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СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНА

АБАЙДЫҢ АТЫН БЕРУ КЕРЕК
АЛАШ ҰСТАЗ ТҰТҚАН ҰЛЫ АБАЙДЫҢ 175 ЖЫЛДЫҒЫНДА СЕМЕЙДЕЙ
ӨЗ ҚАЛАСЫНА АҚЫННЫҢ АТЫН БЕРСЕК, ЕШКІМНІҢ ДАУЫ ЖОҚ ШЫҒАР…
...Иә, бірінші қарсылық –
Абай қаласы Қарағанды
облысында бар дейтіндерге
айтарымыз – ол аудандық
бағыныстағы 28 мың ғана
халық тұратын шағын қала.
(Түркістан облысындағы көп
ауылдардың тұрғындар саны
осындай, Сайрам ауданы
Қарабұлақ ауылында одан
екі еседей көп, 50 мыңдай
халық тұрады). Қажет болса,
ол Абай ауданындағы Абай
қаласының атын өзгерту де
қиын емес.
Екінші қарсылық – Семей
қаласындағы әуежайға Абай
аты берілді ғой дейтіндер
болса, олардың Нұр-Сұлтан
қаласына «Нұрсұлтан Назарбаев» әуежайы арқылы
кіріп-шығып жүргендерін
еске саламыз.

ӘДЕБИЕТ
АДАЛДЫҚТЫ
СҮЙЕДІ
Қазақ әдебиеттану ғылымында,
жалпы әдеби ортада есімі танымал Зинол-Ғабден Бисенғали
ғылымда уызына жарыған жан.
Оның бойындағы адами қасиет,
әдебиетке адалдық аяулы
ұстаздары Бисенғали Кенжеғалиев,
Зейнолла Қабдоловтардан
жұғысты болған тәрізді.

8-9
бет

6
бет

ҚАЗАҚ ЕЛІНДЕ

ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕ АС ТА САТЫП
АЛА АЛМАЙСЫҢ!?.
Бірнеше тілдерді беске білетін дипломат Садық Жанықұл әлемнің қай елінде
болса да, сол елдердің тілдерімен күнін көріп жүрсе де… өз елі ҚАЗАҚСТАНДА
өзінің ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕ АС ТА САТЫП АЛА АЛМАДЫ!..

КТО ХОЧЕТ СУНУТЬ СВОЮ
СТРАНУ В «ПЕТЛЮ АНАКОНДЫ»?!
12
бет

2020 г. по многим признакам – роковой, недаром в ходу многие
конспирологические версии, «Дуга нестабильности» и т.д. Человечество переживает небывалые потрясения – всеобщую гибридную
войну, включая и биологическую, что видно по распространению
пандемии. Притом эта война со многими неизвестными, которые
и порождают панику среди населения и среди ...президентов. Некоторые прогнозисты говорят даже о возможном голоде и войнах
в отдельных странах…

7
бет

ЕЛ АҒАЛАРЫ
...Енді не істеуіміз керек. Білемін,
сенемін, қазірде жер-жерде, ру-ру
ішінен Ел Ағалары шығып келеді. Рас. Ел
Ағасыз, тон жағасыз болмайды. Тонның
жағасы болмаса тоңамыз, Елдің Ағасы
болмаса азамыз. Алмағайып заманда
қазақтың рулық құрылымы тағы да
бір тарихи қызметін атқаруы қажет. Ел
Ағалары рулық жүйеден шығады. Ел
Ағасының мүддесі ру емес, елдік мүдде.
Ру оған жетудің тәсілі ғана.

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

14
бет
Жазылу индексі – 65380
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АБАЙДЫ ҰЛЫҚТАУ –
ҰЛТТЫҚ ПАРЫЗЫМЫЗ
Мемлекет басшысы ҚасымЖомарт Тоқаев қасиетті Семей
өңіріне іс-сапары барысында
«Ұлы ақын Абай ұлдарымен»
ескерткішінің ашылу рәсіміне
қатысты.
Аталған композиция данышпан
Абайдың 175 жылдық мерейтой
ына орай ашылды. Ескерткіште
Абай ұлдары Ақылбаймен және
Турағұлмен бірге бейнеленген.
Композиция идеясы портреттік
ұқсастықты ғана көздемеген. Автор
ұлдарының ұлы әкесіне деген ерекше
махаббаты мен шексіз мақтаныш
сезімін бейнелеуді мақсат еткен.
Мемлекет басшысы жұртшылықты
Абай Құнанбайұлының 175 жылдық
мерейтойымен құттықтап, хакімді
біртұтас ұлт болып ұлықтау – біздің
перзенттік парызымыз екенін атап
өтті.
– Ұлы Абай – біздің еліміздің
мақтанышы ғана емес, әлем дік
деңгейдегі кемеңгер. Ол – қа
з ақт ың ж ан дү ни е сі ні ң т ұ ң
ғиығына бойлаған дара тұлға.
Оның өлеңдері мен қара сөздері
– ұлттық болмысымыздың айнасы.
Абай жаңа әдебиетіміздің негізін
қалаған ақын ретінде ел тарихын
да айрықша із қалдырды. Оның
еңбектері бір ғасырдан астам уақыт
өтсе де өзектілігін жоғалтқан емес.
Әлі күнге дейін баршамызға руха
ни азық болып келеді. Ақынның
ғибратты ғұмыры мен мол мұрасы
– халқымыздың және жаһан жұр
тының асыл қазынасы. Абайдың
өсиеті – өскелең ұрпақтың айнымас
темірқазығы, – деді ҚасымЖомарт
Тоқаев.
Президент дамуды тежейтін бес
дұшпаннан арылып, елдік мүдде
жолында еңбек етсек қана қоғамдық
сананы жаңғыртатынымызды айта

келіп, Абай аманатына адал болу
ымыз керек деді. Ол үшін бүгінгі
буын Абай мұрасынан нәр алып,
рухани кемелденуі қажет. Мына
еңселі ескерткіш жас ұрпаққа
тағылымды ой салуға тиіс. Абай
және оның сөзі мен ісін жалғаған
парасатты перзенттері Ақылбай мен
Турағұл – елге үлгі болған тұлғалар.
Мұнда ұрпақ сабақтастығы, әке
мен баланың сыйластығы бей
неленген. Бұл – Құнанбай қажы
әулетінің тектілігін танытатын туын
ды. Абай шаңырағының тағылымы
– ұлт ұлағатының көрінісі. Жал
пы тәлімтәрбие ұлт сапасын
қалыптастыратын басты фактордың
бірі болуы керек! – деді Мемле
кет басшысы. Президент биыл
Абайдың 175 жылдық мерейтойын
атап өтуге ерекше мән берілгенін,
мемлекеттік және халықаралық
деңгейде ауқымды ісшаралар
өткенін, ақын мұрасын насихаттауға,
ұлағатты сөзін жас ұрпақтың санасы
на сіңіруге ден қойылғанын айтты.

– Біз мерейтой кезінде ысырап
шылдық пен даңғазалыққа жол
берген жоқпыз. Абай айтқан «мақ
таншақтық», «бекер мал шашпақты»
тыюдың бір жолы осы деп санаймын.
Ұлы ойшылдың мұрасы – еліміздің
одан әрі өсіпөркендеуіне жол аша
тын баға жетпес құндылық. Абайдың
асқақ рухы ұлы мұраттарға жетелей
берсін! – деп түйіндеді сөзін Қасым
Жомарт Тоқаев.
Ескерткіштің ашылу салтана
тынан кейін Президент Абайдың
«ЖидебайБөрлі» мемлекеттік
тарихимәдени және әдеби
мемориалды қорықмұражайын
аралап көрді. Бұл Қазақстан тари
хында тұңғыш әдебимемориалды
мұражай саналады. Ойшылдың
175 жылдық мерейтойына орай
музей залдары қайта жөнделіп,
ғимараттың қасбеті мен аумағы
жаңартылған. Мемлекет басшысы
салтанатты түрде ашқан «Ұлы ақын
Абай ұлдарымен» ескерткіші де осы
мұражай аумағында орналасқан.

МЫҢДАҒАН
ЖҰМЫСКЕРДІҢ ҚҰҚЫҒЫ
ҚОРҒАЛДЫ
Мемлекеттік еңбек инспекторлары
республиканың 891 кәсіпорнында 25,9
мың жұмыскер алдында жалақы бойынша
2,7 млрд. теңгеден аса қарыз бар екенін
анықтап, құқықтық көмек көрсетті.
ҚР Еңбек және әлеуметтік қорғау ми
нистрлігі баспасөз қызметінің мәлімдеуінше,
аталған кәсіпорындардың жетек шілеріне
орындалуға міндетті 511 нұсқама беріліп,
71,5 млн. теңгеден астам сомаға айыппұл са
лынды.
Қолданылған шаралардың нәтижесінде,
сонымен қатар жалақы бойынша қарызды
өтеудің мерзімі мен кестесін қатаң белгілеу
арқылы 24,7 мыңнан астам жұмыскердің
құқығы қорғалып, нәтижесінде оларға 2,76
млрд. теңге төленді.
Мемлекеттік еңбек инспекторлары жал
пы саны 2,9 мың тексеру жүргізген. Тек
серу барысында 4,5 мыңнан аса ҚР еңбек
заңнамасын бұзу фактілері анықталып, 137,9
млн. теңге сомаға айыппұл салынды.

ӘКІМДЕР ҚАНША
АЙЛЫҚ АЛАДЫ?
Осы бір сұраққа лауазымдылар жалтарып, жобалап
жауап беретінін көріп жүрміз. Ашықтық заман талабы екенін түсінген кейбір әкімдер өздерінің қанша
айлық алатынын жариялай бастады.
Атырау облысының аудан және қала әкімдері
қанша жалақы алатыны белгілі болды. ҚР Сыбайлас
жемқорлыққа қарсы ісқимыл агенттігі қоғаммен сын
дарлы диалог орнату мақсатында «Antikor.Live» жобасы
шеңберінде «Әкімдіктердің ашықтығы» тақырыбында
Атырау қаласы әкімі Қайрат Оразбаевтың қатысуымен
Facebook парақшада тікелей эфир өткізді. Эфир бары
сында қала басшысы Қайрат Құлымұлы әкімдердің
айлығы туралы да қойылған сұрақтарға жауап берді.
Оның айтуынша аудан әкімдерінің еңбекақысы айына
755 485 теңге екен. Ал өзі 380 мың теңге жалақы ала
тыны белгілі болды. Сол сияқты Орал қаласында өткен
брифингте шаһар басшысы Абат Шыныбеков жур
налистер сауалына орай өзінің айлығы 387 мың теңге
екенін, мемлекеттік қызметшілердің жалақысы құпия
еместігін, олар да басқалар сияқты несие алатынын
жеткізді. Жалпыға бірдей декларацияны енгізу жылдан
жылға кейін сырғып, лаузымдылардың айлығы мен
шайлығын түгелдей жариялау мүмкін болмай келеді.
Батыс өңіріндегі әкімдердің ашықтығы өзгелерге де ой
салады деп үміттенеміз.

www.qazaquni.kz

МИНИСТР ҚОҒАМДЫҚ
КЕҢЕС МҮШЕЛЕРІМЕН КЕЗДЕСТІ
Ақпарат және қоғамдық
даму министрі Аида Балаева
Алматы қалалық Қоғамдық
кеңес мүшелерімен
кездесіп, қоғамдық
бақылауды заңнамалық
бекіту мәселелері мен
квазимемлекеттік секторда
Қоғамдық кеңестер құруға
қатысты қоғамдық кеңестер
институтын жетілдіру
мәселелері талқыланды.
Аида Балаева өз сөзінде
қоғамдық бақылау институтын
жетілдіру дер кезінде қолға
алынғанын және оның маңыз
дылығы мен өзектілігін атап
өтті. Болашақ заң жобасының
мақсаты – қоғамдық бақылау
жүйесінің құқықтық негізін,
сондайақ азаматтық қоғамды
одан әрі дамыту үшін құқықтық
жағдайлар жасауды айқындау,
қоғамдық бақылауды жүзеге
асыру қағидаттарының бірыңғай
жүйесін белгілеу болып табы
латынын жеткізді. «Мемле
кет басшысының Жолдауы
на сәйкес квазимемлекеттік
секторда Қоғамдық кеңестер
құруды көздейтін, сондайақ
мемлекеттік органдардың,
квазимемлекеттік сектор
субъектілерінің мемлекеттік са
тып алу жөніндегі конкурстық
комиссияларға қатысу арқылы
Қоғамдық кеңестердің өкі
леттігін кеңейтетін заңға

түзетулер әзірленіп жатыр.
Бүгінгі таңда бұл түзетулер
келісу рәсімінен өтуде»,
– деді Аида Балаева. Оты
рыста Алматы қаласы
Қоғамдық кеңесінің хатшы
сы, «Ақпараттықресурстық
орталық» қоғамдық қорының
директоры Алтынай Көбеева,
қалалық Қоғамдық кеңесі
нің мүшелері, «KAZBREND»
қоғамдық қорының басқарма
төрағасы Нұрлан Жазылбе
ков, «ҚазРЕНА» Қазақстанның
Ғылымибілім беру компью
терлік желісін пайдаланушы
лар қауымдастығының бас
директоры Борис Жапаров
және «Қазақстанның дағдарыс
орталықтары одағы» ЗТБ
Басқарма төрағасы Зүлфия
Байсақова өз ойларын ортаға
салды. Ісшара соңында ми
нистр кездесудің барлық
қатысушыларына белсенді
қатысқандары үшін алғыс
білдірді.

ҚАМАУДАҒЫ ЖЕМҚОРЛАРҒА
ЖЕҢІЛДІК ЖАСАЛМАСЫН
Мемлекет басшысы
Қасым-Жомарт Тоқаевтың
қабылдауында болған
Сыбайлас жемқорлыққа
қарсы іс-қимыл агенттігінің
төрағасы Алик Шпекбаев
саланың биылғы 9 ай ішінде
атқарған жұмыстары жөнінде
есеп берді.
Мемлекет басшысына
жем қорлыққа қарсы заңна
маға түзету енгізілгені және
Дүниежүзілік банктің жем
қорлықты бақылау индексіндегі
еліміздің көрсеткіші айтар
лықтай жақсарғаны тура
лы баяндалды. Қ.Тоқаев Қа
зақстанның жемқорлыққа

қарсы саясатын халықаралық
стандарттарға сәйкес кешенді
әрі дәйекті түрде жалғастырудың
маңызды екенін атап өтті.
Жемқорларды шартты түрде
мерзімінен бұрын босатудан бас
тарту туралы тапсырмалардың
сапалы жүзеге асырылу және
мемлекеттік қызметшілер, де
путаттар мен судьялар үшін
шетелдік шоттарының болуына
тыйым салу қажеттігіне назар
аударды.
Кездесу соңында Прези
дент жемқорлықтың алдын алу
жұмыстарын тиімді жүргізудің
және бюджет қаржысының
мақ сатты жұмсалуын жүйелі
бақылауға алуды тапсырды.

КӘСІПКЕРЛЕР ЖАЛДАУ
АҚЫСЫНАН БОСАТЫЛДЫ
Биылғы жылдың соңына
дейін шағын және орта
бизнес мемлекеттік мүлікті
жалдау ақысын төлеуден
босатылады. Бұл жайында
Бизнес-омбудсмен аппараты басшысының міндетін
атқарушы Шығыс Темір
Facebook парақшасында
жазды.
«Достар, тамаша жаңалық!
Бүгін Ұлттық экономика
министрінің жылдың соңына
дейін мемлекеттік мүлікті жал
даудан ШОБты босату туралы
бұйрығы ресми жарияланды.
Ұлттық экономика министрі
9 қазанда №75 бұйрықты
қабылдады. Маңыздысы, біз
қауіптеген 1 қыркүйектен емес 20
маусымнан бастап ақы төлеуден

босататын болды. Бұл бұйрық
мемлекеттік мүлікті жалдауға
беру ережесін 531тармақпен
толықтырады: «Жылжымай
тын мүлік объектісін жалдағаны
(жалға алғаны) үшін жал
дау ақысы шағын және орта
кәсіпкерлік субъектілері үшін
2020 жылғы 20 маусымнан
бастап 31 желтоқсанды қоса
алғандағы кезеңде есептелмейді.
Бұған дейін осындай босату 20
наурыз бен 20 маусым арасында
енгізілген болатын. Осылайша,
карантиндік шектеу енгізілуіне
байланысты шағын және орта
бизнес жалға алу ақысын 9 ай
дан астам төлемейді. Бизнес
үнемдейтін жалпы сома бол
жамға сәйкес осы кезеңде шама
мен 36 млрд. теңгені құрайды»,
– деді ол.
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Túıtkil
Қазақстан Республикасының
Президенті Қасым-Жомарт
Тоқаев «Жаңа жағдайдағы
Қазақстан: іс-қимыл кезеңі»
аталатын биылғы Жолдауында:
«Сыбайлас жемқорлықпен
күрес барынша жүйелі сипат
алуда. Жемқорлықтың пайда
болу себептеріне көбірек
назар аударылып, алдын
алу жұмыстары жүргізілуде.
Енді жемқорлыққа апаратын факторларды анықтау
үшін мемлекеттік органдар мен квазимемлекеттік
сектордың нормативтік
актілері мен жұмыс үдерісіне
жемқорлыққа қарсы күрес
тұрғысынан арнайы талдау
жүргізген жөн. Сонымен қатар,
сыбайлас жемқорлықпен
күрес жауапқа тартылудан
қорыққан шенеуніктерді
дербестік, бастамашылдық
және жедел әрекет ету
қасиеттерінен айырмауы тиіс.
Біз мемлекеттік бақылауға
балама ретіндегі қоғамдық
бақылау институтын қолдай
отырып, тиісті құқықтық негіз
қалыптастыруымыз керек» деп
жемқорлықпен күресті күшейте
түсуді тапсырған болатын.

Сондайақ, үстіміздегі
жылдың тамыз айында өткен
кеңесте Мемлекет басшысы:
«Халықаралық сарапшылардың
айтуы бойынша мемлекеттер
пандемияның салдарымен
күреске мол қаражат жұмсап
жатқан кезде қаржыны мақсатқа
сай пайдаланбау және жымқыру
қаупі арта түседі. Бөлініп жатқан
қаражат мұқият әрі тиімді
жұмсалуға тиіс. Бұл – әр теңге
өзінің мақсатына сай жұмсалуы
керек деген сөз. Әсіресе, қазіргі
жағдайда еш пайдасы жоқ
және қажетсіз ісшараларға
қаражаттың шығындалуына
қоғамның қалай қарайтынын
көріп отырмыз. Сондықтан,
мұндай мәселелерге болары
болып, бояуы сіңгеннен кейін
емес, алдын ала мән беру –
өте маңызды», – деп сыбайлас
жемқорлықпен күрестегі негізгі
бес бағытты:
Бірінші. Сыбайлас жемқорлық
жөнінде жүйелі түрде ескертіп
отыруға ерекше мән берген жөн.
Екінші. Тұрмыстық сыбайлас
жемқорлықпен күрес.
Үшінші. Мемлекеттік қызмет
терді жедел цифрландыру.
Төртінші. Бизнесті қорғау.
Бесінші. Қоғамдық бақылауды
күшейту деп атапатап көрсетіп
берді.
Президенттің сыбайлас
жемқорлықтың тамырына бал
та шабу туралы айтқандарын
жүзеге асыру үшін еліміздегі
үшінші мегаполистің әкімдігі
тиісті органдармен және қоғам
өкілдерімен бірлесіп тиянақты
жұмыс жүргізуде.
Жоғарыдағы ұкүрестің бес
бағыты бойынша да ісшаралар
жүйелі түрде өткізілуде.
Бірінші. Сыбайлас жемқорлық
жөнінде жүйелі түрде ескертіп
отыруға ерекше мән берген жөн.
Таяуда ғана Қазақстан
Республикасының Сыбайлас
жемқорлыққа қарсы ісқимыл
Агенттігінің Шымкент қаласы
бойынша департаменті №2
қалалық аурухананың ұжымымен
сыбайлас жемқорлықтың ал
дын алу, парасаттылық құнды
лықтарын қалыптастыру мақ
сатында жиын өткізді.
Шараға Департаменттің
Алдын алу басқармасының
басшысы Н.Қасымбеков,
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ЖЕМҚОРЛЫҚҚА
ТӨЗБЕСТІК ҚАШАН
ҚАЛЫПТАСАДЫ?

«Шымкентадалдық алаңы»
жобалық кеңсесінің басшысы
Ж.Қамбар, қалалық ақпараттық
ағартушылық штабының мүшесі
Қ.Анарбеков және аурухана
ұжымы қатысты.
Ісшарада Департаменттің Ал
дын алу басқармасының басшысы
Н.Қасымбеков жемқорлықтың
алдын алу мақсатында атқарылған
жұмыстардан хабардар етіп,
сыбайлас жемқорлықтың
себептерін бірлескен шаралар
мен жоюға шақырды. Сонымен
қатар, басшыларға бағынышты
қызметкерлер тарапынан сыбай
лас жемқорлық құқық бұзушылық
жасауына жол бермеу міндеті
енгізілгені туралы айтылды.
Ісшара барысында Мемлекет
басшысы қол қойған «Қазақстан
Республикасының кейбір
заңнамалық актілеріне сыбайлас
жемқорлыққа қарсы ісқимыл
мәселелері бойынша өзгерістер
мен толықтырулар енгізу тура
лы» Заңдағы негізгі бастамаларға
тоқталып, аталған Заң сыбай
лас жемқорлық көріністерін
жүйелі түрде алдын алу бойын
ша қосымша шаралар енгізуге
бағытталғандығын хабарлады.
Денсаулық сақтау саласы
өкілдеріне қатысты келіп түскен
шағымдардың аз еместігі ха
барланып, басты мақсат  жем
қорлықтың алдын алып, түсіндіру
жұмыстарын жүргізу, талқылау
болып табылатындығын жеткізді.
Өз кезегінде, Штаб мүшесі
Қайрат Анарбаев жүрегінде има
ны бар, парасатты тұлғалар ғана
жемқорлықты толығымен жойып,
еліміздің жанашыры ретінде адал
қызмет ететіндігін мәлімдеді.
Кездесуде тұрмыстық сы
байлас жемқорлықты жоюға
бағытталған «Шымкентадал
дық алаңы» жобалық кеңсе
сінің жұмысы талқыланып,
қатысушылар жемқорлықтың
алдын алуда белсенділік танытуға
шақырылды.
Сонымен қатар, шарада сы
байлас жемқорлық көріністеріне
тап болған кезкелген азамат
Агенттіктің тәулік бойы қызмет
ететін 1424 Callорталығына ха
барласа алатындығы жеткізілді.
Қазақстан Республикасының
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы
ісқимыл Агенттігінің Шымкент
қаласы бойынша департаменті

жыл басынан бері осы бағыттағы
түсіндіру, алдын алу жұмыстарын
жүйелі жүргізіп келеді. Сый
байлас жемқорлық орын алып,
қызметкерлері жазаға тартылған
мекемелерге де ізін суытпай ар
найы барып, ұжыммен бас қосып,
оларға сыбайлас жемқорлықтың
қандай қорлыққа апаратындығы
жөнінде, оны болдырмау, алдын
алу, құқықтық негізде түсіндіру,
сақтандыру бағытында әңгіме
өткізіп отырады.
Екінші. Тұрмыстық сыбайлас
жемқорлықпен күрес.
Тұрмыстық сыбайлас жем
қорлық азаматтардың күнделікті
тұрмысында жиі орын алады.
Жұмысқа тұру, құжаттар рә
сімдеу, жер телімін алу, сәбиін
балабақшаға орналастыру, басқа
да өмірдегі жағдайларға байланы
сты кейде шаруасын жедел бітіру
үшін, болмаса оны бітірушінің
талап етуімен пара беруге мәжбүр
болады. Сондай жағдайдың
бірі – жүргізуші куәлігін алу
мен автокөлікті тіркеу кезінде
орын алады. Осы жағдаймен
күресу мақсатында Халыққа
қызмет көрсету маманданды
рылған орталығының аумағында
көлік жүргізушілері үшін «Екі
есе төлеме!» акциясы ұйым
дастырылды. Шымкент қа
ласында жүргізуші куәлігі мен
автокөліктерді делдалсыз тір
кеуге насихаттайтын ісшара
өтті.
Азаматтарға арналған үкімет
мемлекеттік корпорациясының
мамандары, Қазақстан Республи
касының Мемлекеттік қызмет
істері агенттігінің өкілдері,

Шымкент қаласының полиция
департаментінің қызметкерлері
«Екі есе төлеме» атты үгітнасихат
жұмысын жүргізді.
Мемлекеттік қызметтерді
«көмекшілерсіз» қалай алуға бо
латындығы туралы көлік иелеріне
түсіндіріліп, ақпараттандырылды.
Оларға «жүргізуші куәліктерін
беру» және «көлік құралдарын
тіркеу» мемлекеттік қызметтерін
онлайн режімде алу процесі
көрсетілді.
Мемлекеттік корпорация фи
лиалының директоры Данабек
Исабеков атап өткендей, азамат
тар мамандандырылған ХҚОға
бармайақ, автокөлікті қайта
рәсімдеп, жүргізуші куәлігін ау
ыстыра алады. Бұл азаматтар
дың уақыты мен шығындарын
үнемдейді.
 Мұнда күн сайын 500ге
жуық жүргізуші куәлігі беріліп,
1500ден астам көлік құралы
тіркеледі. Көптеген мемлекеттік
қызмет электрондық форматқа
көшуде. Онлайн тіркеу маман
дандырылған ХҚОға жүгінбей
ақ, автокөлікті рәсімдеуге
және жүргізуші куәлігін ауыс
тыруға мүмкіндік береді. Бұл
азаматтардың уақытын айтар
лықтай үнемдейді және кезек күту
қажеттілігін жояды,  деді филиал
директоры.
Данабек Исабековтің айтуын
ша, мұндай ісшаралар халықтың
цифрлық сауаттылығын
арттыруға және делдалдармен
күресуге көмектеседі.
Қазақстан Республика
сы Мемлекеттік қызмет істері
агенттігінің департамент бас

шысы Әли Көмекбаевтың ай
туынша, компьютерді пайда
лану мүмкіндігі жоқ азаматтар
мемлекеттік қызметтерді қалада
орналасқан egov аймақтарында
ала алады.
Мұндай әрбір қызмет көрсету
секторы керекті техникамен
жабдықталып, электрондық
үкімет порталы мен басқа
да мемлекеттік ресурстарды
пайдалануға мүмкіндік береді.
Шымкенттіктер өздеріне жақын
нүктелерді 2ГИС қосымшасы
арқылы таба алады.
2020 жылы Шымкент қала
сындағы үш мамандандырылған
ХҚО қызметкерлері азаматтарға
52 мыңға жуық жүргізуші куәлігін
беріп, автокөліктерді қайта тіркеу
бойынша 195 мыңнан астам
қызмет көрсетті. Жыл басынан
бері 7 мыңнан астам қызмет алу
шы жүргізуші куәлігін электрон
ды өтініш беру арқылы ауыстыр
ды. Сонымен қатар, көлікті қайта
тіркеу бойынша 10 мыңға жуық
автокөлік иесі онлайн қызметті
пайдаланды.
Жалпы, жоғарыдағы мы 
салдан көрініп тұрғандай мем
лекеттік мекемелерде сыбайлас
жемқорлықтың орын алуы мен
жең ұшынан жалғасудың кесірінен
қарапайым тұрғындар амалсыз
шаруасын пара беру арқылы ше
шуге мәжбүр болады. Тұрмыстық
жемқорлық пен парақорлықпен
күресте нәтижеге жету үшін әрбір
мемлекеттік органның басшысы
еңбек ұжымындағы сыбайлас
жемқорлықты жоюға міндетті
және мүдделі болуы тиіс.
Өйткені, Мемлекет басшы
сының биылғы мамыр айында
сыбайлас жемқорлыққа қарсы
күрес бойынша өткізген жиынын
да қарамағындағы қызметкерлері
тарапынан сыбайлас жемқорлық
пен парақорлық фактілері
орын алған жағдайда бірінші
басшылардың отставкаға кету
туралы өтініш жазуы тиістілігі
мен оларды отставкаға жіберу не
орнында қалдыруды одан жоғары
тұрған басшылықтың шешуі
тиістігі туралы айтқаны белгілі.
Сондықтан, мекемелердің бірінші
басшысы өз ұжымында сыбай
лас жемқорлық пен парақорлық
жағдайларының орын алмауына
мүдделі болуға тиісті. Ол үшін
мекеме басшылары ұжымда тиісті
органдар өкілдерінің жиі болып,
сыбайлас жемқорлықтың алдын
алу, орын алуына жол бермеу
жөнінде қызметкерлермен әңгіме,
ақпараттықтүсінік жұмыстарын
жүргізуін ұйымдастыруға мүд
делі болғаны жөн. Мемле
кет басшысы айтқандай, әрбір
қазақ стандықтың бойында сы
байлас жемқорлық пен пара
қорлыққа төзбестік мәдениетін
қалыптастыру елімізде бұл
індеттің алдын алуға және бір
тіндеп қоғамымыздан аластауға
мүмкіндік береді.
Мемлекеттік қызмет және
сыбайлас жемқорлыққа қарсы
ісқимыл туралы заңнамаға
сәйкес ұжымдардағы сыбайлас
жемқорлықты жою бойынша
шараларды қабылдамағаны үшін
мемлекеттік мекемелердің бірінші
басшыларының жауапкершілігі
қаралады.
Лауазымды тұлғалар тарапы
нан ақша қаражатын бопсалау,
жымқыру, өкілеттілігін асыра
пайдалануға тап болған кез келген
азамат Сыбайлас жемқорлыққа
қарсы қызметінің 1424 CaIIорта
лығына хабарласа алады.
Аманғали ӘБУОВ,
журналист
Шымкент қаласы
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– Балтабек Исақұлы, сіз
көптен бері жастарды спортқа баулу, жастар арасында салауатты
өмір салтын насихаттау ісін қолға
алып, бұл бағыттағы біршама игі
істердің басы-қасында болдыңыз.
Енді, міне, жаңа жоба бастапсыз.
Интеллектуалды ұлт жайындағы
идея қайдан туды? «Ойлы болсаң,
озып көр!» байқауын асығыстау
бастап жіберген жоқсыз ба?
– ҚР Тұңғыш Президенті
– Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың
«Болашаққа бағдар: руха
ни жаңғыру» мақаласын және
«Интеллектуалды ұлт – 2020»
мемлекеттік идеясын жүзеге
асыру мақсатындағы елімізде
көптеген жақсы шаруалар
атқарылып жатыр. Осыған орай
«Intellectualdy ult» жалпыұлттық
жобасы аясындағы «Ойлы
болсаң, озып көр!» байқауы
осы мемлекеттік маңызы бар
мәселені қамтиды деп санай
мын. Айтулы жобаның жүзеге
асуына Шымкент қаласының
әкімі Мұрат Әйтеновтің тікелей
қолдауы болып отырғанын
ерекше атау ләзім. Идеология
саласындағы жаңа бетбұрыстарға
жол ашатын идеяның жүзеге
асуына Шымкент қаласының
ішкі саясат және жастар істері
жөніндегі басқармасы да
мұрындық болды.
«Рухани жаңғыру» жал
пыұлттық шеңберінде зияткерлік
дәстүрлерді сақтап қалу мен да
мыту бүгінгі күн тәртібінде тұрған
басты мәселе. Зияткерлік ойын
дары арқылы (шахмат, дойбы,
тоғызқұмалақ, т.б.) жеке бастың
мінезқұлқының қалыптасуына,
ұстамды және ізденімпаз болу
ына, ойлау қабілетінің артуына,
еріккенінен көше кезіп босып
жүрмеуіне ықпал етеді. Әлемдік
көшбасшы елдер зияткерлік
дүниелері (шахмат, дойбы,
тоғызқұмалақ, т.б.) арқылы
ұлттық білім беру жүйесінің
ерекшеліктерін қалыптастырып
жүр. Бұл ойындардың жас ұр
пақтың интеллектуалдық деңгейін
жоғарылату мүмкіндіктері мол.
– Зияткерлік ойындар деп
шахмат, дойбы, тоғызқұмалақ
және тағысын-тағы атап отырсыз.
Олардың жастар өмірінде алатын
орны қандай? Шахмат өнерімен
ақыл-ой тәрбиесін жақсартуға
бола ма?
– Зияткерлік ойындар
адамның өмір танымының
алғашқы қадамы. Ал шахмат,
дойбы, тоғызқұмалақ, т.б.
зияткерлік ойындар логикалық
ойлау қабілеттерін дамытып,
ойын арқылы балалар өмірден
көптеген мәліметтер алып,
білімін желтілдіреді. Бос
уақыттарын тиімді пайдаланып,
жаман әдеттерден аулақ болады.
Ең қуанарлық жағдай –
Шымкент қаласының мектеп
терінде шахмат өнері пән ретінде
енгізіліп, интеллектуалдық
ойынның өрісі кеңейе түсті. Білім
және ғылым министрлігінің
мәліметі бойынша, қазіргі таңда
вариативті компонент есебінен
432 мектепте шахматтан 14 766
оқушыны қамтитын 711 факуль
татив енгізілген.
Облыстық мен қалалық
білім беру басқармаларының
мәліметтеріне сәйкес, қазіргі
кезде республикада жалпы 58 984
бала мен жасөспірімді қамтитын
3597 үйірме мен секция жұмыс
істейді; 185і қосымша білім
беру ұйымдарында; 3233 мек
тепте зияткерлік ойындардың
бапкерлері балаларға тәрбие
беруде.
Интеллектуалды ұлттық
мақсатқа ұмтылу арқылы
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жаһандық бітімгершілік миссия
сы бар – дені сау, бірбірін ести,
тыңдай алатын, оңтайлы шешім
қабылдауға қабілетті, жылдам
және тиімді әрекет ететін адам
дар ұрпағын тәрбиелеуге болады.
– Соңғы кездері шахматтан
бөлек, жастар арасында ұлттық
ойындарға деген қызығушылық
артуда. Өзіміздің ұлттық ойын –
тоғызқұмалақ жайлы не айтасыз?
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– Сіз шахмат ойынын ерекше
жақсы көретін және оны тұрақты
ойнап жүретін азаматтардың
бірісіз. Бұл интеллектуалды
ойын туралы зерттеу кітабын да
жарыққа шығардыңыз. Бүгінде
шахматпен шұғылданатын
жастардың күрт азайып кеткенін
ескерсек, сіздің бұл бағыттағы
іс-әрекеттеріңіз зая кетеді деп
ойламайсыз ба?

ЗИЯТКЕРЛІК
ОЙЫНДАР –
ДҮНИЕТАНЫМ
БАСПАЛДАҒЫ

Өскелең ұрпақты салауатты өмір салтына баулып, интеллектуалды ұлт
қалыптастырып, осы бағытты келешектің темірқазығына айналдыру
керек, – дейді белгілі журналист Балтабек Түйетай.

– Тоғызқұмалақ – әлемдік
мәдениеттің озық үлгілерімен
бой теңестіре алатын, түріктектес
халықтардың рухани, логикалық
ойлау өнері. Бұл ойынның
маңызы – жасөспірімнің ой
лау жүйесін арттырып, есепке
бейімділігін қалыптастырады.
Адам бойындағы шығармашылық
қасиеттердің дамуына септігі
тиеді. Осындай маңызды
қасиеттері көп болғандықтан
бұл ойынды даланың ойшыл
ұлдары көп қолданған. Қазақ
халқының ағартушылары
Шоқан Уәлиханов, Ыбырай
Алтынсарин тоғызқұмалақ
ойынын ерекше мадақтаған.
Ал Абай Құнанбаев, Шәкәрім
Құдайбердіұлы, Мұхтар Әуезов,
Қалыбек Қуанышбаев секілді
тұлғалар бұл ойынға деген
сүйіспеншілігін жасыра алмаған.
Тоғызқұмалақ ойынының
мәні – адамға үйлесімді тәрбие
беру, кезкелген жанның ақыл
ойын шыңдау, ми қызметін да
мыту және қоғам алдындағы
жауапкершілігін арттыру. Бұл
ойынның 4 мың жылдық та
рихы бар, ерекше маңызға ие
– атабабамыздан қалған асыл
мұраларымыздың бірі.

– Халықаралық шахмат
қауымдастығының бұрынғы
президенті Кирсан Илюмжи
нов бір сөзінде: «Біздің қалмақ
елінде бастауыш сыныптардан
ақ шахматты үйрете ба
стайды. Соның арқасында
жоғары сыныптарға барғанда
оқушылардың интеллектуалдық
деңгейі біршама жоғарылайды.
Мұны тәжірибе арқылы байқап
отырмыз», – деп мақтанышпен
айтқаны бар.
Зияткерлік дүниелерді
меңгеру, үйрету және жал
пы білім беру оқу орындары
оқушыларының гшахмат тео
риясын игеруі, сөзсіз, олардың
рухани мүмкіндіктерінің өсуіне
ықпал етеді. Соның арқасында
бүкіл қоғамның интеллекту
алды әлеуеті артады және көп
кешікпей Қазақстанның да
муында соны серпіліс, сапа
лы секіріс жасауға қабілетті
жаңа жас әрі дарынды ғалым
дар, басқарушылар мен кәсіп
керлердің тұтас шоғыры пай
да болады. Біздің міндетіміз –
осыған белсенді түрде ықпал ету.
Зияткерлік әлеуетін да
мыту әлемдік экономикадағы
көшбасшылықтың жарқын

үлгісі бола алады. Зияткерлік
ойын шахмат неғұрлым
кең тараған сайын елде жау
апты да қисынды шешімдер
қабылдай алатын, оларды өмірге
енгізу үшін күресуге қабілетті,
шығармашылық мінезқұлық та
ныта алаты адамдар көп болады.
Зияткерлік дүниелер оқушы
лардың сабақтан тыс тәрбиелік
уақытын тиімді ұйымдастырады.
Интеллектуалды тұлғалар ұлттық
құндылықтарды дәріптеп, отан
сүй гіштік қасиеттерді қа лып
тастырады. Зияткерлік өнерге
бейім оқушылар мен атааналар
әлеуметтік өзекті мәселе лерді
шешуге ықпал етеді.
– Осы орайда Мұхтар
Әуезовтің: «Ел боламын десең,
бесігіңді түзе» деген қанатты
сөзі еріксіз есімізге түседі.
Болашақтың бесігі – бүгінгі
өскелең ұрпақ. «Не ексең, соны
орасың» – дейді дана халқымыз.
Жастарымыз тәрбиені көшеден
емес, интеллектуалды ойындардан алғаны абзал ғой, әрине. Ендеше, Балтабек Исақұлы, мынаны айтыңызшы: сіз бастаған
«Intellectualdy ult» жалпыұлттық
жобасының «Ойлы болсаң,
озып көр!» байқауының қандай
ерекшеліктері бар?
– «Intellectualdy ult» жал
пыұлттық жобасының «Ойлы
болсаң, озып көр!» байқауының
ережесіне сәйкес, қала аума
ғында оқушылар, ересектер,
ардагерлер, тәлімгерұстаздар
арасында зияткерлік ойын
байқауы өтеді. Жоба аясында
қатысушылар зияткерлік ойын
дардан шаршы тақтада күш сы
насып, жарысқа қатыса алады.
Бұл байқаудың басты мақсаты
– Шымкент қаласында интел
лектуалды ұлт жобасы аясында
білімді, ақылды, саналы ұрпақты
тәрбиелеу.
Сонымен қатар, олар
БАҚ және ғаламтор арқылы
жарияланған зияткерлік
есептерді шешу байқауына
қатысып, жылдам шахмат ой
наудан бақ сынайды. БАҚта
жарияланған тақырыптар бой
ынша эссе, мақала, әңгіме,

өлең, сұхбаттар, т.б. бойын
ша да конкурстар өткізіледі.
Жалпы зияткерлік ойындарға
жанашыр кезкелген адамның
шығармашылық қабілетін
айқындауға мүмкіндік береді.
Бұл байқаудың тағы бір
ерекшелігі – интеллектуалды
ұлтты дамыту мақсатында ру
хани дүниелерге ерекше мән
беріледі. Осы мақсатта «Шахмат
– зияткерлік ойын» атты қазақ
тілінде тұңғыш рет рухани дүние
жарық көріп, ол осы байқауға
қатысушылардың барлығына
тегін таратылады. Барлық
интеллектуалдық ойындардың
топтары жас мөлшеріне қарамай
жасақталады. Оқушыларға, ере
сектерге, ардагерлерге, тіпті
зияткерлік ойыншылардың
тәлімгерұстаздарына да
ақшалай сыйақы тағайындалады.
Еліміздің аумағында
және Шымкент қаласында
«Intellectualdy ult» жалпыұлттық
жо ба сының «Ойлы болсаң,
озып көр!» байқауы тұңғыш рет
өткізіліп отыр.
– Балтабек Исақұлы, шахмат
сізге, ізіңізді басып келе жатқан
ұлдарыңызға не берді? Өзіңізді
бақыттымын деп есептей аласыз
ба?
– Әрине, бақыттымын.
Өйткені, ұлдарымды ұяға қон
дырып, немере сүйіп отыр
ған жағдайым бар. Отбасым
түгелімен шығармашылықпен
ай на лысады. Ұлдарым өзім
сияқты шахмат ойынын ұна
тады. Интеллектуалды ойын
ның арқасында ойөрістері
өсіп, жауапкершілікті сезінетін
салиқалы азаматтарға айналып
келе жатқанын көріп келемін.
Балаларымның ешқайсысы
темекі тартуға, алкогольді
ішімдік ішуге құмар емес. Бос
уақытын өте тиімді өткізеді.
Өйткені, салауатты өмір сал
тын ұстанған тату отбасында
басқалай болуы да мүмкін емес.
– Ендеше, сіздің отбасыңыз
көріп келе жатқан игіліктер
оқырмандарымызға жұғысты болсын. Сізге және отбасыңыздың
барлық мүшелеріне амандық
тілейміз. Сұхбат беруге
келіскеніңіз үшін көп рахмет!..
Сұхбаттасқан
Әсет ӘССАНДИ,
Қазақстан Журналистер
одағының мүшесі
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МИА «Казинформ» опубликовало текст перевода статьи Президента РК К. К. Токаева «Абай
және ХХІ ғасырдағы Қазақстан», который осуществлен КИСИ.
Безусловно, Абай Кунанбайулы оставил неизгладимый след в истории нашей страны как
ученый, мыслитель, поэт, просветитель, основатель современной национальной литературы, переводчик и композитор. В его стихах и прозе отразились национальное самосознание,
быт, мировоззрение, характер, душа, вера, язык, традиции и дух народа, которые позднее
были оценены в качестве уникального явления, названного миром Абая.

АБАЙ
–
идеал национального
ХАРАКТЕРА

ЭТАЛОН, ИДЕАЛ
НАЦИОНАЛЬНОГО
ХАРАКТЕРА, МЕНТАЛИТЕТА

Возрождение и модерниза
ция – это не только уход от про
шлого или открытость к новому,
к новым ценностям.
На самом деле, это процесс
развития и модернизации, в ходе
которого происходит гармониза
ция, сближение национальных
ценностей с позитивными тен
денциями сегодняшнего дня. В
этом случае мы не можем обойти
наследие Абая. Ведь великий
мыслитель более века назад при
зывал нацию к совершенствова
нию, обновлению, чтобы соот
ветствовать новому времени.
О том, что наследие поэта
будет цениться как вечное за
вещание, свидетельствуют и
слова Лидера нации: «Несмотря
на смену времен и меняющийся
мир, наш народ продолжает со
ветоваться с Абаем, с каждым
разом открывая для себя все
новые и новые грани и глубины
его величия. Абай всегда будет со
своим народом, на протяжении
веков призывая казахстанцев по
корять новые вершины».
Если мы обратимся к сочи
нениям Абая, то ясно увидим,
что он искренне хотел совер
шенствования и развития своего
народа, эта идея красной нитью
проходит через все его труды.
Известно, что основой прогресса
являются образование и наука.
И Абай всей душой желал, что
бы казахи постоянно учились,
осваивая новые знания. Смысл
его слов «Не хвастайся, пока не
овладеешь наукой» в том, что
нельзя достичь высот, не освоив
знания. В другом своем настав
лении «Овладевай наукой не
для того, чтобы разбогатеть» он
подчеркивал, что изучать науки
нужно для процветания своего
народа. Именно так нужно по
нимать и другие слова Великого
Абая: «Не думай о выгоде, думай
о чести, стремись к знаниям».
Такое понимание чрезвычай
но актуально и сегодня. Строго
говоря, оно стало еще более
актуально, чем когдалибо, по
тому что мы видим, как наука
XXI века стремительно уходит к
новым высотам. И наша задача
– не только не отставать от про
гресса, но и выйти на передовые
позиции.
Для этого нам нужно, пре
жде всего, модернизировать
систему образования. С этой

целью была проделана большая
работа, но в отечественном об
разовании все еще есть пробелы.
Пути его улучшения освещены
в предвыборной программе и
на августовской конференции в
прошлом году.
Принятие Закона «О ста
тусе педагога» является одной
из полезных инициатив в этом
направлении. Это шаг к повы
шению качества образования. В
целом в любом обществе место
учителя особое. Учителя играют
ключевую роль в воспитании
грамотного и образованного
молодого поколения. Мы обяза
ны уважать и почитать учителя.
Поэтому государство должно
работать над повышением ав
торитета профессии учителя,
создать им необходимые условия
для успешной работы.
Абай особенно подчеркивал,
что одним из благих дел является
изучение иностранных языков.
Поэт в двадцать пятом слове
своей книги «Слова назидания»
писал, что дает человеку знание
иностранного языка: «Изучив
язык и культуру других народов,
человек становится равным сре
ди них, не унижается никчемны
ми просьбами». Говоря другими
словами, для того чтобы стать
равными с более развитыми на
родами, очень важно изучать их
языки.
В то же время в новых исто
рических условиях нам всем не
обходимо обратить внимание на
развитие и повышение авторите
та своего родного языка. Допол
нительно приоритетной задачей
остается изучение английского
языка. Чем больше языков ос
воит молодежь, тем шире у нее
будут возможности. При этом
нужно уделять серьезное вни
мание знанию своего родного
языка. Как говорил Абай, без
сомнения, нашему народу будет
на пользу, если молодое поко
ление полностью освоит науки,
будет уважать свой язык и знать
множество иностранных языков.
Мир меняется не каждый
день, а каждый час. Во всех об
ластях появляются новые го
ризонты и ранее неизвестные
перспективы. Новые научные
знания служат прогрессу чело
вечества. Настало время, когда
только знания позволят вы
рваться вперед. Чтобы идти в
ногу со временем, нам нужно
иметь ясный открытый разум.
Этот шаг требует умения соче
тать лучшие достижения совре

менной цивилизации с нашими
национальными целями. В такое
время мы должны отказаться от
наших старых, не соответствую
щих современности, обычаев и
привычек.
Именно поэтому Абай, по
стоянно, критически оценивая
некоторые поступки людей,
говорил: «Не стремятся к глубо
ким размышлениям, к глубоким
знаниям, только лгут и распро
страняют слухи».
Поэт призывал людей осва
ивать разные виды искусства.
Он ясно осознавал, что это было
требованием времени, и по
стоянно говорил об этом своему
народу. Можно сказать, что идея
формирования интеллектуаль
ной нации, о которой мы сегод
ня говорим, берет свое начало
с Абая. Каждое слово великого
мыслителя было нацелено на
развитие и совершенствование
своего народа.
Поэтому для нас важно об
ратить особое внимание на глу
бокое изучение Абая. Познать
Абая – значит познать себя. Са
мопознание и постоянное само
развитие человека, стремление к
знаниям и наукам есть показа
тель совершенствования. В этом
заключается смысл понятия «ин
теллектуальная нация». И слова
Абая должны стать путеводной
звездой для его потомков.
Абай призывал воспитать
каждого казахского ребенка па
триотом страны. Его наследие
– школа здравого патриотизма,
основа почитания своего наро
да. Поэтому, если хотим, чтобы
наши граждане были образо
ванными, следует снова и снова
перечитывать Абая, вникать в
смысл его стихов.
Нам нужно научиться лю
бить свою страну так, как лю
бил ее Абай. Хотя великий поэт
подвергал резкой критике по
роки своего народа, у него была
только одна мысль – вывести
казахов, свой народ на передо
вые позиции.
Богатое наследие Абая слу
жит формированию новых ка
честв казахской нации. Раз
мышления в его трудах приви
вают каждому человеку чувство

патриотизма по отношению к
своему народу, стране. Вот по
чему одним из направлений
модернизации и развития стра
ны является освоение молодым
поколением наследия мудрого
Абая, чтобы его наставления
стали жизненными принципами
молодежи.
СТОРОННИК СИЛЬНОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
Чтобы процветать как суве
ренное государство, нам нужно
укреплять нашу государствен
ность.
Следует понимать, что под
держание верховенства закона
и общественного порядка явля
ется всеобщей обязанностью.
Если у народа нет уважения к
власти, значит не все хорошо в
государстве. Вместе с тем граж
данам, и особенно молодежи,
необходимо объяснять смысл и
содержание уважительного от
ношения к государственности.
И вновь необходимо обратиться
к наследию Абая.
Великий поэт в своих произ
ведениях говорил об укреплении
мощи страны, государства и на
ционального единства.
Он продвигал идею создания
справедливого общества. Эти
взгляды Абая особенно ценны
в XXI веке для казахстанского
общества, его единства и благо
получия. Установки мудреца
Абая соответствуют принципам
цивилизованного государства.
Справедливость будет прочно
закреплена только в том случае,
если верховенство закона, откры
тость правительства и отчетность
перед народом находятся на вы
соком уровне, а представители
гражданского общества активно
участвуют в делах государства.
Моя концепция «Государ
ство, прислушивающееся к голо
су народа» была предложена для
развития идеи справедливого
общества. Конструктивный диа
лог между государством и обще
ством укрепляет доверие к госу
дарству. Члены правительства,
в том числе министры и акимы,
должны принимать во внима
ние предложения и пожелания

граждан при принятии решений
по вопросам государственного и
социального значения. Я думаю,
что это единственное условие
формирования справедливого
общества, о котором говорил
Абай.
Великий поэт не зря отмечал,
что «при отсутствии устойчивой
власти, страной правят слухи». В
таком случае очевидно, что на
род недоволен органами управ
ления.
Правительству следует всегда
прислушиваться к народу, чтобы
не было повода у тех, о которых
говорил Абай: «Ничего не уме
ют, кроме как распространять
слухи». В стране создан Нацио
нальный совет общественного
доверия, чтобы представители
власти и общества совместно
могли обсуждать и принимать
решения по проблемным во
просам. Я внимательно слежу за
его деятельностью, встречаюсь с
членами совета, с тем чтобы не
допустить пустой формализации
его работы.
Абай в своих трудах придавал
важное значение проблеме ме
ритократии. Он ценил человека
по его достоинствам и заслугам,
а не за его положение или долж
ность. В этом смысле великий
поэт своим примером направлял
казахскую молодежь на правиль
ный путь.
В настоящее время в Ка
захстане идет процесс полити
ческой модернизации. Благо
даря программе Лидера нации
в государственные структуры
приходит новое поколение
управленцев. Несмотря на это,
в стране часто звучат заявления
о необходимости кардиналь
ных политических изменений.
Однако к этому процессу нуж
но подходить с чрезвычайной
ответственностью, на основе
общенационального согласия,
возможностей государства и со
хранения управляемости обще
ством. Те же, кто, используя
популистские идеи, поднимает
шум о быстрых политических
реформах, не думают о будущем
своей страны.
Популизм как негативная
тенденция приобрел глобальный
характер. Во всем мире часто
звучат голоса тех, кто, не имея
четкой стратегии, рвется к вла
сти, используя пустые лозунги. О
таких популистах и пустозвонах
Абай говорил: «Взбудоражат пу
стой болтовней и уйдут, оставив
в дураках». Без сомнения, это
опасная тенденция, которая под
рывает развитие любой страны и
ослабляет сплоченность нации.
Как сказал Абай, нам со
вершенно не нужны излишняя
хвастливость, заносчивость,
раздоры. Нам нужно двигать
ся вперед, внимательно и глу
боко анализируя ситуацию в
мире и внутри страны. Важно
понимать, что основой нашей
стабильности и развития явля
ются согласие и единство внутри
страны. В интересах будущего
нашего государства, с тем что
бы не потерять плоды нашего
многолетнего напряженного
труда, нужно проводить после
довательную эволюционную
политику развития.
Проводя только такую по
литику, мы сможем достичь всех
наших стратегических целей и
вывести Казахстан в ряды раз
витых стран.
Касым-Жомарт ТОКАЕВ,
президент РК
(в сокращении)
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АБАЙДЫҢ АТЫН БЕРУ КЕРЕК
АЛАШ ҰСТАЗ ТҰТҚАН ҰЛЫ АБАЙДЫҢ
175 ЖЫЛДЫҒЫНДА СЕМЕЙДЕЙ
ӨЗ ҚАЛАСЫНА АҚЫННЫҢ АТЫН БЕРСЕК,
ЕШКІМНІҢ ДАУЫ ЖОҚ ШЫҒАР…
Биыл еліміз үшін ерекше жыл – Ұлы Абайдың 175 жылдығы!
Абай десе – қазақ деп, қазақ десе – Абай деп біледі ел қазір.
«Өлең – сөздің патшасы, сөз сарасын тереңнен теріп, жыр маржанын шаша білген дананың дара тұлғасын асқақтату жолындағы
шаралар жыл басынан бері басталып кеткені анық.
Алдымен 2020 жылдың 9-шы қаңтарында Қазақстан Республикасы Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Абай және ХХІ
ғасырдағы Қазақстан» атты мақаласында мемлекет басшысы Абай
мерейтойының бағыт-бағдары мен маңызын айқындап берді.

Қазыбек ИСА,
ҚР Президенті жанындағы
Ұлттық Кеңес мүшесі
Негізі Абай тойы бір жыл
бұрын, былтырдан бері баста
лып кетті десе де болады. Абай
жырларын оқуға Президенттен
оқушыға дейін атсалысты. Яғни,
бір жыл бойы ұлы Абай жырла
ры мен қарасөздерін қайта бір
салмақтап, саралап, бүгінгі күні
де маңызы арта түскеніне көз
жеткізді.
ҚасымЖомарт Тоқаевтың:
«Елбасымыздың: «Заманалар
ауысып, дүние дидары өзгерсе
де, халқымыздың Абайға көңілі
айнымайды, қайта уақыт өткен
сайын оның ұлылығының тың
қырларын ашып, жаңа сырла
рына қаныға түседі.
Абай өзінің туған халқымен
мәңгібақи бірге жасайды,
ғасырлар бойы қазақ елін,
қазағын биіктерге, асқар
асуларға шақыра береді»,
– деген өнегелі сөзі ақын
мұрасының мәңгілік өсиет
ретінде бағаланатынын айқын
аңғартады», – деп, Абай тұлғасы
уақытпен бірге асқақтай
беретінін атап көрсетті.
«Біз Абай аманатына адал
болуымыз керек» – деді кеше
15 қазанда Семей қаласында
«Ұлы ақын Абай ұлдарымен»
атты еңселі ескерткіштің ашы
лу салтанатында Қазақстан
Президенті ҚасымЖомарт
Тоқаев.
Иә бәрі де алып абызы
мыздың аманатына адалдықтан
шығады. Бұны мемлекет басшы
сы ерекше атап айтты. «Жауап
ты мемлекет – жауапты қоғам –
жауапты адам» жүйесінің берік
орнығуы осыған байланысты.
Ол үшін бүгінгі буын Абай
мұрасынан нәр алып, рухани
кемелденуі қажет»деп қорытты
сөзін.

Енді міне, пандемияның
қысымы мен қиындығына
қарамастан ұлы Абайға
арналған басты шаралар мем
лекет басшысының арнайы
қатысуымен өтіп жатыр.
Өйткені, Қазақстан Президенті
Қ. Тоқаев атап айтқандай:
– Ұлы Абай – біздің еліміздің
мақтанышы ғана емес, әлемдік
деңгейдегі кемеңгер.
Ол – қазақтың жандүн
иесінің тұңғиығына бойлаған
дара тұлға.
Оның өлеңдері мен қара
сөздері – ұлттық болмысы
мыздың айнасы.
Абай жаңа әдебиетіміздің
негізін қалаған ақын ретінде
ел тарихында айрықша із қал
дырды.
Оның еңбектері бір ғасырдан
астам уақыт өтсе де өзектілігін
жоғалтқан емес. Әлі күнге дейін
баршамызға рухани азық болып
келеді.
Ақынның ғибратты ғұмыры
мен мол мұрасы – халқымыздың
және жаһан жұртының асыл
қазынасы.
Абайдың өсиеті – өскелең
ұрпақтың айнымас темірқазығы.
Ендеше, неге әлемдік дең
гейдегі бетке ұстар даныш
панымызға өз қаласы Семейдің
атын қимасқа?!. Мерейтойдың
зор қорытындысы осы болар
еді. Өйткені Абай жайлы қандай
жазба қалдырсақ та, жұрттың
жазатыны да, ел ішінен ең
бірінші еститініміз де осы сөз.

Былтыр Астанамыздың
атын НұрСұлтанға ауыстырған
соң бес күннен кейін өткен
Демократиялық күштердің
«Қазақстан 2030» жалпыұлттық
коалициясы отырысында сөз
сөйлегенімізде:
– Елбасыға елорданың атын
бергесін, тариxи сабақтастық
ретінде Петропавл қаласына
кезінде өзінің ордасы тұрған,
үш жүздің басын қосқан
қазақтың ұлы xаны Абы
лай xанның атын, Павлодар
қаласына қазақтың тәуелсіздігі
үшін күрескен қазақтың соңғы
xаны Кенесарының атын,
кезінде Алаш қаласы атанған
Семейге қазақ тариxында ғана

ше, бұл тариxи тамырымыздың
тереңдігін, саясатымыздың
кемелдігін көресетер іс болады
деп білемін. Мәслихаттарымыз
да, П арламе нтіміз де қала
атын ауыстырудың ғарыштық
жылдамдығын көрсетіп отыр,

емес, Орта Азияда тұңғыш са
яси партия құрған Алашорда
үкіметінің төрағасы Әлиxан
Бөкейxанның атын беріп,
жақсы жалғастырып алып
кетуіміз керек. Кеше ғана Қазақ
xандығының 550 жылдығын
тойлауды Елбасының өзі
бастағанын білесіздер. Енде

ендеше 28 жылдан бері неге со
зып келгенбіз бұл қалалардың
атын ауыстыруды?..деп айтқан
болатынбыз.
Иә, кезінде Алаш ордасы
болған Семейге Алаштың 100
жылдығында Алаш аты да, Алаш
көсемі Әлихан Бөкейхан аты
да берілмеді. «Ақ жол» парти

ясы төрағасы, Мәжіліс депу
таты Азат Перуашевтың Се
мей қаласына республикалық
бағыныстағы қала статусын
беру ұсынысы да толық іске
аспады. Тек ҚР Президенті
Қ. Тоқаевтың «Семейге ерек
ше қала статусы беріледі» деп
айтқанын білеміз.
Енді үшінші кезек –
Ұлттың рухани көсемі Ах
мет Байтұрсынұлы ең алғаш
«Қазақтың Бас ақыны» деп
бағалап, Алаш ұстаз тұтқан
Абайдың 175 жылдығында
Семейдей өз қаласына ұлы
ақынның атын берсек, ешкімнің
дауы жоқ шығар дейміз.
Иә, бірінші қарсылық – Абай
қаласы Қарағанды облысында
бар дейтіндерге айтарымыз –
ол аудандық бағыныстағы 28
мың ғана халық тұратын шағын
қала. (Түркістан облысындағы
көп ауылдардың тұрғындар
саны осындай, Сайрам ауданы
Қарабұлақ ауылында одан екі
еседей көп, 50 мыңдай халық
тұрады). Қажет болса, ол Абай
ауданындағы Абай қаласының
атын өзгерту де қиын емес.
Екінші қарсылық – Семей
қаласындағы әуежайға Абай
аты берілді ғой дейтіндер болса,
олардың НұрСұлтан қаласына
«Нұрсұлтан Назарбаев»
әуежайы арқылы кіріпшығып
жүргендерін еске саламыз.
Абайдың басына барып, тәу
еткісі келгендер, шетелдіктер
де Абай әуежайына қонып,
Абай қаласынан ақын жатқан
Жидебайға шығып кетіп жатса
жарасымды емес пе?
Бұл қала аты «Семипала
тинск» деп, Тәуелсіздіктің 30
жылында да баяғы патшалы Ре
сей идеологиясы иірімінен әлі
шыға алмай, бұра тартушыларға
да бұлтартпас жауап болар еді.
Елімізде Жамбыл облысы,
Сәтбаев қаласы бар, енді Абай
жылында Абай қаласы болып
жатса, жақсы жалғасу болар
еді…
Иә, Абай тойы – Алаш тойы!
Абай тойын – Ұлы ақын
ұ лағ ат ын ұ лт т ық т ұ р ғ ыдан
ұға білудің жарқын рухани
дүниесіне айналдыра білуге
ұмтылып жатырмыз. Өйткені,
мемлекет басшысы айтқандай,
Ұлы Абай аманатына адалдық –
ұлттың асыл парызы!
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Тәуелсіздіктің 30 жылындағы бұндай «жарқын жетістіктің» көрінісіне
Алматыдағы Макдональдс мейрамхана-дүкенінде куә болдық…
Осыдан төрт жыл бұрын «Қазақ үні» газетінде Қарағандыда бір бөлке
нан сатып ала алмаған студент Дастан Жақыповтың жанайқайын
жазып едік…
Енді міне мәдени ордамыз, қылышынан қан тамған кеңестік
империяның кезінің өзінде, Желтоқсанда теңдік сұрап Азаттық
алаңына шыққан, Тәуелсіздік бесігі Алматымызда да осындай масқара
болып тұр…

ҚАЗАҚ ЕЛІНДЕ

ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕ АС ТА САТЫП
АЛА АЛМАЙСЫҢ!?.
БІРНЕШЕ ТІЛДЕРДІ БЕСКЕ БІЛЕТІН
ДИПЛОМАТ САДЫҚ ЖАНЫҚҰЛ
(суретте) ӘЛЕМНІҢ ҚАЙ ЕЛІНДЕ БОЛСА ДА, СОЛ ЕЛДЕРДІҢ ТІЛДЕРІМЕН
КҮНІН КӨРІП ЖҮРСЕ ДЕ… ӨЗ ЕЛІ
ҚАЗАҚСТАНДА ӨЗІНІҢ ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕ
АС ТА САТЫП АЛА АЛМАДЫ!..
Макдональдс мейрамхана
дүкенінің сатушысы Айсара
есімді қазақ қызы Ана тілінде
сөйледен бас тартып, отарлау
шы ел тілінде сөйледі.
Бұдан кейін Макдональдс
мейрамханадүкеніне өзінің
ұлттық намысы барлардан кім
барады енді? Мысалы, мен
ешуақытта бармаймын. Барсам,
Мемлекеттік тіл естеріне түсті
ме екен деп, тексеру үшін ғана
барамын!
Қазір мемлекеттік мекеме
де болсын, халыққа қызмет
көрсету орындары мен сауда
дүкендері, банктер мен мей
рамхана, жолаушылар көлігінде
болсын, мемлекеттік тілде
қызмет етуді талап етсең «У нас
два языка» деп шығады. Кон
ституция мен Тіл заңындағы
мемлекеттік тілдің мәртебесінің
нақты емес, әлсіздігін алдыңа
тартып, қасқайып тұрады.
Бұндай заңдағы нақтылықтың
жоқтығы басқа тіл емес, қазақ
тілінің – мемлекеттік тілдің
дискриминациясына ұшыратып
жа ту күнне н к ү н г е ж и іл еп
келеді…
«У нас два языка» дегендер
ендеше неге екі тілдің бастысы –
Мемлекеттік тілде сөйлемейді?
Бір ғана Ресей мемлекетінің
тілінде сөйлейді? Екі тілде сөйлеуі
тиіс тек неге қазақтілділер болуы
тиіс?!.
ҚР Тұтынушылар құқық
тарын қорғау туралы заңның 26шы бабының 1-ші тармағы бойынша: «Сатушы (дайындаушы, орындаушы) өзінің атауын
(фирмалық атауын), орналасқан
жерін (заңды мекенжайын) және
жұмыс режимін қазақ және орыс
тілдерінде аталған ақпаратты
тауарды өткізу (жұмысты орындау, қызметті көрсету) орнында
орналастырып, тұтынушының
назарына жеткізуге міндетті.»
деп тайға таңба басқандай жа
зулы тұр!
Сауда орыны қызметкерінің
«фотовидео түсіруге тый
ым салынған» дегені де
заңсыз, Тұтынушылар туралы
заңның 24-ші бабына қарсы. Бұл
бапта «сатушының тұтынушының
фото/видео түсіруіне қарсы болуына қақысы жоқ» деп жазылған.

Бізде кейінгі кезде интернет
те қазақ тілінде – мемлекеттік
тілде жауап ала алмаған
азаматтардың өз құқықтарын
талап еткен жанайқайларын
түсірген видеолар қаптап
кетті. Оның ақыры жанжалға
ұласып, полиция келіп жатыр.
Тұтынушылар туралы заң түгілі
Конституция мен Тіл заңын
да білмейтін полиция (біз куә
болған видеоның бәрінде солай)
заңды құқын талап етіп тұрған
тұтынушыны тұқырта жөнеледі
сүйрелеп… Оның арты кейде
үлкен даужанжалға ұласып,
Тұтынушы құқы тапталғаны
үшін тұтанған өрт сотқа жетіп
басылады. Ал біздің қазіргі
екі тілді жағаластырып, осын
дай ұлтаралық даудамайға
ұласардай екіұштылықпен
жасалған әлсіз, көзбояушы
заңның Мемлекеттік тілді талап
еткен азамат құқын қорғауға
қауқары жоқ екені белгілі…
Біз осындай заңсыздықтар
мен талай жылдан бері
күресіп келе жатқан Руза
Бейсенбайтегі, Жұлдызай
Форт, Оғыз Доған, Жасұлан
Иса, Мұқағали Балқыбай, Айдын Құмарбекұлы, өткендегі
Алматыдағы қазақ тілінде
сөйлеспей Ресей тілінде ғана
қызмет ететін стоматологиялық
Denta l поликлин икас ынан
мемлекеттік тілде қызмет етуді
талап еткен аягөздік Жанар
Жахат, бүгінгі Макдональдс

қызметкерлеріне Тәуелсіз
Қазақ елінде тұратындарын еске
түсірген Садық Жанықұлды ай
тып отырмыз. Қазақ тілі
үшін күрескен бұндай жеке
тұлғалар түгілі мемлекеттік ор
ган – Алматы қаласы әкімдігі
құрған мониторингтік жұмыс
тобын кіргізбеуге тырысып, видео түсіруге рұқсат бермей шу
шығарған «Гранд парк» сауда
орталығының кеудемсоқтығына
кім жауап береді?
Алматы қаласы әкімдігі Тіл
дамыту орталығы бас инспек
торы Бақыт Қалымбет бастаған
мониторингтік жұмыс тобы
мүшелеріне мониторинг жасау
үшін «Алматы ТВ» арнасымен
барғанда болған айқайшуды
интернеттен елдің бәрі көрді.
ГрандПарк сауда үйінде бірде
бір мемлекеттік тілде жазылған
жазу таппады мониторинг
жасаушылар. Бұл құрамында
қаладағы 8 аудан әкімі орын
басарлары, қалалық проку
ратура қызметкері, Ішкі істер
департаменті басқарма бас
шысы орынбасары, қалалық
қоғамдық даму басқармасы,
кәсіпкерлік басқармасы,

тб басқармалар басшылары
мен Дос Көшім секілді белгілі
қоғам қайраткерлері, тіл жана
шырлары, қалалық газет пен
телеарна басшылары бар жұмыс
тобына осындай қарсылық
көрсеткен сауда орыны неге
сүйеніп отыр? Әрине, әлсіз
тіл заңына! Ал осындай үлкен
де, құзыретті құрамдағы қала
әкімдігінің жұмыс тобын бір
сағаттан аса аттатпай тұрып
алған сауда орындары жеке тіл
жанашырларымен сөйлеспейді
де. Тек күзетшілерін салып
қойып, кабинетінде камера
дан қарап, біздің заңымыз бен
арымызға миығынан күліп
қойып, кофесін ішіп отырады…
Айта кетейік, Алматы қаласы әкімі Бақытжан Сағынтаевтың тапсырмасымен қаладағы мемлекеттік тілдің
қолданылуын бақылау үшін
құрылған мониторингтік жұмыс
тобы – Алматы қаласы әкімдігі
тарихындағы, тіпті республика бойынша әкімдіктердің тілге
байланысты қолға алған тұңғыш
шарасы десе де болады…
Ті л за ң ы на шар бол ғ а н
дықтан Тілдің құқын қорғай
а лмай т ын Ті л басқарма
л ары н ы ң ке сірі нен Кә сі п
керлік кодексінен 2013 жылы
енгізілген Мемлекеттік тілдің
қол даны л у ына бай ланысты
мем лекет ті к органның тек
серу қ ұ қ ы 2015 ж ы л ы а л ы
н ы п т а с т а л ғ а н. С е б е бі ек і
жылдың ішінде еліміз бойын
ша кәсіпкерлік субьектілерін
ті лге байланысты ешқандай
Ті л б а сқ арм а л ары н а н т ек
серу болмаған. Сон дық тан,
Ті л басқармасы кәсіпкерлік
субьектілерді тексеруге де құқы
жоқ болғандықтан, ең болмаса,
отыз жылда бір мониторинг
жасай қояйық дегенінің аяғы
жо ғ ары да ғ ы «Гра н д парк»
тегідей жанжалмен аяқталды…
Ал еліміз бойынша екі жыл
бойы мемлекеттік тіл мүддесін
қор ғап бір де бір шағ ым
түспеуінің себебі неде? Бізде
бәрі тамаша екен ғой деп ой
лап қалмаңыз. Оның ең басты
себебі Тіл басқармаларының
ба сш ы л ары н ы ң 9 0 п а й ызы
«осы күнімді тыныш өткізсем
бол д ы, басы ма бәле т і леп
нем бар?» деп, көлеңкесінен
қо рқ а т ы н л әп п а й қ ұ л д а р.
Олардың бар ж ұ мысы –
мемлекеттік тілді білмейтін,
мем лекет тік ті л ді бі л уі тиіс
екен і н де бі л мей т і н және
мемлекеттік тілді білмейтінін
м і н де т сі не т і н мем леке т т і к
қызметкерлердің Ресей тілінде
жазған іс қағаздарын қазақшаға
аударумен күн өткізу.

Талай елде болса да, өз елін
дегідей мұндай сұмдықты көр
меген Садық Жанықұл бауы
рымыз: «Албанияда болғанымда
сондағы таныстар айтады: «Бізді
түріктер үш жүз жыл биледі. Біз
екі албан түрікше беске білсек
те, бір-бірімізбен өз тіліміздеалбанша сөйлесеміз. Өйткені
біз тілімізді жоғалтсақ, өзімізді
жоғалтамыз» дейді олар. Тілі
жоқтың – өзі жоқ!»деп, тәлімді
дәріс оқып кетті ана тілінде
сөйлеуге ары мен миы жетпеген
«Макдональдс» мейрамхана
дүкені сатушыларына.
Бұл оқиға дипломат Садық
бауырымыздың өте мә
дениетті болғандығынан ты
ныш аяқталды. Әйтпесе,
қалай аяқталатыны белгісіз
еді… Соның өзінде Макдо
нальдс басшылары Яндекс
такси мекемесіне (Садық пан
демияға байланысты уақытша
жұмыссыз болғасын осында
істеп жүр) шағымданып: «Бізге
келіп, жанжал шығарып,
күш қолданып, шу шығарып
кетті» деп, жала жауып, үс
тінен арыз түсіріп үлгеріпті.
Иә, Мемлекеттік тілді талап
етіп, заңды қорғасаң, үстіңнен
арыз борайды. Ал біздің билік,
құқық қорғау орындары Кон
ституция мен Тіл заңын та
лап етіп, Мемлекеттік мүдде
Ұлттық мүддені қорғағаның
үшін марапаттаудың орнына
арыз берушілердің алдына түсіп
алып шауып, үстіңнен қуана
іс қозғап шыға келеді. Бұған
мысал белгілі ұлттық мүдденің
қорғаушылары Марғұлан
Боранбайдың ісі мен Руза
Бейсенбайтегін полицияның
қудалай бастауы…
Мемлекеттік тілге бұрын
«жедел жәрдем» керек еді, кейін
полиция араласатын болды, енді
«өрт сөндіруші» де қосылды…
Садық Жанықұл бауы
рымыздың өте сауатты, мәде
ниетті түрде сөйлесіп, Мем
лекеттік тілдің мәнін түсіндірген
түсірілімін көрсеңіздер: «Біз қай
елде тұрамыз, қайда бара жа
тырмыз, Тәуелсіздікті қашан
алдық?» деген ойлар жаныңды
мазалап, қаныңды қайнатады.
Әрине, егер қаныңыз қазақ
болса…
Мемлекеттік тілді міндет
тейтін заң қабылдамай, көрген
күніміз осы! Бұдан да зорғысын,
халық толқуын көруді әдейі
қалап отырмаса, билік ел отыз
жыл бойы күтіп келе жатқан
Мемлекеттік мүддені қорғайтын
шешімге келуі керек!
Қазыбек ИСА
«Қазақ үні»
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Бұл қара ормандай қаулап өскен қазақ әдебиеттану ғылымында
терең сұлба салып кеткен атақты академик Қажым Жұмалиевтың
сөзі. Сол ағалар салған ізбен, ағалар қалдырған тәмсілмен ғұмыр
кешіп, сан мыңдаған жастарды білім нәрімен сусындатып, ғылым
жолына баулып келе жатқан ұстаз-ғалымның бірі – әл-Фараби
атындағы Қазақ Ұлттық университетінің профессоры, филология
ғылымдарының докторы, Ш.Айтматов атындағы Халықаралық
қоғамдық ғылымдар академиясының академигі Зинол-Ғабден
Қабиұлы Бисенғали.
Қазақ әдебиеттану ғылымында, жалпы әдеби ортада есімі танымал
Зинол-Ғабден Бисенғали ғылымда уызына жарыған жан. Оның
бойындағы адами қасиет, әдебиетке адалдық аяулы ұстаздары
Бейсенбай Кенжебаев, Зейнолла Қабдоловтардан жұғысты болған
тәрізді. Ұстаздарының ұлылығы, кісілігі Зекеңнің де бойына сіңісті
болғандығы мінезінен, ісінен, әңгімесінен сезіліп тұратынын ізіне іні,
шәкірт болып ерген жылдардан бері таныдым. «Ұстазы мықтының
ұстамы мықты» деген сөздің жаны бар. Байқағаным, Зекеңнің
ұстамы әдебиетке адалдығында. Қырық жылға жуықтаған қазақ
әдебиетіндегі шығармашылық жұмысында қалпынан айнымаған
Зекең бір ғасырдың бүлінген рухани бастау бұлағын тұндыруға,
бүтіндеуге бар ғұмырын арнап келе жатқандығын ғалымның «ХХ
ғасыр басындағы қазақ прозасы», «ХХ ғасыр басындағы қазақ
романы», «Казахский роман начала ХХ века», «Қазақ романы»,
«1940-1960 жылдардағы қазақ әдебиеті» т.б. монографиялар мен
оқу құралдарынынан көруімізге болады.
Қазақ әдебиеттану ғылымында «ХХ ғасыр басындағы қазақ
әдебиетін» зерттеу жақынның алысы, жеңілдің ауыры. Бұл
кезең әдебиетінің жақынның алысы болу себебі тарих үшін
күні кешегі уақытта жазылған көркем туындылар болғанымен
қолжетімсіздігінде. Кейбіреулерін кешегі ағалар жүрген жолдармен
жүріп әзер табасын. Жат ел кітапханалары мен архивтерін ақтаруға
тура келеді.
Ал жеңілдің ауыры болу себебі, бір қарағанда ХХ ғасыр басында
жазылған әдеби шығармалардың саны аздау болып көрінгенімен
олардың баспа жүзін көргендері де, қолжазба күйінде жеткендері де
бүгінгі кирилицада таңбаланбағандығы. Олардың бәрін шұқшиып
көзмайын таусып оқу оңай шаруа емес. Уақытпен сарғайған, кешегі
күннің күркірімен бүктеліп, жыртылған бірақ қырық жыл қырғын
болса да ажалсыз өлмейді дегендей бүгінге аман жеткен, алаштың
аманатындай әдеби мұраларды тану, зерттеу тек әдебиетке
адалдық танытқан жандардың қолынан ғана келетін іс.

көрсететін пікірлер барында атап
өтеміз.
Әттегенайы, ХХ ғасыр қазақ
әдебиетінің алтын арқауы сана
латын осы ширек ғасырлық кезең
тәуелсіздікке дейін әдебиет та
рихында өзіне лайықты тиісті
бағасын толық ала алмады. Ал
біздің бүгінгі тануымыз кеңестік
өмір қалыптастырған дүниетаным
тұрғысында ғана. ХХ ғасырдың
басында романдық ойлау деңгейіне
көтерілген қаламгерлеріміздің
шығармашылығын ХХІ ғасырда

ХХ ғасыр басы: Жаңа роман жо
лында» атты зерттеу еңбегі «ХХ
ғасыр басындағы қоғамдық өмір:
мәдениет пен әдебиет және
қазақ романдарының басты си
паттамасын», «қазақ романының
бейнелеу ұстанымдары мен
көркемдік әдіс тәсілдерін», «қазақ
қаламгерлерінің тақырыптық
идеялық ізденістерін», «қазақ
романындағы көркемдік идеялық
ізденістерін» т.б. мәселелерді жан
жақты түсінуге мүмкіндік береді.
Осы кезең әдебиетін тереңірек
білем деушілерге ЗинолҒабден
Бисенғалидың аталмыш еңбегін
оқып шығуды кеңес етеміз.
Атап отырған еңбекте ғалым
ХХ ғасыр басындағы қазақ
романшыларының дүниета
нымынан туындаған романдық ой

күрестерге араласқан ірі қоғам
қайраткерлері арасынан да ро
маншылар кездеседі. Олардың
шығармаларында Қазақстан мен
қазақ халқының елдігі, тәуелсіздігі,
болашағы туралы күрес жолына
шыққан қаһармандар тағдырлары
қозғалады. М.Дулатов пен
С.Сейфуллин шығармаларына
үңіле қараған адамның осы
мақсатты жазбай таныры анық.
4. Қазақ романшылары арасын
да – адам, қоғам, ұлт, бостандық,
тәуелсіздік, елдік мәселелеріне
терең бойлай алған ойшылфило
соф, тума талант, ірі суреткерлер
де кездеседі. Ш.Құдайбердиев,
Ж.Аймауытов, М.Әуезовтердің
қайқайсы да қазақ елінің ертеңі
мен халықтың болашағы не болады
деген түйінді шешуге талпынған».

романдық ойлау зердесімен зерт
тей алып жүрміз бе деген де ой
келеді. Әрине, соны пікір, пара
сатты пайымдар бар. Бірақ осы
бірліжарлы бірегей ізденістер
нәтижесі біртұтастанып ХХ ғасыр
басындағы қазақ әдебиетін жан
жақты қарастыратын мектеп
қалыптастыра алмауда. Бәлкім,
бұған ғылым жолындағы дәстүрдің
жаңа арнаға бет бұруы да себепкер
болар.
Бір анығы, ХХ ғасыр басын
дағы қазақ романдары идея соны
лығымен де, көркемдік ізденіс
терімен де, жанрлық бітімімен де,
түрлі тақырып, сан сырлы мазмұн,
сазымен де ұлттық әдебиет тің
жаңа белес биігіне көтерілген
дігін білдіреді. Ал сөз басында атап
өткен профессор ЗинолҒабден
Бисенғалидың «Қазақ прозасы

лау ерекшеліктерінің сырын және
оған әсер еткен төрт түрлі фактор
ды ашып көрсетеді: 1. «ХХ ғасыр
басында роман жанрына қалам
тартқан қазақ жазушыларының...
бірі – ұстаз, ағартушы болғандықтан
қоғамдық, шығармашылық бар
ша қызметі де осы мақсатқа
бағындырылды. Тәлімтәрбие, үлгі
өнеге мәселесі сондықтан да бірінші
орында тұрады. Т.Жомартбаев пен
С.Көбеев романдарында тәлім
тәрбиеге бағытталған идеялардың
молдау ұшырасатыны осыдан.
2. Романшылар арасында жур
налист қаламгерлер де аз болған
жоқ. Олардың шығармаларында
қазақ қоғамы алдындағы келелі
мәселелер көбірек қозғалды.
М.Кәшімов пен С.Торайғыров
шығармаларында осы мақсаттың
іздері, өрнектері айқын. 3. Саяси

Шартты түрде алғанда роман
дық ойлау уақыт пен кеңістікке,
өркениет пен әдеби үдеріске тығыз
байланысты тарихи категория:
уақыт өтсе, кеңістік өзгерсе, бұл
да белгілі өзгеріске ұшырайды.
Мұны ғалымның ХХ ғасыр
басындағы қазақ романдарына
сынның әсері қандай болғандығын
негізге ала отырып айтып отыр
мыз. Еңбекте ғалым қазақ роман
дарына сын «19101928 жылдар
арасында, эссеистикалық сыннан
(шығарманы жеке қабылдауына,
өз эмоциясына ғана сүйене тал
дау, дәлел, деректердің аз дығы)
социологиялық сынға жуық
тағандығын» көрсете келіп, ро
мандық ойлауға «субъективті
факторлар ресми үкімет, цензура,
қаламгердің жеке басының пробле
малары т.б.» ықпалы мол екендігін
ашады. Және олар «шығарманың
қоғамдық санадағы тарихи
қызметтік (историкофункци
ональный) мәнін аша түсуге
жәрдемдесетінін С.Сейфуллиннің
«Тар жол, тайғақ кешу» романының
тарихына тоқталу» арқылы көр
сетеді.
Өзімізге белгілісі «Тар жол,
тайғақ кешу» романы алғаш
оқырманға жол тартқан 1927 жыл
дан сынға ұшырады. Шығармадан
гөрі авторын сыбаған ұрда жық
сын сымақтармен қатар орын
ды айтылған шынайы пікірлерде
болды. «Романның екінші басы
лымына (1936 ж.) уақыттың саяси
ахуалына орай, ресми идеологи
яны, сын пікірлерді ескере келе
автор тиісті түзетулер жасады. Ала
шорда қозғалысына қатысты аз
кем деректі материалдар авторлық
баяндауға, түсініктемелерге
көшірілді». Бұл өз кезегінде
жоғарыда айтылған романдық ой
лау уақыт пен кеңістікке, өркениет
пен әдеби үдеріске тығыз байла
нысты тарихи категория: уақыт
өтсе, кеңістік өзгерсе, бұл да
белгілі өзгеріске ұшырайды деген
пікірімізді нақтылай түседі.
Романдық ойлау туралы таны
мымыздың төркінін іздегенде

РОМАНДЫҚ ОЙЛАУ
Қазақ әдебиеттану ғылымында
ХХ ғасыр басындағы романдары
мызды арнайы зерттеген белгілі
ғалым, профессор ЗинолҒабден
Бисенғали «Қазақ прозасы ХХ
ғасыр басы: Жаңа роман жолын
да» атты зерттеу еңбегінде: «Роман
жанрының қиындығы сонда, оны
жазуға отырған қаламгердің өзі
романдық ойлауға жетуі керек»
деген болатын. Демек, ХХ ғасыр
басында дәстүрлі сөз өнеріміздің
толығып, жаңа бір арнада көрінуі
ұлттық дүниетанымыздың рухани
жаңғыруы, яғни, романдық ой
лау кеңістігіне көтерілгеніміздің
көрінісі.
Төл әдебиетіміздегі романдық
ойлаудың қалыптасу жолына
тереңірек үңіліп қарар болсақ,
мұның түлеп жетілуіне әдеби да
мудан бөлек ХХ ғасыр басындағы
қазақ халқының сауаттылығының
артуы, дүниежүзілік дүмпулермен
дүниетанымның кеңеюі, еркіндікті
аңсаған елдің егемендікке ұм
тылуы, күрестің мұратқа жет
кізе тінін сезінуі, өз құқығы мен
көзқарасын қорғауы сынды
бірнеше факторлар себеп бол
ды. Сондайақ адамзат ақыл
ойының жетістіктері арқасында
қоғамдық қарымқатынастардың
жеделдеуі, баспагерліктің өркен
деуі, әдебиеттегі көркемдік
ізденістер, эстетикалық танымның
жаңашылдығына бастады. Осы
тұста романдық ойлау биігіне
көтерілген қазақ қаламгерлері
жаңа көркемдік жанр романды
сүйіншілеп өз оқырмандарына
ұсынды. Мұны сол кездегі «Қазақ»
газетіндегі (19141915 жж.) «Ро
ман не нәрсе?», «Роман жарысы
туралы», «Роман бәйгесі» деген
мақалалардан көре аламыз.
ХХ ғасырдың басындағы
әдебиет тынысын зерделеуге арнал
ған ұжымдық және жекелеген зерт
теу еңбектер қатары баршылық.
Ғылым әдебін сақтай отырып ай
тар болсақ, осы кезеңнің әдеби
мұрасы көрнекті ғалымдарымыз

М.Әуезов, С.Мұқанов, Қ.Жұ
малиев, Е.Ысмайылов, Б.Ша
лабаев, Т.Нұртазин, Б.Кен же
баев т.б. аға буын әдебиет зерт
теушілердің еңбектерінде тал
данды. Бұл кезеңнің әдебиеті
кейінгі буын зерттеушілердің де
қызығушылығын танытты. Әсіресе,
тәуелсіздікке қол жеткізген жыл
дардан бастап, ХХ ғасырдың
басындағы әдебиетті тану, жинақтау
бар ынтамен жүргізіліп келеді. Осы
ретте ХХ ғасыр басындағы әдебиетті
уақыт мерзімімен межелеп
көрсетуде кеңес үкіметі орнағанға
дейінгі 19001917 жылдар, Қазақ
АССРі құрылғанға дейінгі 1900
1920 жылдар, «Партияның көркем
әдебиет саласындағы саясаты ту
ралы» қаулысына дейінгі 19001925
жылдар деген сынды шамамен
ширек ғасырлық уақыт аралығын
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еңбектеріндегі жинақталған ойлар
мен тұжырымдар аса маңызды бо
лып табылады.
ҚАЖЫМТАНУҒА
ОРАЛУ

«жаңа жанрлық көркем мазмұн
бағытының, аспектісінің пайда бо
луы, көрінуі, романдық ойлаудың
қалыптасуы» ХХ ғасыр басындағы
романдарымызға дейінгі көлемді,
көркем шығармаларда нақтырақ
айтқанда «Қисса сұл Әнбиедегі»
«ЖүсіпЗылиха» тәрізді қиссаларда.
Сондайақ эпостарымыз бен салт
ертегілеріміздегі романға тән
жанрлық мазмұн белгілер мен
көркемдік әдістәсілдерде жа
тыр. Мұны ғалымдарымыз қазақ
романының басы, «халықтық ро
мандар» деп қарастырып жүр.
Яғни, романдық ойлаудың
қалыптасуына «халықтық роман
дар» алғы шарт болса, бұл ХХ ғасыр
басындағы романдарымызда қалай
көрінді деген сұрақтың туында
ры анық. Бұл турасында Зинол
Ғабден Бисенғали: «Дәстүрлі
әдебиеттің жазу үлгілерін, бей
нелеу құралдарын пайдала
ну, әсіресе, 1917 жылға дейінгі
шығармаларда М.Дулатұлының
«Бақытсыз Жамал», романы мен
С.Торайғыровтың «Кім жазықты?»
аралығындағы шығармаларда
жиі кездеседі. Кейбір романдар
да ауызекі әңгіме, халық проза
сы көркемдік жүйесінің көп
қолданылатыны сонша, халық
арасына кең тараған ауызша
әңгіме стильге түсірілгендей әсер
қалдырады. «Бақытсыз Жамал»
мен «Қалың мал», «Мұңлы Ма
риям» мен «Қамар сұлу», «Қыз
көрелік» т.б шығармаларда халық
прозасы үлгілерінің әсері мол... »
дей келіп, «Бақытсыз Жамал» ро
манында жазушы: («Жамал он бес
жасқа келді. Сұлу, ақыл, салтанат
үшеуі бір біріне толық келіп, Жа
мал сол елдің қызының алды бол
ды...») жоғарыда айтылған халық
прозасы мен шығыс әдебиетіндегі
дәстүрлі баяндаудың романдық
ойлау контексінде сәтімен
қолданылғанын көрсетеді.
Осы «Бақытсыз Жамал» ро
ма нының жазылғанына биыл
тура 110 жыл. Қазақ романының
тұңғышы «Бақытсыз Жамалдың»
1917 жылға дейін екі рет басы

лым көріп, авторының көзі тірі
кеңес заманында мүлде баспа жүзін
көрмеуіне қатысты ғалым: «Ба
спа, баспасөз маңында жүрген
қаламгердің кезінде оқушысын
тапқан шығармасын қайта
бастырмауының негізгі
себептері болуға тиіс. Қоғам
мінезін, замана тілін ұға алған
ірі қоғам қайраткерінің саяси
идеялық күресте жеңіліс табуы
әсер етті ме, әлде романдық ой
лау деңгейіне көтеріле алған
қаламгердің алғашқы романын
жанр талабына сай түбегейлі
өзгерте жазуға уақытының, жағ
дайының, ықыласының болмауы
нан ба?...» деп сұраулы сөйлеммен
бір ойлантып алып, жазушы өмір
сүрген уақыттың шамырқанған
шындығын былай түйіндейді: «Та
лайды көрген тәжірибелі жан, өз
елінің тәуелсіздігі, елдігі, дербестігі
үшін күрескен табанды қайраткер,
өз айтқанынан өзгені естімейтін
саяси жүйе беталысынан оның
болашағын көріп тіксініп қалғанға
ұқсайды».
Расында ұрдажық сая
си жүйе беталысынан бір ғана
М.Дулатұлы емес, сол кездегі
қазақ қаламгерлерінің бір тобы
А.Байтұрсынов, Ш.Құдайбердіұлы,
Ж.Аймауытұлы, М.Жұмабайұлы,
М.Әуезов т.б. тіксініп қалған еді.
Олар әдебиеттің «идеологияға
жегілуін, саяситәрбие құралына
айналуын құптамады. Өнердің
танымдық, тәрбиелік, эстетикалық
қызметін қарадүрсін идеологияға
қосақтауға, үгітнасихат құралына
айналдыруға қарсы болды». Өткен
ғасырдың жиырмасыншы жыл
дар ортасына дейін қазақ роман
шыларында партиялық, таптық
көзқарастың байқалмауы содан
деген пікір ләзімінде дұрыс. Осы
кезең әдебиетін зерттеушілер атал
мыш еңбектегі ХХ ғасыр басындағы
«қазақ романшылары таптық
идеологияға арнап жасалған кон
трасты қалыпты ғана көрсететін
көзілдірікті әлі кие қойған жоқ»
пайымымен келіседі әрі сол арқылы
өнердегі еркін ойлылықтың қадірін

таниды деп білемін. Ал «Бақытсыз
Жамал» романында сөз болатын
әлдінің әлсізге жасаған зорлығы
таптық бөліністі бейнелеп тұрған
жоқ бар болғаны романдық ойлау
деңгейіне көтерілген қаламгердің
қоғамдағы әлеуметтік теңсіздік
көрінісін көрсету мақсаты ғана.
«Шығармадағы авторлық кон
цепция Жамалды трагедияға
ұшыратқан әлеуметтік күштерді
айқындай бейнелеуде».
Әлеуметтік теңсіздіктен ту
ындайтын талайлы тағдырлар
трагедиясының ХХ ғасыр басын
дағы қазақ романшыларында ше
бер суреттелу сыры, сондайақ
осы кезең әдебиетін зерттеуде
әлі де болса толық ашылмаған
әдеби бағыттармен олардың әдіс
тәсілдері «Қазақ прозасында»
әдебиеттанудағы нақты мәселе
ретінде көрсетіледі. Алғашқы
әлеуметтік теңсіздік салда
рынан орын алған тағдырлар
трагедиясының сәтті суреттелуі
қаламгерлеріміздің әлемдік
әдебиеттегі натурализм әдіс
тәсілдерін меңгеріп шын мәніндегі
романдық ойлау деңгейіне
көтерілгендігімен байланыстырыл
са, натуралистік бағыттың нақты
мәселе ретінде қарастырылуы
«қазақ әдебиетінде бұл әдеби
бағыттың ұлттық ерекшеліктерін
ескеретін теориясы жасалмауы
мен» түсіндіріледі. Және зерттеу
нысанына қатысты: «қазақ роман
дарында, тіпті әдебиетінде де, бұл
әдіс, бағыт көркем жүйе тәрізді
қалыптасты ма, оны ашып айту
қиын. Арнайы зерттеулер де жоқ.
Қажет екені көрініпақ тұр» деп,
әдебиеттанушылардың алдында
анықталуы тиіс мәселелерді де
нақтылап өтеді. Осы төркіндес
ойды ғалымның романдағы сен
тиментализм өрнектеріне қатысты
айтылған «қазақ әдебиетінде сен
тиментализм ағымының түрі, бей
нелеу әдісі ретіндегі қолданылу
аясы, көріністері зерттелген емес»
пікірінен де аңғарамыз.
Ғалымның ХХ ғасыр басындағы
роман жанрының қалыптасып даму
жолдарын зерттеудегі пайымдары
әдебиет тарихы мен роман тео
риясы үшін ғана емес, әдебиет
теориясы мен сыны үшін де аса
маңызды материалдар, бағыт
бағдарлар бере алады. Екінші жүз
жылдыққа қадам басқан қазақ
романының тарихы мен табиғатын,
роман жанры айналасындағы
түрлі теориялық, идеологиялық,
саяси айтыстар мәнін тану
да да ЗинолҒабден Бисенғали

Сөз басында қара ормандай
қаулап өскен қазақ әдебиеттану
ғылымында терең сұлба салып
кеткен академик Қажым Жұмалиев
е к е н д і г і н а й т қ а н б ы з . О с ы н
дай үлкен тұлғаның еңбектері
зерттеушісін таппай жүргендігін
әдебиетке енді келгенімде ұстазым
З и н о л Ғ а б д е н Б и с е н ғ а л и д а н
білдім. Қажым Жұмалиевтың сан
салалы еңбектерінің бір қырын
зерттеу тақырыбы етіп ұсынып,
ғылыми жетекшілік жасауы қазақ
әдебиеттану ғылымында Зинол
Ғабден Бисенғалидың бастамасы
мен жүзеге асқан Қажымтануғаға
Оралу болатын.
Зекең өз зерттеулерінде
ардақты аға Қажым Жұмалиев
туралы былай дейді: «Ұстаз 
академикті көрген, дәрістерінде
болған қазіргі шәкірттері аңызға
бергісіз әңгімелер айтады: Қазақ
әдебиеттануының қалыптасу жыл
дарында оның дамуы үшін өмірі
мен білімін аямайақ жұмсаған
бір адам болса сол дейді. Мұндай
әңгімелердің шет жағасын, 1967
жылдары КазГУ де оқып жүргенде
біз де естігенбіз: Ауыз әдебиеті
және қазақ, орыс классиктерінің
шығармаларын жатқа білді деп
айтқанда, КазПИ студенттеріне
сене алмадық, көруге асықтық
бірақ жете алмадық..,1968 жылы
ұстаз дүние салды. Тағдырай
десеңші...»
Осылай деп бір толғанып алған
Зекең Қажым Жұмалиевтың ХХ
ғасырдың отызыншы жылдары
қоғамдық пәндер құрамында
оқытылып келген төл қазақ
әдебиеттану пәніміздің дербестігі
үшін арнайы бағдарлама жа
зып, қазақ әдебиетінің тарихы
мен теориясын жазуда жасаған
ерең еңбегі жөнінде: «Мұның
бәрі қазақ әдебиетінің тарихын
жазу, теориясын жасау үстінде
қолға алынды. Алда – үлгі, қолда
дерек, ойдаайқындық жоқ. Күмән
бар. Қиындық көп. Көп емесау
өлшеусіз көп. Дәл осы жағдайда
қиын тақырыпқа қойып кету деген
үлкен батылдықты, әрі ең бастысы
өзіне сенуді көрсетеді. Қ.Жұмалиев
та қаптаған қиындықтарға
қарамастан өзіне сенім мол еді.
Өте маңызды, кезек күттірмейтін
оқулық жазу осылай басталған еді»
дейді.
Қ.Жұмалиевтың есімі, қазақ
әдебиеттану ғылымына сіңірген
еңбегі бүгінгі күні әдеби ортада
тиісті бағасын алып жүр ме де
ген Зекеңнің алаң кеуілің мына
жазғандарынан аңғаруға бола
ды: «Қажым Жұмалиевтың кім
екенін интернет пен алуан түрлі
қызықтарға алаң бүгінгі ұрпақ
біле ме, ойланып көргендері бар
ма екен, өзі деп ойлайсың осын
дайда. Оқырмандар арасында
атыжөнін білетіндер кездеседі.
Бірақ қазақ қоғамдық санасы мен
мәдениетіне сіңірген еңбегі туралы
жақсы білетіндер көп болмаса ке
рек. Мәселе – осында!
Алдымен мына тарихи дерек
терді еске түсірген дұрыс. Қажым
Жұмалиев – М.Әуезовтің қанаттас
әріптесі, қазақ фольклоры мен
ауыз әдебиетінің ірі маманы. Қазақ
әдебиетінің тарихы мен теориясы
туралы алғашқы жүйелі зерттеу
лер мен еңбектер, монографиялар
жариялаған, жоғары мектептерде
дәріс оқыған ұстаз. Әдеби үдеріске
үзбей араласқан ҰҒА алғашқы
академиктерінің бірі».
Ғалым ЗинолҒабден Бисен

ғалидың академик Қажым Жұ
ма лиевтың өмірі мен шығар
машылығына қатысты жазғандарын
оқысан біраз ойланып қаласың. Біз
осы әдеби танымымызды дұрыс
қалыптастыра алып жүрміз бе? Әлде
сәулелі шамырқанған шындықтан
қарғарық болған пендедей жана
рымызды тайдырып жүрміз бе?
Әдебиетіміз бен тарихымыздағы
кешегі кеңестік ақтандақтардың
сыры белгілі, ал бүгін бастапқы пікір
қайшылықтары «айырылғырдың
суы айырылдың» күйін кешкен
аға буын бөлінісін біз де күйкі
тірлікпен жалғастыра береміз бе?
Олай болмас, өмір мектебі олай
болдырмас.
Өзіміз сөз қылып отырған
ЗинолҒабден Бисенғалидың
«Ұлыларын ұлықтау өсер елдің
ісі» атты көлемді мақаласы
қажымтануға қосылған олжа бо
луымен қатар, көпке ой салатын
және осы бағытта атқарылатын
жұмыстың бағытбағдарын көр
сеткен танымдық дүние болған
дығын ғалымның мына тұжырым
дарынан аңғаруымызға болады:
Қорғамдықгуманитарлық
білім саласының қызметкерлері,
әсіресе, қазақ әдебиеті тарихы мен
теориясының мамандары өзімізге
дәріс оқымаса да ұстаз тәрізді
қабылдаған академик – ғалымға
(Қ.Жұмалиев) егемендік алған
жылдан бері тиісті құрмет көрсете
алдық па, өзіне лайық;
 Қ.Жұмалиевтың еңбегі мен
зерттеулерін талдай қарағанда
шығармашығында айтылатын тари
хи уақиғалар жүйесіне, деректерге
әдейі «теріс баға» беретін, кеңестік
идеологиямен былыққан сұрақтар
мен ойлар бүгінде жеткілікті. Оның
бәрін түптеп айтуға уақыт керек, әрі
жеңіл емес;
 Азабы мен мазағы аралас
кеңес үкіметінің жазасынан кейін,
соның сойылын соққан сауатты
замандастарының арсыз әрекет
мінездер жалғасты. Қ.Жұмалиевтың
тағдырлас бауырлары болашақ
ұрпақтарына айтар аманатын
түптеп айта алмаса да асыл ар
мандарын ішке бүккен мұраларды
қалдырды. Енді солардағы жасы
рын сөздерді тауып, оқып, шешу
ұрпақтарының басты міндеті;
Академиктің ғылыми
қызметтері мен зерттеулерінен
өзге көңіл мен уақытын бөлген
жұмысының басты арнасы
Ұстаздыққа байланысты болды...
Ол туралы аса көрнекті ғалым,
жазушы, қоғам қайраткері
Қ.Жұмалиевтың кешегі шәкірттері
көп жазған. Бұл пікірлерге жәй көз
салудың өзі талай ойларға қозғау
салады».
Ел тәуелсіздігін алғаннан кейін
қажымтануда айтылып келген
пайымдаулардың дамуына соны
қарқын беріп, ғылыми еңбектердің
жазылуына, әдеби мұраларының
жинақталуына тікелей бағыт берген
ЗинолҒабден Қабиұлы Бисенғали:
«Академик Қажым Жұмалиевтың
ғылыми еңбектерін : 1) ауыз
әдебиеті, 2) әдебиет тарихы, 3)
әдебиет сыны 4) әдебиет теория
сы деп негізінен төрт топқа бөліп
қарастыруға болады» дей келіп,
енді қазақ әдебиеттану ғылымында
осы салалар қаншалықты дамыған
сайын соншалықты Қ.Жұмалиевқа
орала береміз өйткені оның баста
уында Қажым Жұмалиев тұр де
ген болатын. «Әдебиет адалдықты
сүйеді» деген тәмсілдің жаңғырған,
аясы кеңейген мағынасы сірә осы
болар.
Азамат МАМЫРОВ,
Батыс Қазақстан
инновациялық-технологиялық
университетінің доценті, филология
ғылымдарының кандидаты
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Азат Перуашев посетил с рабочим
визитом Мангистаускую область
В начале октября председатель ДПК «Ак жол» Азат Перуашев работал
в Мангыстауской области.
После мероприятия в честь 100-летия Казахской Республики у памятника Жалау Мынбайулы встретился с медицинскими работниками и
гражданскими активистами, поблагодарил за спасение людей в борьбе с пандемией, поднимали вопросы задержки положенных выплат
медработникам.
Поговорил с предпринима
телями о проблемах МСБ, в том
числе судоходства и освоения по
бережья Каспия, туристических
маршрутов на Устюрте. Догово
рились о подготовке необходи
мых поправок в законодательстве
и организации переговоров с
ведомствами для решения спор
ных вопросов (по выделению
земельных участков, развитию
туристических объектов, регули
рованию судоходства, спасатель
ной и водолазной служб на море).

Так же депутат посетил об
ластной онкологический диспан
сер со стационаром на 150 мест,
поговорил с находящимися на
лечении пациентами. Как уверя
ет главврач, в отличие от других
регионов, здесь не прерывались
ни процедуры, ни снабжение
больных медикаментами. На
помним, что фракция “Ак жол”
направила запрос Минздраву о
недопустимости остановки лече
ния и обеспечения онкобольных
лекарствами, о чем нам сообщали

в ряде областей, а карагандин
ский журналист Ирина Московка
подала в суд на Минздрав и СК
Фармацию.
Пациенты мангыстауского
онкостационара в целом подтвер
дили слова главврача, но отмети
ли, что перерыв в обеспечении
лекарствами все же имел место в
июнеиюле.
После Азат Перуашев посетил
стройку инфекционной боль
ницы, возводимой BIгрупп по
ускоренной технологии.
С руководством области и
г. Жанаозен обсудили работу с
инвесторами по развитию мест
ного содержания, занятости и
требований офсетной политики
в связи с прекращением с 2021 г.
таких норм в Кодексе о недрах,
согласно требованиям ВТО.

От нескольких предприни
мателей принял документы для
обращения в органы прокуратуры
по спорным судебным решениям
и осуждениям бизнесменов.
В пятницу он посетил мав
золей Бекетата, где потомки
святого дали прикоснуться к его
Корану и собственноручным за
писям.
Поговорил с предпринима
телями о проблемах МСБ, в том

числе судоходства и освоения по
бережья Каспия, туристических
маршрутов на Устюрте. Догово
рились о подготовке необходи
мых поправок в законодательстве
и организации переговоров с
ведомствами для решения спор
ных вопросов (по выделению
земельных участков, развитию
туристических объектов, регули
рованию судоходства, спасатель
ной и водолазной служб на море).

Посещение мемориального комплекса
жертв политических репрессий
В ходе поездки в Кызылординскую область Азат Перуашев
посетил мемориальный комплекс
жертв политических репрессий
на берегу Сырдарьи – у монумента «акжоловцы» провели
скромную акцию в честь 100-летия Казахской Республики.

Кредитная политика
не способствует
развитию МСБ
На встрече с предпринимателями Жанакорганского района Кызылординской области обсудили меры господдержки предпринимательства.
К сожалению, на уровень сельских районов не доходит финансирование многих актуальных госпрограмм. Председатель совета областной
палаты «Атамекен» Кайрат Боранбаев привел пример, что из поданных проектов на инновационные гранты на сумму 1 млрд 300 млн
тенге, на область государство выделило в 10 раз меньше – 130 млн.
Естественно будут и споры, и обиды.
Крайне важным инструмен
том все считают заявленное госу
дарственное гарантирование (до
85%) от суммы залога кредитов,
но как сообщают предпринима
тели района, несмотря на все их
попытки, ни одному (!) пока не
удалось получить такой гарантии.
Очень много возмущения ус
ловиями и высокими процентами
по банковским кредитам.
Жалуются на требования БВУ
о погашении отсроченных пла
тежей изза пандемии, что резко
увеличило суммы оплаты и разо
ряет МСБ – об этой угрозе мы
неоднократно говорили в своих
запросах и обращениях Прави
тельству, Нацбанку и АРРФР.
Но, к сожалению, остались
неуслышанными.
Как сообщают предприни
матели, хотя после Послания
и поручения президента о ре
финансирования всех кредитов
пострадавшему МСБ под 6%,
никому в районе такого рефинан
сирования пока не дали, банки
отвечают, что ждут команды из
головных офисов.
В целом, кредитная политика

не способствует развитию биз
неса.
Так, по инвестпроектам, кото
рые требуют определённого време
ни на запуск (а в этот период про
ект никаких доходов не получает),
банки требуют оплачивать кредит
с первых дней. Поэтому сумма
кредита берется больше, чтобы из
неё же гасить платежи до первых
доходов от проекта.
Жанакорганские предприни
матели попросили по примеру ев
ропейских стран, Японии, Кореи,
России ввести меры господдержки
по предоставлению кредитных
каникул для инвестпроектов МСБ
сроком до 6 месяцев, чтобы дать
возможность проектам начать при
носить доход, из которого будет
проще гасить платежи.
Тема действительно актуальная,
депутаты Демпартии «Ак жол» ее
уже поднимали в парламенте пару
лет назад. Нужно освежить инфор
мацию по международному опыту
и подготовить новые предложения
в рамках антикризисных мер.
В целом, набралось немало
предложений для постановки перед
правительством.

Город Кызылорда в 1925 г. стал
первой столицей Казахской Респу
блики (КазАССР), именно здесь
предшественнице Независимого
Казахстана вернули исконное имя
нашего народа (до того образован
ная в 1920 г. республика называлась
«Киргизской»). Казахская автоном
ная Республика являлась преемни
цей и создавалась на базе казахской
национальной автономии «Алаш»,
все лидеры которой позднее были
репрессированы.
В ходе поездки в Кызылордин
скую область 89 октября с колле
гами – зампредседателя Демпартии
«Ак жол» Дмитрием Васильевым,
руководителем местного филиала
партии Жорабеком Прмановым,

председателем регионального со
вета РПП «Атамекен» Кайратом
Боранбаевым – посетили мемори
альный комплекс жертв политиче
ских репрессий на берегу Сырда
рьи. Здесь ранее было обнаружено
массовое захоронение репрессиро
ванных в 1930е годы.
У монумента провели скромную
акцию в честь 100летия Казахской

Республики и в память уроженцев
сырдарьинской долины – одного
из основателей партии «Алаш»
Мустафы Шокая, видного деятеля
«Алаш» и КазАССР, одного из ини
циаторов возвращения республике
имени казахского народа – Сул
танбека Кожанулы и тысяч других
известных и неизвестных героев
национальной государственности.

Медики достойны
наград и уважения за свой труд

Председатель Демократической партии» «Ақ жол» Азат
Перуашев 8 октября посетил с
рабочим визитом Кызылординскую область. В ходе визита он
встретился с врачами, медицинскими сестрами и младшим медперсоналом, которые во время
ЧС и карантина работали в инфекционных и реанимационных
отделениях больниц.
В мероприятии приняли уча
стие члены совета областного фи
лиала партии.
«Для того чтобы спасти жизнь

пациентов, они не только работали
днем и ночью, но и на долгих два
месяца уходили из семьи. Кроме
того, многие из них сами заболе
ли. Медики достойны наград и
уважения за свой труд», – считают
«акжоловцы».
Участники встречи со слезами
на глазах вспомнили о тяжелых
случаях во время пандемиии, о по
терянных жизнях близких людей.
Медики задавали вопросы ру
ководителю «Ак жола», озвучивали
наказы и пожелания.
«Надо, чтобы повысили окла
ды медработникам, которые тру

дятся и получают низкую зар
плату», – обратилась к депутату
руководитель отдела эпиднадзора
по Кызылординской области Алия
Идрисова.
Выслушав медиков, Азат Пе
руашев заверил их, что поднятые
вопросы будут взяты на контроль
парламентской фракции и депута
ты «Ак жола» приложат все усилия
для их решения.
Лидер «Ак жола» от имени пар
тии и коллег поблагодарил медиков
за самоотверженный труд и вручил
им нагрудный знак «COVID19бен
жанқиярлық күресі үшін».
В свою очередь, врачи вырази
ли благодарность партии «Ақ жол»
и Кызылординскому областному
филиалу партии за поддержку и
оценку их труда.
Кызылординский
областной филиал
Демократической партии
«Ак жол»
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В современных условиях непростых взаимоотношений между
государствами глобальный мир
с его ускоряющейся динамикой актуализирует вопросы
сохранения и обновления
духовно-ценностных ориентиров общества, требуя особого
типа сознания нации, которое
основано на духовности народа
и его традициях. Эти условия
требуют определения и реализации значимых и масштабных
задач по дальнейшему сохранению национальной идентичности, связанной с традициями
и обычаями, языком и культурным наследием казахского
народа. Об этом рассказывает
elorda.info.

РК: КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ

РАДИКАЛЬНЫМ ТЕЧЕНИЯМ ИСЛАМА
Так, Первый президент Респу
блики Казахстан Нурсултан Назар
баев одним из ключевых направле
ний модернизации общественного
сознания определяет формиро
вание единой Нации сильных и
ответственных людей посредством
духовного обновления.
В этой связи Елбасы одним
из условий модернизации ново
го типа обозначает сохранение
своей культуры, собственного на
ционального кода, отмечая, что:
«Новая модернизация не должна,
как прежде, высокомерно смотреть
на исторический опыт и традиции.
Наоборот, она должна сделать
лучшие традиции предпосылкой,
важным условием успеха модерни
зации. Без опоры на национально
культурные корни модернизация
повиснет в воздухе. Я же хочу,
чтобы она твердо стояла на земле.
А это значит, что история и наци
ональные традиции должны быть
обязательно учтены. Это плат
форма, соединяющая горизонты
прошлого, настоящего и будущего
народа. Наши национальные тра
диции и обычаи, язык и музыка,
литература и свадебные обряды, –
одним словом, национальный дух,
должны вечно оставаться с нами.
Мудрость Абая, перо Ауэзова, про
никновенные строки Джамбула,
волшебные звуки Курмангазы,
вечный зов аруаха – это только
часть нашей духовной культуры.
Знать и гордиться историей своего
края – дело нужное и полезное. Вот
только забывать о гораздо большем
– о принадлежности к единой и
великой нации – нельзя».
Действительно, в процессе из
учения этногенеза и этнографии
народа Казахстана, можно уви
деть, что исламская культура и
духовность является неотъемлемой
частью многовековой истории Ев
разийского края.
Сегодня Казахстан – светское
государство. Вместе с тем, нали
чие религиозных и национально
культурных традиций является
исторической реальностью, по
скольку пересечение культур и
традиций сказалось на развитии
исламской культуры и исламской
традиции казахского народа, кото
рое сформировалось в Казахстане
при соединении традиций прошло
го и современного. Имея долгую
историю, казахстанская культура
стремится к развитию, культурной
адаптации своих ценностей, в то

же время стремится сохранить на
циональное содержание.
Ислам, являясь основой ре
лигиозной духовности казахского
народа, на первых стадиях распро
странения вполне соответствовал
духовным и культурным запросам
казахского народа. Он осуществил
свой объединяющий потенциал и
ускорил процесс национальной и
религиозной самоидентичности
казахов.
Мыслителями и учеными, ока
завшими влияние на распростра
нение ценностей исламской куль
туры и философии на территории
казахской степи, были: АбуНаср
АльФараби, Ходжа Ахмет Яссауи,
Махмут Кашгари, Мухаммед Хай
дар Дулати, Жусуп Баласагун, Абай
Кунанбаев, Шакарим Кудайбер
диев и др. Именно они донесли до
нас сокровищницу исламской ци
вилизации, которая в дальнейшем
усвоилась среди казахского народа.
В своих повседневных формах

ислам представлял собой систему
религиозных канонов и ритуалов, а
также определенный образ жизни,
совокупность правил поведения и
обычаев, которых придерживалось
большинство казахского населе
ния.
Как и у других народов, при
нявших ислам, у казахов он был
тесно связан с древними религи
озными верованиями: тенгриан
ством, шаманизмом, тотемизмом и
другими религиозными представ
лениями, сложившимися задолго
до появления ислама. То есть,
ислам в Казахстане развивался в
синтезе с доисламскими вероуче
ниями и традициями, сформировав
своеобразный симбиоз, соответ
ствующий современной и духовной
культуре общества.
Это связано с тем, что, прони
кая в ту или иную этнокультурную
среду, ислам, сталкиваясь с мест
ными обычаями и традициями,
подвергался их активному воздей

ствию, что придавало ему характер
ные для данной среды черты.
Как отметил венгерский вос
токовед И. Гольдциэр: «Сам офи
циальный ислам с самых первых
этапов своего существования дал
доказательства тому, что его даль
нейшее существование связано с
переосмыслением и переработкой
существовавших до него языческих
религиозных элементов».
Такого мнения придержи
ваются и казахстанские ученые,
которые утверждают, что: «Под
влиянием распространяющегося
на территории Казахстана ислама,
определенные идеи были либо
трансформированы, либо утеряны.
Но, тем не менее, влияние тенгриз
ма ощущается, что дает основания
для исследователей утверждать, что
ислам в Казахстане имеет спец
ифические отличия и тенгрианство
сохраняет определённые позиции
в духовной сфере казахской куль
туры».
В период, когда Казахстан вхо
дил в состав СССР, в результате
правящей атеистической идеоло
гии ислам развивался на бытовом
уровне и сохранился в качестве
народной традиции, где главной

опорой были традиционные цен
ности казахского народа. Эти цен
ности, находящие свое выражение
в национальных обычаях, обрядах,
прошли испытание временем, по
могли народу сохранить свою куль
туру, национальную самобытность
и религиозную идентичность.
Во времена советского Казах
стана религия не только отчуж
далась от политической и обще
ственной жизни, но и подвергалась
гонениям, последствием которого
стало увеличение количества лю
дей с атеистическим мировоз
зрением. Отсутствие религиозной
практики и воспитания как одного
из элемента духовного воспитания
привело к потере преемственности
в понимании исторической роли и
места религии в жизни человека.
Религиозный плюрализм, раз
нообразие новых религий, новая
интерпретация ортодоксальных
религиозных догматов привело
к неправильному пониманию и
отношению верующих к истори
ческому содержанию религии и ее
развитию, а также стала причиной
превосходства религиозной иден
тичности над общей индивиду
альной. По мнению казахстанских

ученых, это является своего рода
причиной приобщения верующих
к разным формам религиозного
экстремизма, нетрадиционным
религиозным течениям, не соот
ветствующих исторической вере и
религии.
Так, в настоящее время в Ка
захстане имеют место новые рели
гиозные течения и учения, влияю
щие на религиозность общества. В
частности, традиционный ислам в
Казахстане подвергается влиянию
салафизма – религиозного на
правления, призывающего ориен
тироваться на образ жизни и веру
ранней мусульманской общины,
отвергать устоявшиеся обряды и
традиции казахского народа как
«бидаа», т.е. нововведения в ис
ламе.
По сути, фундаменталисты,
претендующие на «очищение»
ислама, утверждают, что именно
они обладают монополией на ис
тину и позиционируют себя как
хранители подлинной религиозной
традиции, основы которой они за
щищают.
Иными словами, фундамента
листы, видящие мир чернобелым,
четко разделяют добро и зло, грань
между которыми абсолютна. Жела
ющий спастись, по их мнению, не
должен идти ни на какие компро
миссы. Такая позиция естествен
ным образом порождает авторита
ризм и тягу к насилию.
Фундаменталисты провозгла
шают себя носителями особой
миссии, порученной им Богом.
Отсюда вытекают все черты фун
даменталистских движений, в том
числе непрекращающиеся и хо
рошо организованные попытки
обратить свою веру нерелигиозных
и нефундаменталистски настроен
ных людей.
Указанное порождает своего
рода защитный механизм сохра
нения идентичности – требование
культивировать традиционную
для Казахстана форму исламской
религиозности, в которой культу
ра казахского народа, традиции,
обычай, ритуалы переплетены с
исламом и сунной пророка.
Говоря о воздействии чуждых
идеологических влияний на куль
туру нашего народа, Нурсултан
Назарбаев справедливо утвержда
ет, что: «Источниками духовных
ценностей народа являются язык,
история, самобытная культура,
рукописное наследие. Это работы
ученых древности, эпическое на
следие, музыка, фольклор, тра
диции, архитектурные памят
ники – вообще весь культурный
мир казахов, который доносит
до нас национальный код наших
предков. Сегодня это воссозда
ется и сохраняется, в том числе,
благодаря расширению казах
станской источниковедческой и
информационноисторической
базы копиями уникальных арте
фактов и архивных материалов.
Только духовность, этические
нормы, традиционные и культур
ные ценности имеют потенци
ал противостоять религиозному
фундаментализму, экстремизму и
терроризму».
Действительно, преемствен
ность поколений, знание и ува
жение многовековых традиций
своего народа помогут оградить
молодежь от пагубных действий,
формируя иммунитет к чуждой нам
радикальной идеологии. Изучение
истории и обычаев и традиции есть
ключ к пониманию самобытности
казахского этноса, а мудрость про
шлого есть бесценное богатство
настоящего.
Абдуллов БЕКСУЛТАН
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Кто хочет сунуть свою страну в

www.qazaquni.kz

2020 г. по многим признакам – роковой, недаром в ходу многие конспирологические версии, «Дуга нестабильности» и т.д. Человечество переживает небывалые потрясения – всеобщую гибридную войну,
включая и биологическую, что видно по распространению пандемии. Притом эта война со многими неизвестными, которые и порождают панику среди населения и среди ...президентов. Некоторые прогнозисты
говорят даже о возможном голоде и войнах в отдельных странах…
Ведь закрытие границ диктует новые условия выживания – каждая страна надеется только на себя, на
свои ресурсы, производство и кадры.
COVID-19 не только заражает и убивает людей, но и разрушает экономики многих стран – они заметно
присели. В такой ситуации через определенное время богатые страны, корпорации, банки, фирмы станут
еще богаче, а бедные – еще беднее, что не способствует стабильности. «Делатели денег» во все времена
всегда были рады любым кризисам, чтобы из них извлечь свою выгоду.

Торегали Казиев
ЗАВЕРШАЮЩИЙ
ЭТАП СОЗДАНИЯ
«ПЕТЛИ АНАКОНДЫ»
На таком фоне о видимых и не
видимых «нитях» международной
политики рассуждает писатель и
исследователь Торегали Казиев,
автор книг «Акбулак – прародина
скифских царей», «Сердце Мира»,
«Казах держал на плечах Небо», «Во
главе Великой Сарматии», «Сапара
Матенкызы – казахская Жанна д
Арк» и др.
– Торегали Абдуллаулы, как вы
относитесь к конспирологическим
теориям в контексте нынешних событий в СНГ и в мире?
– Отношусь так же, как и к
другим «теориям» и прочим инфо
сообщениям. Если имеют отноше
ния к реальности – принимаю, нет
– отсеиваю. Например, то, что про
изошло с Украиной в 2014 г., было
спланировано за многие десятиле
тия до того. Т.е. «конспирологией».
Цель – ослабить славянский мир,
один из пунктов.
Кто не верит в давность пла
нов, может найти номер газеты
«Қазақ әдебиеті», где на целую
страницу приводились данные
прогноза какойто английской эн
циклопедии в период перестройки
гдето в 1980х гг. Планировали
дербанизацию умеющие прогнози
ровать далекие англосаксы, а без
думно исполняют саморазрушение
– местные… В Древности такой
прием применялся так: «…натрави
«варваров» друг на друга и подзадо
ривай – и они сами перебьют друг
друга»!
А сколько было публикаций о
«дугах нестабильности», «цветных
революциях» в некоторых странах,
которые были спланированы и
сфинансированы изза рубежа!
– Торегали Абдуллаулы, а какие
события в СНГ вы можете выделить
в этом контексте?
– Гиганты борются между со
бой, а у малых стран – трагедии…
Посмотрите на ту же цветущую
до 2014 г. Украину – она потеряла
Крым и почти потеряла области,
которые сейчас именуются Луган
ской и Донецкой республиками. А
в населении уменьшилась Украина
с 51 млн человек в 2013 г. до 37 млн
сегодня (27%).

До этого потеряла часть тер
ритории и населения Грузия, еще
раньше – Молдова, а Армения
и Азербайджан уже более 30 лет
борются за Карабах, в т.ч. и путем
жестокой кровавой войны.
Сейчас идет завершающий этап
создания линии «Петля анаконды»
вдоль всей российской границы
с запада – от Балтики до Ирана
и даже до Синьцзяна. Стратегия
«Анаконды» заключается в окруже
нии страныконкурента враждеб
ными государствами и «горячими
точками», где идут нескончаемые
конфликты, внутренние или внеш
ние.
Если учесть, что страны Балтии
уже давно в составе Запада (по
тери населения в Латвии – 29%,
Эстонии – 15%, Литвы – 17%), то
на линии Балтика – Иран только
Беларусь была до августа стабильна,
не имела конфликтных отношений
с соседями и проводила много
векторную внешнюю политику в
прошедшие 29 лет.

Но и там вот уже 2 месяца идут
волнения с участием десятков ты
сяч людей, выразивших несогласие
с результатами выборов и с тех пор
протесты те не угасают. Раскачива
ется Беларусь митингами во многих
городах с 9 августа, когда сразу по
сле выборов президента замитинго
вали, в основном молодежь, часть
которой получила образование на
Западе. Запад организационно и
финансово на стороне протестунов,
знаменем которых стала проиграв
шая выборы кандидатка Тиханов
ская, никогда до того не занимав
шаяся управлением и политикой!

Молодежь и прочие митингисты
думают эмоциями, а не мозгами
(здравым смыслом).
Некоторые западные соседи
даже организовали движения во
енных контингентов вблизи бело
русских границ, в ответ белорусы
попросили помощи у россиян, на
что те пообещали выделить силы из
своих военных резервов…
КРЕМЛЬ ОПРЕДЕЛИЛСЯ
С ПРЕЕМНИКОМ
А.Г.ЛУКАШЕНКО?
– Взамен на помощь потребуются, видимо, уступки (ведущие к
потере независимости)?
– Три варианта будущего оста
лось у Минска: остаться незави
симым государством, быть про
глоченным союзникомсоседом
и третий – влиться в Запад, т.е.
повторить судьбу Украины – быть
разорванной по частям. Ибо со
юзник чтото захочет также урвать,
чтобы оправдаться перед собствен
ным населением, как это было со
сдачей Украины: «Украину отдали,
но все же – «Крым взяли»!..
Спусковым моментом трагедий
и в Украине, и в Беларуси стал
фактор Китая – в первой стране
Китай хотел начать строить порт на
Черном море, а вторую – сделать
своими сухопутными воротами в
Западную Европу, на линии Китай
КазахстанРФБеларусьЕвропа.
Ясно дело, США никак не мог
ли допустить такого факта – соз
дания «шелкового плацдарма» и
отмашка на реализацию давнего
плана по дербанизации этих двух
славянских стран была дана…
– А как освещается в РФ «вирус
митингизации» (по вашему выражению) в Беларуси?
– В российской газете «Завтра»
от 13.09.2020 г. давался материал
А.Аганина с комментариями «Но
вые выборы и уход Лукашенко»,
там пишется: «Кремль определился
с преемником А.Г.Лукашенко. Че
рез год будет новый президент, к
тому времени Республика Беларусь
потеряет часть своего суверенитета.
До этого нынешний лидер должен
будет подписать документы по

интеграции Республики Беларусь
с Российской Федерацией. После
этого Республика Беларусь фак
тически превратится в Западный
федеральный округ Российской
Федерации. Новым президен
том РБ Кремль видит (банкира)
В.Д.Бабарико»…
– Надо же! А как же многочисленные участники митингов?
– Какое же многослойнейшее
вонючее месиво месят протестуны
своими молодыми ножками на
площадях и улицах городов парти
занской Беларуси, не думая своими
головами – а ведь есть над чем им
призадуматься, а? Что сделают зав
тра с твоей родимой страной хоть
те, хоть эти? Те – «притон Содома
и Гоморры», а эти – ограбленный,
дебилизированный и вымирающий
регион!.. Как соседние с Беларусью
российские области – Псковская и
Смоленская (наберите в Интернете
«вымирание Псковской области»).
КТО ЗАГОНЯЕТ
В РАЗБОРКУ МЕЖДУ
БРАТЬЯМИ И СОСЕДЯМИ?!
– Давайте поговорим о Средней
Азии – угрожает ли нам этот сценарий?
– Остались всего 4 постсовет
ских, не вовлеченных в конфликты,
государств (из 15!): Казахстан и 3
его среднеазиатских соседа. Но и к
ним «гибрид» крадется незаметно –
посмотрите, к примеру, российские
сети, сайты и прочие СМИ – киш
мя кишат провокационные оскор
бления и подзуживания троллями
братских народов! Необходимо
как зеницу ока сохранять братскую
дружбу между странами Средней
Азии, России и других постсовет
ских государств!
Эх, надо было создать Цен
тральноАзиатский Союз (2007
г.) по инициативе президента Н.
Назарбаева! Тогда жизнь показала
непостоянство политики интегра
ции в регионе и ее подверженность
воздействию конъюнктурных ин
тересов.
Когдато Золотая Орда погиб
ла изза недружности братьев, а
в XVIII–XIX веках изза недруж
ности народы Средней Азии по
теряли независимость… Сегодня
нужно быть умнее – если захотим,
сможем!
И вот, если Беларусь падет (или
не падет), очередь «Анаконды» под
ходит к югу, т.е. к Средней Азии.
Здесь, кроме РФ, рядом еще два
государства, с которыми у гегемона
мира большие гибридноконку
рентные разногласия – Иран и
КНР!
Против обеих стран также объ
явлены западные санкции (как и
против РФ), причем КНР – основ
ной конкурент США и вовсю насту

пает на пятки гегемону в мировой
экономике.
– И вот события в Кыргызстане...
– И вот уже казахстанский оп
позиционный политик Амиржан
Косанов высказывает обеспокоен
ность, «…а что если союзники
россияне и к нам захотят двинуть
свои «резервные военные силы»
(Ресейдегі күштік құрылымдар
резерві Қазақстанға да келе ме?/
Абай кз) – как бы в ответ на «акти
визацию Запада» в Средней Азии?..
Что делать?..
Только Косанов задал вопрос,
как через время по СМИ разнеслось
вызвавшее бурю негодования «вы
сказывание бывшего посла Кыр
гызстана в России Р.Аттокурова
о возможном вхождении Кыр
гызстана в состав России»! И… 5
октября в Кыргызстане произошла
«октябрьская революция» (сразу
после выборов в парламент), хотя
все вокруг до того считали поло
жение и правление президента Со
оронбая Жээнбекова устойчивым и
стабильным!
Мгновенное занятие восстав
шими толпами государственных
зданий и освобождение заклю
ченных эксгосдеятелей (экс
президента Алмазбека Атамбаева,
Садыра Жапарова и др.) всего за
один час говорили об отличной
профессиональной организации
и подготовленности мероприя
тия, которое многие списывали на
обыкновенное недовольство (за
конное) части избирателей итогами
выборов...
Захватить здание, где находит
ся глава государства, без единого
выстрела – такое могут лишь про
фессионалы.
Вспомнились также к месту
сообщения в СМИ, что за неделю
до того, «…28 сентября в Сочи пре
зидент России Путин В.В. назвал
президента Кыргызстана другим
именем – «уважаемым Шариманом
Шариповичем»!
«Зеленые человечки» что ли
втесались в толпу и профессио
нально нейтрализовали, оттеснили
от работы бишкекских правоохра
нителей?
Сотни тысяч молодых кыргыз
станцев находятся в поисках работы
за рубежом и дома, т.е. база для
участия всего нескольких тысяч в
иноземных ЧВК («частная военная
компания») очень даже большая…
СМИ разных стран высказывают
здесь различные мнения: и о бри
танском следе, и китайском, и об
американском, т.к. в Кыргызстане
очень много НПО, финансируемых
грантами изза рубежа – даже ауль
ных старейшин! Впечатление, что
идет нешуточная схватка гигантов
за Кыргызстан!..
Уход легитимного Жээнбе
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«Петлю анаконды»?!

кова и приход во власть людей с
криминальным прошлым ничего
хорошего не сулит не только самим
киргизам, но и всему региону ЦА.
Когда ктото извне хочет по
ломать твое государство и захватит
твою страну, он натравливает друг
на друга граждан твоей страны. Это
сейчас происходит с Кыргызста
ном. Люди, будьте бдительны!
Такие процессы дошли даже
до США, где две государствообра
зующие группы встали на тропу
«войны».
Если же 10 лет назад так бурно
подготовленная шла по планете
«арабская весна» «цветных рево
люций» от Атлантики до Ирана, то
в 2014 г. была прогнозированная
«украинская зима», а теперь, полу
чается – заказной «эсэнговский
целый год»?! И трудно понять,
кто из «революционеров» на кого
конкретно работает – такова спец
ифика переживаемой эпохи…
УРОКИ ДЛЯ КАЗАХСТАНА
ИЛИ УЗДА ДЛЯ КЛАНОВ
– Наверное, для революции в
какой-либо стране имелись какие-то
основания?
– Все революции начинаются с
того, что провокаторы используют
недостатки, которые есть в любой
стране, на разрушение данного го
сударства. Провокаторы призывают
свалить власть, допускающей эти
недостатки, и увлекают недоволь
ных за собой. Так было в цветущей
Украине, в благополучной Белару
си и тем более там, где недостатков
на момент провокаций было куда
больше. И ни одна цветная револю
ция на постсоветском пространстве
не привела к улучшению жизни на
рода, а только к трагедиям, войнам
и драмам!
Внутренняя стабильность там,
где хорошие взаимоотношения
власти и народа. Власть в любой
стране мира троична – это элита,
т.е. люди, принимающие госре
шения, это самые богатые кланы
в экономике и это чиновники, ис
полняющие госрешения. И если
эти три части власти обеспечивают
хорошую жизнь народа, тогда есть
хорошие взаимоотношения между
властью и народом, есть стабиль
ность.
– Какой же урок мы, граждане
Казахстана, для себя должны взять
из происходящего в странах СНГ?
– Чтобы быть готовыми к став
шим возможными в сегодняшнем
бушующем мире провокациям…
Наш ответ на внешний фактор:
как сказал Елбасы, никого не счи
тая врагом, сохраняя дружбу с РФ,

КНР и США, стараться защищать
интересы своего государства и на
рода, укреплять и наращивать соб
ственные оборонные силы.
Рассмотрим внешний фактор. В
отношениях с внешним миром Ка
захстану пока везло – первый пре
зидент РК уверенно провел страну
через многие рифы, и страна наша
в мире имеет имидж миролюбивого
и состоявшегося государства.
Президент Токаев также имеет
опыт и вклад в это дело как быв
ший премьерминистр, министр
иностранных дел, замгенсека ООН
и руководитель Сената. Есть уве
ренность, что и в новых трудных
условиях мировых кризисов наш
корабль может обойти опасные
рифы.
Необходимо также показать
всем главным участникам Гибрид
ной Большой Игры (ГБИ), что
никому из них мы не враги и неза
висимый Казахстан выгоден всем
всегда – таков казахский мента
литет.
С РФ мы давние добрые соседи,
казахи и русские взаимно благо
желательны, вместе в одних окопах
воевали в ВОВ, сейчас вместе со
стоим в ЕАЭС, ОДКБ и куче дру
гих международных организаций,
торгуем, взаимодействуем, и нет
неразрешимых противоречий.
И тем, кто хочет вставлять клин
в отношения между соседями, нуж
но давать отпор. А возникающие в
ходе развития вопросы решать без
горячки, спокойно и обдуманно.
Нормальные добрососедские
отношения у нас и с КНР, взаим
ная торговля и сотрудничество,
состоим вместе в ШОС, СВМДА
и других международных органи
зациях, направленных к мирным
партнерским отношениям между
государствами.
И, конечно, оба этих великих
соседа понимают, что в глобализо
ванном мире без добрых партнер
ских отношений с США спокойное
развитие ни одной страны мира
невозможно. И такие добрые от
ношения у нас есть.
– Какой выход?
– Задача сохранить баланс ин
тересов, как бы это ни было это
трудно в нынешнем мире, где каж
дый день возникают новые вызовы.
Внутри страны: только един
ство всего народа Казахстана и
стабильность спасет от неблаго
приятных внешних воздействий.
Если же говорить о руководителях
государства, то Елбасы вот уже 29
лет твердо держит ауыздык (узду)
для управленческоэкономических
кланов и общественных макро
групп, позволяющая соблюдать

баланс интересов и не выводить
возникающие по ходу жизни опре
деленные противоречия на боль
шую арену.
ЭЛИТАҒА
ҚАНАҒАТ КЕРЕК!
Мир стремительно меняется,
старый порядок рушится, и вы
живут только те, кто будет силен.
А постсоветские страны, в т.ч. Рос
сия и Казахстан, в целом остаются
в стороне от модернизации и от
6го технологического уклада, и
конкретной стратегии в этом на
правлении у них нет. Элиты здесь
застряли на этапе первоначального
объедания зеленью и не чуют, что к
пастбищу подбираются волки…
Сейчас бурю, может, комуто
както вроде и удастся переждать,
но через 10 лет страны 6го техно
логического уклада, в т.ч. бурно
развивающий Китай, будут брать
проспавших прогресс голыми ру
ками и десятками стран. История
несчастных не жалеет и за дураков
не заступается – слова публициста
Мейирхана Акдаулета.
– А как у соседей с «уздой» для
кланов?
– Так было и в Узбекистане
при Каримове, и 26 лет в Белару
си при Лукашенко, но вот в ны
нешнем году Запад и РФ решили
«переориентировать» коекого из
белорусской элиты, каждый на
себя, выдвинув их на выборах кан
дидатом в президенты, т.е. против
Лукашенко… А в Кыргызстане ни
один президент не имел «узды» для
решающих кланов и общественных
макрогрупп, потому уже три рево
люции случились.
Там же, где есть у лидера страны
«узда» для кланов и общественных
макрогрупп, при уходе с политсце
ны, необходимо аккуратно пере
дать эти ключи преемнику – тогда
внутренняя стабильность будет
обеспечена.
А в Кыргызстане нередки мо
менты, когда, скажем, население
юга подчиняется только главе клана
и не подчиняется президентусеве
рянину, а также наоборот северяне,
как случилось в этот раз, не подчи
няются президентуюжанину.
НУЖНЫ НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ИДЕИ И МОЗГОВЫЕ
ЦЕНТРЫ
– Что делать власти в этих
условиях?
– Прежде всего, обеспечивать
постоянно занятость молоде
жи. Чтобы была у всех (!) работа,
зарплата, возможность переква
лификации, массовое профтехо

бразование, рабочие места и обя
зательное трудоустройство после
получения специальности в вузе,
колледже и ПТУ. Обеспечить
вертикальную и горизонтальную
мобильность кадров, иначе «усе
новы» и «бораты сагдиевы» погу
бят страну – для этого ставить на
должности тех, кто дает нужный
стране и народу результат, а не по
блату и родству.
Пифагор говорил: «Народы
не могут избежать своей судьбы,
если не бодрствуют беспрерывно
и неослабно»!..
Те народы и государства, ко
торые дремлют в такие сложные
эпохи, как сегодня, – гибнут.
Казахстанцы не имеют права дре
мать! Сегодня всем народом не
обходимо думать и действовать,
чтобы целыми и невредимыми, с
наименьшими потерями, выйти
из лавины вызовов глобального
общечеловеческого кризиса.
Элите, богатым семьям, всему
управленческому классу необхо
димо встряхнуться, повернуться
лицом к нуждам народа, отбросить
в этот решающий момент все бы
лые непонимания и междоусобные
отношения и трудиться сообща во
имя одной цели – благополучия
РК и всех граждан страны.
Президент США Теодор Руз
вельт както сказал: «Если нация
не способна защищать себя соб
ственными силами, то ее ни от
чего не оградит международное
сообщество».
Необходимо укреплять обо
рону страны, в т.ч. наиболее эф
фективными видами вооружения
и желательно не ограничиваться
импортом только из одной или
двух стран. И производить необ
ходимое оружие самим.
Это тоже из уроков сегодняш
него дня, в частности, войны, иду
щей в Закавказье. Где преимуще
ство у тех, кто имеет более совре
менное и эффективное оружие.
Каждый юноша и часть девушек
(как в Израиле) обязаны пройти
срочную службу в армии и быть
готовым встать на защиту РК.
Необходим оборонный союз
стран Средней Азии. Ибо оборон
ные возможности 70миллионно
го союза куда эффективнее, чем у
каждой взятой отдельно страны.
Ведь мир сегодня сходит с ума и
непонятно, куда он завтра пойдет.
На случай какихто возмож
ных гигантских катаклизмов нуж
но иметь и более широкие до
говоренности, может и немалого
евразийского характера, чтобы в
моменты тех катаклизмов соседи
не нападали друг на друга, а вме
сте защищались.
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Қазақ айтады: «Өзімнің
бұзауым ортақ өгізден артық»!
Нельзя допускать создания но
вых наднациональных органов
в ЕАЭС и общей валюты, тог
да капкан захлопнется, и члены
ЕАЭС потеряют свободу и опять
появятся в Степи Колбины с Го
лощекиными, авантюристыгу
бернаторы, сгоняющие местных
людей от родных рек и родников
в пустыни…
– И нужна национальная идея…
– Да, национальная идеоло
гия. Выполняется эта задача с
выработки собственных идеалов,
исходящих из наследия предков
в соответствии с настоящим и с
целями будущего. Идеология ос
новывается на историческом на
следии, которое разработано та
кими талантами, как в ХХ в.: абыз
Машхур Жусуп Копеев, историк
Ермухан Бекмаханов, академик
Алкей Маргулан, деятели Алаша,
энтузиасты Серикболсын Кон
дыбай и Таласбек Асемкулов,
сегодняшние историки Аман
гельды Нарымбаева и Жумажан
Байжумин, написавшие книги
о Туране, как начале казахского
народа, всех тюрков и других на
родов Древнего Турана и др. В
этом плане также существенную
роль играет программа « Рухани
жаңғыру».
Государству, элите, олигар
хамгосударственникам, обще
ству необходимо создавать эф
фективные мозговые центры с
привлечением местных талант
ливых мыслителей. В США моз
говых центров около 7 тысяч, в
Китае также тысячи, их много
в других странах. А не уважаю
щие себя и не думающие глотают
пыль уходящего вперед мирового
каравана и заняты взаимными
склоками и драчками с соседями
и братьями. Для нарождающегося
на планете 6го технологического
уклада малодумающие нации – не
созидателисубъекты, а объекты
– для манипулирования эффек
тивными субъектами.
– И в заключение...
– Возможно, в мире запущен
процесс демонтажа националь
ных государств. И цель мозговых
центров – как выжить в этом
процессе.
Пожелаю всем казахстанцам
единства, а власти быть ближе к
народу, ответственно трудиться,
и тогда никакие «Анаконды» нам
не страшны!
– Торегали Абдуллаулы, большое спасибо за интересное интервью!
Дастан ЕЛДЕС
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Ел ағасыз болмас,
Тон жағасыз болмас
Халық сөзі

М

ынау заман, қай за
ман дейтін жырау
лар. Бұл елжұрт
қиын жағдайға тап болғанда ай
тылатын сөз. Алайда осылай деп
күңіренетін бүгінде жыраулар
жоқ. Тіптен, жыршының өзі тап
шы. Бұл жырлайтын тақырыптың
жоқтығынан ба, әлде жырау,
жыршылардың қажет болмай
қалғандығынан ба?!
Айтар болсақ, себеп те көп,
сылтау да көп. Сонда қазіргі за
ман, қандай заман? Асан Қайғы
айтқан қилы заман ба? Жоқ
дейміз, қазақ қилы заманды ба
сынан өткеріп барып, жығылып
сүрініп тәуелсіздікке жетті. Оның
өзінде өзгелердің дүмпуімен,
шындығын айтсақ, Қызыл
Кеңестік империяның іштей
азыптозып ыдырауы, біз осы
түстен есімізді жиып, егемен ел
болдық. Тәуелсіздікке жеткізген
тарихи тұлғалар туралы сөз айту
әлі ертерек. Оны келешек көк
тұманның әр жағында өмірге
енетін ХХII ғасырдың жастары
айтсын. Оған небәрі жүз жыл
қалды.
Біз өткен жүз жылдық төл
тарихымызды әлі де саралап,
игере алмай жатқан қалпымыз
бар. Бәрі араласып кетті. Санада
тазалық шамалы. Тәуелсіздіктің
тарихына коммунистер, социа
листер араласқан соң не болмақ.
Тәуелсіз елдің тарихын ХХІ
ғасырдың тәуелсіз жастары жа
зуы керек, олар бүгінде жиырма
лар шамасында. Жиырмадағылар
белсенді топ деген, олар өзінен
бес жас кішілерді және бес жасқа
ілгерідегілерді қосып алмақ, бұл
қазіргі он бес пен жиырма бес жас
аралығындағылар.
Ел де, тарих та, келешек те
осылардың қолында. Шындық
– осы. Бұдан ешкімде аттап кете
алмақ емес. Бұл қазақ халқының
«алтын ұрпағы». Мәселе, осы ұр
пақтың арбасына біз аға ұрпақ
нені салмақпыз? Бар жауап
кершілік осыда. Осы істе қателес
сек, ол біздің келешек алдындағы
кінәміз де, күнәміз де болмақ.
Тәуелсіздік логикасы осы.
Бұдан бұра тартсақ, сірә да
жақсылыққа бастамаймыз. Қазір
тарих сахнасына отыз, отыз
бестегілер шығып келеді. Сөздері,
ұрандары сан алуан. Аталы сөз де,
заман өте атаусыз қалатын сөздер
де баршылық. Сөз көп. Бірте
бірте іс те басталмақ. Осыны
көріпбіліп отырған Ел Ағалары
не демек?!
***
Ел Ағасы деп айтып қалдық.
Бүгінде ел қамын жеген Ел
Ағалары бар ма? Халқымыз ай
тушы еді, ел ағасыз болмас, тон
жағасыз болмас деп. Сол сөз тірі
ме? Елелде Ағалар бар ма? Айту
ын айтсам да, ойланып қалдым.
Ел Ағалары деген – сакралды
ұғым, қазақшаласақ киелі түсінік.
Бәріміз «Жау жүрек мың
бала» деген фильмді әлденеше
рет қайталап көрдік. Сырт
дұшпанға бір кісідей қарсы
тұрғанда Ел Ағалары жиналған.
Қазақтың рулық құрылымы ел
боп топтасудың таптырмайтын
тәсілі екен. Ұран Ел Ағаларына
жетті, ол руруға жетті деген сөз,
содан халық тас түйін болып топ
тасып шыға келді. Несі жаман?
Тамаша. Ел Ағалары өз руларына
ие. Олардың айтқан сөздері екі
етілмейді. Бұл демократия емес
пе? Ойланайық!
Сонда Ел Ағасы деген кім?
Алдымен ойға келетін нәрсе, ол
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Ғарифолла ЕСІМ,
академик, жазушы.
ел ішінде ағайынтуыс, орта
сында сыйлы болуы керек. Елге
сыйлы болу аса қиын шаруа.
Қолында еш билігі жоқ, бірақ
елге сыйлы, ол қалай болмақ?
Хакім Абай отыз тоғызыншы қара
сөзінде айтып еді, «...Ол екі мінезі
қайсы десең, әуелі  ол заманда
ел басы, топ басы деген кісілер
болады екен. Көшқонды болса,
даужанжалды болса, билік со
ларда болады екен. Өзге қара
жұрт жақсыжаман өздерінің
шаруасымен жүре береді екен.
Ол ел басы мен топ басылары
калай қылса, калай бітірсе, халық
та оны сынамақ, бірден бірге
жүргізбек болмайды екен».
Елге қадірлі болу? Оны кім
ойлаған? Авторитарлық басқару
жүйесінде елге қадірлі болуды
ойлаудың еш қажеті болмады.
Бәрі билікке жұмылдырылған.
Заманды заманмен салыс
тыруға болмас, әйтсе де Қазы
бек биге қатысты бір мысал
келтірмекпін. Өткен жылдары
Қазыбек бидің Қарағандыда ме
рейтойы болып, арнайы ғылыми
конференция өтті. Конферен
цияда баяндамада XVIII ғ. Төле
би, Әйтеке би, Қазыбек билер
бастаған заманда қазақ елінде
либералдыдемократиялық
басқару жүзеге асты деген кесімді
пікірімді айтып, дәлелдеуге ты
рыстым.
Конференциядан кейін мен
көтерген осы мәселе дау туғызды.
Заң жүйесінде көрнекті қызмет
атқарған, нақты айтсам, Жоғарғы
Сот Төрағасы болған азамат:
– Ғареке, конферен
ция үстінде сұрақ қоюды
жөн көрмедім, енді айтарым,

сіз қалайша қазақ жерінде
XVIII ғасырда либералды
демократиялық басқару мүмкін
дейсіз, әрине, бұл жағдай Еуропа
елдерінің бірінде болса түсінікті,
қалай қазақ даласында мұндай
мүмкін болуыдеді, қасында оны
құптаушылар да бар екен.
Жауап беру үшін облыс
әкіміне бұрылып, Қазыбек биге
бағынышты болған қазіргі Пав
лодар, Ақмола, Қарағанды, Пе
тропавл, Қостанай облыстары
емес пе дедім. Әкім құптады.
Осы өңірлерге Қазыбек би сөзі
жүріп тұрды. Сонда Қазыбек
биде бүгінгідей самсаған аппарат,
жүздеген қызметкерлер жоқ.
– Сіз әкім мырза айтыңызшы,
тек Қарағанды облысында
қаншама басқару мекемелері
бар. Санап шықтық, облыстық
сот, прокуратура, қаржы по
лициясы, ішкі істер полиция
сы, тағысын тағылар, бір сөзбен
айтсақ, қазынадан қаражат ала
тын қызметкерлер. Олардың
санын санап беріңіздерші дедім.
Үнсіздік. Қазыбек биде мұндай
аппарат болмаған. Тәртіп болған.
Бір облыста қаншама құқықтық
мекеме, тәртіп әлі де жетілдіруді
талап етеді. Тіптен, жемқорлық
қа осы мекеме қызметкерлері
қатысты болып шығады, бұл
қалай?!
Төле биге қаншама об
лыс қарады, Әйтеке биге ше?
Олардың ешқайсысында аппа
рат болмаған. Сонда билік қалай
жүзеге асты. Мәселе, беделде.
Беделді Ел Ағалары болған.
Олар қазақ елінде қалыптасқан
либералдықпирамидалық
билік басқару жүйесінде
қызмет атқарған. Олар билер,
Ел Ағалары, топ басшылары.
Олардың беделі – тазалық.
Төле би айтқан қағида «Тура
биде туған жоқ, туғанды биде
иман жоқ». Әрине, ол заманда
да жемқорлық болған, бірақ
ондайлар, негізінен, биліктен
қағылып қалып отырған. Бедел
бірінші орынға шыққан. Ру
басшылары, Ел Ағалары халық
сөзін сөйлеген. Қилы заманда
жұрт Ел Ағаларын тыңдаған.
Олар елді тыңдата білген.
Мұндай жағдайға қазақтың
рулық құрылымы таптырмай
тын тәсіл.

Мұхтар Әуезовтің «Абай
жолы» романындағы Құнанбай
қажының жүргізген билігі ру
басшыларына сүйену. Ел ісін ру
басшылары біледі. Ру басшылары
жиналып ынтымаққа келеді. Ол
халықтың, мемлекеттің мүддесі.
***
Кеңес заманында қазақтың
рулық құрылымын мейлінше
қараладық. Бұл жүйені істен
алғысыз еттік. Оның ор
нын комсомол, партия басты.
Рушылдық – трайбализм дедік.
Сонда трайбализмнің не екенін
кім білген. Айтылды, ол қате
деп, біз де алыпсоғып трайба
лизм дегеннің ұйпатұйпасын
шығардық. Мұнымыз мүмкін
дұрыс, мүмкін қате болды. Оны
бүгінде кім ашып, анықтап айта
алмақ.
Ел Ағалары билік, хандық
кеңестерде әрбір рудың мүддесін
қорғап, биліктегі әділеттілікті
саралап, теңтеңдік саясатын
ұстанған. Осы қағида қазақ елінде
әбден бұзылды, себебі рурудың
Ел Ағалары болмады. Ақсақалдар
деген жойылды. КПСС Орталық
комитетінің ақсақалдарға
қарсы арнайы қаулысы шығып,
соның нәтижесінде Ел Ағалары
тегіс «Халық жаулары» бо
лып қудаланды. Бұл «Халық
жауларының» соңғы легінің
бірі «семіздерді» ұстау. Себебі,
ақсақалдар шынында да көрнекті,
келісті жандар болатын. Айталық,
Сәкен Сейфуллин әкесі Сейфол
ла осы дүрмекке ілінді. Менің
ағайынды Есім, Әлім екі атам осы
«семіздер» тізіміне ілінгендер еді.
***
Кеңес заманында Ел Ағасы
негізінен жойылды. Барлары
на жол берілмеді. Себебі, Ел
Ағалары дінді, дәстүрді, кісілікті
айта бастайтын. Ол коммуни
стерге ұнамды. Ел Ағасы бо
латындарды шетке шығара ба
стады, оның орнына қолдан
«Ел Ағаларын» жасау саясаты
жүре бастады, ол Депутаттыққа
сайлау, Социалистік Еңбек Ері
атағын беру, ордендермен ма
рапаттау, кезінде НКВД, КНБ
және өзге де құқық қорғау орган
дарында қызмет атқарғандарды
«ардагерлер» деп марапат
тау. Ақыры, ел жағасыз, яғни
Ел Ағаларынсыз қалды. Сол

қалыппен Тәуелсіздікке жеттік.
Сондықтан, Ел Ағалары жоқ.
Жағдайымыз солай. Қариялардан
бата тілесек, тост айтады. Халық
дәстүрі іріген. Құндылықтарымыз
құлдырауда. Осындай жағдайда
ілгері ұмтылған жастарымыздың
халы не болмақ?
Ата тарихымыздың өне
бойында жастарға тілекші,
қамқоршы аға буын болып келіп
еді, енді не болды.
Жастарға жөн, ақыл айтатын
Ел Ағасы бар ма? Тіптен мен Ел
Ағасымын дегенмен жұрт оған
илана ма?! Міне, мәселе қайда?!
***
Мүмкіндікті жіберіп алдық,
қате айтсам, түзетіңіздер.
Тәуелсіздік мүмкіндік еді. Отыз
жыл аз мерзім емес, неге жұ
мылған жұдырықтай ынтымақты
халық бола алмадық. Кінә
кімнен? Бәрімізден. Елдің
Ағалары болмағандығынан.
Мемлекетті басқару жүйесі
табиғи өрісін тапты ма? Қазіргі
айғайдың негізінде не жатыр.
Неге бір ұлт бөлшектеніп барады.
Олигархтарды Ел Ағалары де
уге бола ма? Жұмысынан босаған
облыс әкімдерін Ел Ағалары деу
ге бола ма? Минстрлерді ше?
Партия жетекшілерін Ел
Ағалары деуге бола ма? Біз
айтқанмен ел қабылдай ма?
***
Енді не істеуіміз керек.
Білемін, сенемін, қазірде жер
жерде, руру ішінен Ел Ағалары
шығып келеді. Рас. Ел Ағасыз,
тон жағасыз болмайды. Тонның
жағасы болмаса тоңамыз,
Елдің Ағасы болмаса азамыз.
Алмағайып заманда қазақтың
рулық құрылымы тағы да бір та
рихи қызметін атқаруы қажет. Ел
Ағалары рулық жүйеден шығады.
Ел Ағасының мүддесі ру емес,
елдік мүдде. Ру оған жетудің
тәсілі ғана.
Ел Ағасы, ақсақал атану осал
шаруа емес. Ел арасында тараған
Бауыржан Момышұлы айтты
деген бір тәмсіл бар. Баукеңмен
қатарластау біреу, батырға «Әй,
шал!» деген болуы керек.
– Иә, дұрыс айтасың адам
жасқа жетіп қартаяды. Адам шай
тан емес. Бірақ, қартаюдың үш
мәнісі бар, тыңдап ал депті.
Бірінші мәнісі, адам
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қартаяды, анық сөзін ешкім
құлаққа ілмейді, ол әйтеуір ас
ішер, аяқ басатар халде. Мұны,
сен айтқандай «шал» дейді.
Екінші мәнісі, адам жасқа
жетті, бірақ отбасына, көрші
қолаңға, ағайынтуысқа қадірлі,
айтар сөзі бар, тыңдаушылары
және бар, оны «қария» деп атай
ды.
Үшінші мәселе, адам шай
тан емес, қартаяды, бірақ оның
сөзін ел боп тыңдайды, руластары
қадір тұтады. Ол адамның аталы
сөзін жастар тыңдайды, үлгі,
өнеге тұтады, оны «ақсақал» деп
атайды.
Сен, мені осы үшеуінің
қайсысына жатқызасың?депті
Батыр ағамыз.
Ендігі жердегі мәселе. Шал
атанбай қария атану үшін не істеу
керек? Шал атанбай, ақсақал де
ген деңгейге жету үшін, ол нендей
қызметті атқаруы ләзім.
Бұл ресми қызметтермен
анықталатын жағдайда емес,
биліктегі адам билікте қадірлі
болғанымен, елге қадірлі ме?
Қызметтен кеткен соң, қадір
қасиетін сақтап қала ала
ма? Оның беделі Билікпен ғана
анықталған ба? Мәселе!
Бүгінгі күн үшін Ел Ағалары
ауадай қажет. Ел сөзін сөйлей
алатын жасы жеткен ақсақалдар
қайда? Бұл да мәселе.
***
Ел Ағасы атану үшін Елге
айтар СӨЗІ болуы керек. Жұрт
сөздің өтіріксіз, алдаусыз, шын
болғанын қалайды. Халық рас
пен жалғанды бірден саралап
алады. Халықты алдаймын
дейтіндер – алаяқ, пысықтар.
Олар қай заманда болмасын
жеткілікті. Хакім Абай зама
нында өрбіпөсіп шыға келген
соң, пысықтар туралы өлең жаз
ды. Сонда бір заңдылық ашқан,
ол пысықтарға елдің бүлінгені
керек. Осындай жағдайда олар
еркін. Ел тыныштық болса, олар
тұншыға бастайды. Пысықтарға
бүлік қажет. Осындай пысықтар
хакім Абай заманынан бүгінгі
күнде әлдеқайда өсіп кеткен.
Олар биліктің әр деңгейінде жа
мырап тұр. Биліктен құтылып,
өздерінше «Ел Ағалары» тонын
жамылуда. Ондайлар туралы
хакім Абай «іші залым, сырты
абыз» деген. Ал енді айырып көр,
кімнің кім екенін.
Мен, оларды бірақ
мәселе арқылы ажыратамын,
ол тәуелсіздікті қабылдау не
қабылдамаулары арқылы.
Тәуелсіздік туралы барынша
ынталы топ, әрине Ел Ағасы,
Ақсақал. Ал, тәуелсіздікті сырт
тай мойыдағансып, іштей ком
сомол, коммунистік партия,
социализм, марксизм туралы
маңырап отырса, ол қалай Ел
Ағасы, Ақсақал болмақ?!
Тәуелсіз ой, талғамы жоқ
жаннан Ел Ағасы да, Ақсақал
да шықпайды. Осы тұста
жоғарыда сөз болған Бауыр
жан Момышұлы туралы айтсақ.
Мен, бір мәселеден Баукеңнің
алдында басымды иемін. Ол со
нау, қылышынан қан тамған
кеңес жылдарында қасқая қарсы
тұрып, өзінің кім екенін дұрыстап
жазғызып алғаны, қараңыз оның
есімі – Бауыржан, ал тегі –
Момышұлы. Сол заманда кім
осындай ерлікке бара алды? Бол
ды, бірақ олар шағын топ, мыса
лы Әлкей Марғұлан секілділер.
Бүгінде тәуелсіз елміз, аты
жөнімізді дұрыстап алуға ар
найы заң қабылдадық, бәрібір
құжаттарда  ов,  ова,  ин,
 ина дегендер қаптап жүр.
Өзгеріс жастар жағында. Ен
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деше, Ел Ағаларын жастардан
күтеміз. Ол үшін өкінішке орай
мерзім қажет. Олар тәжірибе
жинақтап, Ел Ағасы дәрежесіне
көтерілулері үшін біршама
уақыт кетеді.
Қазіргі халымыз мәз емес.
Жұрт тыңдайтын Ел Ағаларын
мен біле қоймаймын, мүмкін
қателесемін. Билік тыңдайтын Ел
Ағалары бар, ал халық тыңдайтын
Ел Ағалары өте тапшы, жоқтың
қасы. Бұл не?
Бұл ауыр жағдай. Дәстүрлі
қазақ қауымында толқындап
жастар шығатын, оларға естияр
сөз айтатын қария, ақсақалдар
болатын. Бүгінде Билік пен
халықтың, әсіресе жастардың
арасы тым алшақтап барады. Бұл
аса қауіпті жағдай, себебі Бай
лар мен кедейлер арасы мүлдем
алшақтап кетіп еді, енді Билік
пен жастар арасы ашылса, жағдай
мәз емес деген сөз.
***
Аузы дуалы Ел Ағалары
қажет. Ел Ағалары топтасуының
қажеті жоқ, онда олар партияға
айналып кетуі ықтимал. Ел
Ағалары партиядан тыс болуы
табиғи жағдай. Ел мүддесі партия
мүддесінен биік. Партия мүддесі,
негізінен Билікке жету. Ел
Ағаларының мүддесі – ел болу.
Бұл – мағыналық айырмашылық.
Партия – партия болып
билікке таласу бір мәселе. Ру
рудан, өңірөңірден шығып елдік
мүдде үшін қарекеттер жасау өзге
мәселе.
Ел Ағалары Билік пен халық
арасындағы көпір болуы табиғи
жағдай. Тағы да айтамын, партия
билікке қызмет ететін – феномен.
Сондықтан, биліктегілер партия
дан тыс болуы тағы да табиғи
жағдай. Биліктегілердің пар
тияда болуы да қазақ халқының
табиғатына кереғар шаруа.
***
Ойланайық. Қазақ халқының
рулық құрылымы әншейін ойдан
шығарылған нәрсе емес. Ол өзінің
өмір сүруге қажеттілігін ғасырлар
бойы дәлелдеген – феномен.
Қазақтың рулық құрылымында,
ойланып қараңыз, либера
лизм де, демократия да бар.
Бұл жөнінде Мұхтар Әуезовтің
«Абай жолы» романы – оқулық.
Оқыңыз, ойлаңыз, тыңдаңыз.
Рушылдық дегенді біздің жау
ларымыз үрлепүрлеп өршіткен
айлашаралары. Дана қазақ
ешқашанда ру мүддесін елдік
мүддеден биік қоймаған. Руру
елдік мүддеге табиғи түрде қызмет
еткен. Халық басына күн туғанда
ру басшылары (Ел Ағалары дей
беріңіз Е.Ғ.) бір кісідей атқа
қонған. Сондықтан, Ұлы Далаға
ие болғанбыз. Енді бүгін не бол
ды? Сана, сезім, түйсік уланды,
тұтас ойлау жүйеміздің парша
паршасы шықты. Ұлы идея ком
мунизм деген пайда болды.
***
Тәуба, Әбу Насыр әлФара
биден хакім Абайға дейін 9 ғасыр.
Осы уақытта әлемде не болмады.
Империялар құлады,
халықтар жойылды, қырғын
алапаттар орын алды, бірақ
әлФараби ойлары шашырап
қалмай, хакім Абайға жетті.
Рухани сабақтастық үзілмеді.
Мұсылмантүрік халқы өзінің
құндылықтарына ие бол
ды. Бүгінде осы мол мұраның
мұрагері біз – қазақ елі болып,
екі ғұламаның басын қосып
мерекелеудеміз. Бұл теңдесі жоқ,
тарихи оқиға, осы сана, сөзсіз ел
ішінен Ел Ағаларын өсіреді. Олар
Билік пен Халық, Билік пен Жа
стар арасындағы көпір болмақ.
Басқа амал жоқ, ағайын!
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СУРЕТ ШАТАССА ДА,
ЖҮРЕК ШАТАСПАСЫН!
ӘДІЛБЕК ҚАБА ЖҮРЕГІ ТІЛІМ ДЕП СОҚҚАН ҚАЙРАТКЕР!
Тірлік істеп жатқан Тіл
комитеті төрағасына қазақ
тіліне қарсылар қашан тиіседі
екен деп жүр едім, бастап
кетіпті ғой…
ҚР Тіл комитетінің төрағасы
Әділбек Қаба «Желтоқсанда
қойылған талаптың бірі Тіл
мәселесі болатын» деген постында Желтоқсан кезіндегі
әйгілі ескі суреттен өзіне
қатты ұқсаған фотоны салыпты. Иә, суреттегі фото Әділбек
Қабаға қатты ұқсайды.
Мамандығы суретші менің
өзім де Әділбек екен деп
ойладым…
Тіл комитеті тізгінін ала
салысымен Мемлекеттік тілдің
мүддесін қорғап, бір айдың
ішіндеақ біршама шаруалар
атқарып тастаған Әділбек
Қабаға тісін басып жүргендер
үшін бұл көктен іздегендері
жерден табылғандай «қуа
нышты» жәйт еді!.. Алақай
лап шыққанның алды орыс
тілділерге «қазақ тілін үйре
туші» Канат Тасибеков болды.
Ол суреттегі Әділбек емес…
өзінің досы Сабыр Шынаси
лов екенін айтып, екеуінің
бірге түскен суретіне де сілтеме
жасап, «ұят» туралы біраз дәріс
оқып тастады…
Оның постының астында
әдеттегідей «айыптаушылар»
жинала қалып, біреуі біліп айт
са, бірі білмесе де іліп айтқан
пікірлер жинала қалыпты…
Тіпті Әділбек Қабаның 1986
жылы Желтоқсан көтерілісіне
қатысуына күмән білдірушілер
де табыла кетті әдеттегідей…
Оларға бірақ сол бір
Желтоқсанның ызғарын
да Әділбек Қабамен бірге
Тәуелсіздік үшін алаңға шы
ғып, қатар тұрған курстаста
ры мен достары жақсы жауап
беріпті.
Әділбектің курстасы Қар
лығаш Исина: «Желтоқ сан
көтерілісі туралы өз басым
Мәрзия Мәженова ұста
зымыздың араб тілі сабағында
(ҚазМУдың журналис
тика факультеті) естідім.
Ағылшын, неміс, араб деп
үшке бөлінгесін, тобымыз
шағын еді, он шақты ғана.
Әділбек пен үштөрт жігіт
жоқ болып шықты.Тек үш
қыз ғана отырдық, жігіттер
алаңға шығыпты деп сыбыр
ласып сөйлестік, Т.Қожакеев
ұстаздың дәрісінен кейін
ақ кеткенге ұқсайды. Сол
жігіттердің бірі Әділбек Қаба
еді, оны артынша алаңға
барғанда көрдік. Амандасып
үлгердік», – деп жазады.
Ал Советжан Қош панов:
«Мен Әділбек Қабаны жақсы
білем. Біз желтоқсанда алаңға
бірге шыққан болатынбыз. Біз
ол кезде АЗВИ – де, ол КазГу
де оқитын. Мен Қошпанов
Советжан және Ақботаев Ба
уыржан , тағы басқа АЗВИ
дің жігіттерімен алаңға қарай
келе жатқанда Әділбекпен
кездесіп алаңға бірге бардық.
Сол көтерілістің қою ортасын

да болдық. Сондықтан оған
қатыспады деп күдік келтірудің
өзі ұят. Желтоқсаншылардың
беделін түсіру кімге керек.
Сол кездегі барлық сту
дент бауырларымызды халық
батырлары деп, қазіргі бейбіт
өмірдегі саналы азаматтар
құрметтесе! Нұр үстіне нұр

болар еді», – деп, түйіндеп,
алаңда бірге болғандарын ай
тады.
Негізі «Желтоқсанда
қойыл ған талаптың бірі Тіл
мәселесі болатын» деген
тақырып пен мәтін өте дұрыс,
сурет даулы болғанмен.
Әдекең посты бекер алды,
даулы болса, суретті ала салу
керек еді, «шатасыппын» деп
кешірім сұрап. Немесе суретті
де алмай, «суретті анықтау
керек» деп мәтінді түзеуі керек
еді…
Оған бола сонша ауыр
сөздер айтуға бола ма екен
ағайындар? «Жаңылмайтын
жақ, сүрінбейтін тұяқ жоқ»
дегендей, шатасу болмай
ма, Әділ Досанов мырза!
«Ол суреттегі менмін» де
ген Сабырдың өзін шаңда
қалдырып, алдына түсіп алып
шауыпсыңдар ғой бәрің. Өзге
тілділердің «жерден жеті қоян
тапқандай» алақайлағанын
түсінемін, сіздің олардан
асып кетуіңізге жол болсын!
Әділдің Әділбекті шатасты деп
шалып қалуы Әділдік емес!
Басқаларға бәрібір, олардың
көбісі қуаныштарын жасыра
алмауда… Ескі суреттердегі
өзіне қатты ұқсас адамды өзі

екен деп қалып, шатасып жа
татындар кездесіп жатады ғой
өмірде.
Осы фейсбуктің өзі де
«Өзіңізді белгілеңіз» деп көп
адамдардың суретін жіберіп
жатады. Қарасам, шынын
да да көбісінің келбеттері
маған ұқсас жандар. Фейсбук
жіберіп жататын маған ұқсас
суреттердің ішінде осы Әдекең
де бар айтпақшы…
Негізі, осы Желтоқсандағы
суреттегі Әділбек пе, Сабыр ма,
ол әлі анықталған жоқ! Шынын
да да, даулы мәселе болғасын,
оны экспертиза анықтауы
керек. Сурет Сабырдан гөрі
Әділбекке қатты ұқсайды. Бұл
жерде Сабыр Шынасиловтың
сол кезеңдегі жас кезіндегі
суретін көріп, екеуін қатар са
лыстыру керек.
Әдекең дау туғасын Сабыр
Шынасиловке телефон соғып
сөйлескен. Сабыр мырза: «Иә
ол менмін, өйткені үстімде қара
плащ болған» деп жауап берген.
«Суретте плащ емес, пальто ғой,
одан соң желтоқсанның қақаған
аязында плащпен жүргесіз бе?»
 деген Әділбектің сұрағына
мардымды жауап болмаған…
Иә, Желтоқсанда елді
алаңға алып шыққан басты
тақырыптардың бірі – Қазақ
тілінің тағдыры еді…
34 жыл болып, Тәуелсіздік
алсақ та, Тіл тағдыры әлі
сол күйінде ауыр халде! Бұл
тығырықтан тек Мемлекеттік
тілді міндеттейтін Мемлекеттік
тіл туралы заң қабылдап қана
шыға аламыз! Өйткені 30 жыл
дан бері Тәуелсіздік алған
елдердің ішінде Қазақстанда
ғана Мемлекеттік тіл туралы
заң жоқ!
Қазақ тілін қорғауда сурет
шатасса да, жүрек шатаспа
сын ағайындар! Ал Әділбек
Қаба – жүрегі Тілім деп соққан
қайраткер!
Қазыбек ИСА
«Қазақ үні»
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Меншiк иесi:
«Қазақ үні» ЖШС

Ұлттық арнадан «Егіз лебіз»
жобасы өтіп жатыр. Біз 4-інші
бағдарламасын көріп қалдық…
«Танымал әншілер мен өзге
саланың майталмандары ән
айтып қана қоймай, ең мықты
жұп ретінде жеңіске жетуге
талпынатын теңдессіз жоба.
Қазақстан халқы өз жұлдызын
тікелей эфирде анықтайды»
деп жазылыпты ютубтағы
арнасында.
Иә, айтса, айтқандай елді
тартатын тамаша музыкалық
бағдарлама! Көркемдігі
де, дизайндық, сахналық,
жарықтық, декорациялық
безендірілуі де соңғы
үлгілермен қамтылған
ерекше тартымды. Жобаға
қатысушылар да әйгілі әншілер,
қазылары да халыққа белгілі
дарынды тұлғалар.

Президент –
Редакторлар кеңесiнің төрағасы –
Бас редактор – Құлтөлеу
МҰҚАШ
Қазыбек
ИСА

«ЕГІЗ ЛЕБІЗДІҢ»

АРНАУ ӘНІН ТЫҢДАУ – ҚОРЛЫҚ!
ҰЙҚАСТАН ЖҰРДАЙ ӘНДІ ӘНШІ БАЙҒҰСТАРДЫҢ БЕРІЛЕ
АЙТЫП ТҰРҒАНЫН КӨРУ ҚАНДАЙ АЯНЫШТЫ ЕДІ?!.

М

енің қатты қарнымның
ашқаны – бағдарламаның
соңында айтылатын «Егіз
л еб і з » ж о бас ы н а а р н а й ы ж а з ылға н
«әнұраны», арнау әнінің ешқандай
талапқа сай келмейтіні. Әні тәуір бо
лар, ақын ретінде ән мәтінін тыңдап
отыру – екі сөздің басын құрай алатын,
екінің бірі ақын болып келетін қазаққа
қорлық екен! Әнін Х.Шанғалиев, сөзін –
С. Бақытжанұлы дегендер жазыпты.
Сөзім жалаң болмау үшін эфирден жа
зып алуға тырысқан әнсымақтың мәтінін
келтірейін:
Әсем ән, әсем ән,
Егіз лебіз сыйлаған.
Жұлдызды сахна
Әуен сіздерге арналған.
Қызықты сәттер
Егіз лебіз сыйлаған.
Бізбен бірге қуанып, бірге шаттан.
Ғаламат шоу бастаймыз,
Әсем әнмен еркін самғаймыз.
Бірге ән шырқаймыз,

Үздік жұптар сахнада,
Жарысады ұлттық арнада,
Ғажап дауыстар.
Нағыз өнер сайысы
Барлығына жеңіс маңызды
Халықтың қолдауы.
Үн мен үннің таңдауы
Жұптарымыз сахнаның сәні
Сіздер үшін бәрі.
Өлең деген ұйқастардан құралатыны
анық болса, бұл мәтіннің 19 жолында ең
болмаса, емге екі жол ұйқас таппайсың.
Өлең деп ойлап қалсын деп, шумақ етіп,
жолжолға бөліп жазып қойғаны болма
са, қарабайыр шатыпбұтқан шалағай
сөздердің жиынтығы. Өлең құрылысын
түсінбейтіндерге түсінікті арифметикалық
тілге салып айтсақ, бұл екі жердегі екіміз –
он болады дегендей масқара қателік!
Сон да «Егіз лебіз» жобасын да есі
дұрыс редактор жоқ па? Мақұл, қазақша
қарапайым өлең түсіне алатын сауат
ты редак тор жоқ екен бағдарлама да,
мыңдаған журналистері бар «Қазақстан»
арнасының кез келген сөз түсіне алатын
журна лисі ескертпеген бе?!. Өйткені,
бір айдан бері бұл «әнұран» эфирде төрт
рет орындалды. Көркемдік кеңес деген
болмайтын ба еді телеарналарда?!. Әлде,
еліміздегі бас арна – Ұлттық арнамызға

қазақша қарапайым әліппелік талапқа
сай өлеңнің қажеті жоқ па?!.
Адам айтуға ұялатын қарапайым
жайдақ ұйқастың өзінен жұрдай ән
мәтінін қатысушылары бар, қазылары
бар, халық әртістері бастаған әйгілі
әнші байғұстардың өздері беріліп айтып
тұрғанын көру қандай аянышты еді?!.
Ән мәтінінің түкке жарамайтынын
сезбеген қазылар алқасындағы әйгілі
тұлғалар Тұңғышбай Жаманқұлов, Мақпал
Жүнісова, Алтынбек Қоразбаев, Айгүл
Иманбаеваларды, жобаға қатысушылар
Бақыт Шадаева, Жанар Айжанова,
Айгүл Қосанова секілді белгілі әншілерді
айтпағанда, қатысушылардың ішінде
осы «арнауды» беріле айтқан Рүстем
Қайыртайұлы секілді белгілі айтыс
ақындары бар ғой. Ол сол жерде мынадай
масқараны дереу ескертіп, қажет болса,
жарты сағатта жазып беретін мәтін ғой…
Әндерінің ешқайсысының сөзі нашар
болып көрмеген қазылардың ішіндегі
композитор Қалдыбек Құрманәлі хабар
соңында бұл «өлеңнің» іске алғысыз екенін
ескертіп кеткен болар деп ойлаймын…
Қорыта айтқанда, әр сенбіде «Егіз
лебізді» қызыға тыңдап отырған елдің
өлеңнен сәл де болса, сауаты барлары
хабар соңындағы «арнауды» естіп қай
уақытқа дейін қорлана беруі керек?
Бұл бағдарламадан бұрынғы жылда
ры өткен, ел риза болған «Екі жұлдыз»
жобасының арнауы әйгілі «Екі жұлдыз»
әні (сөзі Тұманбай Молдағалиев, әні –
Сейтқали Қайырғалиев) әдемі жарасып
тұратын. Ендеше, неге «Егіз жұлдыз»
жобасының арнауына өлеңін көрнекті
ақын Исраил Сапарбай, әнін белгілі ком
позитор Жұмағұл Қыдырәлиев жазған
белгілі «Егіз жұлдыз» әнін алмасқа?!.
Біздікі көзге шыққан сүйелдей көрініп
тұрған өрескел кемшілікті ескертіп, өлең
танығандықтан өз парызымызды орындау!
Қалғанын Ұлттық арнаның өзі біледі.
Қазыбек ИСА
«Қазақ үні»
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