығы саласының 
министрліктеріне басшылық жаса-
ған Социалистік Еңбек Ері Еркін 
Нұржанұлы Әуелбеков тірі бол-
ғанда биыл тоқсан жасқа толар еді.

10
бет

ҚЫМБАТШЫЛЫҚ
ҚҰРСАУЫНАН ҚАШАН 
ҚҰТЫЛАМЫЗ?

БІЗДЕ ДЕ АЛДА САЙЛАУ ТҰР…
Алатаудың ар жағындағы айыр  қалпақты ағайындар тағы да 
атқа мініп, алаңда ат ойнатты!.. Атойлатудың ақыры Ақ үйін өртеп, 
өздері үш жыл бұрын заңды сайлап алған президенттері Сооранбай 
Жиенбековтың ордасында ойран салды… Президенттің портретін 
тепкілеп, қызыл туларын жерде сүйретіп жүр көбісі…

МЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СОЛИДАРНЫ 
В ТОМ, ЧТО ВСЕ ОБЯЗАНЫ ЗНАТЬ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК
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ОТАН ҚОРҒАУ – 
АБЫРОЙЛЫ МІНДЕТ

НАҚТЫ ШАРАЛАР БЕЛГІЛЕНДІ

Қазақстан Президенті, Қарулы 
Күштердің Жоғарғы Бас 
қолбасшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаев Алматы облы сын-
да өткен кешенді бітімгер-
шілік оқу-жаттығу жиыны-
на қатысып,  даярлық оқу 
орталығына жоғары баға берді.

– Құрметті генералдар және 
офицерлер, сержанттар мен сар-
баздар! Сіздерге ең қасиетті бо-
рыш жүктелген. Өйткені, Отан 
қорғаудан артық міндет жоқ! Армия 
– мемлекеттің берік қорғаны. Бүгінгі 
әскер – байрақты батыр бабалардың 
ұрпағы! Осыны ешқашан ұмытпаған 
жөн. Біздің ұлан-байтақ жеріміз бар. 
Оны қорғау үшін дайындығымыз 
жоғары болуы керек. Бізге өз 
еліміздің ғана емес,  әлемнің 
тыныштығы да өте маңызды. Сол 
үшін әрдайым бітімгершілік қызмет 
атқарып келеміз. Ынтымақтастық 
пен серіктестік – біздің басты 
бағытымыз. Сіздер халықаралық 
қауіпсіздікті нығайтуға зор үлес 
қостыңыздар. Бітімгер болу – 

ҚР Премьер-Министрінің 
орын басары Е. Тоғжановтың 
тө ра ға лығымен өткен 
Ведомство аралық 
комиссияның отырысында 
Мемлекет басшысының 
коронавирус пандемиясының 
екінші толқынына дайындық 
мәселелері жөніндегі 7 
қазандағы кеңесте берген 
тапсырмаларын орындау 
бойынша нақты шаралар 
белгіленді.

В и ц е - п р е м ь е р  ө ң і р л е р д і ң 
әкімдіктеріне, денсаулық сақтау, 
еңбек және халықты әлеуметтік 
қорғау министрліктеріне меди-

бейбітшіліктің елшісі болу деген сөз. 
Бұл міндетті адал атқардыңыздар. 
Осындай жаттығуларда шеберлік-
теріңіз шыңдала түседі. Әскеріміздің 
рухы биіктей береді деп сенемін! - 
деді әскерилер алдында мемлекет 
басшысы. 

Қазіргі жағдайда армияның рөлі 
артып, бейбіт уақытта да орасан зор 
міндеттерді атқаруда. Биыл ел болып 
пандемияға қарсы күресте  әскери 

цина қызметкерлерінің қайтыс 
болу фактісі бойынша өтемақы 
төлеуді үстіміздегі жылдың 13 
қаза нында аяқтауды тапсырды. 
Өңірлік комиссияларда өтінімдері 

Осы жылдан бастап колледж 
оқытушылары біліктілік 
санатын көтергеннен кейін 
лауазымдық жалақысының 
30-дан 50 пайызына дейін 
қосымша ақы алатын болады.

Бұл туралы ҚР Білім және 
ғылым министрі Асхат Айма-
ғ а м  б е т о в  т е х н и к а л ы қ  ж ә н е 
кәсіптік білім берудің 80 жыл-
дығына арналған іс-шара ба-
рысында мәлімдеді. Ведомство 
басшысының айтуынша, бұған 
дейін біліктілік санаттары үшін 
қосымша төлемдерді тек мек-
теп мұғалімдері алған болатын. 
«Педагог  мәртебесі  туралы» 
Заңның қабылдануымен колледж 
педагогтері де біліктілік сана-
ты берілгеннен кейін ай сайын 
қосымша ақы алатын болады.

« М е м л е к е т  б а с ш ы с ы н ы ң 
қ о л д а у ы м е н  2 0 2 0  ж ы л д ы ң 
қаңтар айынан бастап колледж 
педагогтерінің жалақысы артты, 
алдағы жылдары да арта түспек. 
Біліктілік санаты үшін педагог-
терге қосымша ақы төлеу мәселесі 
көп жылдар бойы көтерілген бола-

тын. Егер мектептерде мұғалімдер 
б і л і к т і л і к  с а н а т т а р ы  ү ш і н 
қосымша ақы алса, колледждерде 
мұндай үрдіс болған жоқ. Енді 
колледж педагогтері де ай сайын 
лауазымдық жалақысының 30-
дан 50 пайызына дейін қосымша 
ақы алатын болады. Өз кезегінде 
к о л л е д ж  д и р е к т о р л а р ы  м е н 
директор орынбасарларының 
атқарған жұмысының тиімділігіне 
байланысты өз жалақысының 
100 пайызына дейін қосымша 
ақы алу мүмкіндігі  бар.  Бұл 
әріптестеріміздің жұмысқа де-
ген ынта-жігері мен жұмыстың 
тиімділігін арттыра түспек», – деп 
атап өтті министр.

Aqparat

қызметшілер әрқашан алдыңғы шеп-
те болды.  «Сіздер Отанды қорғаудың 
озық үлгісін көрсетіп келесіздер. 
Бүгінгі жоғары дайындық – соның 
айқын көрінісі. Ел тыныштығын 
сақтау, халқымызды қорғау – ең 
басты міндет! Осы перзенттік 
парызды адал атқарасыздар деп 
сенемін!Мемлекетіміз Қарулы 
Күштерді әрқашан қолдайды» – деді 
Қ.Тоқаев.

қаралған кәсіби қызметті жүзеге 
асыру кезінде ауырған дәрігерлерге 
өтемақы тағайындауды аяқтауды 
ескертті. Отырыс қорытындысы 
бойын ша қорғаныс маскаларына 
40 теңге, бір реттік медициналық 
маска ларға 60 теңге мөлшерінде 
шекті бөлшек сауда бағасын белгі-
ленді. Сондай-ақ, Е. Тоғжанов 
жауапты мемлекеттік органдарға 
бизнес-қоғамдастықпен, салалық 
қауым дастықтармен бірлесіп, ха-
лыққа қызметтің қолжетімділігін 
арттыру үшін үш күндік мерзімде 
ПТР тестілеу бағасын төмендету 
мә се лесін пысықтап, комиссияның 
келесі отырысына ұсынуды тап-
сырды.

ТЕҢГЕ ТАҒДЫРЫ 
КІМНІҢ ҚОЛЫНДА?     

ҚАЛА ЖҰМЫСЫНА 
ОҢ БАҒА БЕРІЛДІ

КЕЗ КЕЛГЕН СЫЙАҚЫ 
ПАРА БОЛЫП ЕСЕПТЕЛЕДІ

ҚОҒАМ БЕЛСЕНДІЛІГІНСІЗ 
ЖЕМҚОРЛЫҚ ЖОЙЫЛМАЙДЫ

ҚҰС ТҰМАУЫМЕН КҮРЕС ЖАЛҒАСУДА

КОЛЛЕДЖ ҰСТАЗДАРЫНА 
ҚОЛДАУ КӨРСЕТІЛЕДІ

Мемлекеттік қызметкерлер 
мен оның туыстарына қатысты 
тыйым салатын жаңа заң 
күшіне енді.

Мемлекеттік қызметкерге 
тікелей немес оның туыстары 
арқылы енді ешқандай сыйлық 
алуға болмайды.  Өйткені кез кел-
ген сыйақы пара болып есептеледі. 
Қыркүйек айында Сенат соңғы 
рет қарап мақұлдаған осы заңға  
Президент Қ. Тоқаев қол қойды. 
Мемлекеттік қызметкер мен 

олардың туыстарына сыйлық, 
дүние-мүлік ұсынуға немесе 
қызмет көрсетуге тыйым салына-
ды. Заң бойынша туыстардың бір 
ұйымға орналасып, бірлесе жұмыс 
істеп, жекелеген мәселесін рет-
теуге де болмайды. Әрі сыбайлас 
жемқорлық туралы хабардар ету, 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
қызмет өкілдерінің тұрғын үй 
төлемін төлеп беру және басқа да 
жайттарды болдырмау көзделген. 
Заң талабы квазимемлекеттік сек-
торда істейтіндерге де қатысты.

Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл агенттігінің 
Төрағасы Алик Шпекбаев 
Талдықорғанда қоғаммен, 
блогерлермен, бизнес-
қоғамдастықпен және БАҚ 
өкілдерімен ашық диалогқа 
негізделген кездесу өткізді. 

ҚР Президенттің «Халық 
үніне құлақ асатын мемлекет» 
тұжырымдамасын іске асыру 
аясында азаматтық қоғаммен 
сындарлы диалог құрған Алик 
Шпекбаев бүгінде қоғамның 
белсенді қатысуынсыз сыбайлас 
жемқорлықты азайту, жою мүмкін 

емес екенін атап өтті. Әрбір аза-
мат, әрбір қоғам қайраткері, 
оның ішінде блогерлер мен жур-
налистер парасат идеологиясын 
ілгерілетуде және жалпы сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы саясатты іске 
асыруда ерекше рөл атқарады. Кез-
десу барысында агенттік төрағасы 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
бастамалар мен агенттіктің 2020 
жылдың 9 айындағы қызметінің 
негізгі нәтижелерімен таныстыр-
ды. «Ашық диалог» түріндегі кез-
десуде қатысушылар сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы саясатты 
іске асыру мәселелері бойынша өз 
пікірін білдіре алды. 

Құс тұмауы басталған 
Солтүстік Қазақстан 
облысындағы екі ауыл 
тұрғындары мамандарға 
қолдарындағы тірі құстарының 
көзін жоюға рұқсат етті. Бұған 
дейін қарсылық білдіріп кел-
гендер қауіпсіздік үшін биліктің 
дегеніне көнуге мәжбүр. 

Тексерушілер карантинге 
жабылған Якорь мен Бескөлде 
үйді-үйді  аралап, тіркеудегі 
барлық үй құстарын алып кетті. 
Мамандар «иесі жасырып қалды 
ма?»  деген күдікпен,  қора-

қопсыны қайта қарап шыққан.  
Өңірде 156 ауладан 8600 үй 
құстары тәркіленген. Жоғарыда 
айтылған екі ауылдың өзінен 3 
мың құстың көзі жойылды. Ал 
аймақта 200 мың бас құс қырылып 
қалған.  41 ауылда карантин 
енгізіліп, тағы үш елдімекен де 
осы тізімге қосылуы мүмкін. 
Себебі, мұнда бір тәулікте 95 құс 
өлген. Құс тұмауының қыспағы 
тауық еті мен жұмыртқаға деген 
бағаны көтеріп жіберді. Қазір 
СҚО, Қостанай,  Қарағанды 
аймақтарында бұл өнім түрлері 
зәру затқа айналды.

Ұлттық банк теңге бағамын тұрақтандыру үшін на-
урыз айынан бері 232 миллион доллар интервенция 
жасаған көрінеді. 

Бас банк өкілдері валюта нарығы еркін айналымға 
кеткелі алғаш рет араласып отырмыз дегенмен бұған 
дейін де интервенция жасалғаны елдің есінде. Биылғы 
алғашқы үш айда мұнай бағасының құбылуы мен даму-
шы елдерден келетін сыртқы әсерлер теңге бағамының 
төмендеуіне ықпал еткені белгілі. Сондықтан төл 
ақшамызды тұрақты ұстау үшін биржада алтын-валюта 
активтері сатылған. Ұлттық банктің бұл әрекетінен 
бөлек, бюджетке кепілді трансфертті қамтамасыз ету 
үшін Ұлттық қордан шамамен 551 миллион доллар 
жұмсалған. Одан бөлек, осы қыркүйекте тағы 300 мил-
лион долларға квазимемлекеттік сектор нысандары 
сатылыпты.  Соның бәрін есептей келгеннің өзінде 
доллар бәрібір 420-дан 431 теңгеге дейін өскен. Ал 
рубльге қысым жасайтын Ресейге ғана тән санкциялық 
факторлар теңгеге әсер етпейді дейді Ұлттық банк 
өкілдері. Олардың ойынша, теңге тағдыры негізінен 
мұнай бағасына тәуелді. Теңгенің тағдырын мұнайға 
тапсырған мамандар отандық өндірісті дамытып, 
импортқа тәуелділікті тежеу арқылы долларға табы-
нуды тоқтатуды аса қажет деп есептемейтін сияқты.

Мемлекет басшысы Шымкент қаласының 
әкімі Мұрат Әйтеновті қабылдады. 
Қасым-Жомарт Тоқаевқа биылғы 9 ай 
ішіндегі Шымкент қаласының әлеуметтік-
экономикалық дамуының негізгі 
көрсеткіштері туралы мәлімет берілді.

Мемлекет басшысына қала инфрақұ-
рылымының қалыптасуы, бөлшек сауданың 
даму барысы, Жұмыспен қамту жол картасы 
аясында қалада жүзеге асырылып жатқан жоба-
лар жөнінде баяндалды. Қала әкімінің айтуын-
ша, 226 жобаға 45,3 миллиард теңге көлемінде 
қаржы бөлініп, оның 80 пайызы игерілді. 
Сонымен қатар Шымкент қаласы бойынша 
коронавирус пандемиясының ықтимал екінші 
толқынына қарсы бірқатар дайындық шарала-
ры қабылданған.

Президент қаладағы атқарылып жатқан 
жұмыстарға оң баға беріп, шаһарға инвестиция 
тарту ісін, қолжетімді көп қабатты тұрғын үй 
құрылысын одан әрі жандандыруды және жаңа 
жұмыс орындарын көптеп ашуды тапсырды.
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стар мен ересектер осылай 
уақытын тиімді пайдаланып, 
өз жұмыстарында еселі еңбек 
етумен қатар денсаулықтарын да 
нығайтуды әдетке айналдырса 
мемлекетіміз қарыштап дамып, 
экономикамыз өсе түсер еді.

«Стандарт» командасының ой-
ыншысы, балалар командасының 
жаттықтырушысы Азамат Исма-
илов:

–  М е н  с а л а у а т т ы л ы қ қ а 
тәрбиелейтін бірінші нәрсе 
–  с п о р т  д е п  е с е п т е й м і н . 
Ө й т к е н і ,  ж а с т а й  д е н е с і н 
шынықтырып өскен баланың 
миы да шынығады, еңбекшіл, 
белсенді болады. Менің әкем 
Қадыр Ибрагимов футболшы 
болды. «Мелиоратор», «Жігер», 
Достық» сияқты кәсіби футбол 
командаларында өнер көрсетті. 
Содан болар, мен де футболға 
бес жасымнан қызығып өстім. 
Өсе келе өзіміздің «Ордабасы» 
және қызылордалық «Қайсар» 
кәсіби футбол командаларының 
қосалқы құрамында ойнадым. 
Бүгінде «Стандарт» шағын фут-
бол клубының тоғыз-он бір жас 
аралығындағы балалар коман-
дасын жаттықтырамын. Бала-
лар командасында ойнайтын 
б ү л д і р ш і н д е р  қ а л а д а ғ ы  ә р 
мектептердің оқушылары. Олар 
осы футбол арқылы бір-бірімен 
достасып, адамдармен қарым-
қатынас жасауды, қоршаған 
о р т а ғ а  а р а л а с у д ы  ү й р е н і п , 
күнделікті бір тәртіпке бағынып, 
режимге бейімделіп қалыптасады. 
Мұндай қасиеттер үлкейгенде 
олардың еліміздің нағыз азамат-
тары болуына көмектеседі. Негізі 
салауаттылыққа кішкене кезінен 
бастап тәрбиелеп,  баланың 
қандай нәрсеге қызығушылығы 
болса сол салаға қарай бейімдеп 
тәрбиелеу керек. Сонда ол өзі 
қызығытын, ұнататын нәрсесімен 
айналысудан рахат табады. Яғни 
бос сенделіп, уақытын текке 
құртпайтын болады. Алдарына 
мақсат қойып, соған жеткенше 
талмай еңбектенетін, тер төгетін 
болады, – деді.

Салауаттылықты өмірлеріне 
серік еткен команданың басқа 
о й ы н ш ы л а р ы  д а  о й л а р ы н 
ортаға салып, мемлекетіміздің 
болашағы жарқын болуы үшін 
бірінші кезекте жас ұрпақты 
салауатты өмір сүруге тәрбиелеу 
қажеттігін баса айтып, ойлары-
мен бөлісті. Олардың ойының 
мәйегі кішкентай кезінен бастап 
дұрыс тәрбие алған, спортқа 
құштар болған, білімпаздықты 
мақсат еткен әрбір баланың бой-
ында отаншылдық қасиеттер 
де қалыптасады. Ал жан-жақты 
дамып, қоғамда белсенді бола 
білген әр жасөспірім ертеңгі 
күні ел тірегі – атпал азаматтарға 
айналары анық. Демек, шағын 
алаңдардағы футболдың маңызы 
зор. Доп ойнаған тозбайды. 

Аманғали ӘБУОВ
Шымкент қаласы

ны құрдық. Бір жағы бұл біздің 
көпсалалы компаниямыздың 
қаламызда бұқаралық спортты 
дамытуға қосқан үлесі деуге бо-
лады.

Команда құрамында қаладағы 
әртүрлі мамандық иелері ой-
найды. Бізді біріктірген фут-
бол, теңбіл доп. Барлығы да 
жас кезінен бері футболға деген 
сүйіспеншілігін жоймаған аза-
маттар. Солардың жалықпай 
ж а т т ы ғ ы п ,  ұ й ы м ш ы л д ы қ 
танытуының арқасында коман-
дамыз төрт дүркін Шымкент 
қаласының жеңімпазы атанып, 
республикалық чемпионатта 
төртінші, үшінші орындарды 
иеленіп, биылғы жылы Чемпион 
атанып, 2021 жылы Украинада 
өтетін әлем чемпионатына жол-
даманы жеңіп алды.

«Стандарт» командасының 
кейбір жеткен жетістіктеріне 
тоқтала кетейін. Командамыз 
2016 жылы Словенияның Ма-
рибор қаласында өткен Евро-
па шағын футбол лигасының 
чемпионатына қатысып, ширек 
финалға дейін жеткен. 2019 жылы 
әуесқойлар арасындағы шағын 
футболдың 7/1 (алаңда жеті ой-
ыншы мен қақпашы ойнайтын) 
форматында Қазақстанның 
чемпионы атанып Ресейде 2020 
жылы өтетін сол форматтағы 
жарысқа жолдама алдық. Бірақ 
пандемияға байланысты ол жа-
рыс 2021 жылға қалдырылды.

– Нұреке, енді жас ұрпақты 
салауатты өмірге тәрбиелеуге бай-
ланысты пікіріңізді білдірсеңіз.

– Есіңізде ме, Кеңес Одағы 
к е з і н д е  а у л а  к л у б т а р ы  б о-
лушы еді ғой. Бізді салауатты 
өмірге тәрбиелеген сол аула-
лар. Шымкенттің көпқабатты 
үйлерінде өстім. «Мереке» де-
ген ықшам ауданда бірнеше 
к ө п қ а б а т т ы  ү й д і ң  а р а с ы н -
да шағын футбол, баскетбол 
алаңшалары болды. Оларды сол 

үйлердің ересек тұрғындары 
ұйымдасып, бірлесіп, ортадан 
қаржы шығарып, сенбіліктер 
өткізіп бізге – балаларға жа-
сап берген еді. Сол алаңшаларда 
ойнап жүріп салауаттылықты 
бойымызға сіңіріп өстік.

Қазіргі кезде де мегаполис ау-
лаларын абаттандыруды, спорт 
алаңшаларын салып беруді қолға 
алуда. Бұл жақсы іс, өйткені, сол 
балалар алаңшалары жас ұрпақты 
салауаттылыққа тәрбиелейтін 
болады. Тек ересектердің ара-
сынан белсенділер, ынталылар 
шығып ұйымдастыруы керек, 
– деді ол.

Шындығында да, «Стандарт» 
командасының құрамындағы жас 
жігіттер де, ересектеу азаматтар 
да жастайынан салауаттылықты 
күнделікті әдетіне айналдырудың 
арқасында осындай деңгейге 
жеткен жандар. Біз команда 
мүшелерінің бірқатарына жас 
ұрпақты салауатты өмір сүруге 
қалай тәрбиелеу керектігі жайын-
да сұрақ қойған едік.

Жаттықтырушы Сабыржан 
Бекпаев:

– Салауаттылыққа дағдылан-
дыру отбасынан бүлдіршіннің 
кішкентай кезінен бастау алуы 
қажет. Әр ата-ана баласын жастай 
шымыр болып, белсенді болып 
өсуі үшін спорттың өзі қалаған 
түріне қатыстырып шыңдауы ке-
рек. Онымен қоса балабақшадан 
бастап, мектепте, оқу орында-

ры мен еңбек ұжымдарында да 
мемлекеттік және қоғамдық 
ұйымдар жас ұрпаққа салауатты 
өмірді насихаттап, нақты үлгі-
өнеге көрсетіп, жасөспірімдердің 
бос сенделіп уақытын текке 
өткізіп немесе түнгі уақытта 
ересектердің бақылауынсыз 
жүріп қылмыстық әрекет жасап 
қоймауына, теріс бағыттағы діни 
секталарға кіріп адасуына жол 
бермеу үшін тұрақты түрде жұмыс 
жүргізген жөн.

Біздің командамыз жас-
тарға ғана емес ересектерге де 
нақты іспен, күнделікті өмірде 
с а л а у а т т ы л ы қ т ы  н а с и х а т -
тап өнеге көрсетіп, спорттың 
бұқаралық сипат алуына үлес 
қосып келе жатқан ұжым.

Менімен бірге жігіттерді 
ж а т т ы қ т ы р а т ы н  т а ғ ы  б і р 
жаттықтырушымыз Хусан Утаме-
тов халықаралық университеттің 
оқытушысы, қақпашымыз Абай 
Мұсаев тіс технигі, команда 
капитаны Ұлан Жақсылықов 
«Стандарт-Ресурс» қызметкері, 
Қ а з а қ с т а н  ч е м п и о н а т ы н д а 
«Үздік ойыншы» номинация-
сын иеленген Шахрух Хаши-
мов жеке кәсіпкер, Нұрсұлтан 
Д а р а ш е в  Ұ Қ К  қ ы з м е т к е р і , 
Еркеғали Жантілеуов «Скат» 
әуе компаниясының аэропорт 
қызметкері, Еманов Абзал жеке 
кәсіпкер, Қуаныш Төлебаев пен 
Азамат Исмаилов бапкерлер, 
басқалары да түрлі мамандық 
иелері.

Барлығы да өздерінің негізгі 
жұмыстарын ынты-шынтысы-
мен атқарып, өз салаларында 
абыройлы болып жүрген азамат-
тар. Дегенмен, адамға денсаулық 
керектігін ұмытпай салауатты 
өмір салтын ұстанып, шағын 
футболға аптасына үш-төрт күн 
екі-үш сағат уақытын бөліп жан 
саулығымен қатар тән саулығын 
да нығайтып жүрген жандар. 
Елімізде, Шымқаламызда жа-

ДОП ОЙНАҒАН
ТОЗБАЙДЫ 

Мемлекеттің іргетасы мықты болып, экономикасы қарыштап да-
муы үшін оның азаматтарының денсаулығы мықты болуы, сала-
уатты өмір қағидаларын ұстануы қажет. Сондықтан да Қазақстан 
Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев халықтың 
денсаулығын жақсарту мәселесіне айрықша назар аударудың 
маңыздылығын айта келіп қазақстандықтарға арнаған «Сындарлы 
қоғамдық диалог – Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің 
негізі» атты алғашқы Жолдауында «Барлық жастағы ел аза-
маттары арасында бұқаралық спортты дамыту маңызды. Спорт 
инфрақұрылымының балалар үшін барынша қолжетімді болуын 
қамтамасыз ету керек. Бұқаралық дене шынықтыруды өркендету ісі 
жаңа чемпиондар шыңына шығатын пирамидаға айналуы тиіс. Бұл 
салауатты әрі белсенді жастардың, түптеп келгенде, қуатты ұлттың 
негізін қалыптастырады. Осы бағдарды заңнамалық тұрғыдан 
қамтамасыз ету, сондай-ақ Бұқаралық спортты дамыту жөніндегі 
кешенді жоспар қабылдау қажет» деген еді.

Ү ш і н ш і  м е г а п о л и с  б а с -
ш ы л ы ғ ы  м и л л и о н д ы қ  қ а л а 
тұрғындарының салауатты өмір 
сүріп,  бұқаралық спортпен 
көптеп шұғылдануын қамтамасыз 
ету бағытында жұмысты жан-
дандыруда. Бұқаралық спорт 
түрлерін насихаттауға да көңіл 
бөлінуде. Соның бірі – Шымкент 
қаласының әкімі Мұрат Әйтенов 
әуесқойлар арасында шағын фут-
болдан өткен Қазақстан чемпио-
натында жеңіске жеткен «Стан-
дарт» футбол командасының 
мүшелерін қабылдауы.

Шаһар басшысы футболшы-
ларды ел чемпионы атануымен 
құттықтап, оларға бұқаралық 
спортты дамытуға үлес қосқаны 
үшін алғыс айтты.

– Әуесқойлар арасындағы 
футбол – бұқаралық спорттың 
мейлінше кең таралған, та-
н ы м а л  т ү р і .  С о н д ы қ т а н , 
Сіздердің жеңістеріңіз барша 
шымкенттіктер үшін елеулі оқиға 
деп білемін. Спорт – денсаулық 
кепілі. Жас ұрпақтың дені сау 
болса, ұлтымыз әрқашан бәсекеге 
қабілетті болмақ. Сол себепті 
бүгінде мемлекет бұқаралық 
спорттың дамуына, жастардың 
салауатты өмір салтын ұстануына 
барынша жағдай жасап отыр, – 
деген Мұрат Дүйсенбекұлы биыл 
Шымкентте 27 Street-workout 
алаңы салынғанын атап өтті.

Сондай-ақ, Мұрат Әйтенов 
қаз ір  қала  тұрғындарының 
28 пайызы спорт және дене 
шынықтырумен тұрақты түрде 
айналысатынын, осы көрсеткішті 
30 пайызға жеткізу мақсатында 
ауқымды жұмыс атқарылып 
жатқанын да айтты.

Қ а л а  ә к і м і  к о м а н д а н ы ң 
жеңіске жетуіне бапкерлер Са-
быржан Бекпаев пен Хусан 
Утаметовтің де зор үлес қосқанын 
айтып, оларға сәттілік тіледі. 
Кездесудің соңында әкім бапкер-
лер мен футболшыларға Алғыс 
хат пен арнайы сыйлықтар табыс 
етіп, «Стандарт» командасының 
алдағы уақытта Украинада өтетін 
шағын футболдан әуесқойлар 
арасындағы әлем чемпиона-
тында ел намысын лайықты 
қорғайтынына сенім білдірген 
болатын.

Еліміздің чемпионы ата-
н ы п ,  ш ы м қ а л а л ы қ т а р д ы ң 
абыройын аспандатып, үлкен 
қуаныш сыйлаған «Стандарт» 
ш а ғ ы н  ф у т б о л  к л у б ы  2 0 1 5 
жылы құрылған екен. Коман-
даны құрып, басшылық жасап 
жүрген Нұржан Серікжанұлы 
Сейітжановқа жолығып әңгімеге 
тарқанымызда:

– Мен өзім бала күнімнен 
спорттың осы түрі – футболға 
құштар болдым. Мектеп жасын-
да, студенттік шақта институт 
құрамасында доп тептім. Кейін 
есейіп қызметке араласқан соң 
да доп ойнауға деген құмарлық 
басылмады. Футбол – менің 
хоббиім.  Сондықтан болар, 
бес жыл бұрын осы команда-
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Ғалымжан Қанаев қарапайым 
отбасында үш қыздан кейін туған 
кенже ұл. Бала күнінен еті тірі, 
спортқа қызығушылығы басым 
болды. Бекзат Саттарханов Олим-
пиада чемпионы болғанда, теле-
дидардан көріп отырып «Мен де 
Бекзат ағадай әлемге қазақты та-
нытатын чемпион боламын» деп 
іштей өзіне серт еткен. Достары-
мен бірге бокстан, кикбоксингтен 
өткен жарыстарды барып тама-
шалап, ақыры спорттың жекпе-
жек түрін ұнатқан. Спорт залға 
әкесі Асылбек ертіп барып, біразға 
дейін өзі жаттықтырып, алғашқы 
ж а т т ы қ т ы р у ш ы с ы  Ж а ң а б а й 
Әшірбековтің тәрбиесіне берген. 
Қатысқанына көп өтпей өткен 
алғашқы жарыстағы жекпе-жек-
те жеңілген. Жаттықтырушысы 
Жаңабай аға көзінің оты бар бұдан 
бірдеңе шығатынын білсе керек, 
жасөспірім баланың намысын жа-
нып, жігерлендіргендіктен еселеп 
жаттығу жасап, ақыры көптеген ірі 
жарыстарда жеңіп жүр. Ғалымжан 
д а  ө з і н і ң  а л ғ а ш қ ы  ә р і  к ү н і 
бүгінге дейінгі жаттықтырушысы 
Жаңабай Әшірбековті спорттық 
жетістіктеріне жетудегі еңбегі үшін 
құрмет тұтады.

Ғалымжан «Әкем сол алғашқы 
жеңілісімді көргенде көздерінен 
мұң байқалып, маған ойлана 
ұзақ қарағаны есімде. Сол сәтте 
«Әке, мен әлі талай жеңістерге 
жетемін, көрерсің» деген едім 
іштей. Бірақ, арада бір ай өткенде 
әкешім қайтыс болды, менің 
жеңістерімді көре алмай кетті. Мен 
болсам әлі күнге дейін асыл әкеме 
жеңімпаздығымды дәлелдеумен 
келемін. Әр жарыста жеңіп биік 
тұғырда тұрғанда көзіме жас алып, 
көкке қарап «Әке, жеңісімді өзіңе 
арнаймын, деймін. Бақилық болған 
адамның рухы көктен ұрпағына 
қарап тұрады, дейді ғой, менің 
әкемнің рухы да аспаннан маған 
қарап тұрғандай сезінемін. Әке 
рухы мені жеңіске жігерлендіреді» 
деп еске алады.

Міне, шынашақтай баланың 
жігері, қайсарлығы. Ол арманда 
кеткен әкесінің рухы алдында өзінің 
жауапкершілігін сезінгендіктен 
де жаттығуларда басқалардан есе-
леп тер төгіп жаттығып, ринг-
ке шыққанда көзінен от шашып 
қалайда жеңу үшін бәрін де жа-
сайды.

Қандай жарыста болсын спорт-
шы қобалжиды. Сетка-рингке 
шығарда әрдайым Ғалымжанның 
бойында да аздаған қобалжу бо-
лады, сол сезімді жеңе білу қажет. 
Өзіңді өзің жеңе білсең жекпе-
жекте де жеңіске жету мүмкіндігің 
көп. Қарсыласыңның бұрынғы 
жекпе-жектерін көріп, таны-
сып, әдістеріне қарсы әдістер 
дайындауға тырысасың. Бәрібір 
рингте ойыңды кейде іске асы-
ра  алмайсың,  кейде  ойыңды 
іске асырып рахаттанасың, деп 
жекпе-жектегі жағдайы туралы 
әңгімелеген Ғалымжан «Жалпы 
жас адамға, оның адам-азамат бо-
лып қалыптасуына спорттың берері 
көп. Жаттығу залында алдыңғы 
толқын ағалардан, тәжірибелі 
спортшыларға еліктейсің, олар-
дан көп нәрсе үйренесің. Өмірдің 
де  қыр-сырларын үйренесің. 
Мен Арман, Бауыржан сияқты 
атақты да тәжірибелі ағалармен 
бірге жаттығып жүріп спорттық 
ж е т і с т і к т е р г е  ж е т у  ү ш і н 
керектерімді ғана емес жалпы 

өмірге қажетті көп нәрсе үйрендім. 
Балаңдау кезімізде залда бірге 
жаттығатын Бабыржан Артықбаев 
ағамыз жеңіп жүлде әкелсе соны 
таласа ұстап, бойымызға сүйкеп, 
жолын берсін, деп тілейтін де едік.

Талай жарыстарға қатысып 
жүріп неше түрлі спорттық жаттығу 
залдарын көрдім, жаттықтым. 
Бірақ, өзіңнің үйреншікті жаттығу 
залыңа жетпейтінін түсіндім. Өз 
залың өз үйіңдей болып кетеді, 
оған қандай керемет зал болса да 
жетпейді екен» деп туған жерге де-
ген сағынышы мен сүйіспеншілігін 
де аңғартып өтті. Отанды сүю от-
басынан басталады, дегендей 
атақты кикбоксшы жаттығу за-
лын да басқалардан артық көріп, 
құрметтейтінін байқатты.

Шымкент қаласында өткен 
ірі  жарыста қарсыласын таза 
жеңген ол «Спорт мені көп нәрсеге 
үйретті. Тұлға болып қалыптасуға, 
адамгершілік, мінезділік қасиеттер, 
и м а н д ы л ы қ ,  е ң б е к қ о р л ы қ , 
жауапкершілік, намысқойлық, 
тағы басқаларына үйретті. Шым-
кентте мұндай жекпе-жек тұңғыш 
рет өтіп отыр, қарсыласым төрт кез-
десу өткізген тәжірибелі спортшы 
болды, мен алғаш рет ірі жарысқа 
қатысып тұрсам да жеңдім» деп 
туған жердің киелі топырағына 
дейін тілектес болатыны жайлы да 
толғанып еді.

Ғалымжанның алғашқы ірі 
жеңістерінің бірі  2013 жылы 
қазанда Петропавл қаласында 
өткен Қазақстан Республикасының 
Кубогі болды. Дәстүрлі жарысқа 
с п о р т ш ы л а р д ы ң  б е л с е н д і 
қатысуының себебі осы жары-

с т а  м ы қ т ы л а р д ы ң  м ы қ т ы с ы 
анықталып, үздіктері кикбоксинг-
тен ұлттық құрамаға енеді. Яғни, 
ел намысын әлемдік рингтерде 
қорғайды. Алдына үнемі мақсат 
қойып соған жеткенше тыным 
таппайтын Ғалымжан осы жарыста 
қалайда жеңіске жетіп Қазақстан 
ұлттық құрамасына мүше болуға 
ұмтылған болатын. Ғалымжан 
ш а р ш ы  а л а ң ғ а  қ о с т а н а й л ы қ 
Руслан Чемурзиевпен кикбок-
синг спортының белден жоғары 
соққы жасауға негізделген түрі 
фул-контакт бойынша күш сына-
сты. Төрешілер жеңісті бірауыздан 
қарсыласын тұқыртып, белсенді 
түрде соққылар жасаған Ғалымжан 
Қанаевқа берді. 

2017 жылы тамызда Қызылор-
дада Қазақстан бапкерлерін еске 
алуға  арналған  кикбоксинг-
тен ерлер мен әйелдер арасын-
да республикалық мықтылар 
турнирі  өтт і .  Бес інші  мәрте 
ұ й ы м д а с т ы р ы л ғ а н  ж а р ы с т а 
республиканың кілең мықтылары 
кикбоксингтің фулл-контакт 
және К-1 бөлімдерінен күш сы-
насты. Ғалымжан осы турнирде 
өз салмағында жеңімпаз болумен 
бірге «Үздік техника көрсеткені 
үшін» номинациясымен мара-
патталып, өзінің ең шебер спорт-
шы екендігін дәлелдеген бола-
тын. Кикбоксингтен ересектер 
арасындағы ұлттық құрама сол 
жылы 3-12 қараша аралығында 
К1, full-contact, low-kick әдістері 
бойынша Будапештте (Венгрия) 
өткен Әлем чемпионатынан 16 
медаль алып қайтты. Чемпионатқа 
әлемнің 70 мемлекетінен спортшы-

лар қатысты. Ғалымжан Қанаев (81 
кг, фулл-контакт) бұл жолы қола 
медальді қанағат тұтты. Жарыс 
қорытындысы бойынша Қазақстан 
құрамасы 3 алтын, 5 күміс және 8 
қола медаль жеңіп алды.

2018 жылы Ережесіз  жек-
пе-жектен Шымкентте тұңғыш 
рет өткен халықаралық жарыста 
еліміздің намысын Ғалымжан 
Қанаев қорғады. Аталмыш до-
д а д а  е л  н а м ы с ы н  қ о р ғ а ғ а н 
жалғыз жерлесіміз қолдаушылар 
сенімін ақтап шықты. Сол жылы 
шілде айында Қапшағайда ара-
лас жекпе-жектен «Алаш прайд» 
ұйымдастырған белдесуде бірнеше 
мемлекеттің саңлақтары қатысты. 
Ғалымжан тәжікстандық Олим 
Хайтбекпен аралас жекпе-жектің 
К1 түрінен 81 кг салмақ санатын-
да «ALASH PRIDE» тұжырымы 
бойынша Азия чемпионы белдігін 
сарапқа салды.

Жерлесіміз бірінші раундта-ақ, 
өзіне тым сенімді тәжік спортшы-
сын нокаутқа жіберді. Осылай-
ша, Қанаев Азия чемпионы атан-
ды. Азия чемпионы атанған оны 
жерлестерімізбен бірге облыстық 
маслихаттың депутаты, спорт 
саласының жанашыры Қайрат 
Сүлейменов қаламыздағы теміржол 
вокзалынан үлкен қошеметпен 
күтіп алып тұрып «Біздің Шым-
кенттен осындай спортшылар 
жастарға үлгі болып көп шықса, 
елімізді басқа салалармен бірге 
спортта да бәсекеге қабілетті мем-
лекеттер қатарына қосылуға үлес» 
деген еді. Одан бері де Ғалымжанды 
және де спорт саласындағы басқа 
да атақты спортшыларымызды 
мегаполис атанған қаламыздың жа-
старына салауаттылыққа тәрбиелеу 
ісінде үнемі үлгі-өнеге етіп келеді.

2019 жылы наурызда «Alash 
p r i d e »  п р о м о у т е р л і к  к о м п а -
ниясының мұрындық болуымен 
Тараз қаласында тұңғыш рет ара-
лас жекпе-жектен халықаралық 
турнир ұйымдастырылды. Тур-
нирге Қазақстан, Қырғызстан, 
Өзбекстан, Түркия, Ресей және 
Беларусь мемлекеттерінің спорт-
шылары қатысты. Халықаралық 
т у р н и р д і ң  н е г і з г і  с а й ы с ы н -
да өз елінде муантайдан екі рет, 
Европаның бір мәрте чемпионы 
түркиялық Кутлухан Сормагес пен 
қазақ кикбоксшысы Азия чемпи-
оны Ғалымжан Қанаев 80 келіге 
дейінгі салмақ дәрежесінде әлем 
чемпионы атағына таласты. Жекпе-
жек өнерінің К-1 нұсқасы бойын-
ша өткен жарыс қорытындысында 
төрешілер қарсыласын тұқыртып, 
айқын басымдығын көрсеткен 
Ғалымжанды жеңімпаз деп таны-
ды.

Қ а з а қ с т а н д ы қ  к и к б о к -

сшы Ғалымжан «Батыр» Қанаев 
Испанияның Барселона қаласында 
2019 жылдың мамырында өткен 
халықаралық К-1 тұжырымы бой-
ынша турнирде ресейлік Степан 
Луковниковпен жұдырықтасты. 
Тәжірибелі спортшы қарсыласын 
жойқын соққыларының астына 
алып, бірінші раундта нокаутқа 
ж і б е р і п ,  « Е у р о п а н ы ң  U F C 
белбеуін» жеңіп алды. Осылай-
ша, Ғалымжан екі бірдей салмақ 
дәрежесі бойынша чемпион атан-
ды. Бұның алдында ғана Ғалымжан 
Қанаев 30 сәуір күні «Алаш прайд» 
турнирінде Европа чемпионы 
әзірбайжандық Намик Рахматул-
лаевты жеңген болатын.

2 0 2 0  ж ы л д ы ң  н а у р ы з ы н -
да Түркістан қаласында өткен 
халықаралық турнирде қарсыласын 
бірінші раундта нокаутпен жеңген 
Ғалымжан бұл жылы да алды-
на үлкен мақсаттар қойып, тер 
төге жаттығып, ірі жарыстарға 
дайындалған болатын. Бірақ, 
дүниежүзін дүрліктірген індеттің 
кесірінен жарияланған төтенше 
жағдай мен карантиндік шектеулер 
әзірге ол мақсаттарына жеткізе 
қ о й м а д ы .  Б і р а қ ,  Ғ а л ы м ж а н 
Асылбекұлы мұндай жағдайды сыл-
тау етіп бос сенделетін, немесе тек-
ке уақытын өткізетіндерден емес. 
Ол бұрынғы әдетінше күнделікті, 
апталық жаттығуларын үзбей 
келеді. Өйткені, жеңімпаз болғысы 
келген спортшы бәйгеге қосар 
жарау аттай әрдайым сақадай сай 
дайын болуы керектігін ол біледі.

Б ү г і н д е  Ғ а л ы м ж а н  а н а с ы 
Күлпаш екеуі тұрады, үш әпкесі де 
бойжетіп, тұрмыс құрған. Бұл болса 
Спорт және денешынықтыру ин-
ститутын бітірген, бірақ әлі спорт-
пен қоштаспайды. Өзінің сөзімен 
айтсақ «Мен Бекзат Саттарханов 
ағамыздай көк байрағымызды ең 
ірі жарыстарда көкке желбіретуді 
жастайымнан армандағам, сол 
арманыма жетуді мақсат тұтамын. 
Сөйтіп, Елімді әлемге танытып, 
қазақ жастарына жігер беріп, рухын 
көтеріп, Тәуелсіз Отанымыздың 
жарқын болашағын жасайтын 
жастардың өсуіне өз үлесімді 
ісіммен қосамын» дейді.

Ал салауатты өмір сүру туралы 
сұрағымызға атақты спортшы «Адам 
ортасына қарап өседі. Сондықтан 
әр бүлдіршінді спортқа бейімдеу 
керек. Спорттың қай түрі бол-
сын адамның бойында жігерлілік, 
қайраттылық, мақсатшылдық, 
басқа да адамгершілік қасиеттерін 
қалыптастырады. Оған қоса дені 
сау, рухы биік азамат болып өседі. 
Салауаттылық дегеніміз – спорт» 
деп жауап берді.

А.СЕЙДАХМЕТҰЛЫ

Ғалымжан Қанаев – Қазақстан Республикасының 4 дүркін чемпионы, Қазақстан Республикасы 
Кубогының 5 дүркін жеңімпазы, 2015 жылы Азия чемпионы, 2015 және 2018 жылдары Әлем Кубогының 
жеңімпазы. Кикбоксингтен 2018 жылы «Халықаралық дәрежедегі спорт шебері» атағына ие болды. 2018 
жылдан бастап «Alash Pride» клубының мүшесі. 2019 жылы «Ең мықтылар турнирінің» жеңімпазы, сол 
жылы Барселона қаласында (Испания) өткен жарыста «Еуропаның UFC белбеуін» жеңіп алды. Санкт-
Петербург қаласында (Ресей) өткен жарыста «Еуразия белбеуін» жеңді. К-1 бағдарламасынан 19 кездесу 
өткізіп, барлығында жеңіске жеткен.

НАҒЫЗ
АДАМГЕРШІЛІК 
МЕКТЕБІ 
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Соңғы айларда қоғам та-
рапынан да және Мәжілістегі 
біздің әріптестеріміз де несиелік 
рақым шылық жасау туралы 
мәселе көтеруде. 

7 ай бойы пандемияның 
салдарынан халық жаппай 
кедейшілікке ұшырап, шағын 
және орта биз нестің күйрегенін 
ескеретін болсақ, бұл назар 
аударуға тұрарлық мәселе. 

Д ү н и е ж ү з і л і к  Б а н к т і ң 
деректері бойынша ағымдағы 
жылы кедейлік шегінен төмен 
ө м і р  с ү р і п  ж а т қ а н  қ а з а қ -
стандықтардың саны бір жа-
рым есеге, яғни 800 мың адамға 
артып, 2 миллион 300 мың 
адамнан асты. Бұл - еліміздегі 
әрбір сегізінші азамат кедейлік 
шегінде өмір сүруде деген сөз. 

Бұл мұнай өндіретін мем-
лекет үшін үрейлі және қауіпті 
көрсеткіштер.

Сондықтан кедейшілікке 
ұшыраған адамдардың несиелік 
рақымшылық туралы талаптары 
негізді және түсінікті. 

Дегенмен бұл  талаптар 
азамат тардың жоқшылыққа 
ұ ш ы р а у ы н  ж ә н е  о л а р д ы ң 
шексіз берешекке батуының 

«Ақ жол» депутаттары несиелік рақымшылықты несиелер бойынша 
пайыздарды төмендетумен және жеке тұлғалардың банкроттығын 
енгізумен толықтыруды талап етеді. Оларсыз рақымшылық туралы 
мәселе қоғам ішінде үнемі көтерілетінін және тіпті адал қарыз 
алушылардың несиелерін төлемеуге итермелейді. Бұл туралы Азат 
Перуашев Мәжілістің жалпы отырысында мәлімдеді.

ҚР Премьер-Министрі А.Ұ. Маминге
ҚР Ұлттық банкі төрағасына, ҚНРДА төрайымына

ДЕПУТАТТЫҚ САУАЛ

РАҚЫМШЫЛЫҚТЫ НЕСИЕ ПАЙЫЗДАРЫН 
ТӨМЕНДЕТІП ЖАСАУДЫ ТАЛАП ЕТТІ

нақты себептерін шешпейді. 
Ол себептерді жоймайынша, 
рақымшылық туралы мәселе 
жыл сайын қайталана беретін 
блады. 

Ө т к е н  ж ы л ы  1 0 6  м л р д . 
т е ң г е г е  ж у ы қ  с о м а ғ а  а з 
қ а м т ы л ғ а н  а з а м а т  т а р д ы ң 
банктік берешектері есептен 
шығарылған болатын. Бүгінде 
бұл  мәселе  тек  шиеленісе 
түсті, өйткені, оның себептері 
жойылған жоқ. 

Оның екі себебі бар: біріншісі 
банктердің өте жоғары пайызда-
ры, оларды Ұлттық Банк пен 
Қаржы нарығының агенттігі 
базалық мөлшерлемелерді 
төмендетпей және мемлекеттен 
20% - дан несие беруді қолдауды 
ашық талап етуі.

Екінші себеп – Қаржы ми-
нистр лігінің төлемге қабілетсіз 
отбасылардың баспаналары 
мен әлеуметтік кепілдіктерін 
сақтап, несие берушілерден 
қор ғауға мүмкіндік беретін 
жеке тұлғалардың банкроттығы 
т у р а л ы  з а ң д ы  қ а б ы л д а у ғ а 
құлшынысының болмауы. 

Естеріңізге сала кетейік, 
«Ақ жол» фракциясының де-

путаттары 2013 жылдан ба-
стап Үкімет алдында жеке 
тұлғалардың банкроттығы ту-
ралы заңды қабылдау керектігі 
туралы мәселені көтеріп келеді. 
Жыл сайын әртүрлі жағдайларға 
сілтеме жасалып, тоқтатылуда. 

Мысалы, 2013 жылы Қаржы 
министрлігі «Мұндай тетіктерді 
елде 2016-2017 жылдарға жо-
спарланып отырған кірістерді 
жалпыға бірдей декларацияла-
уды енгізу кезінде ғана мүмкін 
болады» – деді.

Ал 2014 жылы Үкімет «ағым-
дағы жылы жеке тұлғалардың 
бан кроттығы институтын енгізу 
мәселелері бойынша заң жо-
басы ның Тұжырымдамасын 
әзірлеу жоспарлануда» – деп 
жауап берді.

Енді бір-екі айдан соң 2021 
жыл бас талады, ал жалпыға 
бірдей декларациялау әлі де 
әзірле нуде, бірақ бізге уәде 
етілген тұжы рымдаманы да, 
заңның өзін де көрген жоқпыз.

Ал адамдар болса банкротқа 
ұшырап, банктерден қорғауды 
сұрауға мәжбүр.

2015 жылы нәтижесіз хат 
жазысудан соң «Ақ жол» ҚДП 
ф р а к ц и я с ы  ө з і н і ң  « Ж е к е 
тұлғалардың банкроттығы тура-
лы» заң жобасын әзірледі. Бірақ 
Үкімет оны Қаржы министрлігі 
басқа «Жеке тұлғаларға қатысты 
ұқсас шараларды көздейтін заң 
әзірленуде» деген сылтаумен 
қабылдамады.

Ал 2019 жылы біздің осы 
мәселені шешуге бағытталған 
тағы бір әрекетімізге Үкімет 

« Қ а з а қ с т а н  Р е с п у б л и к а -
с ы  а з а м а т т а р ы н ы ң  т ө л е м 
қабілеттілігін қалпына келтіру 
туралы» заң жобасы әзірленді» 
– деп жауап берді.

 Бірақ ондай заң Парламент-
ке келіп түспеді.

 Осыған орай, «Ақ жол» ҚДП 
депутаттық фракциясы:

1)  Барлық ипотекалық, 
тұтынушылық несиелердің 
және шағын және орта биз-
нес үшін несиелердің шекті 
пайыздық мөлшерлемелерін 
азаматтарды кедейлік  пен 
күйреуге ұшыртпайтын ақылға 
қонымды (7-8%) деңгейге дейін 
төмендету шараларын шұғыл 
қабылдауды талап етеді. Оның 
ішінде Президент Қ.Тоқаевтың 

жуырдағы Жолдауында айтқан 
Ұлттық банктің ноталары бой-
ынша табыстылықты шектеу 
арқылы жүргізілуі керек. 

2) Шұғыл түрде «Жеке тұлға-
лардың банкроттығы туралы» 
заң жобасын әзірлеуді және 
енгізуді сұрайды.

Олай болмаған жағдайда, 
несиелік рақымшылық туралы 
талаптар тұрақты болады, бұл 
қаржы жүйесін бұзады және 
осы уақытқа дейін банктер 
алдындағы міндеттемелерін 
орындауға тырыс қан азамат-
тардың да несие лерін төлемеуге 
итермелейді.

Құрметпен, «Ақ жол» ҚДП 
фракциясының депутаттары

«Ақ жол» партиясының депутаттары төрт жыл бұрын ақысы төленсе 
де Түркістан облысының ауылдарына бүгінгі күнге дейін көгілдір 
отынның жетпегеніне ашулы. Фракцияның тиісті депутаттық сауалын 
Мәжіліс депутаты Берік Дүйсембинов жолдады.

Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық 
даму министрі Б. Б. Атамқұловқа

Қазақстан Республикасының Энергетика министрі Н. А. Ноғаевқа
ДЕПУТАТТЫҚ САУАЛ

Құрметті Бейбіт Бәкірұлы!
Құрметті Нұрлан Асқарұлы!

Елбасы Н.Назарбаевтың 
«Қазақстандықтардың әл-
ауқатының өсуі:  табыс пен 
тұрмыс сапасын арттыру» атты 
Жолдауында, өмір сүруге жайлы 
орта қалыптастыру мәселесін 
ерекше алға қойған болатын. 
Осы Жолдауда, ең алдымен, 
тіршілікке және жұмыс істеуге 
қолайлы елді мекеннің және са-
палы инфрақұрылымның болу 
қажеттілігі атап өтілген.

Е л б а с ы  б ұ д а н  б ы л а й 
халықтың табысы мен өмір сүру 
сапасы мемлекет тиімділігінің 
басты өлшемі болатынын және 
әрбір министр мен әкімнің 
жұмысы дәл осы параметрлер 
бойынша бағаланатынын ерек-
ше ескертті.

Осы орайда, бүгінде ас-
суын ағаш жағып әзірлеп, 
ү й і н  к ө м і р м е н  ж ы л ы т ы п 
отырған халқымыз үшін газ 
қолжетімділіг і  өте  өзекті , 
тұрмыс сапасының маңызды 
көрсеткіші деп санаймыз.

Алайда өткен аптада «Ақ жол» 
фракциясы депутаттарының 
Т ү р к і с т а н  о б л ы с ы н ы ң 
тұрғындарымен кездесу ба-
рысында, бұл мәселенің әлі 
де толығымен шешімі табыл-
май отырғандығынан хабар-
дар болдық. Ауыл азаматтары 
газбен қамту мәселесін тағы да 
қайталай көтеріп, әкімдердің 
әсем есептерінің шындықтан 
алыс екенін жарыса айтып, 
жанайқайын жеткізді.

Әрине, рухани астанамыз 
Түркістан бүгінде күннен-күнге 
өзгеріп, қала келбеті  облыс 

орталығының мәртебесіне лайық, 
гүлденіп келе жатқандығын 
көріп отырмыз. Дегенмен, «шам 
жарығы түбіне түспес» деп атам 
қазақ ескерткендей, қазақтың 
қара шаңырағы – оңтүстік аймақ, 
инфрақұрылымдық даму, са-
палы өмір сүру тұрғысынан 
тек Түркістан қаласымен ғана 
шектеліп қалмауы керек деп 
есептейміз. Оның үстіне құдайға 
шүкір еліміз күнін көре алмай қол 
қусырып отырған жоқ, әлемдегі 
30 дамыған мемлекеттің қатарына 
кіреміз деп биік мақсат қойған ел. 
Бірақ, жылына 50 млрд. шаршы 
метр газ өндіретін Қазақстанның 
халқы сол газбен үйін жылыта 
алмаса біз қандай өмір сапасы ту-
ралы айта аламыз, ондай әлемдік 
рейтингтің құны бес тиын.

Мысалы, Түркістан облысы 
Келес ауданы 17 мыңға жуық 
халқы бар «Біртілек» ауылдық 
округының, «Еңбекші» және 
«Ораз ата» елді мекендерінің 
тұрғындарының айтуынша, 
осыдан 4 жыл бұрын аталмыш 
ауылдарға газ құбыры салы-
нып, тұрғындар өз ақшалары 
есебінен үйлеріне құбыр тар-
тып, газ пештеріне дейін қойып 
алған. Осындай жағдай Жетісай 

ауданының Көктөбе ауылында, 
Сайрам ауданының жеті ауы-
лында, Ордабасы, Қазығұрт ау-
даны ауылдарында орын алған.

Өкінішке орай бүгінгі күнге 
дейін осы ауылдарға көгілдір 
отын әлі жетпеген. Егер газ бол-
маса, тұрғындардан неге 4 жыл 
бұрын қаржы жиналған?

Т ұ р ғ ы н д а р м е н  к е з д е с у 
кезіндегі шағымдарға сүйен-
сек Жетісай ауданындағы 72 
мектептің 39-ы әлі де көмір 
қызуы мен жылынады. Мысалы:

М. Мәметова атындағы 
№33-ші;

№35 Қараөзек;
№69 Мақташы;
№30 І.Жансүгіров;
№ 3 2  Ш . Қ ұ д а й б е р д и е в 

атындағы мектептер орналасқан 
елді мекендерге газ сонау 2014 
жылы беріліпті ,  б ірақ сол 
уақыттан бері аттай алты жыл 
өтсе де бұл мектептердің газға 
қолы жетпей отыр.

Газдың қосылмау себебін 
жергілікті әкімшілікте, өкілетті 
органдар әртүрлі техникалық 
себептермен түсіндіруде. Бірақ, 
мардымды,нақты жауап ала 
алмадық.

Әрине, сылтаудың түрі көп, 

қағаз бәрін көтереді. Осы ауыл 
азаматтары мен мектептерге 
газдың жетпеуіне себеп болып 
отырған шенеуніктер мен газ 
құбырының басында отырған 
өкілетті органның басшыла-
рына төрт жыл бойы көгілдір 
отынсыз отырған ауылдарға 
көшіп, балаларын суық мектеп-
те оқытып, келе жатқан қыстың 
қарсаңында тезекпен жылынып 
өмір сүруге кеңес береміз. Сон-
да мүмкін, бұл мәселе жылдам 
шешілер.

Жоғарыда айтылғандарды 
ескере отырып, «Ақ жол» фрак-
циясы:

– Түркістан облысындағы 
аталған ауылдар мен мек-
тептерге бүгінгі күнге дейін 
газ келмеу себебі, оған жау-
а п т ы  л а у а з ы м д ы ,  з а ң д ы 
тұлғаларды анықтап, олардың 
қ а н д а й  ж а у а п к е р ш і л і к к е 
тартылғандығы жөнінде және 
бұл мәселе өз шешімін қашан 
табатыны туралы ақпарат 
сұрайды.

Құрметпен,
«Ақ жол» ҚДП 
фракциясының 

депутаттары

ТӨРТ ЖЫЛ БҰРЫН АҚЫСЫ ТӨЛЕНСЕ ДЕ 
ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ АУЫЛДАРЫНА 
КӨГІЛДІР ОТЫН НЕГЕ ЖЕТПЕГЕН?

Берік ДҮЙСЕМБИНОВ:
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ҚЫРҒЫЗСТАНДАҒЫ ЖАҒДАЙ 
КОНСТИТУЦИЯ МЕН ЗАҢ ТАЛАПТАРЫНА 

САЙ ШЕШІЛЕДІ ДЕП ҮМІТТЕНЕМІЗ

ЖЭЭНБЕКОВ ХАЛЫҚТАН 
ОТСТАВКАҒА КЕТУІНЕ МҮМКІНДІК 

БЕРУІН СҰРАДЫ

Алатаудың ар жағындағы айыр  қалпақты ағайындар тағы 
да атқа мініп, алаңда ат ойнатты!.. Атойлатудың ақыры 
Ақ үйін өртеп, өздері үш жыл бұрын заңды сайлап алған 
президенттері Сооранбай Жиенбековтың ордасында ойран 
салды… Президенттің портретін тепкілеп, қызыл туларын 
жерде сүйретіп жүр көбісі…

Saıasat

Тағы да Бішгектегі қан-
шама қарапайым халықтың 
дүкендері, мекемелер қира-
тылды, дүние-мүлік, құрал-
жабдықтар тоналды!

Бұл осымен Қырғыз 
еліндегі біз білетін үшінші 
төңкеріс!

Бұны демократия деуге 
келе ме? Саясаттанушыла-
рымыз айтып жатқандай 
нағыз охлократия! Охлокра-
тия дегеніміз грек тілінен 
таза қазақшалап айтсақ, 
тобырдың топалаңы деген 
сөз.

Мысалы, өзіңнің бала-
ларыңның аузынан жырып 
тауып, солардың күн көретін 
несібесі болсын деп салған 
дүңгіршегіңді  б іреулер 
қиратып, тонап кетсе неме-
се күнделікті мініп жүрген 
жалғыз мәшинеңді төң-
керіп кетсе, Алатаудың ар 
жағына аузының суы құ-
рып отырғандардың өзі 
«демократияның» жетпіс 
жеті атасынан қалай қалай 
боқтар екен?

Демократия тек темірдей 
тәртіп пен әділ де, берік заң 
болғанда ғана жемісін бере-
ді. Әйтпесе, керісінше кесірі 
елге тиетініне көрші мізге 
қарап көзіміз жетіп отыр.

Әрине, төңкеріске се-
беп, тағы да сайлаудағы 
әділетсіздік!

Қырғызстанда мемле-
кет тілік қалыптаспаған се-
кілді әлі. Бір топ митин гі-
шілер Мемлекеттік Қауіп-
сіздік Комитеті түрмесіне 
барып, 11 жылға заңды 
сотталған экс-президент 
Алмазбек Атамбаевты шы-
ғарып ала салды. Бір өңірде 
біреу өзін сот сайлап алып, 
түрмедегілерді түгел боса-
тып жіберді…

Министрлік ғимарат-
тарына басып кіріп, өздерін 
министр тағайындап алып 

жатқандарды көрсетіп жа-
тыр телеарналар…

Қ ы р ғ ы з  а ғ а й ы н д а р 
көшеге жүз мыңдап шықса 
да, бір тал сындырмай, 
орын  дарында бір шырпы 
қалдыр май жинап кететін 
Бело рустықтардың бек зат-
тығын үйренуі керек еді. 
Керегі билік пе, қарапайым 
халық игілігіне, қоршаған 
ортаға зияныңды тигізбе!

Белоруссияда да прези-
дент сайлауындағы әділет-
сіздік бүкіл елді алаңдар мен 
көшелерге толтырды!

Қырғызстанның премьер-министрі 
болуға үміткер Садыр Жапаров президент 
Сооронбай Жээнбековтің отставкаға 
кеткісі келетін мәлімдеді. Мұны ол 
алаңға жиналған жақтастарының алдын-
да айтты.

Айта кетейік, Қырғызстандағы халық 
көтерілісі төртінші күннен бері жалғасып 
жатыр. Бүгін ереуілге шыққандар Үкімет 
үйіне басып кірмекші болған. Алайда, 
«көк жилетті» еріктілер тобы оларға 
бөгет болды. Айтуларынша, митинг-
ке жиналғандардың көбі – уақытша 
үкіметті қолға алған Садыр Жапаровтың 
жақтастары. Ал, осы жақтастарының 
алдында сөз сөйлеген Жапаров мемлекет 
басшысы Сооронбай Жээнбековтің от-
ставкасы жайлы сөз қозғады.

Жээнбеков бір депутат арқылы өзінің 
тыныш отставкаға кетуіне мүмкіндік 
беруін сұрады. Мен бұл жағдайдағы 
жалғыз бейбіт жол деп санағандықтан 
келістім. Егер біз бүгін тұрақтылықты 
қайтармасақ, онда мен ертең не болаты-
нын айта алмаймын. Қазір ақша таратып, 
арандату оқиғалары болып жатыр. Оған 
ілеспеңдер. Мен тек жастар жағындамын. 
Осы жерден тарап кетіңіздер. Мен күніне 
екі рет мағлұматтарды айтып тұрамын. 
Бүгін төртінші күн ұйықтаған жоқпын. 
Бабановқа да бардым, Текебаевқа да 
жолықтым. Қосан Асановқа да бар-
дым. Үш күннен бері тек кездесулермен 
жүрмін, – деді Жапаров.

Алайда, оның өтінішін ел тыңдамады, 
алаңға жиналғандар тарай қойған жоқ. 
Микрофонға ұмтылған адамдар саны 
арта түскен соң, Жапаровты қолтықтаған 
топ оны Үкімет үйіне жылдам алып кетті. 
Ал, оның артынан ғимаратқа кірмек 
болғандарды «көк жилеттілер» ұстап 
қалды.

Арандатуға ұрындырмай, тыныш-
тықты сақтау үшін үш күннен бері 
жүрміз. Мемлекеттік ғимараттарды 
күзетіп жатырмыз. Жастардың басын 
біріктіріп, осы үстіміздегі форманы да 
өз ақшамызға тіктірдік. Қырғызстанның 
жастары ұрлыққа бармай, елде тәртіп 

орнағанша осылай жүреді, – деді «Елдік 
қоғам» еріктілер ұйымының мүшесі 
Есентөре Асылмырза.

Көтеріліске шыққан халықтың та-
лабы көп. Ең негізгісі – талан-таражға 
түскен кен орындарын мемлекет 
меншігіне қайтару. Айтуларынша, 
бұрынғы билік халықты тентіретіп 
жіберген. Салдарынан, шетелге жұмыс 
іздеп кеткен қырғыздар саны арта 
түскен.

Партиялық жүйеден шаршадық, 
сайлау әділ өткен жоқ. 30 жылдан 
бері сасыған саясатқа шыдап келдік. 
Қиналып кеттік. Елдегі кен орында-
ры, Жалалабад облысындағы алтын 
кенішінен шыққан байлықты өзге ел-
дерге тасыды. Басқа елге құл болмауы-
мыз керек. Әке-шешесінен, баласынан 
айрылып, өзі түрмеге отырып шықса да, 
алған бетінен қайтпай билікке келген 
Садыр Жапаровты қолдаймын, – дейді 
қоғамдық белсенді Гулмира Ахматова.

Халық Парламенттік сайлауда 
жеңіске жеткен билікшіл үш партия ның 
жетекшілері әлі де күрес жүргізіп жат-
қанын айтады. 5 қазан күні «Достық» 
қонақүйінде өткен Жогорку Кенеш тің 
отырысында Парламентегі 120 депу-
таттың 67-сі Үкімет басшысына уақытша 
Садыр Жапаровты сайлаған еді.

Қырғызстанда қазір тыныштық 
орнап келеді. Ел билікке жастардың 
келгенін қалайды. Алайда, бұрынғы 
биліктегілер жас саясаткерлердің ар-
тында тұр. Мәселен, Тілек Тоқтағалиев 
«Ата Мекен» партиясы арқылы сайлауда 
жеңген. Ал оның артында Қырғызстанда 
бұрын сотталған Омурбек Текебаев тұр. 
Ол сотталып шыққандықтан сайлауға 
түсе алмады. Осылайша, бұрынғы клан-
дар жастар арқылы қайта билік жүргізгісі 
келеді. Ел лидер көре алмағандықтан Са-
дыр Жапаровты қолдап, алаңға шықты, 
– деді митингіге жиналудағы мақсатын 
түсіндірген тәуелсіз сарапшы Жоодар 
Бузумов.
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– Президент «Қырғызстанда бо-
лып жатқан оқиғалар – сол елдің 
ішкі мәселесі. Қазақстанда бауырлас 
Қырғызстанмен өзара дәстүрлі достық 
қатынастарды және стратегиялық 
серіктестікті нығайту аса маңызды деп 
санайды. Сонымен қатар көршілес 
елдегі ахуалды тұрақтандыру ісі 
Қырғызстанның Конституциясы мен 

заңдарына сәйкес жүзеге асырыла-
ды деп үміттенеді. Қырғыз халқы өз 
мемлекетінің ұзақ мерзімді мүддесі 
үшін күрделі жағдайдан шығудың 
тиімді жолын табады», – деді.

Берік УӘЛИ
ҚР Президентінің 

баспасөз хатшысы

Өйткені, осы сайлаудың ал-
дында ғана президент Жи-
енбеков Мәскеуге барып, 
Путиннің есігін күзетіп, 
дәргейіне жығылып келген 
еді…

Қ ы р ғ ы з  п р е з и д е н т і 
Жиен бековтың бір атап 
айтар лығы – әскерге ха-
лыққа оқ атпауға бұйрық 
бергені!

Белоруссиядағы халық-
тың жаппай наразы лығында 
да президент Лукашен-
коның былай сырт көзге 
Ресейге қарсы тентектіктер 

ӨЗГЕНІҢ ҚАТЕСІНЕН 
ҮЙРЕНГЕН ЖАҚСЫ – 
БІЗДЕ ДЕ АЛДА 
САЙЛАУ ТҰР…

Қырғызстандағы төң-
керіс халық көтерілі сінен 
г ө р і  ө м і р  б о й ы  б і т п е й 
келе жатқан оңтүстік пен 
солтүстіктің соғысы, клан-
дардың есебі жоқ есеп ай-
ырысуы екені елдің бәріне 
белгілі болды қазір.

Тағы бір нұсқа – сай-
лауда 16 партияның ішінде 
т е к  т ө р т  п а р т и я  ғ а н а , 
олардың үшеуі билік пар-
тиясы және Ресейге мой-
ын бұратындар екенін алға 
тартуда. Ұлттық мүддені 
көтерген оппозициялық 
партиялардың сайлаудағы 
әділетсіздік пен Ресейге 
қосылуды көтеріп жүрген-
дерге қарсылығы дейді 
бұл көтеріліс. Бұның да 
жаны бар сөз деуге болады. 

көрсетіп қойғанымен, өмір 
бойы тек Ресей тілінде 
сөйлейтін орысшылдығына 
бұрыннан келе  жатқан 
Ұлттық қарсылық жатыр 
деген сарапшылар сөзіне де 
толық қосылуға болады.

Бір ғана нәрсе айқын 
– Белоруссияда да, Қыр-
ғызстанда да сайлау әділ 
өтсе, осындай көтерілістер 
болмас еді…

Көршің бүлініп, өртеніп 
жатса, көңілің қалай ор-
н ы қ  с ы н !  С о н д ы қ т а н 
қыр ғыз бауырлардың ел 
Конс ти туциясы мен заңда-
ры на бағынып, мемлекет 
тұрақ тылығын сақтау үшін 
ел дік  ке, бірлікке келуін 
тілейміз.

Өзіңнен гөрі өзгенің 
қатесінен үйренген жақсы. 
Біздің елде де алда парла-
мент сайлауы таяп тұр.

Билік  көп елдердегі 
сайлаудағы әділетсіздіктер 
мен Тәуелсіздікті тәрк еткісі 
келетіндердің соңы немен 
а я қ т а л ы п  ж а т қ а н ы н а н 
нақты сабақ алуы тиіс! Енді 
баяғыдай сайлауда қалаған 
дауыс санын жазып ала 
берудің соңы орны толмас 
өкінішке ұласуы мүмкін…

Ең бастысы Ел аман, 
жұрт тыныш болып, Тәуел-
сіздіктің іргесі беки берсін!

Қазыбек ИСА
«Қазақ үні»
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Шығыс Қазақстан облысының жер 
қойнауында  қазба байлықтар мо-
лынан кездеседі. Мұнда мырыш, 
қорғасын, мыс, күміс, алтын, кадмий, 
темір, молибден, вольфрам, ти-
тан сияқты тағы да ондаған әр түрлі 
химиялық шикізаттар мен құрылыс 
материалдарының кен орындары бар. 
Асқар Алтайдың аясында орналасқан 
Шығыс Қазақстан аймағы  өзінің 
экономикалық қуаттылығымен ғана 
емес, тамылжыған табиғатымен де 
әлемге танымал. Сондықтан да елімізге 
келген туристер шұғылалы Шығыс 
аймаққа соқпай кетпейді.

Qoǵam

Өр Алтай, Асқар Алтай, асқан Алтай,
Анамдай әлпештеген жастан Алтай.
Суы бал, көдесі май, жері майса,
Ағызған сары алтынды тастан Ал-

тай..., – деп әнге қосатын бұл ежелгі 
өлке еліміздегі дамыған аймақтардың 
бірінен саналады. Бүгінгі  заманда 
әлемдегі алдыңғы қатарлы елдер ту-
ризм саласына баса мән беріп, оны мол 
табыстың көзіне айналдырып отырғаны 
аян. Туризмді дамыту – еліміздің та-
рихын таныстыру,  мәдениеті мен 
қуатын көрсетудің тиімді жолы. Со-
нымен қатар өз адамдарымыздың да 
демалуына, емделуіне мол мүмкіндік 
жасайды. Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаев «Сындарлы қоғамдық 
диалог – Қазақстанның тұрақтылығы 
мен өркендеуінің  нег із і»  Жолда -
уында туризмнің, әсіресе, эко және 
этнотуризмнің дамуына экономиканың 
маңызды саласы ретінде ерекше көңіл 
бөлуді тапсырғаны белгілі. 

Ел Президентінің тапсырмасын 
басшылыққа алған облыс әкімі Даниал 
Кенжетайұлы Ахметовтың бақылауымен 
тиісті басқарма басшылары бұл бағытта 
соңғы жылдары көптеген жұмыстар 
атқарды. 

Соның бір і  –  Алакөл демалыс 
аймағын бүгінгі заман талаптарына сай 
абаттандырып, жаңа инфроқұрылымдар 
салып, демалушыларға лайықты жағдай 
жасау болып табылады.  

Алакөл – Алматы және Шығыс 
Қазақ стан облысында орналасқан 
аумағы мыңдаған гектар жерді алып 
жатқан тұйық көл. Шебер табиғаттың 
өзі ұлтымызға сыйға тартқан ең ғажайып 
көлдердің бірі. Көл теңіз деңгейінен 247,3 
метр абсолюттік биіктікте орналасқан. 
Көлдің аралдарымен қоса есептегендегі 
аумағы 2696 шаршы шақырым, ұзындығы 
104, ең шығыңқы ені 52 шақырым.  Ор-
таша тереңдігі 22,1-54 метр аралығында. 
Алакөлге 15-тен аса өзен құяды.

Алакөлдің ең басты артықшылығы 
– емдік қасиеті өте мол ағынсыз суы.  
Қуаң даладағы құрғақ ауа теңіз бетіндегі 
дымқыл ауамен араласып  адамға 
жағымды әсер береді. Көл суы минералды 
ресурстарға, йодқа, тұзға, химиялық эле-
менттерге бай. Көл суының денсаулыққа 
п а й д а с ы  з о р  е к е н і  м е д и ц и н а л ы қ 
тексерістермен дәлелденген. Кеңестік 
кезеңде Алакөлде «Ғарышкерлер үйі» 
жұмыс істеді. Ұшқыштар бойындағы 
радиациядан осы көлде демалу арқылы 
арылатын. 

Алакөл демалыс жағажайы қазір 
б а р ш а ғ а  ж а қ с ы  т а н ы с .  Д е м а л ы с 
аймағында жүргізілген соңғы жөндеу 
ж ұ м ы с т а р ы н а н  к е й і н ,  А л а к ө л д і ң 
көркіне көрік қосылып, жыл сайын 
демалушылардың қатары көбейіп келеді. 
Көл суы көптеген ауруларға ем. Адам 
денесіндегі қотырлар мен жаралар суға 
бірнеше рет сүңгігеннен соң жазылып 
кетеді. Мұнда жағаға жақын және тығыз 
орналасқан демалыс үйлері мен мейрам-

ханалар өте көп. Алакөлдің шипалы суын 
шетелдіктер де жақсы біледі. Бұл жерге 
Ресейден, Украинадан, Орталық Азия 
елдерінен адамдар көптеп келеді. 

Соңғы статистикалық көрсеткіштер 
бойынша көлдің Шығыс Қазақстан 
облысына қарасты аумағына был-
тыр 600-ден астам демалушар келіп 
ем қабылдаған. Бүгінгі күні келушілер 
саны 8,4%-ға артқан. Бұл республика 
көлемінде төртінші орында тұр деген 
сөз. Ал, соңғы үш жылда демалушылар 
саны 33 пайызға артқан. Қазіргі таңда бір 
кезеңде 33 мың адамды қабылдай алады. 
Демалушыларға көрсетілген қызмет 6 
млрд. теңгеге жетті.

Алакөл еліміздегі он үздік демалыс 
орындарының қатарынан саналады.  2019 
жылдың өзінде ғана Алакөлге 143 480 адам 
демалуға келген. Қазір жағалауда 12 мың 
орындық 175 демалыс базалары жұмыс 
істейді. Өңір әкімінің қолдауымен 2016  
жылдан бері Алакөл демалыс аймағын 
абаттандырып, жаңа  инфроқұрылымдар 
салуға обыстық бюджеттен 6 млрд. 
теңгеден аса қаржы бөлінді. Алдағы төрт 
жылда тағы да 30 млрд. теңге көлеміндегі 
6 инфроқұрылымдық жобаны іске асыру 
көзделіп отыр.

Биылғы жылы  «Жұмыспен қамту жол 
картасы – 2020» бағдарламасы бойынша 
туризмді дамыту үшін электр жүйесі 

мен су торабын салу және санитарлық-
гигиеналық құрылымдар салу сияқты 
үш жоба қосылды.  Сондай-ақ, Алакөл 
жағалауын жақсарту үшін облыстық 
бюджеттен қосымша дәретханалар, 
киім ауыстыратын орындар, ақпараттық 
сілтемелер, құтқарушылар мұнарасы 
және су көлігі тоқтайтын айлақ жасалды.

Кө л жаға ла уынд а   23 0  оры нға 
арналған төрт жұлдызды «Керуен Пла-
за» қонақ үй кешені мен ашық аспан 
астындағы 3700 көрерменге есептел-
ген Латвиядағы Юрмаладағыдай үлкен 
концерттер өткізуге мүмкіндік беретін 
«AlazoneArena» сахнасын салу бойынша 
инвестициялық жобалар іске асырылуда. 

Облыс әкімінің тапсырмасына сай 
көл жағалауында қазіргі заманға сай 
қонақ үйлерді салуға арналған жаңа 
инвестициялық аймақ айқындалды. 

ШҚО Туризм және сыртқы бай-
ланыстар басқармасы басшысы Ма-
рат Саятұлы Қабақовтың айтуынша, 
аталмыш аймақтағы жер телімдері 
и н в е с т о р л а р ғ а  б а й қ а у  ж а р и я л а у 
арқылы берілетін болады. Яғни, байқау 
жеңімпаздарына мемлекет тарапы-
нан жан-жақты қолдау көрсетілмекші, 
құрылыс жүргізу уақытына жер жалға, 
одан кейін жеке меншікке берілетін бо-
лады.

Бұдан басқа Д.Серікбаев атында-
ғы ШҚМТУ мамандарымен бірлесіп 
өткізілген зерттеулердің нәтижесінде 
Алакөл жағалауына жақын жерде ра-
донды су көзі табылды. Қазіргі таңда 

табылған судың құрамы қосымша зерт-
телуде. Аталған жай Алакөлде тек жазғы 
ғана емес, жыл бойындағы демалысты 
ұйымдастыруға мүмкіндік беретін бола-
ды.

Облыста бұдан да басқа туристік 
б а ғ ы т т а р  қ о л ғ а  а л ы н ы п  ж а т ы р .  
Шекаралық аймақтарда туристік жаңа 
маршруттар ашылмақшы. Оның бой-
ында арнаулы бағытты сілтеуші ескерт-
пелер ілінеді. «Марқакөл» қорығында, 
«Тарбағатай» және «Қатон-Қарағай» 
ұлттық паркінде шетелдерегідей үш тілде 
жазылып дайындалды.

IAMSTERDAM сайтының үлгісімен 
бүкіл ақпаратты беретін «Toureast.kz» атты 
облыстық туристік портал жаңартылды. 
Бұл сайтта 73 туристік маршруттар 
көрсетілген.  Соның ішінде ұлы Абайдың 
туғанына 175 жыл мерейтойын атауға 
негізделген бағытпен Жидебай Бөрліні 
де барып көруге болады. Сондай-ақ, 
былтыр облысты көлікпен аралайтын ар-
найы экспедиция ұйымдастырылды. Бұл 
бағытта Алакөл, Марқакөл, Зайсан көлі, 
Қатон-Қарағай ауданы, Риддер қаласы, 
Жидебай кешені қамтылды.

Туризм ісінде көпшілік мәдени іс-
шаралар ұйымдастыру да маңызды. Ол 
келушілердің көңілді демалуына үлкен 
әсерін тигізеді. Мысалы, жыл сайын 
Алакөл жағалауында «Алакөл алаулары» 
атты екі күндік фестиваль өткізіледі.  
Шомылу маусымының салтанатты түрде 
ашылуы да үлкен мерекеге айналады. Бұл 
Фестивальдар үлкен қызығушылық туды-
рып, оларға 5 мыңдай адам қатысты.  Оған 
Қазақстан өнер жұлдыздары шақырылып 
концерттік бағдарлама ұсынылды. Со-
нымен бірге түрлі спорттық ойын-
дар ұйымдастырылып, жеңімпаздарға 
сыйлық берілді. Мұндай ірі мереке-
лерге облыстағы балалар үйлерінің 
тәрбиеленушілері да шақырылады. 
Олар да өз өнерлерін ортаға салады. 
Одан бөлек «Үміт» балалар үйінің 
тәрбиеленушілеріне кәсіпкерлердің 
көмегімен бір жұма Алакөл жағалауында 
демалуға жолдамалар берілді. 

І ш к і  т у р и з м д і  н а с и х а т т а у 
мақсатында 10 пресс-тур өткізілді. Оған 
қазақстандықтармен бірге британдық 
ВВС телеарнасы мен халықаралық «Мир» 
телеарнасы қатысты. Осы іс-шарада 
аймақтағы туризм жайлы жасалған 
бейнетүсірілімдер аталған телеарналарда 
көрсетілді. Бұл біздің облыстағы туристік 
мүмкіндіктерді шетелдерге таныстыруда 
үлкен рөл атқарды десек болады.

Туризмді дамыту – тиімді табыс көзі. 
Сонымен бірге  елімізді, мәдениетімізді, 
өнерімізді, тарихымызды өзгелерге 
көрсетуге жол ашады. Шығыс Қазақстан 
облыстық әкімдігі алдағы уақытта да бұл 
бағытта белсенді жұмыс істей бермекші. 
А л ,  о н д а й  м ү м к і н д і к т е р  а й м а қ т а 
баршылық, тек соны уақтылы іске асыра 
білу қажет.

Бек МЫРЗАҰЛЫ

ТУРИЗМ –  
ТИІМДІ ТАБЫС КӨЗІ  
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Көрнекті 
мемлекет 

қайраткері, еліміздің 
бірнеше облысына, ауыл 

шаруашылығы саласының 
министрліктеріне басшылық 

жасаған Социалистік Еңбек 
Ері Еркін Нұржанұлы 

Әуелбеков тірі болғанда 
биыл тоқсан жасқа 

толар еді.

ЕШКІМГЕ ТАПТАТПАҒАН
ҰЛТ НАМЫСЫН 

К
өкшетаудан шыққан 
ж е ң і л  м а ш и н а л а р 
к о р т е ж і н і ң  а л ғ а н 

бағыты әуежай болатын. Об-
лыс басшылары Сарыарқаның 
і н ж у - м а р ж а н ы  Б у р а б а й ғ а 
қысқа демалысқа келген КПСС 
Орталық комитетінің бірінші 
хатшысы Леонид Ильич Брежнев 
пен зайыбы демалыстарының 
аяқталуына байланысты мемле-
кет басшысын шығарып салуға 
келе жатыр. Жылдамдығын 
бәсеңсітпеген кортеж бірден 
Л.И.Брежнев самолетінің жа-
нына барып тоқтады. Облыстық 
п а р т и я  к о м и т е т і н і ң  б ю р о 
мүшелері мен облыстың ла-
у а з ы м д ы  қ ы з м е т к е р л е р і 
жапа-тармағай машина-
ларынан тез түсіп, құдды 
әскерде жүргендей, самолет 
трапының жанына барып, сап 
түзеп тұра қалды.

Машинадан шыққан Ле-
онид Ильич асықпай басып, 
шығарып салуға келген облыс 
басшыларымен қоштаса баста-
ды. Олармен жылы шыраймен 
қоштасқан Леонид Ильич неге 
екені белгісіз Е.Әуелбековтің 
сол жағында тұрған обкомның 
екінші хатшысы В.Загорскийге 
қол бермей, бірден Ерекеңнің 
жанына барды да:

– Еркін Нұржанович, мәнді 
демалыс ұйымдастырғандарыңа 
рахмет. Ризамын. Жұмысыңа 
сәттілік тілеймін, алған осы 
бағытыңнан тайма!

Леонид Ильичті шығарып 
салысымен кабинетіне келген 
Еркін Нұржанұлы, Брежнев 
жолдастың «алған бағытыңнан 
тайма» дегенде нені меңзеді 
екен және обкомның екінші 
хатшысы В.Загорскийге неге қол 
бермей кетті деп ойға шомып 
отырғанда, кабинетке обкомның 
ауылшаруашылық саласын 
басқаратын хатшы Евгений Ми-
хайлович Золоторев кірді.

– Еркін Нуржанович, терең 
ойда отырған сияқтысыз, мен 
сізге кедергі жасаған жоқпын ба?

– Жоқ Евгений, мен Лео-
нид Ильичтің айтқан сөздері 
нені меңзеді екен және Василий 
Никоноровичке не себепті кол 
бермей кетті екен деп ойланып 
отырмын.

– Еркін Нұржанович, оған 
басыңызды қатырмаңыз. Егер 
білгіңіз келсе, оның мәнін 
екінші хатшыңыз Загорский-
ден сұраңыз. Жауабын сол ай-
тар. Күнде ол сіздің қай ауданға 
баратыныңызды аңдып оты-
рады. Сіз есіктен шыққанда, 
ол «тесіктен» шығып, демалып 
жатқан Леонид Ильичтің ма-
засын алумен болды. Менің 
ойымша ол «сарбазыңыз» күнде 
Бурабайға сізді  мадақтауға 
барды деп ойламаймын. Ар 
жағын өзіңіз де сезіп отырған 
шығарсыз.

Золотаревты шығарып са-
лысымен Ерекең өзіне тән тез 
шешім қабылдауға дағдыланған 
әдетімен Дінмұхамед Ахметұлы 
Қонаевты жалғайтын қызыл 
телефонға қол созды. Димекең 
де Әуелбековтің телефон соғуын 
тосып отырғандай, тұтқаны 
көтерісімен Ерекеңнің дауы-
сын бірден танып, – Еркін, 
жағдайларың қалай, Леонид 
Ильичті шығарып салдыңдар 
ма, көңіл-күйі қалай екен деген 
сұрақтарды қоя бастады.

–  К ө ң і л - к ү й і  ж а қ с ы , 
ризашылығын білдіріп қайтты. 
Менің сізбен ақылдасатын бір 
шаруам бар еді.

– Тыңдап тұрмын, айта бер, 
Еркін.

– Екінші хатшы Загорский 

Василий Никаноровичті басқа 
жұмысқа ауыстырсаңыз, ал олай 
болмаса мен жұмыстан кетемін.

Мән-жайдың бәрін тыңдап 
болған Димекең, өзіне тән са-
бырлы дауыспен:

–  Е р к і н  қ а з і р  ж ұ м ы с 
аяқталған кез, Загорскийдің 
мәселесін ертең шешем. Ол 
республикалық кәсіподақтар 
Кеңесіне хатшылыққа ауыса-

агрономы етіп тағайындады. Ал 
егін орағы кезінде совхоздың 
директоры басқа жұмысқа ауы-
сып кетуіне байланысты аудан 
басшылығы Еркін Нұржанұлын 
директордың міндетін қоса 
атқаруды тапсырды. Дәл сол 
кезде Ерекең бар жоғы жи-
ырма бес жаста болатын. Ол 
бірден шаруашылық жұмысына 
қызу араласып, өзінің білімі 
мен біліктілігін көпшілікке та-
ныта білді. Егін орағы табы-
сты аяқталып, шаруашылық 
жұмысын қорытындылаған 
облыс және аудан басшылары 
Еркін Әуелбековті совхоз дирек-

торы етіп бекітті.
Директорлық қызметке 

кірісімен Ерекең халықтың 
ә л е у м е т т і к  т ұ р м ы с ы н 
жақсартуды қолға алды. Тың 
игеру жылдары жаңа салынған 

үйлер сол кезде одақтас ре-
спубликалардан келген басқа 

ұлт өкілдеріне бірінші кезек-
те беріліп, өзіміздің қазақтар 
ш е т қ а қ п а й  қ а л а т ы н .  С о л 

көздері  іздестіріліп,  еңбек 
адамдарының күш-жігерін 
с о н д а й  ұ р ы м т а л  т ұ с т а р ғ а 
жұмылдыра білуінде еді. Өткен 
ғасырдың алпысыншы жылдары 
кадрларды таңдаудағы қоғамда 
қалыптасқан талап бойынша 
ұйымдастыру қабілеті бар, қай 
қызметте болсын өзін жақсы 
қырынан көрсете білген адал 
да ары таза адамдарға әрдайым 
жол ашық болатын. Ерекең 
Солтүстік Қазақстан облысын-
да істеген қысқа уақытта өзін 
сондай қырынан көрсете білді. 
Қарапайым халықтың арасында 
қызу еңбекте Еркін Әуелбеков 
қайнап пісті. Болмысындағы 
алғыр мінез де,  жан жақты 
іскерлік те, өжеттілік пен ерлік 
те, міне, осы тұста бой көрсетіп, 
ж а с  Е р к і н н і ң  а з а м а т т ы қ 
тұлғасын ерекшелендіре түсті.

Бар-жоғы сегіз жылға же-
тер-жетпес уақытта Ерекең 
осы облыстағы лауазымды 
қызметтердің бәрін жемісті 
атқарып шықты. 1961 жылы ол 

оларды ортақ іске жұмылдыра 
білуі жөнін дегі іскерлігі респу-
блика бас шылығына да жетеді. 
Отыз жастан жаңа ғана асқан 
Еркін Әуелбековті сол жыл-
дары Қазақ ССР Министрлер 
Советінің төрағасы болған 
М . Б е й с е б а е в т ы ң  ұ с ы н ы -
с ы м е н  а у ы л ш а р у а ш ы л ы ғ ы 
министрінің бірінші орын-
басары етіп тағайындайды. 
Осындай жауапкершілігі зор 
р е с п у б л и к а л ы қ  к ө л е м д е г і 
қ ы з м е т т і  а т қ а р у ғ а  Е р к і н 
Нұржанұлы тас түйін дайын 
еді. Әуелбеков бұл жұмысты да 
үйіріп әкетеді.

Тың игеру жылдары, әсіресе 
солтүстік облыстардағы кадр 
саясатының өрескел бұрмалануы, 
басқа ұлт өкілдерінің лауазым-
ды қызметтерге оңды-солды 
жаппай тағайындалуы кезінде, 
оның тегеурінді іс-әрекетімен 
азаматтық жігер таныта білуі 
екінің бірінің қолынан келе 
бермейтін батылдық. Өзінің 
бастығы министр Моторико-

ды. Бұдан былай жұмыстан ке-
тем дегенді мен естімейін. Сен 
сияқты іскер де батыл обкомның 
бірінші хатшыларын дереу даяр-
лап шығаратын менде инкубатор 
жоқ. Екінші хатшы болатын кад-
рды өзің таңдай бер.

Кабинетінде жеке қалған 
Ерекең күндегі әдетінше жұмыс 
аяғында үстел үстіндегі күнтізбе 
бетін аударып қараса, тамыз айы 
да жақындап қалыпты. Осы-
дан он жыл бұрын Ерекең өзі 
туып өскен Көкшетау облысына 
обкомның бірінші хатшысы бо-
лып сайланған екен. Ия, уақытта 
өлшем жоқ деген осы.

Есіне Мәскеудегі Тимирязев 
атындағы ауыл шаруашылық 
академиясын қызыл дипломмен 
бітіргеннен кейінгі еңбек жолын 
бастаған Солтүстік Қазақстан 
облысындағы «Марьевский» 
совхозы түсті. Оның алдында 
аудан басшылары Ерекеңнің 
Мәскеудегі Тимирязев академи-
ясын бітірген қызыл дипломын 
көріп, оны шаруашылықтың бас 

жағдайды байқаған Ерекең, ау-
ылдастарымен ақылдаса келе 
асарлық әдіске  көпшілікті 
жұмылдыра білді. Бүкіл ауыл 
болып, сенбі, жексенбідегі бос 
уақыттарын үй тұрғызуға ар-
нап, ылай илеп, саман құйған 
жігіттерге бас болып жүрген 
соң, қалған жұрт та тыс қалмай, 
ұйымшылдықтың арқасында 
бір маусымда қазақтар баспа-
наларын жақсартып алады. 
Осы деректерді маған айтқан 
Солтүстік Қазақстан облысының 
тумасы, «Қазақ» радиосында 
менің қарауымда істеген Жеңіс 
Ақпанбетов  ед і .  Ол Сәбит 
Мұқанов атамыздың «Ботагөз» 
романындағы Бәтес апайдың 
баласы болатын.

Е р к і н  Ә у е л б е к о в т і ң 
л а у а з ы м ы н ы ң  т е з  ө с у і  а ғ а 
ұрпақ өкілдерінің көз алдын-
да өтті. Оған бірден бір себеп, 
Ерекеңнің өзі жетекшілік ететін 
шаруашылық тұрғындарының 
әлеуметтік тұрмыстарын көтере 
білуі, өнім өндірудің қосымша 

Солтүстік Қазақстан облысы 
атқару комитеті төрағасының 
о р ы н б а с а р ы  қ ы з м е т і н е 
т а ғ а й ы н д а л д ы ,  с о д а н  с о ң 
облыстық партия комитетінің 
е к і н ш і  х а т ш ы л ы ғ ы н а 
жоғарылатылды, көп ұзамай 
облыстық атқару комитетінің 
төрағасы болып бекітілді. Осын-
шама лауазымды қызметтерді 
мінсіз атқарып, салауатты да 
салиқалы қалпынан айнымай-
тын Ерекеңнің тұлғасынан па-
расат пайымы және байыпты 
іскерлігі сезіліп тұратын. Облыс 
жұртшылығы Еркін Әуелбековті 
осындай қырынан тани білді. 
Осындай құрметке ие болу 
екінің бірінің маңдайына жазы-
ла бермес бақыт және ол әкесі 
Нұржанның қанымен, анасы 
Қалиманың ақ сүтімен дарыған 
өнегелі тәрбиеден болғаны хақ.

Жағымды жаңалық жер-
де жатпайды дегендей, Еркін 
Нұржанұлының басшылық тағы 
табандылығы мен дарын дылығы, 
адамдармен тез тіл табысып, 

мен иық қағыстыра жүріп, Ер-
аға қиқар мінезді министрді өз 
дегеніне көндіре білді. Оның 
бір дәлелі министр еңбек де-
м а л ы с ы н а  к е т к е н  к е з д е , 
министрдің міндетін атқара 
жүріп, министрліктегі жетекші 
екі басқарманың басшылығына 
қазақ кадрларын тағайындайды. 
Ерекеңнің билікке осылайша 
қазақ кадрларын тартып орна-
ластыруы, Жұмабек Тәшенев 
ағамыздың салып кеткен сүре 
жолының жалғасы деп бағаласақ 
болады.

Еркін Әуелбековтің ми-
нистр ліктегі кадр саясатына 
батыл араласуы сөзсіз министр 
Моторикоға ұнады деп айта ал-
маймыз. Ерте ме, кеш пе екі 
б а с ш ы н ы ң  б о л м ы с ы н д а ғ ы 
көзқарастар теке-тіресетіні анық 
еді. Е.Әуелбеков

б о л с а  т е о р и я л ы қ  ү з д і к 
білімін санаулы жылдарда озат 
тәжірибемен ұштастырып, 
біліктілігін іс жүзінде рефор-
матор екенін дәлелдеп үлгерді. 
Және қай жерде жүрсе де, 
қандай басшылық қызметте 
болса да өмір бойы ұстаз бо-
лып қызмет жасаған Нұржан 
әкесінің өсиет етіп айтып кеткен 
«Балам, қолыңда билік бола 
қалса, қарапайым адамдарға 
қамқоршы бола біл, ұлтыңның 
намысын ешкімге таптатпайтын 
бол» деген нақылын ешқашан 
естен шығармайтын. Сондықтан 
да болар Ерекең Қазақстанның 
д а м у ы  м е н  ұ л т ы н ы ң  ө с і п 
өркендеуіне үлес қосуды өмірлік 
мақсат етіп қойса, министр 
Моторико консерваторлық 
көзқарастан арыла  алмай-
тын және қазақ мамандарына 
менсінбей қарайтыны жасы-
рын емес еді. Еркін Нұржанұлы 
министрлікке келген бетте осы-
ны бірден байқайды. Ал ми-
нистр Моторико ашық айқасқа 
баруда Еркін Нұржанұлының 
білімпаздығы мен қиыннан 
қ и ы с т ы р ы п  с ө й л е й т і н 
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шешендігінен сескенетін еді. 
Сондықтан ол Д.Қонаевпен 
кездескен сайын Әуелбековке 
қамқоршы болғансып, оны 
өсіру керек екендігін жиі-жиі 
айтып жүретін. Екі басшының 
арасындағы тартыстың та-
мыр жайып кетуін қаламаған 
Димекең болашағынан үлкен 
үміт күттіретін Е.Әуелбековті 
Моторикоға жығып бермей, оны 
Қазақ ССР Астық өнімдері және 
құрама жем өнеркәсібі министрі 
етіп жоғарылатып жібереді.

Тың игеру жылдары Қазақ-
станның ауылшаруа шылығы 
мен өнеркәсібі зор қарқынмен 
дами бастады. Осыған орай 
Қазақстанға бет бұрып Ресей 
мен басқа республикалардан 
ағылған кадрларда есеп бол-
м а д ы .  Ә с і р е с е ,  с о л т ү с т і к 
облыстардағы жағдай еш сын 
көтермейтін қалге жетті. Мұндай 
келеңсіз көрініс сол жылдардағы 
республиканың бірінші басшы-
сы Димаш-аға Қонаевтың наза-
рынан тыс қалмады. Көкшетау 
облыстық партия комитетіне 
бірінші басшыны тағайындау 
кезінде, Дінмұхамед Ахметұлы 
үміткерлерді көп таңдамады. 
Ж а с  т а  б о л с а  б а с ш ы л ы қ 
қызметтің түрлі  сатысында 
ысылып үлгерген Әуелбековке 
ұсыныс жасады. Ұзақ жылдар-
дан бері Көкшетау облысында 
бірінші басшының басқа ұлттан 
болуына байланысты, жергілікті 
кадрлардың үнемі назардан тыс 
қалатынын, жас қазақ маман-
дарын өсіріп, шаруашылықтың 
түрлі салаларына орналастыру 
керектігін, оларға қолдан кел-
генше жағдай жасау қажеттілігін 
ескертті.

Бірінші басшылық қызметте 
ж ү р і п ,  Е р к і н  Н ұ р ж а н ұ л ы 
облыстың экономикасы мен 
ауылшаруашылығын респуб-
ликадағы алдыңғы қатарлы 
аймақтардың қатарына қосты, 
ұ л т т ы қ  к а д р л а р д ы ң  б і л і м 
алып, қызметтерінің өсуіне 

үнемі қамқорлық жасап отыр-
ды. Диқандар арасынан үздік 
жетістіктерге жеткен қазақ 
жігіттеріне Социалистік Еңбек 
Ері  атақтарын алып берді . 
Көптеген аупарткомның бірінші 
хатшылығы мен аудандық атқару 
комитеттері  төрағалығына 
жергілікті кадрлар тартылды.

Бұл арада ерекше атап өтетін 
жағдай,  Еркін  Нұржанұлы 
кадрларды іріктеуде тамыр-
таныстық немесе жекжаттық 
емес, адамның қабілеті мен 
іскерлігіне ерекше назар ауда-
ратын. Бұл принциптен Ерекең 
ешқашан ауытқаған емес. Ер-
ағаның осындай адал еңбегін 
облысқа демалуға ара-тұра 
келетін Леонид Ильич Брежнев 
те, республиканы ұзақ жылдар 
басқарған

Д и м а ш - а ғ а  Қ о н а е в  т а 
байқады, соған орай олар әділ 
бағасын берді де. Қырық бестен 
жаңа ғана асқан шағында Еркін 
Әуелбековке ұзақ жылғы жемісті 
еңбегі үшін Социалистік Еңбек 
Ері атағы берілді. Осындай жаста 
мұндай атаққа республикадағы 

обком хатшыларының бірде бірі 
жетпеген еді.

Ерекеңе Еңбек Ері атағы 
берілісімен, әсіресе Алматыда 
оның артынан пыш-пыш сөз 
айтушылар көбейді. Қазақтың 
«жақсы байқап сөйлер, жа-
ман шайқап сөйлер» дегені 
шындыққа айналды. Қонаевтың 
төңірегінде жүргендер жай 
сөйлеп емес, шайқап сөйлей ба-
стады, «елуге жетпей Еңбек Ері 
атағын алған Әуелбеков, енді бір-
екі жылдан соң екінші жұлдыз 
алса, өзіңді тағыңнан кетіреді» 
дегенді Димекеңе жеткізуге 
асықты, соған бар күштері мен 

қулық-сұмдықтарын салып 
бақты. Ақыры сол сөз тасу-

шылар өз ойлағандарына 
жетті.

Әуелбеков алдымен 
артта қалған Торғай об-
лысын көтеруге жіберілсе, 
жеті  жылдан соң Ер-
а ғ а н ы  « Қ ы з ы л о р д а 
облысының экономи-
касы мен әлеуметтік 
саласын көтеру үшін» 
деген дақпыртпен Сыр 
өңіріне жібереді. Мұның 
бәрі Алматыдағы ақ үйде 
жасалынған сценарий 

бойынша жүзеге асыры-
лып отырды.

Қ и ы н д ы қ т а н 
қаймықпайтын Әуелбеков 

үшін мұндай «тағайындау» оның 
жігеріне құм құя алмады. Қайта 
ол екі облыстың да проблема-
ларын шешудің жолдарын тап-
ты. Ал оның тәжірибесі бүкіл 
республикаға үлгі бола бастады.

Мысал ретінде, Қазақстан 
Компартиясы ХVI съезінде 
сөйлеген сөзінде Әуелбеков де-
легаттар назарын Қызылорда 
облысының не себепті үнемі 
артта қалып келгенін, оған ре-
спублика басшылығы тарапынан 
жеткілікті көңіл бөлінбегенін, 
уақыт талабына сай халқының 
90 процентін қазақтар құрайтын 
аймаққа ерекше назар аудару 
қажеттігін ашына жеткізді. Сол 
сыннан соң Алматыдағы сөз та-
сушылар өзара лауазым үшін 
таласудан, бірін-бірі көре алмау-
дан, ру мен жүзге бөлінушіліктен 
аса алмады.

Сол кезден бастап, біреулер 
Д . Қ о н а е в т ы ң  о р н ы н  б а с а р 
бірден-бір адам Әуелбеков десе, 
басқалары ондай жоспардың 
алдын алып, Ерекеңді Алматыға 
жолатпаудың түрлі қитұрқы 
амалдарын ойластырумен болды. 
Өкінішке орай, Димаш Ахметұлы 
да пендешілік танытып, оның 
қабылетін қоғам мен мемлекеттің 
мүддесіне пайдаланудың ор-
нына өресі төмен адамдардың 
жетегінде кетті.

Елдің экономикасы мен 

саяси жүйесін Горбачевше ре-
формалау барысында СССР 
Халық депутаттар съезіне ба-
ламалы кандидаттарды ұсыну 
басталды. Сол кезде республика 
басшылығындағы Г.Колбиннің 
орнына талас басталуына бай-
ланысты Е.Әуелбеков Алматыда 
жасалған сценарий бойынша 
Қызылорда облысынан СССР 
Халық депутаты болып, СССР 
Жоғарғы Кеңесінің аймақтық 
даму комитеті  төрағасының 
орынбасары қызметіне сайлау 
арқылы жіберіп тынды.

Мен өзім 1989-1991 ж.ж. 
аралығында қазақ радиосының 
М ә с к е у д е г і  С С С Р  Ж о ғ а р ы 
Кеңесінде парламент тілшісі 
болған кезде, комитет отыры-
сында оның мүшелері елдің, 
халықтың көкейтесті мәселелерін

шешумен емес, саяси ойынға 
беріліп, әркім өз көрпесін өзіне 
қарай тартумен айналысатынын 
байқадым. Қарақан бастарының 
қ а м д а р ы  ү ш і н  ғ а н а  т і р л і к 
жасаудың әрекеттеріне көңілі 
толмай жүрген Ер-ағаны талай 
кездестірдім.

Бір жолыққанда «мынандай 
күйімізбен елден айырылып, 
халықты тентіретіп жіберетін 
ш ы ғ а р м ы з »  д е п  і ш і н д е г і 
күйігін жасырмап еді. Шынын-
да да, көпшілікті ұшқыр ойы-
мен, өткір сөзімен, қонымды 
ұсыныстарымен өзіне қаратып 
алатын асыл ағаның осындай 
күйзеліс жағдайда жүргенін көру 
бізге әрі өкінішті, әрі ауыр еді.

…Бір топ қазақстандық жур-
налистер – Сарбас Ақтаев, Қажы 
Қорғанов бәріміз алғаш рет 
СССР Халық депутаттарының I 
сессиясына барғанда, алғашқы 
жолыққанымыз Мұхтар Шаханов 
болатын.

Мұқаң өзіне тән бауырмал-
дылығымен бәрімізді бауырына 
қысып, амандық саулық тан кейін 
біреуді іздегендей жан-жағына 
қарап алды да: «Ал жігіттер, 
ана жерде оқшаулау жүрген 
Ер-ағаға сәлем бергендерің 
жөн болар. Естеріңе салайын, 
мен халық депутаттарының 
бірінші съезінде әзер дегенде 
кезек алып, мінберден 86-шы 
жылғы желтоқсан оқиғасына 
байланысты ащы шындықты 
жан айқайыммен жеткізгенде, 
Қазақстанның 99 депутаты маған 
сырт қарап, амандаспай қойған. 
Сонда Ер-аға келіп: «Жарайсың 
Мұхтар, азаматтығыңды таныт-
тың» деп арқамнан қаққаны бар. 
Өзім жабырқау жүргенде, Ер-
ағаның осындай адамгершілігі 
маған үлкен әсер етті, – деп еді.

М е м л е к е т т і к  қ ы з м е т т і 
мінсіз атқара жүріп Әуелбеков 
өзін ары таза, дарынды басшы 
ретінде танытқандықтан болу 

керек, 1986 жылғы Алматыдағы 
желтоқсан көтерілісі кезінде ре-
спублика басшылығына кімдерді 
тағайындау жөніндегі  қазақ 
жастарының қолда ұстаған пла-
каттарында Еркін Әуелбековтің 
есімі бірінші аталған болатын.

Г . К о л б и н  Қ а з а қ с т а н н а н 
к е т і с і м е н  д е  о н ы ң  о р н ы н а 
қойылатын кадрлардың ішінде 
Еркін Нұржанұлының есімі жиі 
аталатын болды. Оның жолын 
кесу үшін арнайы тапсырма 
алғандар, Мәскеу мен Алматы 
арасын тоздырды. Сол жылда-
ры Қазақ ССР-ның Мәскеудегі 
тұрақты және өкілетті өкілі болған 
Серікболсын Әбділдин ағайды 
жолықтырып, осы мәселеге 
байланысты жөн сұрағанда бы-
лай деген еді: «Бұл адамдардың 
көбі мемлекеттің жұмысымен 
жүрген жоқ, бос тұрған лауа-
зым – Қазақстанның бірінші 
басшысына кімдерді қою немесе 
қоймау жөнінде арыз тасушылар» 
деп күле жауап беріп еді. КПСС 
Орталық Комитетінің адамдары 
Мәскеуге келіп түскен хаттар-
ды тексеруге мені шақыратын. 
Басты үміткерлердің ішінде 
Е.Әуелбеков, З.Қамалиденов, 
Н.Назарбаев, М.Сағдиев және 
М.Меңдібаевтар болды. Сол 
жақта жүріп,  мен сол арыз-
шағымдардың түгелін оқып 
шықтым. Кім жазғандарынан да 
хабарым бар. 

Мәскеуден егемен ел іне 
келген Ер-ағаны мұнда ешкім 
күтпеп еді. Сондықтан, біраз 
уақытқа дейін Ерекең жұмыссыз 
жүрді. Республикалық газеттерде 
«есімі бүкіл елге белгілі мемле-
кет қайраткері Еркін Әуелбеков 
не себепті жұмыссыз отыр, бұл 
дегеніңіз тәуелсіздігімізге дақ 
түсіретін жағдай ғой» деп дабыл 
қаққан мақалалар шыға баста-
ды. Ақыры, Ер-ағаға Президент 
кеңесшісі деген қызметі ұсыныла 
салды. Бірақ ол кісінің кеңесі 
ешкімге керек болмады.

Мен таңертең немесе кеш-
ке қарай Ер-ағаны көшеде жиі 
кездестіруші едім. Сөзге тартып, 
денсаулығыңыз қалай деген-
де «құдайға шүкір» деп, қысқа 
қайыратын. Шынында да, Ер 
ағаның сырқаттанып, ауруханаға 
түсті дегенін естіген емеспін. 
Арықша сымбатты келген тік бой-
ынан өзін-өзі күтіп ұстайтыны 
білініп тұратын. Тек қана өткір жа-
нарынан әлде бір сыртқа шықпай 
жатқан шер жатқандай көрінетін.

Еркін ағаның дүниеден озуы 
да кенеттен және жұмбақ күйінде 
қалды. Күлше жеңгеміздің аға 
қазасына байланысты айтқаны: 
«Ерекең ешқашан ауырып не-
м е с е  д ә р і г е р л е р г е  б а р ы п 
көрінбеп еді. Қаза болатын күні 
төртінші басқармаға қарасты 
е м х а н а с ы н ы ң  қ а й т а - қ а й т а 
шақырғанына барып, бір тісін 
емдетіп, укол салдыртқаны бар» 
дегені бір жұмбақтың шешілмей 
қ а л ғ а н ы н а н  с ы р  ш е р т і п 
тұрғандай.

М е н і ң  т в о р ч е с т в о л ы қ 
өмірімде кездескен жоғары лау-
азымды қайраткерлердің ішінде 
Ер-аға бәрінен де білімі мен 
біліктілігі, азаматтық келбетінен 
таймайтын дарындылығымен 
ерекшеленіп тұратын мемлекет 
қайраткері болды дер едім.

Әуелбековтің өнегелі өмірі 
мен азаматтық бейнесі  оны 
білетін барша жұрттың есінде 
мәңгілік сақталады деп ойлай-
мын. Қайран, Ер-аға, сағындық 
қой өзіңді…

Мейрам БАЙҒАЗИН,
Нұр-Сұлтан қалалық 

ардагерлер кеңесінің мүшесі
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ҚЫМБАТШЫЛЫҚ
ҚҰРСАУЫНАН ҚАШАН 
ҚҰТЫЛАМЫЗ?

« С ы н ы қ қ а  а й т а р  с ы л т а у » 
қашан да табылады, бар кінәні 
коронавирустың мойнына артқан-
мен, қоғамды қанқақсатқан одан 
да басқа – жемқорлық, импортқа 
тәуелділік, білім мен денсаулық 
сақтау және басқа да саладағы 
былықтарымыз бір басымызда 
жетіп артылады. Ресми деректер-
ге қарасақ, еліміздің экономи-
касына тікелей кері әсер еткен 
індет кесірінен Қазақстанда табысы 
ең төменгі күнкөріс деңгейінен 
аз  адамдар саны 5,7  пайызға 
артқан екен.Бұл жайлы статисти-
ка комитетінің дерегін зерттеген 
сараптамалық «Finprom» сайты ха-
барлады. Ал, 2019 жылы ең төменгі 
күнкөріс деңгейінен аз ақша алатын 
адамдар 4,2 пайызды құрағаны 
белгілі. Әрине, мұның бәрі тек қана 
ресми мәліметтер. Ал, шын мәнінде 
бұл көрсеткіш бірнеше есе жоғары 
екені белгілі,  оны қарапайым 
халық өз көзімен көріп, өз басынан 
өткеріп жатыр. 

Аталмыш ақпарат бойынша, 
кедейлер саны жағынан Түркі-
стан аймағы (12,8%), Солтүстік 
Қазақстан облысы (7,4%), Жамбыл 
облысы 6,9 пайызбен алда тұр. 
Әлеуметтік ахуалы жақсы деп сана-
латын Алматы мен Шымкент сияқты 
мегполистегі тұрғындардың табы-
сы да былтырмен салыстырғанда 
айтарлықтай азайған. Алматыда 
кедейлік деңгейі – 6,2 пайыз (был-
тыр екінші тоқсанда 2,6 пайыз), 
Шымкентте 6,4 пайызға (өткен 
жылы 3,1 пайыз) жеткен. Бірқатар 
зерттеушілердің мәлімдеуінше, 
Қ а з а қ с т а н д а  э к о н о м и к а л ы қ 
белсенділік төмендеп, коронавирус 
дағдарысының әсері қатты біліне 
бастаған тұста кедейлену барлық 
өңірде анық байқалған. Бүгінгі 
күні елімізде табысы күнкөріс 
деңгейінен аз 1,1 миллион адам бар 
екен.Тіпті осы толық емес деректің 
өзі қаншама адамдардың тапқаны 
тамағынан артылмайтынын, мына 
қымбатшылық жайлаған кезеңде 
қиналып жатқанын көрсетеді.

Жақында Үкімет отырысында 
қолданылған шаралардың бары-
сында елдегі азық-түлік бағасы 
жыл басынан бері 4,4 пайызға ғана 
қымбаттады деп айтылды. Ал сауда 
орындарында басқасын айтпағанда 
аса қажет азық-түлік тауарларының 
бағасы аспандап тұр. Ол жыл бойы 
әлсін-әлсін көтеріліп, онсыз да 
қалтасы жұқа халықтың сатып 
алу мүмкіндігін тым төмендетіп 
жіберді. Осыған қарап, ресми ста-
тистика мен нарықтағы бағамда 
тағы да әдеттегідей алшақтық пай-

«Жұт жеті ағайынды» деп қазақ атамыз бекер айтпаған екен. Қулық-
сұмдығы қырық қабат қытайлықтардан тараған коронавирус  бүкіл 
әлемді шулатып, «аспан асты елімен» көрші отырған біздің де іргемізді 
шайқап, қаншама адамдарымыздың өмірін жалмап кетті. Ковид 
қатері әлі де сейілген жоқ, енді болашағымыз балаларға ауыз сала 
бастады. Тіпті ауа-райын да дәлдікпен дұрыс болжай алмайтын біздің 
үкіметтік құрылымдардың алдынала, осыдан бірнеше ай бұрын 
айтқан  «көріпкелдігі» айна-қатесіз келетін түрі бар. Қазірдің өзінде 
балалардың да індет жұқтырып, екі баланың қайтыс болғаны жай-
ында хабар таратылды. Ол аздай «құс тұмауы» шығып, кей өңірлерде 
жылқылардың ауруға шалдыққаны айтылып жатыр. Жауынның 
аздығына байланысты мал азығының қоры мен биылғы егіннің 
шығымы да мәз емес...

да болғанын байқаймыз. Бағам 
деңгейін ресми түрде төмендетіп 
көрсеткеннен азық-түлік арзандап 
кете ме? Әдетте бізде жағымсыз 
ж а ң а л ы қ т а р д ы  ж а с ы р ы п ,  о ң 
өзгерістер орын ала қалса он рет 
айқайлап айтылатыны баршаға 
аян. Былайша айтқанда ашықтық 
жоқ, көп жағдайда құпия күйінде 
қалады. Ресми орындар өздеріне 
қолайлы мәліметті ғана халыққа 
ұсынады. Ал, «өтіріктің құйрығы бір 
тұтам» екені белгілі, ол кейін бәрібір 
ашылады. Солай болып жатса да 
үкіметтегілердің сол үшін беттері 
қызарғанын көрмеппіз. Бәлкім 
олар халықты дүрліктірмейік деген 
бағытты ұстанатын шығар. Бірақ 
жағымды өтіріктен ащы шындық 
артық емес пе? Бұл туралы мем-
лекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаев та айтқан болатын.

Кеңсесінен шыға бермейтін 
лауа зым дылардың азық-түлік 
бағасы жыл басынан бері 4,4 пайызға 
ғана қымбаттады дегеніне ешкім 
сенбесі белгілі. Бұл ақпарат тауарды 
күнделікті сатып жүрген сауда-
герлер мен оны тұтынушыларды 
таңғалдырғаны анық. Олардың ай-
туларынша, биылдың өзінде азық-
түлік құны орта есеппен алғанда 
кемінде 10 пайыздан аса қымбаттап 
кеткен. Сонда кімге сенеміз? Әрине 
күнделікті сауда жасап жүргендер 
мен тұтынушыларға. Дүкен мен 
базардың бетін айлап, тіпті жылдап 
көрмейтін жоғары лауазымдылар 
мен қалтасы қалың байлар бағаның 
б а с ы м ы з ғ а  ш ы ғ ы п  к е т к е н і н 
қайдан білсін? Олар сол баяғыша 
төмендегі қызметкерлердің бер-
ген есебіне имандай ұйып, соны 
ресми түрде жариялайды, сөйтіп 
қып-қызыл өтірікші болып шыға 
келеді. Осы жерде көпшіліктің 
көкейінде күдік тудырған мына 
бір мысалды айта кетсек артық 
емес шығар. Осы жақында Қасым-
Жомарт Тоқаев Үкімет басшысын 
қабылдап, биылғы қаңтар-тамыз 
айлары аралығындағы еліміздің 
әлеуметтік-экономикалық даму 
қорытындылары туралы есебін 
тыңдағанын білесіздер. Премьер-
Министр биылғы сегіз айда қайта 
өңдеу өнеркәсібіндегі өсім 3,3%-ға, 
машина жасау – 16,3%-ға, көлік 
құрастыру – 51,8%-ға, фармацев-
тика –34,1%-ға, жеңіл өнеркәсіп 
– 11%-ға, химия өнеркәсібі – 
3,1%-ға, дайын метал өнімдерін 
шығару – 18,8%-ға, сол сияқты 
ауыл шаруашылығындағы тұрақты 
өс ім  4 ,9% құрап,  азық-түлік 
өндірісінің көлемі 3,6%-ға артты 
деп есеп берді. Жыл басынан бері 

орындарының жұмысын бірнеше 
ай бойы тоқтатуға мәжбүр еткен 
пандемия біздің ел экономика-
сына оң әсер еткен секілді. Тіпті, 
экономикасы бізден әлдеқайда 
жоғары дамыған АҚШ-тың рес-
ми орындары елдегі өндіріс 6,3%, 
өнеркәсіп өнімдерін шығару 5,4%-
ға құлдырағанын айтып дабыл 
қағуда. Еуропадағы бақуатты мем-
лекеттер де өндірісіміз өлді деп 
көз жастарын көл етуде. Ал, бізде 
бәрі жақсы, әдеттегідей жоспар 
артығымен орындалып жатыр. 
Мынандай мәліметтерден кейін 
коронавирус бізге маса шаққандай 
әсер етпеген бе деп қаласыз.

« Қ а л а й  ж а з с а ң  д а  қ а ғ а з 
көтереді» деп ауылдағы бір ағамыз 
айтқандай, халыққа ресми мәлі-
меттің өзі емес, шынайы лайықты 
тұрмыстық жағдай қажет. Қағаз 
жүзіндегі жоспардың 500 пайызға 
орындалғанынан оларға келіп-кетер 
ештеңе жоқ. Қарапайым адамдарға 
ең қажеті – тұрақты жұмыс пен өмір 
сүруіне жетерлік еңбекақы ғана. 
Олар жер байлығына таласып, Лон-
доннан немесе Парижден баспана 
әперіңдер, астыма «Джип» көлігін 
мінгізіңдер деп жатқан жоқ.

Еңбек және халықты әлеумет тік 
қорғау министрі Біржан Нұрым-
бетовтің жылдың басында айтқа-
нындай, біздегі адамдардың орташа 
жалақысы 181 мың теңге бола-
ды екен. Ал, ең төменгі жалақы 
42,5 мың теңге. Сарапшылардың 
айтуынша, негізгі халықтың ба-
сым бөлігі саналатын қарапайым 
тұрғындардың айлық жалақысы 
көтеріп айтқан күннің өзінде 60-70 
мың теңгенің шамасында. Жұрттың 
бәрі жоғары жалақы алатындай 
мұнай саласында істеп немесе де-

путат не министр бола алмайды 
ғой. Мұндай айлықпен қалай өмір 
сүруге болады? Тұрмыстың төмен-
деуінің көптеген себептері бар. 
Соның бірі – күнделікті тұтынатын 
азық-түліктің тұрақты қымбаттауы. 
Оған жыл сайын көтеріліп тұратын 
коммуналдық төлемдерді де қосып 
қойыңыз. Сол кезде қарапайым 
а д а м д а р д ы ң  7 0  м ы ң м е н  қ а й 
жыртығын жамарын білмей қалары 
өзінен өзі түсінікті болады.

Әрине, елдегі  инфляцияға 

тауарға соншалықты көп сұраныс 
болмағаны белгілі. Бірақ, елдегі 
ауыр жағдайды ескермеген бағаның 
мұнша шарықтауына қарасақ, 
біздегі жабайы нарық ешқандай 
ережені ұстанбайтын сияқты. 
Зейнетақы немесе мемлекеттік 
қызметкерлердің айлығы көтеріледі 
деген сыбыс шығысымен-ақ сау-
да орындары бағаны көтеріп ала 
қоятынын көріп жүрміз. Оны нақты 
бақылауға алып жатқан ешкім жоқ. 
Жергілікті билік, осыған жауапты 
мекемелер жоғарыға жалған есеп 
беретінін осыдан-ақ көруге болады. 
Бағаның мұндай «еркіндігі» ешбір 
елде жоқ шығар.

Нарыққа енген соң бағаны 
мүлдем тұрақтандыру ешкімнің 
қолынан келмейді. Бірақ оны те-
жеу тетіктері болу керек. Онсыз 
жабайы сауда жайлап кетері анық. 
Үкімет тарапынан бірқатар шаралар 
қолданылғанмен нәтиже шамалы. 
Айталық, еліміз бойын ша өңірлерде 
тұрақтандыру қорлары жасақталған. 
Қ Р  С а у д а  ж ә н е  и н т е г р а ц и я 
министрі Бақыт Сұлтанов бұл 
бағытта қыруар қаржы жұмсалып 
жатқанын айтқан болатын. Азық-
түліктің мол қоры жасалғанын 
Премьер-министр де айтты. Мұның 
бәрі елді аш қалдырмаудың амалы 
екені түсінікті. Мәселе байлаусыз 
кеткен бағада болып тұрған жоқ па?

Әлемде экономикалық заңды-
лыққа қатысты «тауардың өзіндік 
құны» деген түсінік бар. Оған 
материалдық, адам күші, өндіруге 
кеткен уақыт сияқты шығындар 
кіреді. Одан кейін ғана қосымша 
қ ұ н  ө н д і р у ш і н і ң  п а й д а с ы н 
белгілейді. Бізде осы қосымша 
құн өз шегін жоғалтып алған. 
Екіншіден, ортада делдалдар өте 
көп. Мысалы, журналистік іс са-
пармен Екібастұзда болғанымыз 
бар. Алып орталықтан қуаттың бір 
киловаты сол кезде бір теңгеден 
шығады екен. Екібастұз қаласында 
4 теңге, қасындағы Павлодарда 6 
теңге. Ал Алматыда 11 теңге болды. 
Сонда электр қуатын олар пой-
ызбен тасып жатыр ма? Электр 
желілері бұрынғы кеңестік кезеңнен 
қалғандар. Ортадағы әрбір делдал 
бір теңгеден қосса да баға шарықтап 
шыға келеді. Сол сияқты ауылдан 
әкелген өнімнің иесі оны өзі ба-
зарда сата алмайды, табалдырығын 
да аттаттырмайды. Тағы да ортаға 
делдалдар кіреді.

Қа йда  б олс а  да  өнд ір і ске 
электр қуаты мен жанармай ауадай 
қажет. Тіпті ауылда да онсыз күн 
жоқ. Жер жырту, егін ору үшін де 
техникаға жанармай қажет. Ал, 
оның бағасы удай. Науқан кезінде 
тіптен көтеріліп кетеді. Мұнайлы 
ел болсақ та арзан жанармайға 
жарымай-ақ қойдық. Мұнай арзан-
даса да, қымбаттаса да жанармай 
бағасы бір түспейді. Өйткені оны 
өндірушілер шетелдіктер немесе 
өзіміздің монополистер. Оларға 
биліктің күші жетпейді. Қуат көздері 
қымбат болғандықтан өндіретін 
тауардың да бағасы көтеріледі. 
Тұрақтандыру қорларына мил-
лиардтап ақша құйғанша осы 
монополистер мен ортадағы дел-
далдарды оңтайландыру қажет. 
Мемлекет басшысы мекемелердегі 
қызметшілер санын қысқарту тура-
лы тапсырма берді. Енді біздегі сан-
сыз басы артық мекемелердің өзін 
қысқартуды қолға алған жөн. Бұның 
бәрі бір күнде, бір айда орындала 
салатын жұмыс емес. Оған уақыт 
керек. Ал, шыр айналған сағаттың 
тіліндей баға бір орында тұрмайды. 
Сондықтан, күнделікті тамағын 
әзер тауып жеп жүрген қарапайым 
тұрғындарымызға «қымбатшылық 
қамыты мойынымызды қанжоса 
етті» деуден басқа амалы жоқ...

Зейнолла АБАЖАН

корнавирустың әсері болғаны 
анық, оны ешкім жоққа шығара 
а л м а й д ы . Ұ л т т ы қ  э к о н о м и к а 
министрлігі Статистика комитеті 
мәліметтеріне сүйеніп «Azattyq 
Rýhy» хабарлағандай, ол шілде ай-
ында өткен жылғы осы кезеңмен 
салыстырғанда – 7,1% болған 
екен. Мысалы, биыл шілде ай-
ында азық-түлік тауарлар өткен 
жылмен салыстырғанда 11,3%-ға 
қымбаттаған. Ал, биылғы жыл ба-
сынан бері шілдедегі көрсеткіш 
бойынша жеміс-жидек – 21,3%, 
жармалар – 20%, қой еті – 11,8%, 
қант – 11,5%, ұн – 11%, көкөніс – 
10,8%, макарон өнімдері – 10,1%, 
сары май – 9,4%, жылқы еті – 
8,6%, сиыр еті – 7,6%, балық пен 
шай – 6,8%, шұжықтар – 6,1%, 
шошқа еті – 5,5%, сүт – 4,5%, нан 
– 3,8%, ірімшік – 3,3%, темекі 
ө н і м д е р і  –  8 , 8 % ,  м и н е р а л ь -
ды су – 8,5%, спирттік ішімдік 
– 5,5%,-ға қымбаттаған. Байқап 
отырғандарыңыздай, қарапайым 
халық ең жиі тұтынатын азық-
түлік, былайша айтқанда әлеуметтік 
маңызға ие тауарлар бағасы жыл ба-
сынан бері айтарлықтай көтерілген. 
Осы аталған пайыздардың ортақ 
көрсеткіші алдында біздегі ресми 
органдар айтқан 4,4 пайыздың 
маңайына да жоламайды. Яғни, 
министрлік пен халық есебі тағы 
да екі түрлі болып тұр. Сонда олар 
өздері жариялаған мәліметтерді 
қайдан алған?

Рас, нарық заңына сәйкес баға 
еркін болуға тиісті. Оған ешкімнің 
дауы жоқ. Демек, сұраныс бол-
са баға көтеріліп, сұраныс азайса 
баға төмен түсуі керек-ті. Панде-
мия кезінде жұмыссыз, жалақысыз 
қалған жұрт тарапынан кез келген 

мемлекеттік бағдарламалар аясында 
874 мың адам жұмыспен қамтылған, 
өткен жылмен салыстырғанда 
бұл көрсеткіш 82,1%-дан аса-
ды екен. Асқар Маминнің ай-
туынша, қабылданған шаралар 
нәтижесінде әлеуметтік маңызды 
тауарлар бағасынының артуын 
4,4% деңгейінде ұстап қалған. Бұл 
өткен жылдың көрсеткіштерімен 
салыстырғанда екі есе (8,7%) төмен 
көрінеді. 

Мына есепке қарасақ, өндіріс 
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Ақпараттық қауіпсіздік – ұлт қауіпсіздігі, неліктен қазақ-қытай шека-
расында орналасқан елді мекендерде қазақтың үні шықпай тұр?
Мәжіліс депутаттары қазақ-қытай шекараларында орналасқан 
елді мекендерде жергілікті тұрғындар қазақ радиоларын тыңдай 
алмайтындығына алаңдаушылық білдіріп, ҚР Ақпарат және қоғамдық 
даму министрі мен Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш 
өнеркәсібі министіне депутаттық сауал жолдапты. Аталған депутаттық 
сауалды бүгін Мәжіліс отырысында «Ақ жол» фракциясының депута-
ты Берік Дүйсембинов оқыған.

Ақпараттық қауіпсіздікті сақтау, оның 
әсерін азайту, тиісті қорғаныс шарала-
рын қолдану аса маңызды жәйт. Қазіргі 
уақытта ақпараттық технологияларының 
үрдісті дамуының кезеңінде 
киберқауіпсіздік анықтамасының мәнісі 
мен мағынасы арта түсетініне күмән жоқ. 
Интернет желісіндегі кибератакалық 
жағдайлар, әр-алуан спамдық шабу-
ылдар, вирустық бағдарламалар белең 
алғанын көріп отырмыз. Ал пандемия 
кезінде бұл үрдіс еселене түседі.

Қазақстан Республикасының Ақпарат және қоғамдық
даму министрі А. Ғ. Балаеваға,

Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және
аэроғарыш өнеркәсібі министрі Б. Б. Мусинге

Д Е П У Т Т Ы Қ  С А У А Л

Құрметті Аида Ғалымқызы!
Құрметті Бағдат Батырбекұлы!
Бүгінгі ақпараттық заманда, 

интернет, ұялы байланыс, теле-
дидар, радио қоғам өмірінің ең бір 
маңызды тетігіне айналды.  Со-
нымен қатар, әлеуметтік желінің, 
теледидар мен радионың маңызды 
мақсаттарының бірі – аудиторияға 
ақпарат таратумен қатар, саяси-
мәдени, идеологиялық тәрбие мен 
насихат жұмысын жүргізу екендігі 
де жасырын емес.

Сондықтан, еліміздің ақпарат-

Іс жүзінде кибершабуылдарға желідегі 
кез-келген заңсыз әрекеттерді, әлеуметтік 
желілердегі жеке бетті бұзудан бастап, 
үлкен деректерді ұрлауға дейінгі әрекеттерді 
жатқызуға болады.

Бұл тұрғыда мемлекет интернет кеңісті-
гінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша 
кешенді шаралар қабылдауда.

Бұған қарсы қолданатын қарапайым 
шаралар да, алдын ала болдырмау амалдары 
да әрқашан айтылып та, жазылып та жатыр.

Қазақстан азаматтары жеке деректерді 
сақтау кезінде өздерінің жеке қауіпсіздігін 
қамтамасыз етуде ерекше көңіл аудармай-
ды, интернетте ақпаратты орналастыру 
кезінде қарапайым қауіпсіздік шараларын 
ескермейді.

Сол себепті, интернет желісін қолдануда 
тәжірибесі аз қолданушыларға кеңестерді 
ұстанымға алу киберқауіпсіздікті сақтаудың 
ең маңызды жолы.

Ақпараттық қауіпсіздік дегеніміз, әдетте, 
үш маңызды қағиданы сақтауды білдіреді, 
олар құпиялылық, қолжетімділік және 
тұтастық. 

Интернеттегі копмьютерлік қауіпсіздікті 
қамтамасыз етудегі ұсыныстар болып:

- бағдарламалық жасақтама – опера-
циялық жүйелер, қосымшалар бағдарла-
ма лары, антивирустық және басқа бағдар-
ламалар үшін жаңартуларды үнемі орнату;

- лицензиясыз бағдарламалық қамтамасыз 
орнатуды болдырмау немесе расталмаған 
көздерден бағдарламалық қамтамасыз етуді 
қолданбау;

- басқа құрылғыларда маңызды деректер-
ге көшірмені үнемі жасау;

- интернетке қол жеткізудің қоғамдық 

тық қауіпсіздігін қамтамасыз ету, 
өзекті мәселелердің біріне айна-
лып, ұлттық қауіпсіздік санаты-
на жатқызу қажеттілігі туындап 
отыр.

Ата Заңымызда, әркімнің 
еркін ақпарат алуға және таратуға 
құқығы бар екендігін ескере оты-
рып, шетелдік бұқаралық ақпарат 
құралдарымен қатар, еліміздің 
бүкіл кеңістігінде әр азаматымызға 
қазақстандық ақпарат көздеріне 
қол жетімдігіне кепілдік жасау – 
мемлекеттің міндеті.

Алайда, бұл тұрғыда бүгінгі 
күнге дейін қазақстандық ком-
муникация желілері қамтымаған 
еліміздің аумақтары бар екендігін 
бәрі біле бермейді.

Мысалы, Алматы, Шығыс 
Қ а з а қ с т а н  о б л ы с т а р ы н ы ң 
Қытай шекарасына жақын орна-
ласқан кейбір аумақтарында 
қазақстандық не теледидар, не 
радио, не интернет ұстамайтын 
жерлер бар. Бірақ, Қытай жақтан 
қ а з а қ  т і л і н д е  р а д и о  с а й р а п 
тұрады.. Ал шекара маңындағы 
жергілікті халық тек қытай радио-
сын тыңдауға мәжбүр.

Тағы бір мысал келтірсек,  
Шығыс Қазақстан облысының 
Үржар ауданына табан тіреген кез-
келген азаматтың телефонына әп 
сәтте-ақ «Добро пожаловать в Ки-
тай! Пользуйтесь выгодными та-
рифами в роуминге!», «Activ при-
ветствует вас в Китае! Пользуйтесь 
выгодными тарифами в роумин-
ге» сипатты хабарламалар келіп 
түседі де, ізінше телефоныңыздағы 
Нұр-Сұлтан уақыты дереу Қытай 
уақытына өзгереді екен.

Осыған ұқсас жағдай, Өзбек 

ж ә н е  Р е с е й  ш е к а р а с ы н ы ң 
маңында да кездеседі.

Биыл ұлттық тәуелсіздігімізге 
табандай 29 жыл толады. Сон-
да 30 жылдай тәуелсіздіктің ба-
рысында ақпараттық, байла-
ныс жүйеміздің тәуелсіздігін 
қамтамасыз ете алмағанымыз 
ба? Халқымыздың, оның ішінде 
әсіресе жас ұрпақтың отаншылдық, 
патриоттық сана-сезімінің, ұлттық 
а р - н а м ы с ы м ы з д ы ң ,  ұ л т т ы қ 
қауіпсіздігіміздің тамырына бал-
та шабатын мұндай құбылысқа 
Ұлттық қауіпсіздік комитеті, Бас 

прокуратура және басқа да тиесілі 
мемлекеттік мекемелер неге назар 
аудармайды, неге тиесілі әрі табан-
ды іс-шара қабылдамайды

О с ы ғ а н  о р а й ,  « А қ  ж о л » 
ҚДП фракциясы ақпараттық 
қауіпсіздікпен және ұлттық сана-
сезіммен байланысқан жоғарыда 
баяндалған мәселелердің қалай 
және қашан шешілетіндігі жөнінде 
ақпарат берулеріңізді сұрайды.

Құрметпен,
«Ақ жол» ҚДП фракциясының 

депутаттары

ИНТЕРНЕТ КЕҢІСТІГІНДЕГІ САҚТЫҚ
 TÚITKIL

«Wi-Fi нүктелерін» ерекше қажеттіліксіз 
пайдаланбау;

- құпия сөздерді шифрланған түрде сақтау 
үшін құпия сөз менеджерін орнату;

- қарақшылық бағдарламалық жасақта-
маны пайдаланбау;

- көптеген Google Drive, Yandex, Mail.ru, 
iCloud резервтік көшіру қызметтерді пайда-
лану;

- және тағы басқалары табылады.
Ақпаратты деректермен жұмыс кезінде 

сақтық көшірме жасау – бұл ақпаратты сақтау 
құрылғыларында деректердің көшірмесін 
жасау процедурасын білдіретін деректерді 
сақтаудың сенімді әдісі.

Пайдаланушылардың киберқауіпсіздікті 
бұзуға күдік туындаған кезде қайда жүгіну 
туралы ақпаратты білуі маңызды. 

Бүгінгі күні ҚР Цифрлық даму, иннова-
ция лар және аэроғарыш өнеркәсібі ми-

нистр лігі (бұдан әрі Министрлік) «Кибер 
қал қан» тұжырымдамасын енгізу бойын ша 
жұмыс жүргізуде. Бұл ақпараттық-комму-
ни ка циялық технологияларды қауіпсіз пай-
да лануға бағытталған іс-шаралардың үлкен 
тізбесі.

Кибер қалқан – бұл тұтас шаралар 
кешені, ақпараттық қауіпсіздік саласын-

да мемлекеттік органдар іске асыратын 
аппараттық-бағдарламалық кешендер мен 
жобалар жиынтығы.

Қабылданған киберщит тұжырымдамасы-
ның іске асыру екі кезеңнен тұрады: бірінші 
кезең: 2017-2018 жылдар, екінші кезең: 2019-
2022 жылдар.

Тұжырымдамаға сай 2022 жылға дейін 
ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкес 
келетін акт өнімдерінің тізбесі болып табыла-
тын сенімді электрондық өнеркәсіп өнімдері 
мен бағдарламалық қамтамасыз ету тізілімі 
жүргізіледі. Максималды киберқауіпсіздікке 
қол жеткізу үшін бірқатар тапсырмаларды 
орындау қажет:

- халықтың киберқауіпсіздік қауіптері 
туралы хабардарлығын арттыру;

- осы салада дайындалатын мамандардың 
саны мен сапасын арттыру;

- «ақпараттық қауіпсіздік жүйелері» 
мамандығы бойынша жоғары және жоғары 
оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды 
даярлауға гранттарды ұлғайту;

- кәсіптік стандарттарға сәйкес білім беру 
бағдарламаларын жаңарту;

- ақпараттық технологиялар, ақпараттық 
қауіпсіздік саласындағы кәсіби стандарттар-
ды өзектендіру;

- халықаралық стандарттарды үндестіру, 
сондай-ақ ақпараттық-коммуникациялық 
технологиялар, ақпараттық қауіпсіздік 
және киберқауіпсіздік саласындағы ұлттық 
стандарттарды өзектендіру және әзірлеу;

-  к и б е р қ а у і п с і з д і к  с а л а с ы н д а 
қазақстандық компанияларды дамыту;

- ақпараттық қауіпсіздіктің жедел 
орталықтарын құру.

2020 жылдың шілде-тамыз айларында 
Қазақстан Республикасында халықтың 
ақпараттық қауіпсіздік қатерлері туралы 
хабардар болу деңгейін зерделеу бойынша 
халыққа әлеуметтік сауалнама жүргізілді.

Алынған сауалнама нәтижелеріне 
сәйкес 2020 жылдың базалық кезеңінде 
х а л ы қ т ы ң  а қ п а р а т т ы қ  қ а у і п с і з д і к 
қатерлері туралы хабардар болу деңгейі 
78%- ды құрайды, бұл алдыңғы жылмен 
салыстырғанда 106,1 пайызға өскенін 
көрсетеді.

Қорытындылай келе, киберқауіпсіздік 
саласындағы ахуалдың өзгеруіне ықпал 
ететін барлық факторларды ескере оты-
рып, пандемия жағдайындағы ақпараттық 
қауіпсіздікті сақтау мақсатында келесідей 
іс-шаралар кешенін іске асырған орынды:

- ақпараттық қауіпсіздік қатерлері ту-
ралы халықтың хабардарлығын арттыру 
бо йын ша профилактикалық іс-шаралар 
мен ақ параттық-түсіндіру жұмыстарын 
жандандыру.

- киберқылмыстардың жолын кесу, 
оның ішінде ақпараттық қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету саласында шаралар әзірлеу, 
мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру және 
бірыңғай талаптарды сақтаудың алдын 
алу, кәсіби стандарттарды қалыптастыруға 
жәрдемдесу жөніндегі жұмысты жалғастыру.

- азаматтардың жеке ақпараттарын 
заңсыз алу мақсатында бағытталған 
фишингтік шабуылдарды анықтау және 
жою мақсатында іс-шаралар жүргізу.

- лицензияланған бағдарламалық 
қамтамасыз етулердің қолжетімділігін 
арттыру, карантин және өзін-өзі оқшаулау 
кезеңінде Интернет желісіне ең жоғары 
жүктеме жағдайында үздіксіз жұмысты 
қамтамасыз ету болып табылады.

Ролан СЕРІКБАЕВ

АҚПАРАТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІК – 
ҰЛТ ҚАУІПСІЗДІГІ!
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ВОССОЗДАТЬ ПЕРВОНАЧАЛЬНУЮ 
ИСЛАМСКУЮ ОБЩИНУ?

В РК ХОТЯТ 
В мире обсуждают новые проекты Илона Маска, исследования 
генетиков, новые открытия ученых, будущее лазеров огромной 
мощности и другие прорывные проекты. В Казахстане обсуждают 
выступления по телевидению «салафитов», открытие новой мечети, 
похищения девушек согласно «древнему обычаю», проблему хид-
жаба и т.д. Потому что в политическую идеологию и науку мало кто 
верит, вот и приходится людям обсуждать вместо научных вопросов 
религиозные дела.

ОСНОВОЙ ПРОГРЕССА 
ЯВЛЯЮТСЯ ОБРАЗОВАНИЕ 

И НАУКА

Летом во время поминального 
обеда молодой имам долго говорил, 
что люди вспоминают бога, думают 
о загробной жизни только во вре-
мя похорон, когда из этой жизни 
уходят близкие. Об обязанностях 
мусульманина перед Аллахом, о 
намазах, посещении мечетей, что 
люди в этой жизни – лишь гости и 
их спасение в вере, молитвах и т.д. 

Его выступление было столь 
долгим и назидательным, что по-
сле него выступил преподаватель 
вуза и сказал, что многие великие 
представители казахского народа 
призывали к знаниям, в том числе 
и Абай. 

Действительно, Абай призывал, 
чтобы казахи постоянно учились, 
призывал к знаниям, науке: «Науку 
надо любить, как мать любит род-
ного сына. Тогда и наука ответит 
тебе взаимностью», «Не думай о 
выгоде, думай о чести, стремись к 
знаниям». Смысл его слов в том, 
что нельзя достичь высот, не освоив 
знания. Он подчеркивал, что из-
учать науки нужно для процветания 
своего народа. 

Ученых Абай называл самыми 
высоконравственными людьми: 
«Если бы не было ученых, мир бы 
распался», «Ученый и мыслитель 
– гордость человечества. Ими ста-
новятся те, у кого больше чувств 
и ума». 

По его мнению лишь ученые 
указывают человечеству путь к про-
грессу, основой которого являются 
образование и наука, помогают от-
личить истину от лжи, добро от зла, 
пользу от вреда.

Для Абая наука, просвещение, 
образование, обучение являются 
универсальными средствами для 
разрешения всех проблем чело-
вечества. Будто к сегодняшней 
молодежи, все более утрачиваю-
щей интерес к науке и все более 
проявляющей интерес бизнесу, 
обращены слова мудрого Абая: «Не 
для обогащения или приобретения 
других вещей, не ради дела, которое 
принесет тебе выгоду или положе-
ние в обществе, стремись к науке», 
«Невежество – отсутствие знаний, а 
без знаний ничего не приобретается 
в этом мире». 

Иными словами, мусульмане 
должны быть продвинутыми не 
только в теологии, но и в науке, об-
разовании, медицине, технологиях 
и т.д. У нас сегодня насчитывается 
около 3600 (!) мечетей, 84 из кото-
рых пустуют (результат беспорядоч-
ного строительства). 

В то же время за последние годы 
не построено ни одной большой 
библиотеки, научного центра, дома 

культуры, концертного зала, на-
ука финансируется очень слабо, не 
развито собственное производство 
и т.д. Возьмите любой бедный аул: 
нет ни дома культуры, ни спор-
тивного зала, ни библиотеки, одна 
старая школа, зато в самом центре 
новая мечеть!  

Здесь уместно привести от-
рывок из знаменитой речи пре-
мьер-министра Малайзии Махат-
хира Мухаммада на открытии 10-й 
сессии исламской конференции 
16 октября 2003 года. Говоря о 
причинах отставания мусульман-
ских стран в науке, образовании, 
технологиях, экономике и т.д., он 
сказал: «На половине пути развития 
исламской цивилизации появились 
новые толкователи ислама, ко-
торые стали учить тому, что при-
обретение мусульманами знаний 
означало лишь изучение исламской 
теологии. Изучение естественных 
наук, медицины и т.д. не поощря-
лось. В интеллектуальном смысле 
в мусульманском обществе начался 
регресс… Вместо этого мусульмане 
все более и более вовлекались в 
споры по незначительным вопро-
сам, таким, как: «соответствуют 
ли исламу узкие брюки и кепки с 
козырьком», «следует ли разрешить 
печатные машинки» и «можно ли 
использовать электричество при 
освещении мечетей». Мусульмане 
проспали промышленную револю-
цию». 

ИМАМЫ ДОЛЖНЫ 
ПОЛУЧАТЬ ХОРОШЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ
   
О наших имамах. Их проповеди 

не отличаются оригинальностью 
и глубиной, поэтому молодежь 
нередко слушает «салафитов», за-
рубежных лекторов, ищет ино-
странную литературу. Почему бы 
имамам не брать информацию 
из богатой культуры, литературы 
Степи, эпоса, не говорить богатым 
языком жырау и акынов? 

Почему бы им не учиться в 
обычных светских вузах страны (и 
за рубежом), чтобы хорошо разби-
раться в науках, медицине, новых 
технологиях, как советовал Махат-
хир Мухаммад? В противном случае 
мы можем проспать и четвертую 
промышленную революцию, как 
проспали третью…   

Сейчас в системе ДУМК ра-
ботают около 4 тысяч имамов. Из 
них всего 20 процентов имеют 
высшее образование. Среднее – у 
27 процентов, 54 процента имамов 
закончили специальные курсы. 
Специальные курсы! И эти люди 
несут ислам в массы…

Насколько серьезно стоит 
проблема хиджаба и насколько 
эффективно она решается? Пока 

Министерству образования и на-
уки удается держать ситуацию под 
контролем – законы позволяют от-
стаивать светский характер образо-
вания. Да и трудно представить дру-
гое решение в стране, где действует 
принцип отделения религиозных 
объединений от государства. 

Но «арабский» ислам уже зашел 
в вузы и школы нашего светского 
государства. Появились учителя и 
преподаватели, придерживающие-
ся канонов «чистого» ислама, много 
защитников арабского хиджаба, 
«салафитов». Все чаще звучат слова 
«по законам шариата должно быть 
так»... Разъяснения представителей 
ДУМК о том, что, согласно кано-
нам ислама, головы покрывают не 
девочкам, а девушкам при достиже-
нии половой зрелости, не возымели 
особого действия.  

Вообще, на мой взгляд, выбор 

религиозных предпочтений необ-
ходимо разрешать с достижения со-
вершеннолетия, а не с дошкольного 
возраста. Нужно внести в Закон «О 
религиозной деятельности и рели-
гиозных объединениях» соответ-
ствующее дополнение, касающееся 
воспитания маленьких детей вне 
религии. 

Ведь несвойственный казах-
ской Степи религиозный ради-
кализм отдельных родителей у 
нас дошел уже до того, что вместо 
знаний они прививают свои чадам 
религиозные представления и кон-
фликтуют с законами. Какая может 
быть дискриминация по религиоз-
ным признакам шестилетнего ре-
бенка, который пришел в светскую 
школу? Если родители хотят дать 
своим детям религиозное образо-
вание, то есть медресе, воскресные 
школы и т.д. 

Люди должны четко понимать, 
что государственных школ с ре-
лигиозным обучением не будет 
– у нас светское образование без 
гендерного разделения, и законом 
утверждена школьная форма без 
головных уборов. 

Конечно, дело не в хиджабах, 
бородах, коротких штанах, а в том, 
что за ними. В стране идет циви-

лизационный разлом, предпри-
нимаются попытки продвижения 
«арабского» ислама. 

Его сторонники говорят: «ислам 
есть ислам, нет его разделения». 
Но, как известно, у каждой страны 
свои особенности. Например, у 
казахов толерантный «степной» 
ислам органически сосуществовал 
с тенгрианством, с традиционной 
культурой и образом жизни; в ус-
ловиях кочевого уклада было мало 
мечетей – они открывались только 
в городах. 

За многие века был достигнут 
удачный симбиоз: без войн и по-
трясений многие элементы тен-
грианства, доисламские обычаи, 
особенности образа жизни вошли в 
«степной» ислам, в том числе вера в 
аруахов, почитание предков, при-
роды, свадебные, погребальные об-
ряды, открытое лицо женщин и т.д. 

В РК ХОТЯТ ВОССОЗДАТЬ 
ПЕРВОНАЧАЛЬНУЮ 

ИСЛАМСКУЮ ОБЩИНУ?
  
Теперь сравним салафитскую 

традицию: призыв мусульманской 
общины к возвращению к време-
нам праведных халифов и пророка 
Мухаммада, вернуться к истокам, к 
первоначальной исламской общи-
не, и что было привнесено в ислам 
за более чем тысячу лет его суще-
ствования, относится к так называ-
емым запрещенным новшествам. 
По этой причине салафиты не при-
емлют «степной» ислам, казахскую 
культуру и традиции, поскольку 
это не первоначальная исламская 
(арабская) община. 

Получается, в Казахстане хотят 
воссоздать первоначальную ислам-
скую общину?

И хотя последнее само по себе 
невозможно реализовать в ХХI 
веке, наши «салафиты» продолжа-
ют активно перенимать салафит-
ское учение, вплоть до внешних 
признаков и обычаев. 

В нынешних реалиях, когда 
салафизм становится опасным 
дестабилизирующим фактором в 
самых разных уголках планеты, 
власти Саудовской Аравии, откуда 

направились в «халифат» ИГИЛ 
более 3000 боевиков, все чаще за-
думываются о пересмотре статус-
кво. Ведь в этой стране существует 
салафитская оппозиция, и именно 
из нее идет поток добровольцев, 
отправляющихся воевать на сто-
роне террористов по всему миру.

Во всех этих странах есть свои 
религиозные противоречия, ра-
дикальные, экстремистские, оп-
позиционные течения ислама 
– зачем они нужны нашим има-
мам?! Не говоря о том, что много 
мечетей построили с помощью 
Саудовской Аравии, что давало 
возможность этой стране влиять 
на религиозную жизнь нашей 
страны, хотя это не повод пере-
нимать салафизм. В социальных 
сетях писали, что в наших «сала-
фитских» мечетях материально 
поощряли своих приверженцев, 
женщинам бесплатно раздавали 
хиджабы и т.д.

Исламское государство, по 
сути, продолжило салафитскую 
традицию призыва мусульманской 
общины к возвращению во вре-
мена праведных халифов и про-
рока Мухаммада. Но религиозная 
романтика закончилась, причем 
очень печально, в том числе и для 
некоторых наших граждан. Паде-
ние ИГИЛ стало отрезвляющим 
спуском с небес на землю, круше-
нием религиозных представлений 
и убеждений тех, кто верил в «ис-
ламский рай». 

А ведь у нас на государствен-
ном уровне отмечают религиозные 
праздники, для которых выделя-
ются выходные дни, официальные 
лица участвуют в религиозных 
съездах, мероприятиях, при от-
крытии религиозных сооружений, 
с помощью зарубежных государств 
или организаций строились мечети, 
церкви, синагоги, храмы, за рубе-
жом готовились священнослужите-
ли или приезжали многочисленные 
миссионеры и т.д. Т.е. на государ-
ственном уровне поддерживалось 
развитие и усиление религиозности 
населения, религиозное влияние 
из-за рубежа. 

Одно время велись разговоры о 
необходимости запрета салафизма 
в Казахстане, но дальше слов дело 
не пошло: мол, эта официальная 
религия Саудовской Аравии, как 
мы ее запретим? К примеру, у нас 
не распространен шиизм, но это не 
означает, что данная религия под 
запретом. 

Поэтому считаю, что речь долж-
на идти не о запрете как таковом, 
а о решении самой проблемы – 
салафизм появился в стране через 
имамов, получивших духовное об-
разование за рубежом...  

Дастан ЕЛДЕС
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Азаттык: Когда и почему вы 
переехали в Казахстан?

Владислав Тен: Я до 30 лет 
жил в Узбекистане. Врач по об-
разованию. Когда заканчивал 
институт, мне поступило пред-
ложение работать в международ-
ной южнокорейской клинике. 
Но для этого нужно было знать 
минимум английский, а макси-
мум корейский и узбекский.

Я, выросший и воспитанный 
в советской семье, кроме рус-
ского, других языков не знал. 
Английский в школе препода-
вали плохо, а узбекским языком 
я пренебрегал. Думал: зачем 
он мне нужен? Мол, Ташкент 
до сих пор русскоговорящий 
город. Кроме того, никто из 
моего окружения, корейцев, не 
знал узбекский. Но когда я вы-
учил английский, то спросил 
себя: а почему я не учу узбек-
ский? Рядом с узбеками живу и 
до сих пор не знаю языка. И я 
понял, что в моем сердце есть 
«менсінбеу» (в переводе с ка-
захского языка – «пренебреже-
ние»). Я был уверен, что русский 
язык – это центр Вселенной, а 
Москва – это столица мира. С 
детства в нас так вкладывали. 
Мы себя русскими считали. 
Когда я это переборол в себе, я 
полюбил узбеков и узбекский 
язык, который выучил в итоге.

Обучался по определенной 
технологии. За год выучил ан-
глийский и еще за год узбек-
ский. На следующий год задался 
вопросом: а почему я свой, ко-
рейский, не знаю? Помню, дед 
нас постоянно ругал, что мы не 
знаем родной язык. И я выучил 
корейский. Затем еще лучше его 
освоил, когда стажировался в 
Южной Корее.

Родители переехали в Казах-
стан за несколько лет до меня 
из-за плохой экономической 
ситуации в Узбекистане в эпоху 
Ислама Каримова (покойный 
президент Узбекистана – Ред.). 
Сначала я не хотел ехать, потому 
что к тому времени женился и 
работал врачом в Узбекистане. 
Все мои друзья были там, я уже 
хорошо знал узбекский. Мне 
было комфортно. Но с эконо-
микой становилось всё хуже, и в 
2010 году я переехал.

Азаттык: Зачем вы решили 
выучить казахский?

Владислав Тен: Как только я 
приехал, сразу решил выучить. 
Но я не знал, что у вас есть 
языковая проблема. Думал, ка-
захи говорят по-казахски. Хотел 
книги для обучения казахско-
му купить, а отец спрашивает: 
зачем тебе это? Мол, тут все 
по-русски говорят. Для меня 
это был шок! Но после того, 
как я прочел толстый учебник 
Бектурова (Шабкен и Ардак 
Бектуровы, авторы учебника 
«Казахский язык для всех» – 
Ред.), понял, что казахский – 
несложный и очень похож на 
узбекский. Это родственные 
тюркские языки.

Но потом меня затянула 

работа врача. Только в 2017 
году, когда открыл свой обучаю-
щий центр и хотел преподавать 
английский, я основательно 
взялся за казахский язык. Во-
первых, подумал я, это будет 
моя визитная карточка. Во-
вторых, он будет нужен в буду-
щем, если вдруг придется опять 
работать врачом. К тому же уз-
бекский опыт показал мне: если 
ты хочешь, чтобы тебя любили 
и уважали, нужно знать язык 
государства, где ты живешь и 
работаешь.

Азаттык: Как и за какое вре-
мя вы освоили казахский?

Владислав Тен: За год. При 
этом ни к одному учителю не 
ходил. Даже в среде языковой 
не жил, но всё равно освоил. 
Сам себе создал среду. Целыми 
днями слушал аудиоматериалы 
и как минимум шесть часов 
в день пребывал в казахском 
языке. Выучил всю базовую 
грамматику, лексику, фонетику 
казахского и в конце понял, что 
проблема сложности казахского 

экономической нужды выучить 
казахский язык. Всем комфор-
тно на русском общаться. С ка-
ким бы акцентом и ошибками я 
ни говорил, казахи аплодируют 
мне. Но как только казах так 
сделает, то такое раздувается. 
Да, мне приятно, но мне боль-
но за казахов, которые хотят 
знать казахский, но боятся сло-
во сказать. Общество зачастую 

са языка межнационального 
общения?

Владислав Тен: Да, говорят, 
если русский убрать, казахский 
начнет развиваться. Я в этом 
плане не приверженец ради-
кальных решений. Считаю, что 
русский язык вообще трогать 
не надо. Если он потеряет со 
временем свою надобность, сам 
уйдет. А сейчас это просто меха-
низм, которым мы пользуемся. 
Если ты настоящий патриот 
своей страны, то в первую оче-
редь должен поддерживать лю-
бые начинания русскоязычных 
казахов, которые хотят учить 
казахский язык. Я считаю, что 
языку можно научить, если при-
менять правильные технологии. 
Казахи, не знающие родной, 
потому что учились на русском, 
сейчас как пациенты. Надо им 
помочь, а не относиться с пре-
небрежением. Я не видел ни 
одного казаха, который не хотел 
бы знать свой язык. Конечно, 
есть чиновники и депутаты, 
которые плохо знают язык и 
позорят себя по телевизору. Им 
нет никаких оправданий. Они 
должны были найти возмож-
ность выучить казахский.

Но опять-таки возникает 
вопрос: а есть ли хорошие и эф-
фективные технологии для это-
го? Мне много раз жаловались, 
в том числе казахи, что хотели 
учить язык, но его так плохо 
объясняют и преподают, что 
любое желание пропадает. При 
этом смотрят на обучающихся 

пренебрежительно. Мол, ты 
«шала казах». Но он ведь такой 
же казах, как и знающий казах-
ский язык. Просто он жертва 
историко-политических обсто-
ятельств, и его надо поддержать.

Азаттык: Что вы имеете в 
виду, когда говорите о необхо-
димости «перепрошить» мозг, 
чтобы выучить язык?

Владислав Тен: Например, 
берем конструкцию на русском 
«Я хочу поехать в Америку». 
Русскоязычный человек в дан-
ном случае использует глагол 
«хотеть». В казахском тоже есть 
такой глагол «қалау», но каза-
хи не говорят: «Мен Америқаға 
баруды қалаймын», а говорят: 
«Америқаға барғым келеді». Та-
кие вещи абсолютно непонятны 
тем, кто не владеет казахским. 
Когда мозг думает на русском, 
его нужно перестроить. Казах 
мыслит следующим образом: он 
не «хочет» поехать, а к нему «при-
ходит желание» поехать. Напри-
мер, по-казахски говорят «істеп 
жүрмін, тұрмын, отырмын, жа-
тырмын». Если прямо переводить 
на русский, то звучит как делаю 
«ходя, стоя, сидя, лежа». Русско-
язычный это сразу не поймет. 
Я объясняю технологию языка, 
«перепрошиваю» мозг. После 
своей прокачки я рекомендую 
заниматься по методике Каната 
Тасибекова (автор книги «Ситу-
ативный казахский» – Ред.) для 
улучшения разговорных навы-
ков. Сейчас пишу свой учебник.

Азаттык: Что, на ваш взгляд, 
нужно сделать, чтобы казах-
ский эффективнее развивался 
в стране?

Владислав Тен: Если мы 
бьемся за «Рухани жаңғыру» 
(«Модернизация обществен-
ного сознания» – госпрограм-
ма, провозглашенная руковод-
ством Казахстана в 2017 году. 
– Ред.), то ее (модернизацию) 
нужно начинать с казахского. 
Мы должны быть солидарны в 
том, что все обязаны знать госу-
дарственный язык. Мы должны 
обучать казахскому, а не застав-
лять говорить на нем. Нужно 
интересно обучать казахскому в 
школах. Учителя должны быть 
сильными и «гореть». Таких 
единицы. Но я не обвиняю их, 
учитывая их жалкие зарплаты.

Rus.azattyq.org

МЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СОЛИДАРНЫ В ТОМ, 
ЧТО ВСЕ ОБЯЗАНЫ ЗНАТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК

39-летний уроженец Узбекистана Владислав Тен десять лет назад пе-
реехал в столицу Казахстана, где сначала работал врачом, а затем стал 
преподавать языки, в том числе казахский. Тен рассказал Азаттыку, 
как ему удалось за год выучить новый язык и какой он видит ситуацию 
с языками в стране.

Владислав Тен, руководитель языкового центра 
LINGVA TEN в Нур-Султане

раздута. Что, мол, казахский 
богатейший в мире. Не спорю, 
конечно, он богатый язык, но 
это не значит, что он богатей-
ший в мире. Все языки богаты 
и уникальны. В казахском нет 
ничего особенного, чего нет в 
других языках.

Мне кажется, здесь больше 
присутствует психологический 
комплекс. Потому что в стране 
есть когорта людей, которые 
не владеют казахским, и надо 
было возвысить язык, чтобы 
его начали уважать. А это не 
нужно языку. Нужно развивать 
технологии, которые помогут 
преподавать казахский как ино-
странный. Именно для людей, 
которые его не понимают и 
плохо на нем мыслят. Напри-
мер, для тех же русскоязычных 
казахов.

Я понял, что за 30 лет неза-
висимости нормальных техно-
логий в стране на самом деле 
нет. Я пока не видел здесь ни 
одного взрослого человека, ко-
торый с нуля выучил бы ка-
захский. Потому что у нас нет 

агрессивно настроено против 
незнания казахского.

Азаттык: Как вы относитесь 
к петиции, которую иницииро-
вали в Сети, с требованием вне-
сти поправки в Конституцию, 
чтобы лишить русский стату-



14 www.qazaquni.kz
№38 (908) 12.10.2020 jylLınıa jıznı    

В нынешнем году исполняется 
185 лет со дня его рождения. При-
рода наделила его феноменальны-
ми способностями, однако судьба 
к нему была немилостива, отпустив 
всего лишь неполных 30 лет жизни. 
Тем не менее, за это короткое вре-
мя он сумел сделать столь много, 
что его труды составляют 6 томов, 
а в виде отдельного тома были из-
даны его художественно-графиче-
ские рисунки.

К сожалению, в опублико-
ванном правительственном рее-
стре юбилейных дат на 2020 год 
имя Шокана не значится. По-
видимому, посчитали, что это не 
круглая дата. Но ведь Шокан Уа-
лиханов не рядовой человек и даже 
не просто известная личность, а его 
жизнь и деятельность – это целое 
природное явление, феномен. Чем 
дальше уносит нас река времени от 
дня рождения Шокана, тем ярче 
видится нам подвиг, совершенный 
этим юным дарованием, оставив-
шим после себя бесценное научное 
наследие.

Во-первых, нас поражает то, 
как за 12 лет – с 1853 года, после 
окончания кадетского корпуса, 
до своей кончины в апреле 1865 
года – он сумел постичь столько 
знаний, написать столько научных 
трудов. Во-вторых, еще больше не-
постижимо уму, как и почему после 
нескольких встреч и бесед с ним, 
20-летним юношей, великий писа-
тель Федор Достоевский написал 
следующее: «Письмо ваше, добрый 
друг мой, передал мне Александр 
Николаевич. Вы пишете мне, что 
меня любите. А вам объявляю без 
церемонии, что я в вас влюбился. 
Я никогда и ни к кому, даже не ис-
ключая родного брата, не чувство-
вал такого влечения, как к вам, и 
бог знает, как это сделалось» (ЧЧВ, 
т. 5, с. 176).

После успешного завершения 
путешествия в Кашгарию Шокана 
вызывали в Петербург для отчета 
о поездке. Прежде чем ехать туда, 
он основательно переработал все 
привезенные им оттуда записки. 
Только после этого Шокан Уали-
ханов в начале 1860 года прибыл 
в столицу империи, где пробыл 
до мая следующего года. Здесь он 
не только встретился с прежними 
друзьями – Ф. Достоевским, Г. 
Потаниным, но и обрел много но-
вых. Одним из них был известный 
ученый академик Н. Веселовский, 
под редакцией которого в 1904 году 
был издан первый сборник трудов 
Шокана. 

Восторженно отзываясь о Шо-
кане, он писал: «Как блестящий 
метеор промелькнул над нивой 
востоковедения потомок киргиз-
ских ханов и в то же время офицер 
русской армии Чокан Чингисович 
Валиханов. Русские ориенталисты 
единогласно признали в лице его 
феноменальное явление и ожидали 
от него великих и важных открове-
ний о судьбе тюркских народов, но 
преждевременная кончина Чокана 
лишила нас этих надежд. Он умер, 

Наш славный земляк, чингизид, потомок славного хана Абылая Шокан 
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не достигнув и 30-летнего возрас-
та» (ЧЧВ, т. 1, с. 179).

Это сравнение известного пе-
тербургского ученого справедливо 
лишь отчасти. Ибо хотя жизнь 
Шокана была до обидного коротка, 
но его творческое наследие непод-
властно времени, оно, как яркая 
звезда, продолжает освещать «ниву 
востоковедения» и теперь. Труды 
его не потеряли свою актуальность, 
сохранили научную ценность. По 
крайней мере, можно с уверенно-
стью сказать, что и сегодня ни один 
серьезный исследователь истории 
Казахстана и Центральной Азии 
не может обойти имя Шокана Уа-
лиханова.

Теперь кратко остановимся 
на словесном портрете Шокана 
Уалиханова. Кроме фотографий и 
автопортрета имеется несколько 
текстовых описаний его внеш-
ности. Это прежде всего статья 
Н. Ядринцева «Воспоминания о 
Чокане Валиханове», в которой 
он писал: «После совершения им 
сенсационной с риском для жизни 
поездки в закрытую для европей-
цев Кашгарию в 1860 году он был 
приглашен в столицу империи 
Санкт-Петербург для отчета об 
этом путешествии. Он был еще 
молодым человеком, шел 25-й год 
со дня рождения. Чокан еще не был 
лишен юношеского желания вы-
глядеть более представительным».

Далее Н. Ядринцев писал: «На 
Невский в известный час он вы-
ходил гулять непременно с портфе-
лем. На самом деле он вел рассеян-
ную жизнь, как я заметил, и рядом 
с интеллигентностью в нем был 
лоск и шик гвардейского офицера. 
С киргизским лицом и тонкими 
чертами, небольшими усиками он 
не представлял монголообразного 
безобразия, лицо его напоминало 
миловидного образованного ки-
тайца. Зато стройная фигура его 
и манеры были необыкновенно 
изящны, в них было что-то жен-
ственное, ленивые движения его 
придавали ему вид европейского 

сибарита и денди. Все это 
производило впечатление, 
узенькие глаза его сверка-
ли умом, они смотрели как 
угольки, а на тонких губах 
всегда блуждала ирониче-
ская улыбка, это придавало 
ему нечто Лермонтовское и 
Чайльд-Гарольдское. Разговор 
всегда отличался остроумием, он 
был наблюдателен и насмешлив, 
в этом сказывалась его племен-
ная особенность. Под влиянием 
образования эта особенность у 
Валиханова получила расцвет. 
Она получила характер сатиры и 
гейневского юмора. Острил он 
зло, я редко встречал человека с та-
ким острым, как бритва, языком» 
(ЧЧВ, т. 1, с. 95–96).

«Монгольская раса, – отмечал 
близко знавший Шокана С. Капу-
стин, – вообще некрасива, но Чо-

кан был донельзя привлекателен, 
скажу, даже красив, несмотря на 
ярко выраженный в его физионо-
мии чистый монгольский тип (чер-
ные густые прямые волосы, узкие 
черные глаза, маленький, немного 
вдавленный нос – все в нем было 
монгольское). Но все черты его 
лица говорили в его пользу, свиде-
тельствовали о доброте, мягкости, 
все в нем было крайне симпатично, 
тянуло к нему» (ЧЧВ, т. 5, с. 409).

В выборе научных пристрастий 

Шокана важную роль сыграл П. 
Семенов-Тян-Шанский, который 
в 1856 году, будучи в Омске, об-
ратил внимание на двух молодых 
людей. Об этом он в своих вос-
поминаниях писал так: «Во вре-
мя краткого моего пребывания 
в Омске я успел познакомиться, 
хотя еще довольно поверхност-
но, с лучшими деятелями города. 
Особенно внимание мое обратили 
на себя два талантливых молодых 
офицера, незадолго окончивших 
курс в Омском кадетском корпу-
се, которые сами искали случая 
познакомиться со мной. Один из 
них, родом казак, поразил меня не 
только своей любознательностью 
и трудолюбием, но и необыкно-
венной, совершенно идеальной 
душевной чистотой и честностью 
своих стойких убеждений; это был 
прославившийся впоследствии как 
путешественник и исследователь 
Сибири и Центральной Азии Гри-
горий Николаевич Потанин.

Другим лицом был Чокан Чин-
гисович Валиханов. Киргиз родом 
из Средней орды, он был внуком 
последнего киргизского хана Валия 
и правнуком знаменитого Аблай-
хана, потомка Чингисхана. Его 
мать была родной сестрой Митри-
дата киргизского народа – Кенеса-
ры Касымова. (Здесь он ошибался, 
мать Шокана была родной сестрой 
Мусы Шорманова. – Авт.). Родная 
его бабка по отцу – вдова хана Ва-
лия – со своими детьми оставалась 
верной России в то время, когда 
остальные сородичи, дети хана Ва-
лия от первого брака и его братья, 
не хотели признавать того, что хан 
Валий принял русское подданство. 
Александр I с большим вниманием 
отнесся к вдове хана Валия и велел 
выстроить ей первый в киргизской 
степи дом, в котором и родился Чо-
кан Валиханов. Обладая совершен-
но выдающимися способностями, 
Валиханов окончил с большим 
успехом курс в Омском кадетском 
корпусе, а впоследствии уже в Пе-
тербурге под моим влиянием слу-
шал лекции в университете и так 
хорошо освоился с французским 
и немецким языками, где сделал-
ся замечательным эрудитом по 
истории Востока, и в особенности 
народов, соплеменных киргизам. 
Само собой разумеется, что я почел 
долгом обратить на этого молодого 
человека особое внимание гене-
рала Госфорта и по возвращении 
моем из путешествия в Тянь-Шань 
подал мысль о командировке Ва-
лиханова в киргизской одежде с 
торговым караваном в Кашгар, что 
и было впоследствии осуществлено 
Валихановым с полным успехом» 
(ЧЧВ, т. 5, с. 241–242).

В Петербург Шокан ехал с на-
мерением поступить на восточ-

ный факультет университета, 
но, посетив лекции многих 

преподавателей, отказался 
от этой мысли. Вот как 
объясняет причину от-
каза поступать в уни-
верситет Н. Ядринцев: 
«После возвращения из 
Кашгарского путеше-
ствия Чокан приехал 
в Петербург, где был 
с большим любопыт-
ством принят в уче-
ных обществах, но сам 
остался очень недово-

лен сухим, казенным от-
ношением к науке петер-

бургских ориенталистов. 
Это впечатление оттолкнуло 

его от университета» (ЧЧВ, т. 
5, с. 277). 

Однако он по совету П. Семе-
нова продолжал посещать лекции 
отдельных одаренных ученых, 
таких как Н. Костомаров, В. Ве-
льяминов-Зернов, В. Григориев. 
Среди новых знакомых, с которы-
ми Шокан часто встречался, были 
и официальные лица, высокие 
чиновники: министр иностранных 
дел князь А. Горчаков, граф Н. 
Игнатьев, директор Азиатского 
департамента, военный министр Д. 
Милютин и другие.

Сообщение о своем путеше-
ствии в тогда еще неведомую Каш-
гарию Шокан сделал 4 мая 1860 
года, где присутствовали не только 
ученые, но также многие высоко-
поставленные чиновники. Он был 
представлен царю Александру I. 
В повелительном указе царя от-
мечалось: «В воздаяние отлично-
усердной службе по армейской 
кавалерии поручика султана Чока-
на Валиханова, оказанной им при 
исполнении возложенного на него 
поручения, сопряженного с уси-
ленными трудами, лишениями и 
опасностями…» он был произведен 
в штабс-ротмистры и награжден 
орденом Святого Владимира.

Вот что еще хотелось отметить. 
Одно то уже непостижимо, говоря 
словами Достоевского, «бог знает, 
как это сделалось», что Шокан, до 
мозга костей азиат, в глазах близ-
ких товарищей выглядел европей-
цем. Ответ на этот риторический 
вопрос мы находим в высказыва-
ниях его друзей. 

В письме к Шокану Федор До-
стоевский писал: «Вы первый из 
Вашего племени, достигший обра-
зования европейского», ему вторит 
Г. Потанин: «Как бы невольно для 
всех товарищей, в том числе для 
меня, он был «окном в Европу». 

Следовательно, дело в том, 
что юноша из азиатской глубинки 
настолько овладел европейским 
образованием и культурой, что 
окружающие видели в нем евро-
пейского денди. В то же время, как 
отмечают все без исключения его 
современники, Шокан любил свой 
народ, страстно желал служить ему 
так, чтобы облегчить его участь, в 
этом он видел смысл своей жизни.

В этой статье мной приведены 
высказывания далеко не всех со-
временников, с кем Шокан Уа-
лиханов был в дружбе или близко 
общался. Но думаю, что из вос-
поминаний перечисленных лиц 
можно, по крайней мере, сделать 
следующее заключение: короткая, 
но яркая, наполненная творчески-
ми исканиями жизнь «гениального 
юноши», как часто называли Шо-
кана Уалиханова его современни-
ки, достойна подражания нашей 
сегодняшней молодежи.

Кадыржан АБУЕВ, 
доктор исторических наук 
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ҚАЛАМГЕР 
Ж а қ с ы б а й  Б а я н ұ л ы м е н 

таныстығым 2001 жылы баста-
лып, содан бері тығыз байла-
ныстамыз. Алдымен туған ау-
ылы Тауағаштың жанашыры 
болып, жекешелендіру кезінде 
таланудан қорғап қалған аза-
мат деген жақсы атын естідім, 
кейін қаламы жүйрік жазушы 
екенін білдім. Осы күнге дейін 
он екі кітабы шыққан екен. Біз 
танысқан кезде «Бітеу жара», 
«Тауағаш деген ел едік» де-
ген кітаптар жазған еді. Кейін 
қаламы жүйрік жазушы екенін 
дәлелдеген «Өзгеленді  бұл 
ғалам», «Абылайдың ақ үйі», 
«Күзде  гүлдеген алмалар», 
«Бұралаң заман» деген кітаптары 
шықты, бәрін оқыдым. Ойы 
т е р е ң ,  ж а н -  ж а қ т ы  б і л і м і 
бар, тынымсыз еңбектің ада-
мы екенін байқадым. Мұның 
сыры еліміздегі екі универси-
тетте – ҚазМУ және ҚарМУда 
оқып, филолог және экономист 
мамандығын алып шыққан, мек-
тепте, мемлекеттік әртүрлі меке-
мелерде маман және тілші болып 
жұмыс істеп әбден шыңдалған, 
бай тәжірибе жинаған.

Жақсыбайдың шығармала-
рына шолу жасағанда анық 
байқалатын нәрсе олар зама ны-
мыздың айнасы іспеттес, әрбір 
кітабы қазіргі заманымыздағы 
қ ы м  қ и ғ а ш  ө м і р д і ң  ш ы -
найы келбетін әр қырынан 
б е р е д і .  О қ ы р м а н ы  р е т і н д е 
Жақсыбайдың шығармаларының 
ішіндегі қомақтысы да, күрделісі 
де әлі өзінің лайықты бағасын 
алмаған «Бітеу жара» (Желтоқсан 
86) романы деп есептеймін. 
Әйгілі желтоқсан оқиғасына 
арналған роман бұдан жиырма 
бір жыл бұрын жазылған, со-
дан бері екі рет басылған екен. 
Осы оқиғамен Қазақстан тари-
хында жаңа дәуір басталғаны 
белгілі. Ол туралы талай кітаптар 
да жазылды, кинолар да түсірілді. 
Солардың ішінде аталмыш 
романның алар орны ерекше дер 
едім. Романды оқу барысында 
бүкіл одақты дүр сілкіндірген 
әйгілі желтоқсан оқиғасының 
к ү р д е л і  с ы р ы н  т е р е ң і р е к 
ұқтым. Оқиға болған кезде 
Мәскеуде аспирантурада оқып 
жүргендіктен, ол туралы газеттен 
ғана оқып біліп жүргенбіз. Кейін 
адамдардан әртүрлі әңгімелер 
е с т и т і н б і з .  Ж е л т о қ с а н д а 
болған оқиғалардың егжей-
тегжейлерін шиеленісті драма 
түрінде жазылған романды оқу 
барысында терең түсіндім, сол 
күндердің трагедиясын сезініп 
күйзелдім.Жазушы көптеген 

Тоқтаусыз жылжып жатқан жылдар легі 
топталып белгілі бір заманды құрап жа-
тады десек, жазушылар сол заманның 
белгілерін тасқа ойып жазып, болашақ 
ұрпаққа соның ескерткішін жасайды. 
Яғни, жазушы заманның жыршысы, 
жазған кітаптарын оқу арқылы сол 
дәуірді танимыз, сол заман туралы 
білеміз. Ортамызда жүрген осындай 
қаламгерлер қатарына мен Жақсыбай 
Самұратты қосар едім.  Себебі, оның 
қай шығармасын алсаңыз да өзіміз 
өмір сүріп отырған кезеңнің қилы 
бояумен боялған бейнесін көреміз, 
публицистикалық мақалаларын оқу 
арқылы басымыздан өткеріп 
жатқан күндердің шынайы 
да күрделі проблема-
ларын танимыз. Әрі 
жазушы, әрі жорнал-
шы Жақсыбайды 
мен әйгілі 
Шерағаң, Шер-
хан Мұртазаның 
ізбасарындай 
көремін.

деректер жинап, өмірде орын 
алған фактілерді көркемсөзге 
айналдырып оқырманын нан-
дыра да, қызықтыра да білген. 
Деректі роман жазудың қиын-
дығы қиялыңа еркіндік бере 
алмайсың, бәріміз көрген заман 
туралы болғандықтан жазушы 
кейіпкерлері – сол кездегі сая-
си аренада болған көпшілікке 
танымал саяси тұлғалар ғой, 
Жақсыбайдың шеберлігі белгілі 
кісілердің образдарын нақты 
деректермен жақсы ашқан, 
атқарған рөлдеріне сай шынайы 
сипаттап берген. Қарапайым 
қаһармандары арқылы сол қиын 
шақта жекелеген адамдардың 
басынан кешкен драмаларын 
әсерлі суреттеген. Романның ба-
сты кейіпкері Еламанның басы-
нан кешкен оқиғалар арқылы сол 
бір өліара кезеңде қоғамымызда 
о р ы н  а л ғ а н  т р а г е д и я л ы қ 
оқиғаның сырын ашады.Өмір 
гимні махаббат дейтін болсақ осы 
ұғымды Еламанның тағдырымен 
б а й л а н ы с т ы р ы п ,  к і т а п т ы ң 
әдемі өзегіне айналдыра білген. 
Желтоқсан оқиғасында зәбір 
көріп, соққыға жығылғандардың 
да, мерт болғандардың да дені 
қыршын жастар еді. Қайран 
Қайрат пен Ләззаттай өрім жа-
стармен бірге қаншама армандар 
өшті, махаббат солды! Еламан 
мен Гүлшат арасындағы махаббат 
та сол желтоқсанның қаһарына 
ұшырады. Мен оқырман ретінде 
Гүлшат қабірінің басында оты-
рып егілген Еламанмен бірге 
ез ілсем,  Бануды қарсы алу 
үшін автовокзалға бара жатқан 
– жаңа өмірге асыққан Ела-
манмен бірге қуандым. Осы 
ж о л д а р д ы  о қ ы ғ а н д а  ж а з у -
шы шеберлігіне ерекше тәнті 
боласың. Гүлшаттың қазасымен 
бірге талай жанның қарғысына 
ұшыраған өктем заманның кел-
меске кеткенін, Банумен бірге 
жаңа заманның таңы атып келе 
жатқанын білдіргендей көресің, 
соған сенесің.

Тәуелсіздік алып, ел эко-

номикасын нарыққа сай қайта 
құрып жатқанда ең күрделі 
ж а ғ д а й д а  қ а л ғ а н  а у ы л д а р 
еді. Келесі «Тауағаш деген ел 
едік» деген еңбегінде дербес 
ел болып қалыптаса бастаған 
еліміздің ауыл шаруашылығы 
саласындағы күрделі кезеңді 
көрсетеді. «Голден грейн» секілді 
алпауыттарға туған ауылының 
ж е м  б о л ы п  к е т п е у і  ү ш і н 
арпалысқан Жақсыбай деген 
күрескерді көреміз. Күресіп қана 
жүрген жоқ, елінің шежіресін 
жазып, халқымыздың бай тари-
хына да құлаш ұрады. Ауылының 
дамуына еңбегі сіңген адамда-
ры асқақтатып көпшілікке паш 
етеді.

«Өзгеленді бұл ғалам» деген 
романында ауыл шеңберінен 
шығып, бүкіл солтүстік аймақта 
орын алған күрделі өмірдің 
қыр сырын ашады, алғашқы 
капиталдың қалыптасу кезеңін 
күрделі кейпкерлері арқылы на-
нымды суреттей алған. Нарықтық 
қоғамның қалыптасуы кезінде 
адами құндылықтар кейінге 
ысырылып, алдыңғы орынға 
материалдық байлық шыққан 
заманда қоғамымызда кезде-
скен қиыншылықтар мен қай-
шылықтарды ұтқыр суреттеген.

Жақсыбай бауырымыздың 
тағы бір қасиеті елжандылығы, 
ұ л т  н а м ы с к е р л і г і ,  о н ы ң 
шығармаларынан қазақ үні 
айқын естіліп тұрады. Осы орай-
да еліміздің біртұтастығын ба-
янды ету үшін темірдей берік, 
тастай қатты белгілердің маңызы 
зор екенін Жақсыбай жақсы 
түсінді. Оны «Абылайдың ақ үйі» 
еңбегінен көреміз. Сонау бір за-
мандарда Қызылжар қаласында 
Абылай ханның резиденциясы 
салынғанын тарихи құжаттармен 
нақтылап дәлелдеген Жақсыбай 
Самұрат бауырымыз еді. Соны-
мен бірге ол Петропавл бекінісі 
салынған мекен ежелден қазақ 
жері екендігін, атауы Қызылжар 
болғанын нақтылап, жаңа дерек-
термен байытады. Абылайдың 

дау жасау арқылы шытырман 
қылмыстың құпиясын ашады. 
Ал «Таңғажайып оқиға» әңгімесі 
фэнтези стилінде жазылған, со-
нау сексенінші жылдары қыстың 
түтеген боранында келе жатқан 
жолаушылардың әп сәтте жаңа 
Астана қаласына тап болуын, 
заманауи қаланың сәулетіне 
т а ң ы р қ а ғ а н  с ә т т е р і н ,  о с ы 
заманға қалай бейімделгендерін 
қызықты суреттейді. «Қасқыр 
тірлік» әңгімесінде бөлтірік 
кезінде адамдардың қолына 
т ү с і п ,  ц и р к т е  ү й р е т і л г е н 
қорқаудың кейін жабайы ортаға 
б е й і м д е л е  а л м а й ,  ү й р е н і п 
қалған адамдар ортасына келіп 
солардың қолынан өлім құшқан 
трагедиясын көрсетеді. Әрине, 
әр әңгіменің өзіндік арқалаған 
жүгі  бар,  мен ішінен теріп 
жанрлары әртүрлілеріне ғана 
тоқтадым. 

Ә р  ж ы л д а р ы  ж а з ы л ғ а н 
публицистикалық мақалаларын 
2 0 1 3  ж ы л ы  ж и н а қ  қ ы л ы п 
шығарған «Жылдар жылжып ба-
рады» деген кітабынан Жәкеңнің 
жорналшы ретінде шеберлігін 
байқауға  болады.  «Егемен 
Қазақстан» газетінде қызмет 
істеп жүрген сәтінде талай рет 
Елбасының қасында жүріп, сол 
сапарлар туралы жазған алым-
ды мақалаларын да оқыдым. 
Ж а қ с ы б а й д ы ң  і з д е н і м п а з 
ә р і  б а й қ а м п а з  ж о р н а л ш ы 
екендігін 2008 жылы атақты 
биолог ғалым Мұрат Айтхожин 
және оның ағайындары тура-
лы «Таңғажайып отбасы» атты 
терең мақала жазғанда ерекше 
байқадым. Биолог ғалымдардың 
өзі бара бермейтін тақырыптарға 
терең талдау жасап, маман секілді 
жазғанының куәсі  болдым. 
Жақсыбай публицистикалық 
және зерттеу  мақалаларын 
жазғанда бәрін фактілермен 
нақтылайды, ұғынықты әрі 
дәлелді қылып жеткізеді. Маған 
ерекше әсер берген «Сәбит пен 
Мұқтардың әріптестігі немесе 
Ұмсын сұлу» деген мақаласы 
болды. Баспа бетінде жарық 
көрген деректер негізінде Керей 
руынан шыққан Ұмсын деген 
оқымысты қыздың Ресейдің 
Троицк медресесінде оқып, 
одан кейін Мысырдың Алек-
сандрия қаласындағы жоғары 
дәрежелі әл Азжар әл Мұхаммед 
бин Вагаф медресесінде бес 
жыл оқып 1902 жылы бітірген 
екен. Ұмсын сұлу Ақан серімен 
де  таныс болып,  ақынның 
ықыласы да құрметі де білімді 
қарындасына ерекше болған 
екен. Алайда сол замандағы 
көп қыздардың басында болған 
трагедия жас сұлуды да ай-
налып өтпеген екен. Жалпы 
Жақсыбайдың мақалаларында 
көтерілген мәселелер көлемді 
шығармаларға да арқау болуға 
жарайды, оларды зерттеп, қуа 
берсе жаңа үлкен шығармалар да 
туатыны хақ.

Құдайға шүкір, Жақсыбайдың 
еңбегі елеусіз қалған жоқ. Пре-
зидент Грантының, Журнали-
стер одағы мен Нұр Отан пар-
тиясы сыйлықтарының лау-
реаты, Мәдениет қайраткері 
және Есіл ауданының Құр-
метті азаматы атақтарын алған. 
Бүгінде алпыс жастың асқа-
рына шығып отырған Жақ-
с ы б а й  б а у ы р ы м ы з д ы ң  ж а-
зылар шығармалары да, алар 
құрметтері де әлі баршылық де-
ген сенімдеміз, соған тілектестік 
білдіреміз.

Әйіп ЫСҚАҚ, 
биология ғылымдарының 

докторы, профессор

лып, амалсыздан балаларының 
қолына қалаға қоныс аударған 
Бегеш деген шал мен Батима 
деген егде әйел. «Махаббатқа бар 
жас тәуелді» дегендей екеуінің 
арасында бір нәзік сезім туа-
ды. Әдетте мосқал еркектің жас 
қызға ғашық болғаны жайлы 
көп жазылатын да, айтыла-
тын да. Николай Раевскийдің 
«Ақынның соңғы махаббаты» 
деген повесі есіме түседі. Біздің 
дәуірімізге дейінгі 3 ғасырда 
өмір сүрген ақын Феокриттің 
жас сұлуға ғашық болғаны ту-
ралы жазылған әдемі шығарма. 
Ежелгі рим ақыны Марциал 
«Феокрит тұлғасынан адам-
ды сеземіз» деген екен. Осы 
әңгімеде Бегеш шалдың бой-
ынан қанша жасқа келсе де 
адами сезімінен айырылмаған, 
өмірінің күз мезгіліне келсе де 
әлі көктемінен үмітін үзбеген, 
с ұ л у л ы қ қ а  қ ұ ш т а р л ы ғ ы н 
жоғалтпаған қасиетін біз де 
байқаймыз. Осының бәрін жазу-
шы шалдың ішкі толғаныстары 
арқылы оқырманына әдемі 
жеткізе білген. Осы жерде қазақ 
әйеліне тән «балалардан ұят 
қой» деген ой белең алып, екі 
қарт арасындағы тұтанып келе 
жатқан сезім мезгілінен кеш 
гүлдеген алма ағашындай баян-
сыз болады.

Ж а қ с ы б а й д ы ң  с о ң ғ ы 
шыққан кітабы «Бұралаң за-
ман» атты романы мен әңгімелер 
жинағы. Романның кейіпкерлері 
ауылда өсіп-өнген ынтымақты 
отбасының адамдары, кенже 
ұлдарын шаңырақ иесі бола-
ды деп үміт еткен ата-ананың 
сенімдерінің ақталмауы, қаланы 
аңсап келген кенже ұлдың ба-
сынан кешкен трагедиясы, 
осылар арқылы жаппай қалаға 
көшіп жатқан ауылдың қазіргі 
жағдайын ашып суреттейді. 
Жинаққа енген «Қиын түйін» де-
тектив жанрында жазылған тар-
тымды әңгіме. Бас кейіпкердің 
теледидардан көрген сюжетті 
Шерлок Холмс секілді тал-

резиденциясы деп салынған 
үйдің қазіргі қалыптасқан гео-
саяси жағдайында маңызы 
өте зор екенін уақыт көрсетті, 
с о л т ү с т і к  ш е к а р а м ы з ғ а 
орнатылған тас қамалдай болып 
тұр. Жас ұрпақ үшін Ақ үйдің 
танымдық мекен ретінде атқарар 
р ө л і  е р е к ш е л і г і м е н  б і р г е , 
Қызылжар қаласының қасиетті 
орындарының бірі ретінде де 
маңызы бар. Отау құрып жатқан 
жастардың Абылайханның 
ескерткішіне келіп тағзым етіп 
жатқанын өз көзімізбен көрдік. 

Ж а қ с ы б а й д ы ң  « К ү з д е 
г ү л д е г е н  а л м а л а р »  д е -
ген әңгімелер мен драма-
лар жинағына әр жылда-
р ы  ж а з ы л ғ а н  е ң б е к т е р і 
кірген екен. Маған ерек-
ше әсер берген жинақ ат-
тас лирикалық әңгімесі. 
Әңгі менің кейіпкерлері 
жастары біразға келген, 
сыңарларынан айыры-
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А – материалдың жариялану ақысы төленген

Sharaına
Түркістан қаласы әзелден-ақ геосаяси 
тартыстардың алаңына айналған. 
Тәттіге бал төгетін араның да, ауру егетін 
шыбынның да үймелейтіні сияқты, 
қасиетті жерге жақсының да, жаманның 
да таласы болатыны даусыз. Сондықтан 
«Түркі халықтарының астанасы» деген 
жаңа мәнді қолданыстың құндылықтық 
сипаты болғанымен, ақиқаттың өңін 
айналдыруға да мүмкіндік туғызатын 
қатері барын қаперде ұстау керек.
Түбі бір түркіге, иісі мұсылманға ортақ 
екен деп қаланы касмополиттік нысанға 
айналдырып жібермеуіміз керек. Асылы, 
Түркістанға ие болу құқығы Ясауи ілімін, 
Ясауи мәдениетін сақтаған халықта 
болуы тиіс. Бұл тұрғыдан келгенде Ясауи 
ілімінің, дәстүрінің, мәдениетінің мұрагері 
сипатында қазақ халқының алдына түсер 
этнос жоқ. Сондықтан да Түркістанға иелік 
ету міндеті ғана емес, аманаты да қазақ 
халқының мойнына жүктеліп отыр. Соған 
орай, оның жауапкершілігі де зор.

УЫСТАН ШЫҒАРУ – ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ 
ҚҰРДЫМҒА КЕТУІМЕН БАРА-БАР 

ТҮРКІСТАНДЫ 

Түркістанды уыстан шығару – қазақ 
халқының құрдымға кетуімен бара-бар. Сол 
себепті ондай күйреуге жол ашатын әрбір 
ұсақ-түйекке дейін мұқият болуымыз ке-
рек. Түркістан қашан да ең алдымен қазақ 
халқының рухани астанасы деп есептеледі. 
Сондықтан да Түркістанда бірінші кезекте 
қазақ менталитеті мен мәдениеті бедерленіп 
тұруы тиіс. Ол бедер қазіргі түркілік (ал тари-
хи түркіліктің қазақылықтан алшақтығы жоқ 
деуге болады), қазіргі исламдық мәдениеттің 
тасасында қалмауы міндет. Демек қазіргі 
түркілер мен қазіргі мұсылмандарға ортақтық 
екінші және одан кейінгі кезекте тұрмағы 
заңды. Бұл мәселені бабаларымыз да ескер-
ген. Қожа Ахмет Ясауи кесенесінде тек қана 
қазақтың игі жақсыларының жатуы – соның 
айғағы. Бабалар ұстанған жолдан, бағдар 
еткен мақсат-мұраттан біз де таймауымыз 
керек.

Менің бұл ойды айтуыма қарындасым 
Мәриям Асанованың Түркістанда салы-
нып жатқан айналма жолдағы қарама-
қарсы қойылған екі тауыс құстың суретін 
парақшасына салуы себеп болды. Ол суретке де 
аз ғана пікірімді білдіргем. Осы ойды дамытып 
айтуды жөн көрдім. Қазақстан қалаларында, 
әсіресе, Түркістанда эмблематикалық бей-
нелер аз емес. Алайда, рәміз халықтың та-
рихынан, өткенінен, дүнетанымынан мол 
хабар беретін болғандықтан, ол бейнелерді 
бей-берекет орната беру қате, қате деу де аз, 
зиянды. Бізде бұл салғырттық басқалардан 
басым. Түркістанда ұлттар арасының, 
әсіресе, қазақ-өзбек қатынасына сызат 
түсіретін нәрселер де байқалып қалып жүрді. 
Мәселен, осыдан бірнеше жыл бұрын Әзірет 
Сұлтан кесенесіне жақын бұрылыстағы 
А. Байтұрсынов атындағы мектептің ал-
дында жарқабаққа өрмелеп бара жатқан 
барыстың мүсіні салынды. Барыс – біздің 
қазақ мемлекеттік эмблематикасынан елеулі 
орын алатын жануар. Барыс десе қазір көп 
елдерде Қазақстанды көзге елестететіні 
белгілі. Ал, біз сөз етіп отырған барыстың 
бейшара бейнесі бірден көзге ұрып тұрды. 
Ол жартастан құлап кетердей болып, тырмы-
сып, тырнағымен әрең ілініп тұрған мүшкіл 
хәлде көрініс тапқан. Ал жолдың қарама-
қарсы бетінде (мұны салған мүсіншілер 
«Қожанасыр» деп атап, солай ұғындырғысы 

«Freedom Finance Life» ӨСК» АҚ «Сақтандыру қызметі 
туралы» ҚР-ның 2000 ж. 18.12. №126-II З-ның 16 б-ның 

8 т-сына сәйкес өзінің сақтанушыларын, агенттерін және 
серіктестерін «Freedom Finance Life» ӨСК» АҚ Алматы 

облысы бойынша Филиалының орналасқан жері өзгергені 
туралы хабарландырады: Қазақстан Республикасы, 040000, 
Талдықорған қаласы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 44 үй.

АО «КСЖ «Freedom Finance Life» в соответствии с п. 8 ст. 16 ЗР К 
от 18.12.2000 г. №126-II «О страховой деятельности» извещает своих 
страхователей, агентов и партнеров об изменении места нахождения 
Филиала АО «КСЖ «Freedom Finance Life» по Алматинской области 

(далее – филиал). Новое место нахождения филиала: Республика 
Казахстан, 040000, город Талдыкорган, проспект Нұрсұлтан 

Назарбаев, дом 44.

келген болуы керек) жетектеген есегі ақырып 
тұрған, өзі екі аяғын алшитып қойып, әлгі 
бейшара барысқа қарап мазақтай күлген 
бейне тұрды. Бұл бейненің киімі, бет-бейнесі 
өзбектің ұлттық сипатында көрсетілген. 
Әлгі екі мүсінге қараған адамның барыс 
бола тұрып, жардан құлап кеткелі тұрған 
міскінге күлген өзбек ағайынның бейнесі 
көз алдына елестейді. Құйтұрқылықтың 
Құдайға жақпайтыны аян. Әлгі ала ша-
панды «Қожанасырды» кілт бұрылыста 
жылдамдығына ие бола алмаған жеңіл 
мәшине қүйретіп тынды. Ал бейшара барыс, 
күлетін ешкімі жоқ, аянышты халімен беріге 
дейін тұрды. Осы арада айта кету керек, бізде 
қақтығыстану (конфликтология) мәселелері 
дендеп зерттеле қоймаған. Шын мәнінде 
ұлтаралық келіспеушілік, дау-жанжалдардың 
бәрі де осындай болмашы нәрседен ба-
сталады. «Елемеген бұтақ көз шығарады» 
деген осы. Бұндай іріткіні қарапайым 
көпшілік сырттан ұйымдастырылып жатқан 
жымысқы күштің әрекеті деп емес, өзге 
ұлт өкілдерінің ұлтшылдық көзқарасы деп 
ұғынады. Өзбек пен қазақ – ежелден тату-тәті 
өмір сүріп келе жатқан халықтар. Олар бірін-
бірі толықтыратын, бірінен-бірі үйренері 
көп этнос. Көршілес халықтар арасында 
жиі қақтығыс болса да өзбек пен қазақтың 
арасында жанжал туындай қоймайтыны 
сондықтан. Екі халықтың іргесін ажырату 
үшін осындай еленуі аз, бірақ улы сал-
дары орасан көп іріткілер көп жасалады. 
Өкінішке орай, біздің саясаттанушылар, 
ішкі-сыртқы саясатқа жауап беруші өкілдер 
мұндай жағдайларды болмашы нәрсе деп 
назар да аудармайды. Енді тауыс құсқа 
келейік. Әлгі айтылған екі бейненің арасын-
да тауыстың да мүсіні болды. Яғни, дәл сол 
А.Байтұрсынов мектебінің бір бұрышының 
қарама-қарсысында, нақтырақ айтсақ, «Үш 
арыс» мешіті жақ бетінде. Тауыс – Өзбекстан 
мемлекеттік елтаңбасының басты элементі. 
Аса маңызды геральдикалық мәселелерге мән 
бермеу, қалаға өзге мемлекеттік рәміздерді ор-
ната беру бассыздық қана емес, намыссыздық 
та болмақ. Мен Өзбекстанда жұмыс істеген 
(1992-1998) кездегі Өзбекстан прези денті 
И.А.Каримовтың қызыл, көк түспен, 
ешқандай жазу жазылмасын, маңызды ны-
сандар боялмасын деген ауызша жарлығы 

тарады. Шындығында да, Өзбекстанда 
көкпен, қызылмен жазылған жазу мүлдем 
кездестірмейсің. Әсіресе, И.А.Каримов 
тұсында бүкіл елде жасыл түс басым болды. 
Жасылға малынған ортада кез-келген өзбек 
психологиялық тұрғыда өз елінде жүргендей 
сезінуі заңды. Сол кезеңдерде жасыл түс 
Оңтүстік Қазақстанда да басымдық алды. 
Әсіресе, Түркістан қаласында орындықтар 
мен қоқыс жәшігіне дейін жасылға боял-
ды. Әзірет Сұлтан кесенесінің күмбезін де 
жасылға бояу мәселесі жиі көтеріліп жүрді. 
Алғаш (1999)Түркістан қаласына көшіп кел-
ген кезімде өзбек ағайындарының үйлерін 
бірден байқайтынмын, бәрі дерлік жасыл 
реңкпен боялатын. Ал мұндай мәселелерге 
біздің басшылық та, қарапайым халық та 
мүлдем назар аудармайды. Әрине, жасыл 
түс ешнәрсені өзгерте қоймас, бірақ көрші 
республиканың басшысынан бастап, бүкіл 
елдегі билік органдары назар аударған 
мәселені неге біздің басшылық елең-құлаң 
қылмайды. Тым құрыса, мұның астарында 
не бар деп ой жүгіртпейді. Тауыс құс тек 
Түркістан қаласында емес, еліміздің жүрегі 
Нұр-Сұлтанның да біраз жерінен орын тепті. 
Тауыс қазақ халқының рәміздер жүйесінен 
өткен дәуірінде де, қазіргі кезеңде де орын 
алмаған. Солай бола тұра, бұл бейненің 
Қазақстанның әр тұсында қаптап кетуі нені 
көрсетеді, оның астарында не жатыр деген 
сұрақ бәрімізді ойландыруы керек.

Осылай дей келе, негізгі ұсынысымды 
айтпақпын:

1) Нақты бір мемлекеттің геральдикалық 
жүйесінде бар элементтерді Түркістанда, 
керек болса, Республикамыздың кез келген 
аумағында орнатпау керек.

2)  Түркі  халықтарының астанасы 
ретінде Түркістан қаласында жекелеген 
мемлекеттердің атрибуттары емес, жалпы 
түркіге ортақ рәміздер ғана орын алсын.

3) Байқау жарияланып жатқан Түркістан 
қаласының гербінен өзге мемлекеттердің, 
әсіресе, Өзбекстанның эмблематикасынан 
(мәселен, мақта, тауыс құс т. б.) ешнәрсе 
алынбауы, тіпті соларға ұқсас бөлшектердің 
(деталь) пайдаланылмауы қатаң бақылансын.

Болат ҚОРҒАНБЕКОВ
Қазақ үні
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