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АРТТЫРУ ҚАЖЕТ
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КОРОНАВИРУС –
ЭТО ВАРИАНТ
«МАЙН КАМПФА»
В НОВОЙ РЕДАКЦИИ?
ВЕРСИЯ ОЛЖАСА
СУЛЕЙМЕНОВА 15-бет

10-бет
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2000 jylǵy 11 tamyzdan shyǵa bastady

«АҚ ЖОЛ»:

ЖОЛДАУДЫ

ОРЫНДАМАҒАН КІНӘЛІЛЕРДІ
ЖАЗАҒА ТАРТУ КЕРЕК
«ҚАРАБАЛИНА
АПАЙ КЕЛЕ
ЖАТЫР»...
немесе Бауыржан Момышұлының
бірінші келіні атанған белгілі
қаламгер-ұстаз Орынша ҚарабалинаҚазыбаева туралы ойтолғау
Иә, Орынша Жолмұратқызын
педагогтардың ішіндегі тұлға
дәрежесіндегі деңгейге көтерілген
ұстаз десек, артық айтқандық емес.
Және де осы айтқанымыздың
ар жағында тынымсыз еңбектің
ғана емес, тектіліктің де тамыры
тереңде жатқанын біреу білсе,
біреу білмеуі мүмкін.

5

8-9
бет

бет

Естеріңізге сала кетейік, «Ақ жол»
демократиялық партиясының
фракциясы биылғы жылдың наурыз айынан бастап Үкіметке,
Ұлттық Банкке және Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігіне несиелерді жай ғана кейінге
қалдырудың жеткіліксіздігі,
сондай-ақ банктердің өз қалауы
бойынша несиелерді шегіндіретіні
туралы бірнеше рет сауал қойған
болатын.
Біз несиелерді белгілі мерзімге
ұзартқанымен, қалған кезеңде
жинақталған төлемдерді өтеу
қажеттілігінің туындайтынын,
бұл бизнесті жеңілдетудің орнына олардың борыштық
жүктемелерінің күрт өсуіне алып
келетінін бірнеше рет ескерткен
болатынбыз.
Биылғы жылдың 13 тамызында
біз дағдарысқа қарсы шаралар шеңберінде қабылданған
жаңа төмендетілген несиелік
мөлшерлемелер бойынша қолданыстағы несиелерді бұрынғы
борыштық жүктемелерді көшірмей
қайта қаржыландыруды ұсындық.

ШЫМКЕНТ –

ШОҚТЫҒЫ БИІК ШАҺАР
– Шымкент қаласы – ірі өнеркәсіптік орталық. Өңірдің өнеркәсіптік өндіріс саласының
дамуы ҚР индустриялық-инновациялық дамытудың мемлекеттік бағдарламасының
негізгі бағыттарына сәйкес жүзеге асырылып келеді. Қала өнеркәсібінің құрылымында
тамақ, мұнай өңдеу, фармацевтика, металлургия, құрылыс материалдар өндірісі, жеңіл,
машина жасау, химия салалары басым дамыған.

РК: КОНФЛИКТ «АРАБСКОГО»
И «СТЕПНОГО» ИСЛАМА
12
бет

На телеканале Казахстан стартовала новая авторская программа
«Talim Trend» («тәлім» с казахского – пример, урок, назидание),
которую будет вести директор канала «Асыл арна» Мухамеджан
Тазабек. Сам телеканал не поделился подробностями о передаче,
и зрители не знали, о чем она будет повествовать. Эта новость вызвала бурное обсуждение в социальных сетях, а также в некоторых СМИ.

6
бет

АНА

ЖҮРЕГІНДЕГІ
АРМАН

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

11
бет
Жазылу индексі – 65380
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АЗАМАТТАРДЫҢ СОТҚА ДЕГЕН
СЕНІМІН АРТТЫРУ ҚАЖЕТ
Мемлекет басшысы ҚасымЖомарт Тоқаев ҚР Жоғарғы
сотының төрағасы Жақып
Асановты қабылдады.
Қазақстан Президентіне сот
жүйесіне әкімшілік әділет
механизмін енгізу барысы
жайында мәлімет берілді.
Сондай-ақ Қасым-Жомарт
Тоқаевқа жаңа судьяларды іріктеу
жүйесін жақсартуға, сот практикасының бірізділігін қамтамасыз
етуге және сот ісін жүргізу сапасын
арттыруға бағытталған ұсыныстар
жөнінде айтылды.
Жақып Асанов биылғы
жылдың 30 қазан күні онлайн
форматта өткен Шанхай Ынты мақтастық Ұйымына мүше
мемлекеттердің жоғарғы сот
төрағаларының 15-ші кеңесінің
қорытындылары туралы мәлімет
берді. Президент қылмыстық

процесте айыптаушы мен
қорғаушы тараптар арасында
нақты жарыссөзді қамтамасыз
ету мәселесіне назар аударды.
Сонымен бірге азаматтардың,
кәсіпкерлер мен инвесторлардың
сотқа деген сенімін арттыру
сот төрелігі жүйесінің басты
басымдығы екенін еске салды.
Ж.Асановтың Президент алдында есеп беруі бұл бірінші рет

емес. Мемлекет басшысына берген құрғақ есептен сот саласының
жұмыс сапасы артып кетті деп
айту қиын. Тұрғындар тарапынан
жер-жерлердегі соттың әділетсіз
шешімдеріне орай арыздар қарша
борап жатқаны белгілі. Мемлекет
басшысы әлденеше талап еткендей, азаматтардың еліміздегі сот
саласына деген сенімі қашан
қалыптасар екен?..

САЙЛАУҒА ҚАНДАЙ
ПАРТИЯЛАР ҚАТЫСАДЫ?
ҚР Парламенті Мәжілісінің
мандаттары үшін сайлауға 6
саяси партия түсетін болды.
Бұл туралы ҚР Орталық сайлау
комиссиясының мүшесі Асылбек
Смағұлов мәлімдеді.
Оның айтуынша, саяси партиялар Мәжіліске әрбір кандидаты үшін 637 мың теңге жарна
енгізеді «ҚР «Сайлау туралы»
конституциялық заңының 12бабы 2-1-тармақшасына сәйкес,
Орталық сайлау комиссиясы
саяси партияларды партиялық
тізімдер бойынша сайланатын
Парламент Мәжілісі депутаттарын және мәслихаттар депутаттарын сайлауға қатысуға
жіберу туралы мәселені
қарайды. ҚР «Сайлау туралы» конституциялық заңының

87-бабы 1-тармағына және
103-бабының 1-тармағына
сәйкес партиялық тізімдер
бойынша сайланатын Мәжіліс
депутаттығына және мәслихаттар
депутаттығына кандидаттар ұсыну құқығы белгіленген
тәртіппен тіркелген саяси
партияларға тиесілі», - деді ол

ЖАЛАҚЫ
ЖЫРЫ ЖАЛҒАСУДА
Елімізде 3 мың жұмысшы 1 млрд. теңгеден
астам жалақысын ала алмай отыр. Бұл туралы ҚР Премьер-Министрі Асқар Маминге
депутаттық сауал жолдаған сенатор Андрей
Лукин айтты.
Сенатордың айтуынша, еліміздегі 50
кәсіпорында еңбек етіп жүрген жұмысшыларға
төленбеген жалақының жалпы сомасы 530
миллион теңгеден асып кеткен. Сондай-ақ 190
қызметкер жұмыс істейтін 16 кәсіпорынның
қарызы 115 млн. теңгені құрайды. Оны болашақта
да төлеу мүмкін емес көрінеді. Ал 1300-ден астам
адамды жұмыспен қамтыған, әйтсе де жалақы
қарызы жарты миллиард теңгеге жеткен тағы 34
кәсіпорынның еңбекақы төлеуге мүмкіндігі бар
екені белгілі болып отыр.
«Әлеуметтік шиеленістер мен еңбек қақтығыстарының қаупін бақылау мүмкіндігін
қарастыру, әр кәсіпорын үшін әлеуметтік
тұрақтылық индексін анықтау, оларды шешудің
нақты шараларын әзірлеумен әр проблемалы
кәсіпорынның жағдайын бағалау және жұмыс
істеп тұрған қала құраушы әрі ірі кәсіпорындарға
айрықша көңіл бөлу керек. Олардың жағдайы
аймақтардағы саяси-әлеуметтік ахуалға әсер
етеді», – деді Андрей Лукин. Сенатор жұмысшылардың жұмыспен қамтылуын бақылау,
сондай-ақ жалақы бойынша берешектің өсуіне
жол бермеу үшін еңбек келісімшарттарын есепке
алудың бірыңғай жүйесін қолдану қажет дейді.

Орталық сайлау комиссиясы
отырысында. Әділет министрлігі
ұсынған ақпаратқа сәйкес,
елімізде 6 саяси партия тіркеліп,
жұмыс істеуде. «Оларды қайта
құруға немесе таратуға уәкілетті
органдар тарапынан құқықтық
негіздер жоқ. Демек, Парламент Мәжілісі депутаттарының
сайлауына осы тіркелген саяси
партияның барлығы жіберіледі»,
– деді Асылбек Смағұлов. Сонымен, партиялық тізімдер бойынша сайланатын ҚР Парламенті
Мәжілісінің депутаттарын
сайлауға жіберу туралы қаулыға
сәйкес: – «Ақ жол», «Ауыл»,
«Бірлік», «Жалпыұлттық социалдемократиялық партиясы».
«Қазақстанның коммунистік
халық партиясы», «Nur Otan»
партиясы» қатысатын болады.

ЕСКІДЕН
ЖЕТКЕН ЕСТІ ҮРДІС
Денсаулық сақтауды дамыту республикалық
орталығының ұжымы қызметкерлер арасында дене жаттығуын өткізу туралы бастамаға
қолдау білдірді.
Бастаманы қолдаушы Сәдуақас Байғабылов:
«Жаттығуды біз орталығымыздың кең дәлізінде,
әлеуметтік арақашықтықты сақтай отырып
жасаймыз. Оған орталық қызметкерлері, жас
ерекшеліктеріне қарамастан ерікті түрде жиналады. Көбіне жаттығуды өзім жүргіземін. Күнде
түрлі қимыл-қозғалыстар жасаймыз», - дейді.
Жұмыс уақыты басталар алдында 10 минут
дене жаттығуын жасау адамды сергітіп, еңбек
қабілеттілігін арттыратынына олар сенімді.
Кеңседе бір орында тапжылмай отырып, жұмыс
істеу денсаулыққа кері әсерін де тигізеді.
Мәселен, омыртқа қисаяды, мойынның қан
тамырлары білеуленеді, жүйке аурулары пайда
болады. Сондықтан, буынды жазып, қан айналымын жақсарту үшін жаттығуға 10 минут бөлген
дұрыс. Әрі бұл жаңашылдықты ең алдымен
қол астындағы қызметкерлерінің денсаулығын
ойлайтын әр басшы қолдауы тиіс деген пікірде
орталық өкілдері. Бұл бүгінгі бастама кеңестік
кезеңде кеңінен қолданылған болатын. Еске сала
кетейік, ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің
2020 жылғы 28 қазандағы бұйрығы бойынша дене жаттығуымен шұғылданудың үлгілік
қағидалары бекітілген болатын. Ережеге сәйкес,
дене шынықтыру жаттығулары жұмыс күнінің
бірінші жартысында орындалып, ұзақтығы 10-15
минуттан аспауы тиіс.

www.qazaquni.kz

ҚОҒАМДЫҚ БАҚЫЛАУ
ЗАҢ ЖОБАСЫ ТАЛҚЫЛАНДЫ
Парламент Сенатының Әлеуметтік-мәдени даму комитеті
депутаттары «Қоғамдық бақылау туралы» заң жобасының
тәсілдері мен ережелерін
талқылады. Кездесуге Ақпарат
және қоғамдық даму министрі
Аида Балаева қатысты.
Кездесу барысында қоғамдық
бақылауды заңнамалық бекіту
мәселелері бойынша негізгі
тәсілдер талқыланды. Аида Балаева қоғамдық бақылау институтын
жетілдірудің өзектілігін атап өтіп,
оған құқықтық жағдайлар жасау
азаматтардың барлық сындарлы сұраныстарына жедел және
тиімді жауап беретін «Халық
үніне құлақ асатын мемлекет»
тұжырымдамасын іске асыру бойынша пәрменді шаралардың бірі
болатынын жеткізді. Болашақ
заң жобасының мақсаты қоғамдық бақылау жүйесінің
құқықтық негізін, сондай-ақ
азаматтарға қоғамды одан әрі
дамыту үшін мүмкіндіктер тудыру. Заң жобасының міндетіне

бірыңғай ұғымдық аппарат ты қалыптастыру, қоғамдық
бақылауды жүзеге асыру қағидаттарының жүйесін белгілеу,
сыбайлас жемқорлыққа қарсы
күресте қоғамдық күш-жі герді
біріктірудің құқықтық тетіктерін
жасау, сондай-ақ қоғамдық
бақылау субъектілері мен объектілерінің функцияларын, өкілеттіктері мен жауапкершілігін
айқындау болып табылады. Кездесу барысында «Қазақстанның
экологиялық ұйымдарының
қауым дастығы» ЗТБ басқарма
төрағасы Айгүл Соловьева, «Қазақ станның Азаматтық
Альянсы» ЗТБ президенті Бану
Нұрғазиева, «Ұлт тағдыры» ҚБ
төрағасы Досмахамбет Көшім
және «Адам құқықтары мен
заңды лықты сақтау жөніндегі
Қазақ стандық Халықаралық
бюро» ҚБ директоры Евгений
Жовтис, саясаттанушы, мемлекет
және қоғам қайраткері Айдос Сарым, «Eurasian Expert Council» ҚҚ
басшысы Шыңғыс Лепсібаевтар
өз пікірлерін білдірді.

ТАЗА НИЕТ ҚАНА
ЖЕМҚОРЛЫҚТЫ ЖЕҢЕ АЛАДЫ
Сыбайлас жемқорлыққа
қарсы іс-қимыл агенттігінің
төрағасы Алик Шпекбаев
Қостанай облысына сапары
аясында Рудный қаласының
жұртшылығымен кездесті.
Алик Шпекбаев сыбайлас
жемқорлыққа қарсы заңнамадағы
өзгерістер туралы, елде жүргізіліп
жатқан жемқорлыққа қарсы саясат және қабылданып жатқан
алдын алу шаралары туралы егжей-тегжейлі баяндады.
Агенттік төрағасы басшылардың
қарамағындағы қызметкерлерінің
сыбайлас жемқорлығы үшін жауап беретінін еске салды. Айта
кетейік, осы жылдың қыркүйек
айында Рудный қаласының
әкімі Б.Ғаязов Қашар кентінің
әкімінің жемқорлық қылмысы
үшін қызметінен босатылған
еді. «Қазіргі таңда сыбайлас
жемқорлыққа қарсы заңнама әр
басшыға жоғары талаптар қойып
отыр. Сіздер тұтас мемлекеттік

органның жұмысы тазалық пен
парасаттылыққа бағытталуға байланысты екенін жете түсінулеріңіз
қажет. Сондықтан басшылардың
жемқорлыққа жол ашатын кез
келген жағдайды жою бойынша
белсенді әрекет жасауы маңызды.
Бұл үшін барлық құралдар бар. Ең
бастысы – шынайы ниеттің болуы», - деді ол. Қоғамдық ұйымдар
өкілдеріне арнаған сөзінде
Алик Шпекбаев мемлекеттік
органдардың жұмысын трансформациялауда азаматтардың рөлі
мен қоғамның белсенділігі артып
келе жатқанын атап өтті.

АҚЖОЛДЫҚТАР САЙЛАУҒА
ДАЙЫНДЫҚТЫ БАСТАДЫ
Мәжіліс пен жергілікті мәслихат сайлауына еліміздегі
тіркелген алты партия әзірлікті
бүгіннің өзінде бастап кетті.
Қазақстанның «Ақ жол»
демократиялық партиясының
сайлауалды құрылтайы биылғы
жылдың 20 қарашасында
Нұр-Сұлтан қаласында өтетін
болды.
«Ақ жол» демократиялық партиясының филиалдары төрағала рының қатысуымен өткен
партияның Орталық Кеңесінің
пленумында осындай шешім
қабылданды. Отырысты онлайн
режимде партия төрағасы Азат
Перуашев өткізді.
«Құрылтайдың өтетін орны
мен күн тәртібіне қатысты
ұсыныстарды дайындауды партияның орталық аппаратына тапсырамыз. Алдағы
құрылтайдың форматы коро-

навирусқа, санитарлық-эпидемиологиялық жағдайға байланысты таңдалады. Филиалдарға
сайлауалды бағдарлама жобасы
жіберіледі. Өз ескертулеріңіз бен
ұсыныстарыңызды дайындауды сұраймын» – деді Азат Перуашев. Сондай-ақ, Орталық
Кеңес құрылтай күн тәртібінің
үш мәселеден тұратын жобасын
бекітті. Олар: Партияның Парламент Мәжілісі мен мәслихаттар
сайлауына қатысуы туралы,
партиялық тізімдерді бекіту туралы, партияның сайлауалды
бағдарламасының жобасы туралы. «Партия басшылығы
24/7 режимінде «non-stop»
жұмыс тәртібіне көшті,
сондықтан бәріңіздің байланыста болып, ағымдағы және
ұйымдастырушылық мәселелерді
жедел шешулеріңізді сұраймын»,
- деді Азат Перуашев партиялас
әріптестеріне.
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Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев
Қазақстан халқына жыл сайынғы дәстүрлі Жолдауында білім берудің
сапасын, педагогтардың беделін көтеруді, сыбайлас жемқорлыққа
қарсы күрес және алдын алу жұмыстарын жандандыруға көңіл бөлуді
тапсырған болатын. Біз Шымкент қаласы Білім басқармасының
басшысы Жанат Арысбекқызы ТӘЖИЕВАМЕН мегаполистегі білім
саласындағы сыбайлас жемқорлықтың жолын кесуге бағытталған
жұмыстар туралы әңгімелескен едік.
– Миллиондық қалада қанша білім
мекемесі бар?
– Қалада жаңа оқу жылы
752 білім беру мекемелерінде
330 мыңнан астам білім алушылармен бастап отыр. 2020 жылы
Шымкент қаласында 15 білім
нысандарының құрылысы салынуда. Нәтижесінде жыл соңында

еңбектеріңіз үшін барлықтарыңызға
алғысымды білдіргім келеді», –
деп ұстаз дардың еңбегін жоғары
бағалаған болатын.
Сондай-ақ, білім саласының
басшыларына жаңа оқу жылында
барлық білім беру ұйымдарында
санитарлық талаптардың сақталуын,
сыбайлас жемқорлық тәуекелдері

ЖЕМҚОРЛЫҚ ТУДЫРАТЫН
ЖӘЙТТЕР ЗЕРДЕЛЕНДІ
дейін 10 білім нысанының (6-жаңа
құрылыс, 4-қосымша құрылыс)
құрылысын пайдалануға тапсыру
жоспарлануда. Ал, қалған 5 білім
нысанының құрылысы 2021 жылы
да жалғасады. Сонымен қатар, 36
мектепке ішкі әжетханалар орнату
мәселесі шешіліп, 148 мектеп 100
пайыз бейнебақылау камерасымен
қамтамасыз етілді. Бұл оқушылардың
қауіпсіздігі және гигиенасы үшін
қажеттіліктен туындаған шара.
– Дүниежүзілік пандемияға байланысты салада жұмысты қалай
ұйымдастырудасыздар?
– Шымкент қаласының білім
саласы педагогтарының он мыңдай
адам қатысқан онлайн өткен Тамыз
конференциясында шаһар басшысы Мұрат Дүйсенбекұлы Әйтенов:
«Елімізде алғаш рет балалар жаңа
оқу жылын қашықтан оқумен бастауда. Қашықтан оқу барысында
көптеген қиыншылықтарға қарамай
ұстаздарымыз үнемі іздене отырып, бірлігімен, белсенділігімен,
жауапкершілігімен қала абыройын
асқақтата білді. Бірлесе атқарған

орын алатын барлық қызметті
цифрландыруды сапалы жүргізуді
тапсырған еді.
– Білім беру саласындағы сыбайлас жемқорлықпен күрес қалай
жүргізілуде?
– Мемлекет басшысы ҚасымЖомарт Тоқаев 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» деген болатын.
Білім беру саласындағы сыбайлас
жемқорлық, парақорлықпен күресіп,
педагог мәртебесін көтеру мен беделін
арттыру бағытында да мегаполисте
елеулі жұмыстар атқарылуда. Шымкентте педагог кадрларды жұмысқа
қабылдаудың жаңа жүйесі енгізілді.
Білім ұйымдарының қызметкерлерін

жұмысқа қабылдау бойынша «HRProcess» бұл мәселені түбегейлі шешпек. Яғни, білім саласының кадрларын іріктеудің автоматтандырылған
ақпараттық-талдау жүйесі электронды нұсқаулықтар арқылы
жүзеге асырылады. «HR-Process»
жүйесі педагогикалық бос орынға
өтініш беру және өңдеу барысын
автоматтандыруға, үміткерлер мен
бос орындардың деректер қорын
құруға, сонымен қатар, заманауи ақпараттық технологияларды
қолдану негізінде педагогикалық
құрамды іріктеу процесінің
тиімділігін арттыруға арналған.
Нәтижесінде педагогтардың жұмысқа
тұруына байланысты жең ұшынан
жалғасу, сыбайлас жемқорлық
сияқты келеңсіздіктердің жолы
кесілетін болды.
Білім беру жүйесіндегі сыбайлас жемқорлық тудыратын өзекті
мәселелер толығымен зерделенді.
Бүгінгі таңда білім беру саласындағы
34 мем лекеттік қызметтің 30-ы
автоматтандырылған. Алайда, білім
беру ұйымдарының басшыларын

конкурстық тағайындау, мұғалімдерді
жұмысқа қабылдау, аттестаттау
мәселелері әлі күнге дейін сыбайлас
жемқорлық тәуекелдері орын алатын
көлеңкелі тұстары болып отыр.
Осы уақытқа дейін білім
басқармасы мектепке дейінгі
ұйымдарға мемлекеттік қызмет
көрсету жүйесін автоматтандырды.
Нәтижесінде, балабақшаларға жолдама алу және ауыстыру мәселесі
шешілді. Бір кездері бұл мәселеде
сыбайлас жемқорлық қауіптерінің
бірі болғаны белгілі.
Шымкент қаласының әкімдігі
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы
іс-қимыл Агенттігімен бірлесе отырып, білім беру саласындағы сыбайлас жемқорлық көріністеріне
төзбеушілікті қалыптастыру жоспарын іске асырудың арнайы жол
картасын дайындады. Ашықтықты,
тазалықты, айқындықты қалыптастыру мақсатында автоматтандырылған қызметке көшіру
төмендегіше жоспарланды:
1. Мектепке дейінгі білім
беру ұйымдарындағы жан басына

қаржыландырудағы тазалықты
қалыптастыруда ваучерлік
қаржыландыруды жүзеге асыру.
2. Бүгінгі таңда Шымкент қаласында қоғамдық көліктерде электронды картамен жүру жобасы
енгізілуде.
Аталған карта көмегімен
мектептердегі міндетті әлеуметтік
төлемді алатын оқушылар бір
мезгіл ыстық тамақ үшін мектеп асханаларындағы арнайы
терминалдармен төлем құжаты
ретінде есептесетін болады.
Оқу орындарындағы асханалар
бірнеше жылға МЖӘ (Мемлекеттік
жекеменшік әріптестік) жүйесіне
өтеді, бұл ата-аналар, студенттер және кәсіпкерлер үшін өте
ыңғайлы. Нәтижесінде, мектеп
асханаларындағы сыбайластықа жол
берілмейді.
3. Білім беру ұйымдарының басшыларын конкурстық тағайындау,
мұғалімдерді жұмысқа қабылдау,
аттестаттау мәселелері бойынша сыбайлас жемқорлық қатерін болдырмау мақсатында автоматтандырылған
электрондық қызметтер көрсететін
жобалар дайындалды. Білім беру
ұйымдарының бірінші басшылары
«Адалдық алаңы» жобасы аясында
100% бірінші қабатқа көшті.
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы
дүниетанымды қалыптастыру үшін
7-9 сынып оқушыларында 77 260
баланы қамтыған «Адал Ұрпақ»
клубы ашылған. Колледж деңгейінде
академиялық адалдық пен олардың
қызметінің қағидасын нығайтуға
бағытталған «Саналы Ұрпақ» жобасы
жүзеге асырылуда. Беделді қоғам құру
үшін қаланың барлық мектептері мен
колледждерінде сатушылары жоқ
«Адалдық дүкені» ашылған.
Аталған жобалардың басты
мақсаты – жас ұрпақты адал, саналы етіп тәрбиелеу арқылы сыбайлас
жемқорлықтың тамырына балта
шабу, жемқорлық пен парақорлыққа
деген жас ұрпақтың жеккөрушілігін,
төзбеушілігін тәрбиелеу болып
табылады.
– Әңгімеңізге рахмет.
Аманғали ӘБУОВ
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САЛАУАТТЫЛЫҚҚА
БЕЙІМДЕУГЕ КӨҢІЛ БӨЛІНУДЕ
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Жаңа жағдайдағы Қазақстан: іс-қимыл
кезеңі» атты Қазақстан халқына Жолдауында жас ұрпақтың тәлімді тәрбие , сапалы
білім алуы мен денсаулығы мықты болып өсуін қамтамасыз ету бойынша тапсырмасына сәйкес Шымкент қаласында қосымша білім беру мекемелері, басқа да үйірмелер
мен секциялардың санын арттырып, жұмыс сапасын көтеру бағытында нақты жұмыстар
атқарылуда. Оған қоса, жас ұрпақтың дені сау, салауатты өмірге бейім болып өсуі үшін
Шымкент қаласында бұқаралық спортты дамытудың концепциясы жасалатын болды.
Статистикалық мәліметке сай қалада дене
шынықтыру және спортпен тұрақты түрде
шұғылданушылар саны 294 мың адамға жеткен.
Оның басым бөлігін жастар құрайды. Президент
тапсырмасына сай қала халқының 30 пайызын тұрақты бұқаралық спортпен қамту үшін
мегаполистегі спорт нысандарының санын көбейту
қолға алынған.
Қалада 856 спорттық нысан тіркелген.
Одан өзге, спорт алаңшаларын салуға 95 жер
телімі белгіленген. Олар негізінен қаланың
шеткері жатқан шалғай елдімекендерінен
салынбақ. Қалалық дене шынықтыру және спорт
басқармасының басшысы Олег Почиваловтің
айтуынша, 1- қарашадан бастап аллеяларда
жаппай спорттық жаттығулар ұйымдастырылатын
болады. Уақыты таңғы 07.30-да және кешкі
18.30-ға белгіленген. Халық көп жиналатын спорт
алаңдары ретінде Абай саябағы, Металлургшілер
саябағы, Отбасы аллеясы, Қошқар-Ата жағалауы,
Тәуелсіздік саябағы, Орталық саябағы, Жеңіс
саябағы, Дендросаябақ, «Нұрсәт» шағын
ауданындағы аллея және Қажымұқан атындағы
Орталық стадион таңдалған. Бұл шымкенттіктердің

бұқаралық спортпен шұғылданып, салауатты өмір
сүруіне жасалып отырған нақты шаралар.
Бұқаралық спортпен неғұрлым көп адамды
қамту үшін жеткіншектердің спортқа құмарлығын
жастайынан оятып, салауатты өмір сүруге
тәрбиелеу қежеттігі белгілі. Ол үшін көпқабатты
тұрғын үйлердің аулаларынан спорттық
алаңшаларды көптеп салу керек. Шымкент
қаласында бұл іс 2014 жылдан бері жоспарлы
түрде жүзеге асырылып, жалпы 4 243,2 млн.
теңгеге 222 аула абаттандырылып, 58 спорт
алаңшасы салынған еді.
Ал биыл және келесі жылдары 107 аулаға
ойын алаңшаларын, 48 спорт алаңшасын салуға,
42 спорт алаңшаларын ағымдағы жөндеуге және
36 көпқабатты тұрғын үй аулаларын абаттандыру
жүзеге асырылмақ. Яғни, салауатты өмір салтына, бұқаралық спортқа ұрпағымызды кішкентай
кезінен баулу арқылы спорттың бұқаралығын
арттырумен қатар еліміздің ересек азаматтарының
дені сау, салауатты өмір сүретіндерінің санын да
арттыру мақсат етіліп отыр.
Салауаттылықты жас ұрпақ бойына сіңіру
мектеп қабырғасында жаппай жүзеге асырылуы

балалардың есейгенде салауаттылықты өмірлік
әдетіне айналдыруына әсер етеді. Қаладағы
спорт мектептерінде 15 650 бала түрлі қосымша
спорт үйірмелеріне барады екен. Одан өзге, 147
жалпы білім беретін және мамандандырылған
мектептерде түрлі спорттық секциялар мен
үйірмелер ашылып, оған 62 071 оқушы тартылған.
Оқушылардың арасында спорттық секцияға және
қосымша білім беру үйірмесіне қатар қатысып
жүргендері де баршылық. Олардың басым бөлігі
жастайынан өзінің уақытын тиімді пайдалануды
әдетіне айналдырған жеткіншектер. Түске дейін
мектептің сабағымен шұғылданса, түстен кейін
спорттың бір түрімен айналысу үшін секцияға барып, одан шыққан соң пәндік үйірмеге қатысады.
Бұл – жасөспірімнің салауатты өмір сүруінің
көрінісі. Олар есейе келе, бүкіл өмірінде осылай
салауаттылықты өз өмірлерінің дағдысына айналдырып еліміздің атпал азаматтарына айналары хақ.
Жеткіншектердің дені сау шымыр болып өсуі
үшін спорттық секцияларға тартылса, тәрбиелі
де білімді болып өсуі үшін алуан түрлі пәндік
үйірмелерге тарту жұмыстары жүргізілуде. Шымкент қаласында 9 қосымша білім беру мекемесі
бар. Онда 20 061 оқушы түрлі үйірмелер мен
секцияларға қатысады.
Мемлекеттік орта білім беру ұйымдарындағы
жалпы 214 506 оқушының 97 752-сі (45,6% )
қосымша біліммен қамтылған.
Осы жылы қосымша білім беру мекемелерінің
үлесін арттыру және материалдық-техникалық базасын нығайту мақсатында «Балалар эстетикалық

саз мектебінің» ғимараты күрделі жөндеуден
өткізілді. Ал, әкімшілік-іскерлік орталығында
мемлекеттік-жекешелік әріптестік аясында
салынып жатқан 150 орындық Өнер мектебі
мен Бекет батыр көшесіндегі Өнер мектебінің
құрылысы жыл соңында пайдалануға беріледі.
Шымкенттік жеткіншектерге қосымша білім
алуда таңдау көп. Олар спорт түрлерінен бөлек
сүйікті пәндеріне, өмірлік қызығушылығына
байланысты білім-танымдарын кеңейту үшін
қосымша білім алу арқылы өздерін жан-жақты
азамат болуға тәрбиелейді. Біреулері экология,
табиғатқа қызықса, енді бірі өнердің түрлеріне
қызығып, үшіншілері электроника мен техникаға
құмартады. Осылайша жас ұрпақ жалпы білім
алумен қатар өздерінің қызығушылығына қарай
дүниетанымын кеңейтуге, ең бастысы бос сенделмей, уақытын тиімді пайдаланып салауатты өмір
сүруге бейімделуде. Үшінші мегаполис басшылығы
мен тиісті басқармалары қаланың кішкентай азаматтарын отаншыл, білімді де білікті, тәртіпті де
салауатты етіп өсіру үшін алдағы уақытта да нақты
жоспарлар мен бағдарламаларға сай жұмысты
жалғастыра бермек.
Аман СЕЙДАХМЕТҰЛЫ
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СЫБАЙЛАСҚАН ЖЕМҚОРЛЫҚ –
ӘЛЕУМЕТТІК ЖАУЫЗДЫҚ
Асхат Жұмағалиұлы
ЖҰМАҒАЛИ, ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ісқимыл агенттігінің Шымкент
қаласы бойынша департаменті
бастығы:
«Еліміз сыбайлас жем қорлықтан арылмай, ілгерілеуіміз,
қарқынды дамуымыз көптеген
кедергілерге тап болары сөзсіз.
Сондықтан біз мемлекеттік органдармен және үкіметтік емес
ұйымдармен бірлесе отырып,
кешенді шараларды іске асырып
келеміз.
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы
қабылданған стратегияның басты бағыты – превенция, яғни,
жемқорлықтың алдын алу. Осы
орайда, департамент жыл басынан бері көптеген алдын алу ісшарасын өткізді. Оның жартысынан көбі онлайн форматында
ұйымдастырылды. «Antikor Live»
және «Adal Komek» жобалары іске
қосылды. Онда мемлекеттік органдар қызметіндегі қоғамның рөлі туралы мәселелер талқыланып, мегаполис тұрғындарына құқықтық
кеңестер беріліп келеді, сыбайлас
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша қабылданған шаралар туралы ақпарат көрсетіледі. Сонымен
қатар, біз басқа да жобалар бойынша жұмысымызды жалғастырып
келеміз. Өзіңіз басқаратын Арнайы мониторингтік топ туралы айтсам, ол жүргізіп келген
қоғамдық бақылау пандемияның
бастапқы кезінде азық-түлік
бағаларының шарықтауына,
бетперде мен антисептиктердің
таптырмас тауарға айналуына тосқауыл болды. Сыбайлас
жемқорлық тәуекелдерін болдырмау және оған қарсы іс-қимыл
бағытында басталған ауқымды ісәрекеттер – карантин жағдайында
жалғасып, аты жаман індеттен
қорғану шараларына, індеттің алдын алу және қала жұртшылығын
сақтандыру мәселелеріне ұласты».
Мұратжан Омарбекұлы
ӘКІШЕВ, ҚР Сыбайлас
жемқорлыққа қарсы ісқимыл агенттігінің Шымкент
қаласы бойынша департаменті
жанындағы Арнайы
мониторингтік топ жетекшісінің
орынбасары:
«Арнайы мониторингтік
топ – бұрын-соңды елімізде
баламасы болмаған қоғамдық
негізде жұмыс атқаратын ерекше құрылым. Мониторингтік
топ – Агенттіктің қазіргі төрағасы Алик Жатқамбайұлы Шпекбаевтың ұсынысымен және
тікелей қолдауымен дүниеге келген жаңаша үлгідегі ұйым. Оның
республикалық және өңірлік
құрылымдары бар. Арнайы
мониторингтік топтың іс-әрекеті
мен атқаратын жұмысы арнайы
қабылданып, бекітілген Ережеге
сәйкес жүргізіледі. Ол Ереженің
баптарын талдап отырудың қажеті
жоқ шығар. Бірақ, бір нәрсеге назар аударғым келіп отыр. Арнайы
мониторингтік топ – жазалаушы,
тергеуші, шара қолданушы орган
емес. Бұл – еліміздің түрлі саласына қоғамдық бақылау жүргізетін
ұйым. Негізгі бағытымыз – сыбайлас жемқорлықтың тәуекелдерін
зерттеп, мүмкіндігінше оларды анықтау, тұрмыстық

Қоғамның жегі құртына айналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл еліміздің үшінші мегаполисінде
қарқын ала бастады. Қаланың дамуына, өскелең ұрпақтың өсіп-өркендеуіне, қоғамымыздың ілгері
жылжуына едәуір кедергі келтіріп жүрген бұл дерттің асқынғандығы сонша – әр қызметтің, әр лауазымға
орналасудың «құнын» бүгінде бесіктегі балаға дейін айтып отыратын жағдайға жеттік. «Мәселе
шешілмесе» – оның «көнеден келе жатқан жолы», «нақты бағасы» бар. Қала тұрғындарының санасында қатып қалған осынау жаман «үрдісті» жайратып, ашық, таза, әділ қоғамға жол ашатын мезгіл жетті.
Шымкенттік азаматтардың, лауазым иелерінің: «Мен сыбайлас жемқорлыққа үзілді-кесілді қарсымын!»
деген ұстанымдары Қазақстанда қабылданған сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиямен үндесіп,
көпшілік көңілінен шығуда...
жемқорлықтың алдын алу. Қазіргі
таңда ҚР Сыбайлас жемқорлыққа
қарсы іс-қимыл агенттігінің Шымкент қаласындағы департаментінің бастығы Асхат Жұмағали
мен оның бірінші орынбасары
Талғар Серікбаев үлкен сенім
артып, Арнайы мониторингтік
топ жетекшісінің орынбасары
жауапкершілігін мойныма артып жіберді – мен қарсы болған
жоқпын. Өйткені, жемқорлыққа
қарсы қасқая тұруға жігер де,
тәжірибе де, ынта да жетеді».
Бақытжан Жолдасбекұлы
ПОЗИЛОВ, Шымкент
қалалық Денсаулық сақтау
басқармасы басшысы:
«Ауруды асқындырып алып,
оны емдеуге бар күш-жігерді
жұмсап, әбігер болғаннан гөрі
– аурудың алдын алған көп
тиімді. Сол себепті сыбайлас жемқорлық әбден тамырлап болған соң онымен күреске
кіріскеннен, сыбайлас жемқорлық
тәуекелдерін болдырмаған дұрыс.
Шымқаланың медицина саласында бұндай келеңсіздіктердің
жолына тосқауыл қоюды қолға
алып отырғанымызды қуана
хабарлағым келеді. Жалпы «ақ
желеңді абзал жандардың» сыбайлас жемқорлықтан таза болғанын
қалаймын».
Бұхарбай Рысқұлұлы
ПАРМАНОВ, Шымкент
қаласы Абай ауданының әкімі:
«Сыбайлас жемқорлық
– бұл әлеуметтік жауыздық!
Біріншіден, мемлекетке үлкен
қаржылық нұқ сан келтіреді.
Екіншіден, мемлекеттік биліктің
беделіне де едәуір залалы бар.
Үшіншіден, қоғам мен мемлекет билігінің өкілеттіліктерін
моральдік түрде құлдилатады,
құлатады. Елдегі сыбайлас жемқор лықтың өріс алу дәрежесі
эконо миканың даму деңгейіне
тікелей байланысты.
Мемлекеттің экономикалық
және саяси дамуына кері әсер

ти гізетіндіктен сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мақсатында,
Қазақстан Республикасының 20152025 жылдарға арналған сыбайлас
жемқорлыққа қарсы стратегиясы
қабылданды. Осы стратегия іске
асып жатса, қоғамымыз бұл дерттен айығады деген сенім мол. Бұл
қылмыстың алдын алу үшін, жастармен кездесулер өткізіп, оларға
жемқорлыққа қарсы заңнаманы,
сыбайлас жемқорлық туралы
ұғымды түсіндіру және сыбайлас
жемқорлыққа қарсы іс-қимылдар
бойынша шараларды жетілдіру
мақсатында студенттер арасында заңдылық пен жемқорлыққа
қарсы тәртіп орнатып, сыбайлас
жемқорлық құбылыстарына қарсы
әрекет ете білуге тәрбиелеуден бастауымыз қажет.
Жастардың алған білімдері
оларды өмірде туындаған кезкелген жемқорлық атаулымен
кез дестірмейтіндігіне сенгіміз
келеді».
Ғабит Патшаханұлы
МӘУЛЕНҚҰЛОВ, Шымкент
қаласы Әл-Фараби ауданының
әкімі:
«Сыбайлас жемқорлықпен
күресу – Сыбайлас жемқорлыққа

қарсы іс-қимыл агенттігінің ғана
міндеті емес, әрбір азаматтың
міндеті. Отаным, Елім дейтін
нағыз азаматтардың қатары азайып, тәрбиесі мен жауапкершілігі
төмен адамдардың көбейіп
кетуінен болуы мүмкін. Мемлекеттік қызмет мүддесіне
қарсы, мемлекеттік міндеттерді
орын дауға өкілеттілік берілген
адамдарға және оларға теңестірілген адамдарға қатысты
қылмыстар мен қасақана заңды
бұзып-бұрмалап, өз пайдасы мен
мүддесін көздеген кез-келген
әрекет сыбайлас жемқорлық болып табылады.
Өмірімде ешкімге пара беріп
немесе біреуден алып көрмедім.
Себебі, «әке көрген оқ жонар»
дей тін қазақпыз, әкем менің
әрдайым адалдыққа, «атаңның
емес, адамның баласы бол» деп
тәр биелеген. Сондықтан, өз
өмірлік қағидам мен алған тәрбиебілімімнің арқасында менің ондай сатқындық пен арсыздыққа
баруым мүмкін емес. Дамыған
елдер қатарындағы сыбайлас
жемқорлықпен күрес тәсілдері сан
алуан. Қай елдің тәжірибесі екенін
білмеймін бірақ, коррупциялық
әрекеті үшін – жұмыстан босап,
барлық зейнетақы жинақтарынан
айырылып, 4 буын (баласы,
немересі, шөбересі, шөпшек)
басшылық лауазымға орналасу
құқығынан міндетті түрде айырылады екен».
Ғалымжан Молдабайұлы
ИЛЬЯСОВ, Шымкент қаласы
Еңбекші ауданының әкімі:
«Сыбайлас жемқорлыққа
қарсы Еңбекші ауданы әкімі
аппаратында жыл сайын ісшаралар жоспары бекітіліп, сыбайлас жемқорлыққа қатысты
әрекеттерді болдырмау мен алдын алу мақсатында, ҚР Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің
Шымкент қаласы бойынша
департаменті және ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ісқимыл агенттігінің Шымкент
қаласы департаменті, аудандық

прокуратура, ішкі істер бөлімі
өкілдерін шақырта отырып, аудан
әкімі аппаратының мемлекеттік
қызметшілері арасында және
аудан аумағындағы білім беру,
денсаулық сақтау мекемелерінде,
кәсіпкерлер мен тұрғындар арасында семинар-кеңестер, дөңгелек
үстелдер, құқықтық сабақтар
тұрақты өткізіліп келеді.
Сонымен қатар, Заңдарға
енгізілген өзгерістер мен толықты рулар аудан әкімі аппараты қыз метшілері назарына
дер кезінде жеткізіліп, сыбайлас жемқорлық әрекеттеріне
байланысты заңмен көзделген
жауапкершіліктер туралы тұрақты
ескертіліп, түсіндіру жұмыстары
жүргізіліп отырады.
Аудан әкімі аппаратының ғимаратында баршаға көрінетіндей
етіп, сыбайлас жемқорлыққа қарсы
жадынамалар ілінген, ғимараттың
бірінші қабатында тұрғындардың
өтініштерін қабылдауға арналған
«ашық әкімдік» кабинеті жұмыс
жасайды».
Ғалымжан Ордабекұлы
ЗИЯБЕКОВ, Шымкент
қаласының тұрғыны:
«Жемқорлық – аса ауыр дерт.
Бұл дертпен «бір жеңнен қол, бір
жағадан бас шығарып», бүкіл ел
болып күреспесек, әсте болмас.
Азаматтарымыз белсенді түрде
бұл іске араласпай, заманауи
демократиялық құқықтық мемлекет құру мүмкін емес. Сол үшін
біз бәріміз бірігіп, ынтымақтаса,
қоғамдағы жемқорлықпен күреске атсалысуымыз керек. Жемқорлықсыз жаңа өмір бастайтын
мезгіл жетті. Ұрпақ үшін, болашақ
үшін, құқық үстемдігі үшін Ұлы
Дала елінде жемқорлыққа жол жоқ
екенін дәлелдейік!»
Балтабек Исақұлы ТҮЙЕТАЙ,
Шымкент қаласының тұрғыны:
«Бiз жаңа қоғамда өмiр сүрiп
жатырмыз. Жаңа қоғамның сипаты iскерлiк болса, бұл жолда жетiстiктерiмiз де аз емес.
Ал, шешiмi күрделi мәселелер
бар, әрине. Ол – әлеуметтiлiк
мәселе. Бұл салада қоғам өмiрiнде түбегейлi шешiмi табылмай тұрған мәселе, ол – сыбайлас жемқорлық. Елiмiзде арнайы қабылданған заңдар да,
атқарылып жатқан жұмыстар да
баршылық – өкінішке орай, бұл
мәселе әлi толық шешiмiн таппай
келеді. Жемқорлық әрекеттерінің
бұлай белең алуы – біздің қоғамымыздағы жауапкершіліктің
төменгі деңгейде қалыптасуы деп
ойлаймын.
Сыбайлас жемқорлық әрекеттерін жоюда азаматтарымыздың
құқықтық сауаттылығы мен жауапкершілігін арттыру керек. Әр адам
өзінің азаматтық жауапкершілігін
қалыптастырып, өз саласында адал
қызмет атқаруы міндетті. Қоғамда
азаматтарымыздың адалдығы мен
жауап тылығын арттыру арқылы
біз қуатты әрі жемқорлыққа жол
бермейтін мемлекетті қалыптастыра аламыз».
Әсет ӘССАНДИ,
Шымкент қаласы бойынша
Арнайы мониторингтік
топ жетекшісі,
Қазақстан Журналистер
одағының мүшесі
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«АҚ ЖОЛ»:

ЖОЛДАУДЫ ОРЫНДАМАҒАН
КІНӘЛІЛЕРДІ ЖАЗАҒА ТАРТУ КЕРЕК

«Ақ жол» зардап шеккен шағын және орта бизнестің несиелерін
6% көлемінде тез арада қайта қаржыландыруды бастауды және
Жолдаудың орындалмауына кінәлілерді жазаға тартуды талап
етеді. Тиісті депутаттық сауалды бүгін Мәжіліс отырысында партия
төрағасы Азат Перуашев жолдады.
ҚР ПРЕМЬЕР-МИНИСТРІНЕ,
ҚР ҰЛТТЫҚ БАНКІНЕ,
ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН
РЕТТЕУ ЖӘНЕ ДАМЫТУ
АГЕНТТІГІНЕ
Президент Қ.Тоқаев биылғы
жылы 1 қыркүйектегі халыққа
Жолдауында «Экономиканың
зардап шеккен секторларында шағын және орта бизнестің
барлық қолданыстағы
несиелерінің жылдық пайыздық
мөлшерлемелерін 6%-ға дейін
мемлекеттік субсидияландыру
қамтамасыз етуді» тапсырды.
Президент осы мақсаттарға
қосымша 200 млрд теңге бөлінетінін, ал субсидияландыру бағдарламасының жалпы көлемі 800 млрд
теңгеге дейін жеткізілетінін хабарлады.
Бұл тапсырма кәсіпкерлік
қауым дастық ортасында қызу
талқыға түсті.
Биылғы жылдың пандемияға
қарсы күреспен бірге, ауыр экономикалық дағдарысқа айналған
жыл болғаны ешкімге құпия емес.
«Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер
палатасының деректері бойынша

пандемия мен оның салдарынан
1 млн-нан астам кәсіпкер, яғни
тіркелген бизнес субъектілерінің
3/2 зардап шекті, төтенше жағдай
мен локдаун шектеулеріне байланысты 430 мыңнан астам кәсіпкер
өз қызметін тоқтатты, олардың басым бөлігі әлі күнге дейін кәсіптерін
қайта іске қоса алмауда.
Көлік қызметі, сауда және
қызмет көрсету салалары, тамақтану, қонақ үй бизнесі, жылжымайтын мүлік операциялары және
басқалары үлкен шығындарға
ұшырады.
Естеріңізге сала кетейік, «Ақ
жол» демократиялық партиясының
фракциясы биылғы жылдың наурыз айынан бастап Үкіметке,
Ұлттық Банкке және Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігіне
несиелерді жай ғана кейінге қалдырудың жеткіліксіздігі, сондай-ақ
банктердің өз қалауы бойынша
несиелерді шегіндіретіні туралы
бірнеше рет сауал қойған болатын.
Біз несиелерді белгілі мерзімге
ұзартқанымен, қалған кезеңде жинақталған төлемдерді өтеу қажеттілігінің туындайтынын, бұл
бизнесті жеңілдетудің орнына

олардың борыштық жүктемелерінің
күрт өсуіне алып келетінін бірнеше
рет ескерткен болатынбыз.
Биылғы жылдың 13 тамызында біз дағдарысқа қарсы шаралар шеңберінде қабылданған
жаңа төмендетілген несиелік
мөлшерлемелер бойынша қолданыстағы несиелерді бұрын ғы
борыштық жүктемелерді көшірмей қайта қаржыландыруды
ұсындық.
Сондықтан біз Президенттің
зардап шеккен шағын және орта
бизнестің барлық несиелерін 6%
-бен қайта қаржыландыру туралы
тапсырмасын аса маңызды және
тиімді шара ретінде қабылдадық.
Отандық кәсіпкерлер үшін
бұ рынғы пайыздық мөлшер лемелердің өте жоғары екендігін және
өндірістік айналымның апатты
түрде төмендеуін ескерсек, қазіргі
жағдайда мұндай іс-шараның өте
өзекті мәселелердің бірі болғанын
батыл айта аламыз.
Президент Жолдауы жарияланған күннен бері екі ай өтті.
Алайда «Ақ жол» демократиялық
партиясына барлық өңірлердің
кәсіп керлерінен келіп түскен
хабарларға сүйенсек, осы уақытқа
дейін бірде-бір облыста немесе
қалада мұндай қайта қаржыландыру
басталған жоқ.
Көп жағдайда банктердің филиалдары банктің бас кеңселерінен

тапсырмалардың жоқтығына сілтеме жасап, кәсіпкерлердің тиісті
өтініштерін қабылдаудан бас тартады.
Ал өтініштер қабылданған банктерде олар жауапсыз жатуда.
«Даму» Қоры мен даму институттары туралы ештеңе айтқымыз
да келмейді, өйткені олар бұл шешімдер бойынша банк жүйесіне
тәуелді.
«Ақ жол» демократиялық
партиясының фракциясы Мемлекет басшысы тапсырмаларының
бюрократиялық әуре-сарсаңға
салынып, мыңдаған кәсіпкерлер
күйреу алдында тұрғанына, ал
кәсіпкерлерді қолдауға бөлінген
жүздеген миллиардтардың қозғалыссыз қалуына жол берілмеуі

керек деп санайды. Осыған байланысты, біз Үкі меттен, Ұлттық
банктен және Қар жы нарығын
реттеу және дамыту агенттігінен
пандемиядан зардап шеккен
барлық шағын және орта бизнес
несиелерін шұғыл түрде және
кідіріссіз 6%-бен қайта қаржыландыру шараларын бастауды
сұраймыз.
Біз, сондай-ақ, Президент Жолдауы ның орындалмауына, оның
тоқтатылуына жол берген лауазымды тұлғаларды анықтауды және
оларды жауапкершілікке тартуды
сұраймыз.
Құрметпен,
«Ақ жол» депутаттарының
фракциясы

«АҚ ЖОЛ» КӘСІПКЕРЛЕРДІ ҚЫЛМЫСТЫҚ
ҚУДАЛАУДЫ ТОҚТАТУДЫ ТАЛАП ЕТТІ
«Ақ жол» кәсіпкерлерді қылмыстық қудалауды тоқтатуды талап етті. Тиісті депутаттық
сауалды бүгін Мәжіліс отырысында фракция депутаты Кеңес Абсатиров жолдады.
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БАС ПРОКУРОРЫ Ғ.Д. НҰРДӘУЛЕТОВКЕ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАРЖЫ МИНИСТРІ Е.К.ЖАМАУБАЕВҚА
ДЕПУТАТТЫҚ САУАЛ
Құрметті Ғизат Дәуренбекұлы!
Құрметті Ерұлан Кенжебекұлы!
«Ақ жол» демократиялық партиясының
атына кәсіпкерлерден бизнес нысандарын
қолданыстағы заң нормаларына және мемлекет басшысы жариялаған мораторийге
қарамастан қылмыстық қудалау шараларына
жаппай тартудың жаңа зиянды тәсілдерін
қолдану туралы хабарлары келіп түсуде.
ҚР Салық кодексіне сәйкес (18, 19,
138-баптар) салықтық тексеруді тек салық
органдары ғана жүзеге асырады.
Алайда, Қаржы министрлігінің Экономикалық тергеу департаменті (бұдан әрі-ЭД)
осы талаптарды айналып өтіп, мемлекеттік
сатып алу нысандарындағы нақты немесе
жалған залалдарды анықтау мақсатында
«маманы» (көбіне ЭД-нің немесе Сыбайлас
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл Агенттігі
департаментінің қызметкерлері атынан)
тартылады.
Сотқа дейінгі тергеп-тексеру бірыңғай
тізіліміне (СДТБТ) осындай «мамандардың»
анықтамалары тіркелгеннен кейін кәсіпкерге
және оның контрагенттеріне қатысты сотқа
дейінгі тергеу тағайындалады. Қосымша құн
салығы және корпоративтік табыс салығы
бойынша тексерулер жүргізу туралы қаулы
шығарылады. Іске салық органдарының
қызметкерлері кірісіп, шағын және орта
бизнес үшін салық бойынша бұзылған сома
қоса есептеледі.
Яғни, істі қозғауға салықтық тексеру
органы емес, керісінше, салықтық тексеру
тағайындаған бөгде адамның анықтамасы
немесе қорытындысы негіз болып табылады.

Бұл заң қағидаларын тікелей бұзушылық
болып табылады. Өйткені ҚР Қылмыстық іс
жүргізу кодексінің 79, 80-баптарына сәйкес
«сарапшыларды» немесе мамандарды тарту қылмыстық іс жүргізу барысында ғана
мүмкін, бірақ істі қозғау үшін емес.
Сонымен бірге салық заңнамасында
бюджеттік салық міндеттемелерін айқындаудың салық органдарына қатысты емес мамандар тарапынан жасалған «анықтамалар»,
«қорытындылар» сияқты формалар жоқ.
Дегенмен жедел уәкілдің баянаты негізінде осындай анықтамалар СДТБТде тіркеледі. Осылайша ҚР қылмыстықпроцессуалдық кодексінің 1 бөлімінің
179-бабы 1-тармағының тармақшалары
бұзылады. Бұл қолданыстағы заң бұзушылық

мәліметтері болмағанда қылмыстық құқық
бұзушылық бойынша тексеру, ревизия,
аудит және т.б. актілерімен расталып,
олардың міндетті болуында қылмыстық іс
бұзушылық туралы баянатты тіркеуге жол
бермейді.
Қайталап айтамын, бізде уәкілетті органды тексеру керісінше, іс қозғалғаннан
кейін ғана жүргізіледі, бұл Салық кодексін
де, қылмыстық-процессуалдық кодексті де
тікелей бұзады.
Мұндай тәсілдер жаппай орын алуда, одан
Шымкент қаласының, Түркістан, Ақтөбе,
Қарағанды және басқа да облыстардың
кәсіпкерлері зардап шегуде.
Пандемия салдарынан 9 ай бойы бизнестің
тоқтауы жағдайында экономикалық тергеу
департаментінің мұндай теріс әрекеттері тікелей мағынада бизнеске қиындық туғызуда.
Бұл ретте, осы Департамент қозғаған
істер бойынша салық органдары кәсіпкерден
Салық кодексінің 264, 403-баптарында көзделмеген құжаттарды (тауар-көлік жүк құжаттары, жол парақтары, жұмыс уақытын

есепке алу табельдері, ауысымдық баянаттар
және т.б.) талап етіп, жүздеген миллион теңге
қоса есептеліп, кәсіпкерлерді күдіктілерге айналдырып, олардың көп жылдар бойғы еңбегі
мен іскерлік беделіне нұқсан келтіруде.
Экономикалық департаменттің мұндай
теріс әрекеттерін Қаржы министрлігінің
апелляциялық инстанциясына немесе сотқа
шағымдану нәтиже бермей тұр.
Осының бәрі мемлекеттің экономиканы қалпына келтіру және ШОБ-ты қолдау
жөнінде жұмсалған күш-жігерге зиян
кетіруде.
Осыған байланысты, «Ақ жол» ҚДП
депутаттарының фракциясы:
1. Бас прокуратурадан кәсіпкерлерге
қатысты бөгде мамандардың (оның ішінде
ЭТД, СЖҚА) қорытындыларына негізделген
қылмыстық істерді қозғаудың заңдылығына
тексеру жүргізуді және мұндай істерді тоқтатуды сұрайды.
2. Қаржы министрлігінен:
- бизнесті тексеруге бөгде «мамандарды»
қатыстыру қандай негізде жүзеге асырылатыны туралы ақпарат беруді;
- салықтық міндеттемелерді анықтау бойынша бөгде «мамандардың» қорытындылары
негізінде кәсіпкерлерді қылмыстық қудалау
шараларына тыйым салуды;
-қылмыстық істің қатысушылары болып
табылмайтын кәсіпкер-контрагенттерге
қатысты ҚҚС және КТС бойынша тақырыптық тексерулерді тағайындау тәжірибесін
тоқтатуды;
- мәмілелерді жарамсыз деп тану, заңды
тұлғаны тіркеу (қайта тіркеу) жөніндегі сот
актілері болмаған кезде салық органдары
тарапынан қосымша есептеу тәжірибесін
тоқтатуды сұраймыз.
Құрметпен,
«Ак жол» депутаттарының
фракциясы
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Мұрат ӘЙТЕНОВ, Шымкент қаласының әкімі:

ШЫМКЕНТ – ШОҚТЫҒЫ

жұмыс жүзеге асырылуда. Қазіргі
таңда жеке инвесторлар есебінен
17,2 млрд. теңгеге 1036 пәтерлі 13
тұрғын үйдің құрылысы жүргізілуде.
Аталған 13 үйдің 10-ны келесі
жылы пайдалануға беріледі. Сонымен қатар, заманауи көпқабатты
тұрғын үй, бизнес-орталықтар,
әкімшілік ғимараттар, саябақ салуға
«BiGroup», «HighvillKazakhstan»
компанияларымен 363,4 млрд.
теңгеге жеке инвестиция салуға
келісім жасалды. «Шымкент Сити»
жобасы іске асырылған жағдайда
қала экономикасына 1 млрд. АҚШ
долл. инвестиция тартылып, 56 мың
азамат баспанамен қамтылады.
– Оңтүстік өңір тұрғын дарымыздың ең тығыз орналасқан ай-

Яғни, 32 білім беру ұйымына 21
мамандық бойынша 2 000 адам
оқуға жолданып, жоспар 100%
орындалды. Оның ішінде 1 010 адам
9 оқу орнына жұмыс берушілердің
сұранысына сәйкес, 990 адам 23 оқу
орталығына оқу ваучері бойынша
оқытылады.
Екінші бағыт – «Жаппай
кәсіпкерлікті дамыту» бойынша
жалпы 6 819 адам қамтамасыз ету
жоспарланды, бүгінде нақты 4 816
адам қамтылды. «Халықты жұмыспен қамтуға жәрдемдесу және
еңбек ресурстарының ұтқырлығы
арқылы еңбек нарығын дамыту»
бойынша 15 516 адамды жұмыспен
қамту жоспарланып, бүгінге 16
354 адам жұмыспен қамтылып
көрсеткіш 105% болып отыр.
–Ұлттық өнеріміз мен мәдениетімізді, әдебиетімізді дамытуда
Оңтүстіктің қосар үлесі қомақты.
Аймақтан көптеген атақты әдебиет
пен мәдениет майталмандары
шыққаны баршаға аян. Сол үрдіс
қалай жалғасын тауып жатыр?
– Рас, Оңтүстіктен атақты
әдебиет пен мәдениет майталмандары шыққаны баршаға белгілі,
және сол үрдіс жалғасын тауып
келеді. Қаладағы кітапханаларда
тұрақты түрде тақырыптық ісшаралар: шығармашылық кештер, кездесулер, еске алу күндері,
лекция-сабақтар, дөңгелек
үстелдер ұйымдастырылып отырады. Биыл қаңтар айында «Жеңіс»
саябағындағы аллеяда әдебимәдени «Поэзия мінберінің» ашылуында ақын, ҚР Мемлекеттік
сыйлығының лауреаты, ҚР еңбек
сіңірген қайраткері, ҚР жазушылар Одағының төрағасы Ұлықбек

мағы. Бұл жерде халықты жұмыспен қамтудың да маңызы зор. Осы
ба ғытта қандай істер атқарылып
жатыр?
– Нәтижелі жұмыспен қамтуды
және жаппай кәсіпкерлікті
дамытудың 2017-2021 жылдарға
арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде 2020
жылы 25 531 адамды жұмыспен
қамту шараларына қатыстыру
жоспарланып, 2020 жылдың 1
қазанына 24 366 адам жұмыспен
қамту шараларына қатысқан
(95,4%). Бағдарламаны жүзеге
асыруға 7 799 129,0 мың теңге
қаралды (республикалық бюджет
– 4 293 166,0 мың теңге, қалалық
жергілікті бюджет – 3 505 963,0 мың
теңге). Бөлінген қаржының 4 715
012,4 мың теңгесі игерілген (60,5%).
Бағдарламаның бірінші бағыты
шеңберінде 3 196 адамды оқуға
жолдау жоспарланған. Оқу 2020
жылдың 1 қыркүйегінен басталды.
Қысқа мерзімді кәсіптік оқытуға
2000 адам жоспарланған болатын.

Есдәулеттің қатысуымен өтті.
Қаңтар-ақпан айларында «Отырар»
ғылыми-әмбебап кітапханасында
«Мәртебелі поэзия мінбері»
бағытында ақын, Қазақстан Жазушылар Одағының төрағасы Ұлықбек
Есдәулетпен, ақын-жазушылар
Ханбибі Есенқарақызы, Қасымхан
Бегманов, Хамза Көктәнді, Баян
Тленшина, Қабылбек Төретай,
Тұйғынбек Әлжігітпен кездесу
кештері өтті. Наурыз айынан бері
елімізде төтенше жағдай мен эпидемиологиялық ахуалға байланысты атқарылатын іс-шаралар
барлығы онлайн форматқа көшті.
«Кітаппен бірге – Мәңгілік
елге» жобасы аясында ашылған
kalamger-uko.kz, baigut-uko.kz
сайттары жергілікті ақын мен
жазушылардың «Рухани жаңғыру»
сериясы бойынша және басқа
да баспалардан жарық көрген
кітаптарымен, мерзімді басылым
беттерінде жарияланған мақалалар
тізімімен, берілген марапаттары
туралы ақпараттармен толықты.

Еліміздің экономикасына, мәдениеті мен әдебиетіне, ұлтымыздың жан-жақты
дамуына зор үлес қосып келе жатқан Оңтүстік өңірдің алар орны ерекше.
Қазақстанның үшінші мегаполисі атанып, республикалық мәртебе алған Шымкент қаласы қарқынды дамып келеді. Бүгін біз шырайлы Шымкент шаһарының
басшысы Мұрат Әйтеновтың «Қазақ үні» тілшісіне берген сұхбатын оқырмандар
назарына ұсынып отырмыз.

– Мұрат Дүйсенбекұлы, тарихы
тереңде жатқан шырайлы Шымкент елімізде үшінші болып миллион тұрғынды қала атанып, республикалық мәртебеге ие болғалы екі
жылдан аса уақыт өтіпті. Дербес
қала ретінде оның дамуына ерекше
бір мүмкіндіктер жасалды ма? Осы
жылдарда қандай өзегерістер болды?
– Елбасы қашан да Шымкенттің дамуын ерекше бақылауда
ұстап, 2018 жылы өз Жарлығымен
республикалық маңызы бар қала
мәртебесін берді. Бұл тарихи шешім
қаламыздың орталық Азиядағы
ірі мегаполистермен терезесін
тең ұстауға жол ашты. Бұрыннан
да шоқтығы биік шаһарға экономикалық дербестік берілді.
Қала мәртебесінің өзгеруіне байланысты негізгі күш әкімшілікұйымдастыру жұмыстарына
бағытталды. Осыған орай,
қаланың басқару жүйесі жаңадан
құрылып, мәслихаттың өкілеттілігі
кеңейтілді. Қаламыздың 2050
жылға дейінгі даму Стратегиясы,
2023 жылға дейінгі Кешенді даму
жоспары әзірленіп, бекітілді.
Екі жыл тарих үшін қас-қағым
уақыт, дегенмен қалада көптеген
оң өзгерістер болып, әлеуметтікэкономикалық көрсеткіштер
жақсаруда. Күннен күнге қала
көркейіп, қала тұрғындары мен
қонақтарына жайлы жағдайлар
жасалып жатыр. Қала бюджеті
республикалық мәртебе алғанша
133 млрд. теңге болса, 2020 жылы
319,5 млрд. теңгеге артты. Қазір
қала бюджеті 452,5 млрд. теңгеден
асып отыр, оның 47 пайызы
әлеуметтік салаға бағытталған.
Шаһарда жаңалау және
жаңғырту жұмысында да ілгерілеу
бар. Қазір қалада әуежайдың жаңа
терминалының құрылысы мен
«Цитадель» яғни, ескі қалашықты
қайта құру жұмысы жүргізіліп жатыр. Өткен 2 жылда қарқынды
өсім динамикасын анық байқауға
болады. Атап айтқанда, 2 жылда өнеркәсіп өндірісі 1,3 есе,
ауылшаруашылық өнім көлемі 1,2
есе, кәсіпкерлік субъектілер саны
15 мыңға, өндірілген өнім 1,5 есеге
артты. Сонымен қатар, осы екі жыл
ішінде қалаға 782 млрд. теңгеден
астам инвестиция тартылды, 962,9
мың шаршы метр тұрғын үй салынды. Орталықтандырылған ауыз
сумен қамту көрсеткіші 93 пайыздан 94,7 пайызға, балабақшамен
қамту көрсеткіші 94,3 пайыздан
100 пайызға жетті. Жұмыссыздық
деңгейі 5,2 пайыздан 5,1 пайызға
дейін төмендеп отыр. Индустриалды-инновациялық даму
бағ дарламасы аясында 2 жылда
18 кәсіпорын ашылып, 1 мыңнан
астам адам тұрақты жұмыспен
қамтылды. Қалада 2 индустриалды аймақтың ашылуы өндірісті
қарқынды дамытуға оң ықпал
етті. Сауда, көлік және логистика,
қызмет көрсету, оның ішінде туризм салаларын дамыту қала экономикасында неғұрлым басымдыққа
ие.
–Шымкент ежелден еліміздегі
экономикалық орталықтардың бірі
болып келгені белгілі. Қалада түсті

металлургия, машина жасау, химия,
мұнай өңдеу, тамақ өнеркәсібі және
өзге де салаларды дамытып отырған
кәсіпорындардың қазіргі нарықтық
кезеңдегі жағдайы қалай?
– Шымкент қаласы – ірі
өнеркәсіптік орталық. Өңірдің
өнеркәсіптік өндіріс саласының
дамуы ҚР индустриялық-инновациялық дамытудың мемлекеттік бағдарламасының негізгі бағыттарына сәйкес жүзеге асырылып келеді. Қала өнеркәсібінің
құрылымында тамақ, мұнай өңдеу,
фармацевтика, металлургия, құрылыс материалдар өндірісі, машина жасау, химия салалары басым
дамыған.
Өнеркәсіпте 70-тен астам ірі,
орта кәсіпорындар мен 600-ден
астам шағын кәсіпорындар жұмыс
істейді. Оның ішінде қала экономикасына ауқымды үлес қосатын
мұнай өңдейтін «ПетроҚазақстан
Ойл Продактс» ЖШС, дәрілік препараттар өндіретін «Химфарм» АҚ,
өсімдік май шығаратын «Шымкентмай» АҚ, цемент өндіретін
«Шымкентцемент» АҚ және «Стандарт Цемент» ЖШС, металлургия
саласында «Shymkent Temir» ЖШС
және «Амир-А» ЖШС, машина жасау саласында «Asia Trafo» ЖШС,
«Электрокомплект-1» ЖШС,
«Karlskrona LC AB» ЖШС, жеңіл
өнеркәсібінде «AZALA Textile»
ЖШС, «Бал Текстиль» ЖШС және
т.б. көптеген кәсіпорындарды атап
өтуге болады. Бұл кәсіпорындардың
өнімдері тек қала тұрғындарына
ғана емес, сондай-ақ республика
көлемінде кеңінен танымал.
Сонымен қатар, өңірдің инвестициялық тартымдылығын арттыру, шағын және орта бизнесті дамыту үшін, кәсіпкерлерге қолайлы
жағдайлар жасау мақсатында
қаламызда «Оңтүстік» және «Тассай» индустриалық аймақтары мен
«Оңтүстік» арнайы экономикалық
аймағы жұмыс істеп келеді. Кәсіпкерлерге инвестициялық жобаларын жүзеге асыруға индустриялық аймақтарда толық
инфрақұрылымы салынған жерлер
ұсынылса, арнайы экономикалық
аймағында оған қоса салықтық
жеңілдіктер қарастырылған.
Бүгінгі таңда индустриалық
аймақтарда құны 131,9 млрд.
теңгені құрайтын 7 мыңнан аса
жұмыс орнын құрумен 126 жоба
жүзеге асырылып жатыр. Оның
ішінде 67,9 млрд. теңгеге 5 мыңнан

аса жұмыс орны ашылып, 82 жоба
іске қосылған. «Оңтүстік» арнайы экономикалық аймағының
инвестициялық қоржыны жалпы құны 100,519 млрд. теңге болатын 45 жобадан тұрады. Бұл
жобалардың аясында 3982 жұмыс
орындары ашылады. Оның ішінде
жалпы инвестиция көлемі 30,48
млрд. теңге тұратын 17 жоба іске
асырылып, 1473 жұмыс орындары
құрылды. Сондай-ақ, инвесторларды тарту мақсатында қалада
алаңы 306 гектар жаңа «Жұлдыз»
индустриялық аймағы құрылып
жатыр. Бірінші кезеңде 110 гектарды (2020-2021 жж.), екінші
кезеңде 230 гектарды (2021-2022
жж.) игеру жоспарланған. Аталған
индустриалық аймақта құрылыс
материалын өндіру, металлургия, фармацевтика, жиһаз өндіру
салаларындаға инвестициялық
жобалар жүзеге асырылады. Қала
аумағында 2020-2024 жылдар
аралығында жүзеге асырылатын
құны 1,3 трлн. теңгені құрайтын
113 инвестициялық жобалардың
базасы жасақталды. Бұл өз кезегінде
9 500-ден аса жаңа жұмыс орындары ашылатын болады. Осы
жылы құны 37,5 млрд. теңгені
құрайтын 21 инвестициялық жоба
іске асырылып, 945 жуық жаңа
жұмыс орындары ашылады. Оның
ішінде, шетелдік инвесторлардың
қатысуымен 25,9 млрд. теңгеге 5
инвестициялық жоба іске қосылып, жаңа 500 жұмыс орындары
құрылады.
Қазіргі уақытта қаланың инвестициялық тартымдылығын арттыру
және инвестициялар тарту бойынша белсенді жұмыс жүргізілуде. Осы
мақсатта «Shymkent» ӘКК» АҚ-ы
және кәсіпкерлер палатасы жанынан құрылған «бір терезе» қағидаты
арқылы қызмет көрсететін «Бизнеске арналған Үкімет – Shymkent
Invest» орталығы жаңа форматта құрылды. Бұл фронт-кеңсенің
негізгі мақсаты – консультациялар
жүргізу, сүйемелдеу, мемлекеттік
және өзге де қызметтер көрсету,
сондай-ақ, инвестициялық жобаларды жүзеге асыру және
инвесторға қызмет көрсету барысында жолығатын шектеулер
мен бөгеттерді жою, қызмет алуға
қолжетімділік пен ашықтықты
қамтамасыз ету болып табылады.
Қалада 427 га. аумақта «Шымкент Сити» қала құрылысы
үлгісіндегі жаңа алаң құру бойынша
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Ақын, «Парасат» орденінің
иегері Ханбибі Есенқарақызының
«Жібек», ақын, нәзіртанушы
Сәрсенбек Сахабаттың «Қырғауыл қонған жиде тал», жазушышежіреші Момбек Әбдәкімұлының «Зобалаң»; Захардин Қыстаубайұлының «Жүректің сөзі»
кітаптары шымкенттік оқырмандарға таныстырылды. Қаламгер
сайтының «Жастар беті» айдары «Рухани жаңғыру» сериясымен жарық көрген «Түркістан
түлектері» кітабына енген жас
ақын-жазушылармен толықты.
Өңіріміздің ақын-жазушыларының
кітаптарын насихаттау, жастарға
тереңірек ақпарат беру мақсатында
биылғы жылдың атаулы күндер
тізбегінен орын алған «Мерейгер
қаламгерлер» атты тақырыптық сөре
республика мен өңірімізге белгілі
қаламгерлердің кітаптарынан
жасақталды. Халықаралық Алаш
сыйлығының иегері Мархабат
Байғұттың 75 жасқа толуына орай,
ақын-сазгер Әкім Ысқақтың 60
жасқа, ақын Қабылбек Төретайдың
70 жасқа, айтыскер ақын Әселхан
Қалыбекованың 70 жасқа, ақынсықақшы Көпен Әмірбектің 70
жасқа толуына орай және ақын,
Физули әдеби сыйлығының
иегері Құрал Көмекке арнап
әдеби сағаттар, әдеби шолулар,
бейнеқұттықтаулар, бейнепоэзия
ұйымдастырылды.
Әндерімен әлемге танылған,
сазгер Шәмші Қалдаяқовтың
туғанына 90 жыл толуына орай «Әнғұмыр», «Танығың келсе Шәмшіні,
әнінде жатыр бар сыры» сазды
– өнегелік сағат, онлайн-караоке
ұйымдастырылды. «Бір өлке – бір

жергілікті ақын – жазушыла рымыздың шығармаларын насихаттау,
«Жүйріктер шықты желіге» сынды
онлайн жобалары жұмыс жасауда.
«Шымкент, туған қала, тұлғалар»
атты жоба аясында елімізге белгілі
айтыскер ақындар Біржан Байтуов, Қажымұқан Абзалов және
ұстаз Абай Қалшабекпен онлайн
сұхбаттар өткізілді.
«Жас ақындармен кездесу»
онлайн поэзия сағаттары ақын
Арқалық Әмалият, Арайлым
Мұраталиева, Ақбота Бейбітбек,
Гүлшырын Жұмабай, Дәурен
Айманбет, Сезім Мергенбай,
Мұқағали Әбдішәріп, Бауыржан
Ерман, Еламан Төлеутай, Салтанат
Мадиярқызы, Мақпал Төребек сынды жас ақындар оқырмандармен
онлайн сұхбат өткізілді. Поэзия
сағаты барысында жас ақындар
оқырмандардың сұрағына жауап беріп, өзінің өлеңдерін оқып,
көпшілік қауымға жақсы көңіл күй
сыйлады.
– Білімсіз қарға адым жасай алмайтын ғасырда өмір сүріп отырмыз.
Осы бір маңызды саланың да жүрісі
өнбей қойды десек ешкім қарсы
болмас. Осы орайда, болашағымыз
жастарға білім беруде кездесетін
түйіндер қалай шешілуде?
– Шымкент қаласында жаңа
оқу жылы 742 білім беру мекемелерімен 330 мыңға жуық білім
алушылармен басталды, өткен
жылмен салыстырғанда 12 мың
балаға артты.
Қаладағы 25 мектеп күрделі
жөндеуді қажет етеді. Ағымдағы
жылы 6 мектепке күрделі жөндеу
жұмыстары жүргізіліп, 2 мектепте жөндеу жұмыстары аяқталды.

кітап» облыстық акциясын жүзеге
асыру мақсатында кітап көрмесі
көркемделіп, ардагер жазушы
Әдіһам Шілтерхановтың 3 томдық
шығармалар жинағына, жазушышежіреші Момбек Әбдәкімұлының
«Зобалаң» тарихи романына шолу
жасалды, оқырмандарға мазмұнды
онлайн-ақпарат берілді.
«Поэзия апталығы» айдарымен
жас ақындар Абай Қалшабектің,
Дәурен Айманбетовтың, Мұқағали Кенжетайұлының, Нұрғиса
Төремұратовтың туындыларынан
бейнепоэзия өтті. Республикалық
М.Ғабдуллин атындағы сыйлықтың және республикалық «Серпер»
жастар сыйлығының иегері, ақын
Бақытжан Алдияр, «Алтын қалам»
номинациясының, С.Ерубаев
атындағы сыйлықтың иегері
Дәурен Айманбетовпен онлайнсұхбат жүргізілді.
«Туған жерге тағзым», «Фараби - online», «QR-мобильді
кітапхана», «Поэзия сағаты» атты
жас ақындардың поэзия сағаты,

2021 жылы күрделі жөндеуден
өткізу үшін 5 мектепке ЖСҚ дайындалуда. Қалада 8 мемлекеттік
балабақша ғимаратын күрделі
жөндеуден өткізу қажет. 2020 жылы
6 балабақшаға жөндеу жұмыстары
жүргізіліп, 3 балабақшада
жұмыстар аяқталды, 3 мекеменің
аяқтау мерзімі – 31.11.2020 жылға
дейін. 2021 жылы күрделі жөндеуден өткізу үшін 2 балабақшаға
ЖСҚ дайындалуда. Ағымдағы
жылы «Жол-көлік» колледжі
жатақханасы, Үш тілде оқытатын
мамандандырылған №1 мектепинтернаты күрделі жөндеуден
өтті. «№3 Балалар эстетикалық
саз мектебі» ғимаратына күрделі
жөндеу жүргізіліп, жұмыстар
толық аяқталды. Күрделі жөндеуді қажет ететін білім беру
ұйымдарының мәселесі 2023
жылы толық шешілетін болады.
Білім нысандарының құрылысы
бойынша 2020-2023- жылдарға
арналған жоспарға сәйкес қалада
32 350 орынға арналған 47 мектеп

салу жоспарланған. Оның ішінде,
бюджет есебінен 6 жаңа және 19
қосымша ғимарат құрылысын
салу жоспарланған болса, ал
жекеменшік инвесторлар есебінен
22 жаңа мектеп салынады.
Алдағы уақытта апатты мектептер санының артуын алдын
алу мақсатында жыл сайын мектеп ғимараттарының техникалық
жағдайына талдау жүргізіліп,
нәтижесі бойынша күрделі және
ағымдағы жөндеу жұмыстары
жүргізілуде. Үш ауысымды білім
беру мәселесін алдын алу бойынша
оқушы орны тапшылығы туындау
мүмкін болған шағынаудандар
мен тұрғын алаптарға зерделеу
жүргізіліп, білім нысандарының құрылысы бойынша жоспар
жасалған. Үш ауысымды және
апатты мектептер мәселесін толығымен шешу 2024 жылға жоспарлануда.
Қала мектептері 742 интерактивті тақта, 113 биология, 137
физика,124 химия және 247 линга фонды кабинеттерімен жабдықталған және жаңартылған
білім беру бағдарламасы бойынша 75 мектеп робототехника құралдарымен, 19 мектеп арнайы
робототехника кабинеттерімен, 5
мектеп STEM лабораториялармен
жабдықталған. Ағымдағы жылы
қалада ҚР Үкіметінің тапсырмасына сәйкес «А.Құнанбаев атындағы
дарынды балаларға арналған
мамандандырылған гимназия
мектебі» ашылды.
«Цифрлы Қазақстан» бағдарламасы аясында «Дарынды балаларға арналған мамандандырылған
IT лицей-интернаты» және кластері
болып табылатын 5 «IT мектеплицейі» қайта құру арқылы ашылды. Осыған байланысты 12 STEM
лабораториялары ашу жоспарлануда.Одан бөлек, «Оқушылар сарайы»
базасында заманауи жабдықтармен
қамтамасыз етілген «IT-орталығы»
қосымша білім береді.
Кәмелетке толмағандардың бос
уақытын тиімді пайдалану мақсатында қалада 9 қосымша білім
беру мекемесінде 20061 оқушы
түрлі үйірмелер мен секцияларға
қамтылған. Сонымен қатар, қаладағы спорт мектептерінде 15650
бала түрлі қосымша спорт үйірмелеріне, 147 жалпы білім беретін
және мамандандырылған мектептерде түрлі үйірмелер ашылып,
62 071 оқушы түрлі үйірмелерге
тартылды. Мемлекеттік орта білім
беру ұйымдарындағы жалпы 214
506 оқушының 97 752-сі қосымша
біліммен қамтылған. Қосымша
білім беру мекемелерінің үлесін
арттыру мақсатында 300 орындық

2 өнер мектебінің құрылысы
жүргізілуде.
– Жасыратыны жоқ, жемқорлық
еліміздегі бүкіл саланы жайлап алды.
Жылдар бойғы онымен күрес те
нақты нәтиже беріп жатқаны шамалы. Бұл бағытта сіздер қандай ісшаралар атқарып отырсыздар?
– Шымкент қаласының әкімдігінің қаулысымен «Шымкент
қаласының сыбайлас жемқорлыққа
қарсы стратегиясын іске асыру
және көлеңкелі экономикаға
қарсы іс-қимыл жөніндегі 20182020 жылдарға арналған өңірлік ісшаралар жоспары» бекітілген. Сонымен бірге, Мемлекеттік қызмет
және сыбайлас жемқорлыққа
қарсы іс-қимыл заңнамаларына
енгізілген өзгертулер мен толықтыруларға сәйкес, Шымкент
қаласы әкімдігінде Бағынысты
қызметшілері сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны үшін,
бас шылардың отставкасы және
жауапкершілігі институтын іске
асыру бойынша іс-әрекеттер
алгоритмі бекітілді.
Мемлекеттік қызметтерді
автоматтандыру деңгейін арттыру нәтижесінде мемлекеттік
қызметшілер мен азаматтардың
тікелей байланыстары азайды,
осылайша сыбайлас жемқорлық
көріністерін тудыратын жағдайларды азайтуға мүмкіндік берді.
Сәйкесінше, Шымкент қаласы
әкімдігімен көрсетілетін 160
мемлекеттік қызметтің 132-і электронды түрде жүргізіледі, қалған
қағаз жүзінде көрсетілетін 28
мемлекеттік қызмет түрін ағымдағы
жылдың соңына дейін электронды
түрге ауыстыру бойынша тиісті
мекемелерге тапсырма берілген.
Сонымен қатар, Шымкент қаласы
әкімдігінің ашықтығын қамтамасыз
ету, тұрғындармен тиімді кері байланыс орнату мақсатында тұрақты
жеке қабылдаулар жүргізіліп,
фронт - офис жұмысы жүйеге
келтірілген. Сол сияқты, ашықтық,
тиімді кері байланыс, адамдардың
қажеттілігіне жедел әрекет ету
мақсатта Шымкентте ANTIKOR
ORTALYǴY сервистік орталығы
ашылды.Сыбайлас жемқорлық
себептерін тудыратын жағдайларға
талдау жасалынып, оларды алдын
алу және жою бойынша іс-шаралар
сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін
барынша азайтуға мүмкіндік берді.
Қоғамдағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру мақсатында «Шымкент
– адалдық Алаңы» сыбайлас
жемқорлыққа қарсы жобалық
кеңсесімен арнайы іс-шаралар
мен бағдарламалар кешені
жұмыс істейді. Бүгінгі күні,

халықпен тығыз байланыс орнату
мақсатында, әкімдік ғимаратының
бірінші қабатында «Ашық әкімдік»
жұмысын ұйымдастырылуда. Қаладағы 137 мектеп, 11 емхана және 8
колледж ашық түрде жұмыс жасауға
көшті. Қала әкімдігінің жанындағы
сыбайлас жемқорлыққа қарсы ісқимыл жөніндегі ведомствоаралық
комиссия отырысында сыбайлас
жемқорлыққа неғұрлым бейім
сала басшыларының есебі тұрақты
тыңдалып, келеңсіз жағдайдың алдын алу қарастырылған.
– Коронавирус індеті көптеген
қиындықтар алып келді. Мемлекет тарапынан әлеуметтік көмек
көрсету жеткіліксіз. Сондықтан оған
қала әкімдігі, қоғамдық ұйымдар,
жекелеген кәсіпкерлер қарапайым
адамдарға қол ұшын беруде. Сіздерде
бұл мәселе қалай шешімін табуда?
– Қазақстан Республикасы
Ден саулық сақтау министрінің
2020 жылғы 4 сәуірдегі №
ҚР ДСМ-28/2020 бұйрығына
сәйкес, COVID-19 коронавирусын жұқтыру қаупі тобын ескере
отырып, үстемеақы белгіленетін
қызметкерлер тізіміне кірмеген
медициналық ұйымдарда Шымкент
қалалық жұқпалы аурулар ауруханасы МКҚК қызметкерлеріне
ақшалай сыйақы түрінде демеушілік
көмек ретінде 429 қызметкерге
21,5 млн. теңге сомасында 50 мың
теңгеден әрқайсысына жеке есепшотына аударылды.
«KUSTO GROUP PTELTD»
өкілдігі есебінен қалалық жұқпалы
аурулар ауруханасының асыраушысынан айрылған көп балалы және
жалғызбасты қызметкерлерге – 1,4
млн. теңге, 28 қызметкерге – 50
мың теңгеден төленді.Сонымен
қатар, «Халық» қайырымдылық
қорының Қамқоршылар Кеңесі
қорынан – 435 қызметкерге (қалалық жұқпалы аурулар ауруханасы
–176 қызметкер, «Мейірім» оңалту
орталығы – 3 қызметкер, ЖСШМ
– 256 қызметкер) 40 мың теңгеден,
барлығы 17,4 млн.теңге жеке шотына аударылды. Барлығы 40,30 млн.
теңгеге ақшалай көмек берілді.
Қалада 4308 медицина маманына жалпы 5,1 млрд теңге көлемінде қосымша ақы төленді. Ал ковид жұқтырған және пневмонияға
шалдыққан 394 қызметкерге әлеуметтік төлемдер тағайындалды.
Қандай қиын кезеңдер болсын,
қала әкімшілігі өз тұрғындарын
жан-жақты қорғауға, қолдауға
тиісті және соған қашан да әзір
болуымыз керек, бұл біздің басты
міндетіміз.
– Әңгімеңізге рахмет!
Зейнолла АБАЖАН
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Esse
Ия, осы фамилияны естіген кезде жаңа ғана у-шу
болып жатқан мектептің айналасы тып-тыныш
бола қалатын. Ал енді екінші қабатта орналасқан
кабинетінің тұсынан өтіп бара жатқан мұғалім де,
оқушы да демін ішіне тартып, аяғының ұшымен
жүретін. Бұған қоса Орынша апай сабақ беріп жатқан
кластағы тыныштықтан шыбынның ызыңы естілетін.
Барлық оқушының көздері де, құлақтары да алдарында дәріс беріп тұрған ұстаздың назарында. Сабақтың
тартымды да мазмұнды өтетіні соншалық, қырық бес
минуттің қалай зу ете түскенін байқамай қаласың.
Және де оқушылар арасында Орынша апайдың
сабағына дайындалмай келетін «жүрекжұтқандар»
мүлде аз болатын. Сабаққа дайындалмай келген оқушы
ұрлық жасаған бала сияқты тыпыршып кететін. Және
де ұстаздық шеберлігінің мықтылығы сонша, сабақты
түсінбей отырған оқушыны көзінен танитын. Сонда
да ол ешкімге дауыс көтеріп, айқайламайтын. Беделін
түсіріп, ешкіммен ұрсыспайтын да. Айтса шындықты
бетіңе тура айта салатын. Кез-келген оқушының
беталысын бейімінен тани білетін. Сонымен қатар,
бала жүрегіне үңіліп, сөйлесе де алатын. Сондықтан да
мысы басқан ұстаз алдында ешкім еркелей де, еркінси
де алмайтын. Сөйтіп, сол жылдардың өзінде-ақ Орынша Жолмұратқызы ұстаз бейнесі қандай болу керек
деген образды қалыптастыра білді.

«

Өйткені, Тұрсын Мешітбайұлы
өте қатал адам болатын және
менің басқа да шалыс басқан
қылықтарымды жіпке тізгендей
етіп жинап қойыпты. Бағыма
қарай, мектеп басшысының осы
жолғы қаһары мені жанап қана
өтті. Директордың кабинетінен
тиісті «сыбағам» мен «соңғы
ескертуімді» алып болған соң,
басым салбыраған күйде Орынша апайдың кабинетіне қарай
бет алдым. Мектептен не үшін
шығарылмай қалғанымды
сонда ғана түсіндім. Көрген
бетте бас салып ұрса ма деп
ойлаған едім. Жоқ, олай болмады. Бетіме тіктеп қарады да:
«Есіңде болсын. Біріншіден,
ешқашан біреуге арқа сүйеп
өмір сүруге болмайтынын
есіңнен шығарма. Екіншіден,
ағаңның атына кір келтіресің.
Үшіншіден, байқаймын, сен бұл
мектептің қадірін білмей жүрген
сияқтысың. Талайлардың
бұл мектепте оқымақ түгілі,
есігінен сығалай алмай жүргенін
ұмытпа, өз тағдырыңа балта
шауып алма...» деді. Жүйесімен
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Мемлекеттік мараптақа де ие
болып, Қазақстан Журналистер одағының С.Бердіқұлов
атындағы сыйлығының лауреаттығына да қол жетті. Әрине,
бұл дегеніңіз қанаты мызды
қатайтып, биікке самғатқан
мектебіміздің және аяулы
ұстаздарымыздың арқасы. Сонымен қатар, Орынша апай мен
Кәкімжан аға болмағанда кім
болатынымызды бір Алла тағала
ғана білетін еді.
Міне, содан бері біздердің
де мектепті бітіргенімізге
қырық жылдан асыпты. Алайда, қаншалықты ер жеттік,
есейдік десек те, мысы басқан
ұстаз алдында өзімізді әлі күнге
дейін оқушы сияқты сезініп,
кібіртіктеп қалатын жайымыз
бар. Тек қана ұстазымызға деген
құрметіміздің белгісі ретінде
қолымыздағы гүлімізді ұсынып,
бетінен сүйеміз. Ұстаз бізді
құшағына басады. Иә, кезінде
көлеңкесін көргенде дір ете
түсетін ұстаздың құшағына
ену қандай бақыт. Реті
келіп тұрғанда емін-жарқын

келді де, қазір Орынша апай да
келіп қалатынын айтты. Сол
кезде Әділ аға маған қарап:
«Бекен,жүр, Орынша апайды
алдынан тосып алайық» деді.
Осы сөзді естігенде ерекше
толқып кеттім. Адамның лауазымы қаншалықты жоғары
болса, қарапайымдылығы мен
мәдениеттілігі де соншалықты
жарасып тұрады екен. Кейіннен
Әділ ағамыздың Орынша апайға
деген құрметінің талай мәрте
куәсі де болдым. Қонаққа
шақырса, әрдайым төріне
жайғастырады. Ауруханаға
түсіп қалса, халін білуге барады. Тіпті, сексен жасқа толған
мерейтойын да өзі өткізіп берді.
Бұндай шәкірт тәрбиелеген
ұстазда арман бар ма.
Иә, Орынша Жолмұратқызын педагогтардың ішіндегі
тұлға дәрежесіндегі деңгейге
көте рілген ұстаз десек, артық
айтқандық емес. Және де осы
айтқанымыздың ар жағында
тынымсыз еңбектің ғана емес,
тектіліктің де тамыры тереңде
жатқанын біреу білсе, біреу

әңгімелесіп қаламыз. Сол кезде ол да қуанып, өз еңбегінің
жемісін көргеніне шаттанады. Біздерді қойшы, біздің
мектепті бітірген талай министрлер мен генералдардың өзі
ол кісінің алдын қиып өтуге
дәрмендері жетпейді. Ол әрине,
қорыққандықтан емес, ұстазға
деген ерекше құрметтің белгісі
екендігі түсінікті. Және де бұл
көріністің ар жағында ұстаз
берген сапалы білім мен саналы тәрбиенің жатқандығы
да белгілі. Оған мысал ретінде
мына жағдайды айта кеткенді
жөн көрдім. Бірде өзіміз
оқыған мектеп-интернатта
Абай ескерткішінің салтанатты ашылуына жиналдық. Сол
шараға аталмыш мектептің
түлегі, кезінде еліміздің ұлттық
қауіпсіздік комитетін басқарған,
генерал-лейтенант Әділ Шаяхметов ағамыз да келді.
Өзіміз ерекше құрметтейтін
және аға деп арқа тұтатын Әділ
ағамызбен әңгімелесіп тұрған
едім. Жанымызға мектеп директоры Мұхтар Ботабайұлы

білмеуі мүмкін. Сондықтан да
бұл сөзіміздің дәлелі ретінде
нақтылы мысалдарға жүгінейік.
Жалпы, біздің кейіпкеріміздің
өмір тарихы «Құрыш қалай
шынықты» романының кейіпкерімен пара-пар десек, артық
айтқандық емес. Себебі, жоқшылықты да, теперішті де,
қуғын-сүргінді де, әділетсіздікті
де бір адамдай-ақ көрді. Әрине,
тар жол, тайғақ кешудің не
екенін оны бастан өткізген адам
ғана біледі. Ал енді жақсылық
жағына келер болсақ, көргені
де, оқығаны да, араласқан зиялы ортасы да мықты адамның
бірі және бірегейі осы Орынша
Жолмұратқызы. Өйткені, әкесі
Ұзақбай Құлымбетов 22-30-шы
жылдары еліміздің қоғамдықсаяси және экономикалық дамуына қомақты үлес қосқан
белгілі мемлекет және қоғам
қайраткері, Қазақ ССР Орталық
атқару комитетінің төрағасы
болған адам. 1937 жылғы репрессия құрбандарының қатарында «халық жауы» деген жаламен ату жазасына кесілген. Ол
кезде Орынша апай бар-жоғы
бес-ақ жаста екен. Сол жылдары көрген қуғын-сүргіні мен
қиыншылығын ешбір жауына
да тілемейді. Жалпы, Ұзақбай
Құлымбетов жайлы терең
білгісі келген адам «Ұзақбай
Құлымбетов» атты материалдар мен құжаттардан тұратын
кітапты («Қазақ энциклопедиясы», 2017) оқуларына болады.
Ал енді әкеден ерте айырылса
да, институтты бітіріп, тұрмысқа
шыққаннан кейін Орынша апайдың өмірдегі екінші
қамқоршы әкесі біртуар батырымыз Бауыржан Момышұлы
болды. Алғаш рет келін болып,
сол шаңыраққа түсті. Бауыржан
атамыз Орынша апайға келін
емес, қызындай қарады.
Орынша апай өзінің «Баукеңнің үйінде» атты естелігінде
былай деп жазыпты: «Баукеңнің
біздің үйге келіп-кетуі,
қамқорлығы біздер үшін үлкен
бақыт еді. Бір күні Жәкеңнің

ҚАРАБАЛИНА АПАЙ

Жалпы, кез-келген жұмыр
басты пенденің тағдырының
дұрыс қалыптасуы ата-ана ғана
емес, білім берген ұстазының
біліктілігіне де байланысты
екені дәлелдеуді қажет етпейтін
аксиома. Кезінде ұлы қолбасшы
Александар Македонскийдің
өзі: «Я своему отцу обязан тем,
что живу, Аристотелю обязан
тем, что живу достойно» деген
екен. Міне, осы тұрғыдан келген кезде ол кісінің алдында
өзімнің де қарызым мен парызым жетерлік екенін тілге
тиек ете кеткенді жөн санадым.
Өйткені, қазіргі Абай атындағы
қазақ тілі мен әдебиетін
тереңдетіп оқытатын (ол кезде
қазақ экспериментальды мектеп-интернаты деп аталатын)
мектеп-интернатқа 7-ші класта
келуіме тікелей ықпал еткен де
осы Орынша апай еді. Себебі,
ол кісінің жұбайы, белгілі жазушы-журналист, мемлекет және
қоғам қайраткері Кәкімжан
Қазыбаев аға менің туған
нағашым, яғни шешемнің туған
бауыры болатын.
Мектеп-интернатқа келген
бетте маған спартан тәрбиесі
сияқты қатал тәртіпке көндігу
алғашында өте қиын болды.
Себебі, ауылда түз тағысы
сияқты еркін жүріп, еркін
тұрып үйреніп қалғандықтан
ба, тәртібімнің нашарлығымен
көзге жиі түсіп қала бердім.
Тіпті, кей қылықтарым
«Менің атым Қожа» фильмінің
кейіпкерінен де асып кетті десем
де болады. Біраз «гладиаторлық»
жекпе-жектерге қатысып, өз
класымның атаманы да болдым. Сол кезде біздердің әрбір
шалыс басқан қадамымыз назардан тыс қалмай, мектеп
мұғалімдерінің құлағына жетіп
жататынын қайдан білейік.
Және де бұл мектепте кімнің
кім арқылы келгені жөніндегі
сөз де жерде жатпайды. Соны
білетін біреулер «Қарабалина
апайдың туысы ғой» деп те айтып қалады екен. Бұл сөздің ар
жағында «тіреуі мықты» деген

түсініктің де жатқанын аңғару
қиын емес, әрине. Бір күні
мектеп-интернат директоры
Тұрсын Мешітбайұлы марқұм
Орынша апайға: «Кластағы
балалардың бәрін бұзықтыққа
ұйымдастырып жүретін Бекен екен. Ана жолы менің
сабағыма қатыстырмай, балаларды футболға алып кетіпті»
деп арыз айтыпты. Сол кезде
Орынша апай: «Егерде сіздің
сабағыңыздан балаларды алып
кетуге шамасы келіп жүрсе,
онда ол баланың бойында бір
ұйымдастырушылық қабілет
болып тұр ғой. Сондықтан
да оны зерттеу керек» депті.
Директордың Орынша
апайға менің үстімнен арыз
айтқанын естігенде қатты састым. «Құрыған жерім осы
шығар, ағамның бетіне қалай
қараймын?» деп ойладым.
Әсіресе, сөмкемді сүйретіп,
ауылға қайтып бара жатқан
кейпімді көз алдыма елестеткенде кіретін тесік таппай
қалдым. Сол жолы мен интернаттан шығарылуым керек еді.

айтылған осы сөз менің санамда мәңгілікке жатталып қалды
десем де болады. Ұлы Абайдың
«Ақырын жүріп, анық бас...» деп
айтқанындай, сол күннен бастап
әр қадамымды абайлап баса бастадым. Мектептегі қоғамдық
жұмыстарға да белсене араластым. «Жауқазын» атты жас
тілшілер үйірмесіне қатысып,
газет-журналдарға мақалалар
жазып тұрдым. Спорт саласынан самбомен және стендті
мылтық атумен де айналыстым.
Ақырында кластағы балаларға
сөзім өтетін болғандықтан
кластың старостасы болдым.
Сөйтіп, менің күреске толы
үлкен өмір жолындағы сәтті
қадамым осылай басталды.
Құдайға шүкір, қызмет барысында қатардағы инспектордан
кеден бастығы, қатардағы лейтенанттан полковник дәрежесіне
дейінгі жолдан өттім. Мектеп
қабырғасында жүргеннен серік
еткен қаламымды тастамай,
кеден саласы бойынша екі оқу
құралының және екі прозалық
кітаптың авторы атандым.
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жігер құятын адамның бірі және
бірегейі осы Орынша апай.
Иә, Орынша апайдың жан
дүниесін, ұшан-теңіз білімін,
көргені мен көңілге түйгендерін
білу үшін ол кісінің «Ұстаз
жүгі қашанда ауыр», «Ұстаз
бақыты», «Тағдыр», «Жүрек
сыры» сияқты кітаптарын
оқу керек. Бұған қоса «Ұстаз
жүгі: ауыр, қиын, қызық» атты
кітабы «Атамұра» баспасының
өндірісінде жатыр. Жыл аяғына
дейін оқырмандардың қолына
тиіп қалуы да мүмкін. Және
де кез-келген оқу орнының
беделі ұстаздар қауымының
мықтылығымен қалыптасатыны
ақиқат. Сондықтан да Ал маты қаласындағы қазақ тілі
мен әдебиетін тереңдетіп
оқытатын мектептің беделін
осы дәрежеге көтерген де Орынша Қарабалина, Сара Масина,
Нағима Бекмағамбетова, Венера Қуанышбаева, Аршагүл
Пралиева, Гүлжаһан Жексембина, Жәдігер Аманжолов,Самат
Абдразақов, Сапа Ысқақов,
т.б. сияқты ұстаздар. Сонымен
қатар, жуырда Президентіміз

КЕЛЕ ЖАТЫР»...

немесе Бауыржан Момышұлының бірінші келіні
атанған белгілі қаламгер-ұстаз Орынша ҚарабалинаҚазыбаева туралы ойтолғау
үйіне (Б.Момышұлының бәйбішесі) келе жатқанда жаңбырдың астында қалдық.
Әсіресе, мен суға түсіп шыққан
тауықтай сүмірейіп әрі үстімдегі
киімім жұпыны болып көрінген
болуы керек, Баукең: «Ана
қытайдың макин тошы қанша
тұрады?» деді Жәкеңе. «100 сом»
деді Жәкең. Қалтасынан 100
сом алып маған берді. «Жаңбыр
басылған соң макинтош алып
ки» деді. Баукең алып берген
макинтошты мен көлеңдетіп
бірнеше жыл кидім». Міне,
осы көріністің өзінен-ақ
біртуар батырымыздың Орынша апайға қандай дәрежеде
қамқор болғанын аңғару қиын
емес. Осы орайда, тарихта Бауыржан Момышұлының үйіне
келін болып түскен үш-ақ адам
бар екенін біреу білсе, біреу
білмейді. Ол туралы да айта
кетсек, артық болмас. Біріншісі
– Орынша апай, екіншісі –
Шерхан Мұртаза ағамыздың
жолдасы, марқұм Мәриям
апай, үшіншісі – Бақытжан
Момышұлы ағамыздың жолдасы, есімі елімізге белгілі жазушы және «қазақтың келіні»
деген құрметті атаққа ие болған
Зейнеп Ахметова апамыз. Зейнеп Ахметова апамыз әлі күнге
дейін Орынша апайдың жолын кесіп отпей, алдында басын иіп жүреді. Туған апалысіңілілердей сыйласады. Бұған
қоса, Рейхстагқа ту тіккен қазақ
батыры Рақымжан Қошқарбаев
ағамыз да Орынша апайды
жақсы сыйлағаны соншалық,
туған келініндей алақанында
ұстады. Бұлай болатын себебі,
Орынша апайдың өмірлік серігі
Кәкімжан Қазыбаев Бауыржан
Момышұлының үйінде тұрып,
батырымыздың «қара баласы»
атанған. Ал өз баласы Бақытжан

Момышұлын «сары бала» деп
атапты. Кәкімжан ағаның
Рақымжан Қошқарбаевпен танысуына да себепкер болған
Бауыржан Момышұлы батырымыз. Кейіннен Кәкімжан аға
Рақымжан Қошқарбаев туралы
«Кернеген кек» атты повесті жазып, батырдың беймәлім ерлігін
бүкіл әлемге паш етті. Ол кісі
белгілі жазушы-журналист қана
емес, өмір жолында қатардағы
журналистен Қазақстан Компартиясы Орталық Комитетінің
идеология жөніндегі хатшысы
дәрежесіне дейін көтерілген
бірінші қаламгер. Орынша
апай Кәкімжан аға орталық

Жолмұратқызының бастан кешкен өмірбаяны бір романның
ауқымына сыймайды. Бәлкім,
тектілік дегеннің теоремасы
осындайдан шығатын шығар.
Өз басым Орынша апай
сияқты ізденгіш, өте еңбекқор,
мамандығына жан-тәнімен
берілген және шәкірттерінің
шексіз сүйіспеншілігіне бөленген адамды көрген емеспін.
Себебі, Орынша апайдың педагогикалық еңбек өтілі 57
жыл. 77 жасқа келгенше еңбек тен қол үзген жоқ. Ол дегенің материалдық жағынан
мәжбүрліктен емес, мамандығына деген адалдығының және

Орынша Жолмұратқызын педагогтардың ішіндегі тұлға дәрежесіндегі
деңгейге көтерілген ұстаз десек, артық айтқандық емес. Және де
осы айтқанымыздың ар жағында тынымсыз еңбектің ғана емес,
тектіліктің де тамыры тереңде жатқанын біреу білсе, біреу білмеуі
мүмкін. Сондықтан да бұл сөзіміздің дәлелі ретінде нақтылы
мысалдарға жүгінейік. Жалпы, біздің кейіпкеріміздің өмір тарихы
«Құрыш қалай шынықты» романының кейіпкерімен пара-пар десек,
артық айтқандық емес. Себебі, жоқшылықты да, теперішті де, қуғынсүргінді де, әділетсіздікті де бір адамдай-ақ көрді.
комитетте бюро мүшесі әрі
хатшылық қызметте жүрген
кезінде Д.Қонаев, Б.Әшімов,
Н.Назарбаев сияқты тұлғалармен дастархандас болып қана қоймай, Димаш
Ахметұлы Қонаев пен Бәйкен
Әшімұлының да батасын алған
адам. Міне, Орынша апайдың
кез-келген адамды мысы басып
тұратын болмысының және
оқығаны мен тоқығандығының,
көпті көргендігінің, зиялылығының тамыры осындайда жатыр. Бір қарасаң, екінің
бірінің маңдайына жазыл майтын қызықты да қияметті
тағдыр, қайталанбас тарих.
Сондықтан да кейіпкеріміздің
тағдыры қызықтырып, қалам
тербейтін адам болса, Орынша

еңбекқор лығының нәтижесі.
Бүгінгі күні жасы 88-ге толса
да, қолынан қаламы мен газетжурналы және кітабы түспейді.
Орынша апайдың үйіне барған
сайын жазу столында архивтерін
а қ т а р ы п , б і р д е ң е л е р д і ж азып немесе оқып отырғанын
көргенде өзімнің жалқау тартып
кететін сәттерім есіме түсіп,
бойымды лезде жинап аламын
да, ішімнен: «Жасы тоқсанға
тақап қалған Орынша апай шарашамай жүргенде, маған не
көрінді?» деп қоямын өз-өзіме.
Әлі күнге дейін газет беттерінде
шығып жататын мақалаларын
оқығанда ойының сергектігі
мен қаламының ұшқырлығына
таң қаламын. Сондай кездерде
маған мотивация беріп, бойыма

Қасым-Жомарт Тоқаевтың Абай
атындағы аталмыш мектептің
оқу базасын нығайту керектігі
жөнінде нақтылы тапсырмалар
бергенін естігенде төбеміз көкке
екі елі ғана жетпей қалды. Әуелі,
әлі күнге дейін өзімнің қай мектепте оқығанымды білген таныстарым: «А, а, Қарабалина
апай сабақ берген мектепті
бітірген екенсің ғой» деп қызыға
қарайды. Бұл айтқанымызға
қоса,өмірден ерте кеткен талантты журналист Жолдасбек
Дуанабай марқұм Орынша апай
туралы жазған бір мақаласының
тақырыбын «Қарашаңырақ
Қарабалинамен мақтанады» деп
қойыпты. Шынымен де солай.
Жасыратыны жоқ, Орынша
апай қатардағы мұғалім болса
да, беделі мектеп директорынан
жоғары тұратын. Сол мектепті
басқарған директорлардың
барлығы да алдын қиып өтпей,
қатты сыйлайтын. Себебі,
мектептің мәртебесі үшін оқу
ордасында бұндай мұғалімдердің
жүргені үлкен абырой екені
түсінікті. Сонымен қатар,
Орынша апай сияқты беделді
ұстаздар жүрген кезде мектепинернатқа жөн-жосықсыз тексерулер де көп келмейтін. Алайда, тоқсаныншы жылдардың
басында мектеп-интернатқа
директор болып келген С.
есімді азамат (белгілі себептермен беделін түсіріп, аты-жөнін
айтпағанды жөн көрдім) келген бетте тамыр-таныстыққа
және заңсыздықтарға жол
беріп, ұжымда моральдықпсихологиялық ахуал нашарлай бастайды. Және де басшы
ретіндегі жіберген ең үлкен
кемшілігі – мектептің беделін
көтеруге еңбектері сіңген,
ұстаздық тәжірибелері мықты
және ел алдында беделі жоғары

ұстаздарды қудалаудан бастайды. Бұндай әділетсіздікке шыдамайтын Орынша апай жиналыстарда көзі шалған кемшіліктерді
ешкімнің бет-жүзіне қарамай,
тіке айтып та қалады. Бұл
әрине, жаңа басшыға қалай
ұнасын. Сонымен қатар, басқа
мұғалімдер сияқты басшының
алдында құрдай жорғаламайды.
Мысының басып тұратыны
соншалық, ешкімнің де дәті
шыдап, бетіне қарсы келе алмайды. Сондықтан да беделі
өзінен асып бара жатқандығын
байқаған директор бұндай
мұғалімнен тезірек құтылудың
жолын ойластырады. Бірақ
та мұғалім ретінде жеке басына да, ұстаздық шеберлігіне
де қояр кінараты жоқ. Содан бір күні өзінің былыққа
белшеден батып отырғанына
қарамастан, Орынша апайға
зейнеткерлік демалысқа кетуі
керектігі жөнінде ұсыныс айтады. Алайда,«Аязби – әліңді
біл, құмырсқа – жолыңды біл»
деген сияқты, сол сәттемектепинтернат директоры өзіне-өзі
ор қазып отырғанын білмеген
еді. Небәрі айналдырған бір-ақ
аптаның ішінде абыройы айрандай төгіліп, қызметтен қалай
қуылып кеткенін байқамай
қалады. Ақырында ол Орынша апайды таниды-ау деген
беделді адамдарға телефон шалдырып, кешірім беруін өтінсе
керек. Орынша апай болса
өмірде әділетсіздіктерді көп
көргендіктен, кешірім жасамайды. Кешірмеген себебі, өзінің
жеке басының өкпесі емес,
білім ордасының болашағын
ойлағандықтан еді.
Қазіргі уақытта Орынша апайдың алдынан дәріс
алу бақытына ие болған
шәкірттерінің ішінде билік
басында, саясатта, ғылымда,
дипломатияда, құқық қор ғау
саласында, өнер мен шығармашылық жағында, т.б.
жүргендер жетерлік. Атап
айтсақ, бүгінгі күні Пар ламенттің Сенат төрағасы Мәулен
Әшімбаев, генерал-лейтенанттар Әділ Шаяхметов пен марқұм
Мәлік Сапаров, генерал-майор Елемес Жаңабергенов, оқу
министрі болған Талғат Мамашев, «Егемен Қазақстан» АҚ
төрағасы Дархан Қыдырәлі,
сол газеттің бас редакторы Айбын Шағалақов, Елбасының
баспасөз хатшысы Айдос
Үкібай, белгілі кәсіпкер Дулат
Тастекеев, Нұржан Өкембаев,
Қанат Құдайберген, өнер саласында жүрген марқұм Кеңес
Дүйсекеев және Тамара Асар,
Ақбота Керімбекова, Тоқтар
Серіков, Нұрлан Албан, Бейбіт
Қорған, т.б. Орынша апайдың
шәкірттері. Осылайша, есімі
республикаға танымал біздің
мектептің бренді осындай
мықты ұстаздармен және осындай талантты шәкірттерімен
қалыптасты.
Қорыта айтқанда, ұстаз
мәртебесі шәкіртінің биігімен
шарықтаса, жақсы бағбанның
жұмысы жайқалған бағымен және
шырынды жемісімен бағаланады.
Сондықтан да біз педагогиканың
бағбаны атанған осындай ғажап
адам ның бақшасында бапталып өскенімізді әрдайым мақтан
тұтамыз.
Бекен НҰРАХМЕТОВ,
Қазақстан Журналистер
одағы С.Бердіқұлов атындағы
сыйлығының лауреаты,
кеден қызметінің
полковнигі
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МАМАНДАНДЫРЫЛҒАН

УНИВЕРСИТЕТТЕР ҚҰРУ КЕРЕК
Білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетовтың Мемлекет
басшысының Жолдауындағы тапсырмасына байланысты жоғары оқу
орындарын тексеру жүріп жатқанын, нақты осыншама жоғары оқу
орны жабылу керек деген меженің жоқ екенін, басты талап – сапалы
білім екені, сол үдеден шыққандары қалады, қалғаны қысқарады
дегенін ақпарат құралдары таратқан болатын. Енді, сол сапаны қалай
қамтамасыз ету керектігі жөнінде сөз қозғамақпыз.

Кәрімбек ҚҰРМАНӘЛИЕВ,
ҚР ҰҒА академигі,
филология ғылымдарының
докторы, Қазақстан Республикасы білім беру ісінің құрметті
қызметкері
Жоғары білім сапасы еліміздің
даму стратегиясындағы басымдық
берілген бағыт екені белгілі. Адами
капиталдың бәсекеге қабілеттігі
әлемнің озық отыз елінің қатарына
ену үшін рөлі ерекше. Бүгінгі күні
еліміздің жоғары оқу орындарының
бәрі сапалы мамандар даярлауда
деп айтуға әлі ерте сияқты.
Университет түлектерінің жұмысқа орналасу пайызының
төмендігі, сапалы білім бермейтін,
тек диплом берумен шектелетін
жоғары оқу орындарын қысқарту
туралы Президенттің өзі тапсырма
жүктегені – мемлекеттік маңызы
мол мәселе екенін аңғартса керек.
Ендеше, Елбасы көрсеткен көкейкесті
мәселелерді жүзеге асыруда бірінші
болып қолға алынуы тиіс іс-шаралар
қатарында білім бағдарламаларының
сапасы, оның жұмыс берушілерді
қанағаттандыру болу керек.

Соңғы кезде тапсырманы орындау аясында 2-3 университеттің
жабылғаны және бірнеше жоғары
оқу орындарының 25 мамандықтарының лицензиялары тоқтатылғаны ақпарат құрал дарында
жарияланған болатын. Алайда, лицензиясы тоқтатылды деген университеттер министрліктің шешімімен
келіспей, сотқа жүгінуде. Яғни, сот
процестері жалғасуда.
Лицензия демекші, министрліктің университеттерге жоғары
білім беру құқығын беретін Бас
лицензиясының күшін тоқтатуы туралы түпкілікті шешімі көпшілік тарапынан түсінбеушілік тудыруда. Мысалы ретінде, Кеңес одағы кезіндегі
Қазақстандағы темір жол саласы мамандарын дайындайтын жалғыз институт – бүгінгі күнгі қазақ көлік және
коммуникация академиясын бас лицензиядан айыруды айрықша жағдай
түрінде қабылдауға болады. Келесі
жылы құрылғанына тоқсан жыл
болатын қара шаңырақ, ал жарты
ғасырлық тарихы бар, темір жолдың
мықты мамандарын даярлаған,
Орта Азиядағы белгілі жоғары оқу
орны аталған, мамандандырылған
материалдық базасы бар өзге академияны елімізден табу қиын. Сонда,
жабылған академия сту денттері
еліміздің қандай мамандандырылған
жоғары оқу орны ауыса алады деген
сұрақтар ата-аналарды мазалауда.
Біздің ойымызша, Білім және
ғылым министрлігі университеттердің бас лицензиясын тоқтатпай, жұмыс берушілерді біліктілігі қанағаттандырмайтын мамандақтардың лицензиясының күшін

жоюдан бастағаны жөн болар еді
деп есептейміз. 50-60 мамандықтың
ішіндегі талаптарға сай келмейтін
5-6 мамандық үшін, жалпы жоғары
оқу орнының лицензиясын алып
қоюы көпшіліктің көкейінен шықпай
отырғаны да рас.
«Атамекен» ҰҚП басқарма төра ғасының орынбасары Олжас
Ордабаевтың: «Білім бағдарламаларының 32%-ы ғана жұмыс
берушілердің көңілінен шығады,
15,6 %-ы іске жарамсыз, қалған
52 %-ы күрделі өзгертуді қажет
етеді. 29 университеттің білім
бағдарламасының 80 %-ы өзекті
емес… 45 %-нда қоғаммен қарымқатынас орнату, командамен жұмыс істеу, өз ойын ашық жеткізу,
сыни ойлау қабілеті сияқты еңбек
дағдылары жоқ», – деген пікірі білім
бағдарламаларына деген талапты
күшейту керек дегенімізге дәлел
екенін айтқанымыз абзал.
Президент тапсырмасына
сәйкес, жоғары оқу орындары лигасын құру бойынша критерийлерді
анықтағанда, институционалды емес мамандықтар бойынша
айқындалуы керек. Біздің ойымызша, бір университеттің өзі 5060 мамандық бойынша, әлемдік
деңгейде сапалы білім беретін
университеттер рейтінгісіне енуі
өте күрделі екенін түсінуіміз керек.
Кеңестік кезеңде «Нархоз» институты десек – экономистер, «КазГУ» десек – заңгерлер мен журналистер, «КазПИ» десек – педагог мамандықтарының ұстаханасы
екендігін айтпаса да, жұртшылық
жоғары бағалайтын. Қазіргі кезде, қандай университет қайсы
мамандыққа мамандандырылғанын
айту өте қиын. Барлық университет жоғарыда айтқанымыздай –
«әмбебап», яғни, мамандықтар
сапасы емес, саны көрсеткішке айналып кеткен сияқты. Сондықтан, Білім
және ғылым министрлігі Жоғары

білім және жоғары оқу орнынан
кейінгі білім департаментінің директоры қызметін атқарған, кезінде,
Қазақстандағы жоғары оқу орындарын оңтайландыру бағдарламасына
сәйкес, министр Жансейіт Түймебаев
басшы, біз қосшы болып 35 жоғары
оқу орны мен 82 филиалдарды
қысқартуға қол жеткізген маман
ретінде, Президенттің жоғары оқу
орындарын лигаға бөлу тапсырмасын елімізде мамандандырылған
университеттер құрудан бастау
керектігін айтқым келеді.
Мамандықтар бәсекелестігі
негізінде рейтингісі ең жоғары оқу
орны мамандандырылған университеттің көшін бастап, әлемдік
деңгейдегі университеттермен бақ
таластыра алатынына сеніміміз мол.
Рейтингі демекші, Білім және
ғылым министрлігі айқындаған,
«Атамекен» палатасының жүргізіп
отырған рейтингі анықтау ісіне
«Жоғары оқу орындары қауымдастығы» қоғамдық ұйымын да жұмылдырсақ, жұмыстың жемісті болары күмән тудырмасы анық. Өйткені,
еліміздегі қайсы университеттің
қандай деңгейде екенін бұл
қауымдастық өте жақсы біледі.
«Атамекен» жұмыс берушілердің
пікірін жинақтап, талдау жүргізсе,
ал «Жоғары оқу орындары
қауымдастығы» біліктілік талаптарына сәйкестігін айқындауда қосар
үлесі мол болар еді деген ойдамыз.
Сондай-ақ, жоғары оқу орындарын тексергенде, Білім са пасын қамтамасыз ету бойынша

тәуелсіз агенттік пен Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз
агенттіктерінен жоғары баға алған
университеттердің де жабылуы
жағымсыз пікірлер қалыптастыруда.
Ұлттық рейтинг ұйым дарының
ұйғарымы Білім және ғылым
министрлігі тарапынан есепке алынбай ма деген сұрақтар туындауда.
Бұл да – ойластыратын мәселе.
Жоғары білім сапасын қалай
көтереміз десек, шетелдік тәжірибеге
мән беруіміз керек. Әлемдік практикада жоғары білім жөніндегі диплом,
студенттің мамандық бойынша оқу
бағдарламаларын меңгергенін
меңзейді. Ал, мамандыққа сәйкес
немесе сәйкес еместігін біліктілік
комиссиясы айқындайды. Мысалы,
бітіруші банк жүйесі мамандығын
тәмәм дайтын болса, әртүрлі банк
қызметкерлері, банк жұмысын реттейтін агенттік өкілдері және жоғары
оқу орындарының оқытушыларынан
құралған біліктілік комиссиясы оның
банк ісі маманы деген қорытынды
шығарып, біліктілік сертификатын
береді. Жұмыс берушілер дипломға
емес, сертификаттағы біліктілік
қоры тындысына сәйкес қызметке
қабылдайды.
Еліміздегі жоғары білім жүйесіне
біліктілік сертификаттары енгізіліп,
студенттерге мамандандырылған
жоғары оқу орындарында жаңартылған, жұмыс берушілердің сұранысын қамтамасыз ететін оқу
бағдарламалары негізінде білім беру
талап етілсе, жоғары білім сапасы
қамтамасыз етілері сөзсіз.

ULTTYQ MÚDDE

ТЕЛЕАРНАЛАР ТІЛІ ТОЛЫҚТАЙ
МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛГЕ КӨШІРІЛСІН
БАЛАЛАРДЫҢ ТІЛІ ҚАЗАҚША ШЫҒУЫ ТИІС!

Менің ұлтым қазақ болмаса да, жүрегім – қазақ. Қазақ тілін ана
тілімдей құрметтеп, ойымды қазақша жеткізгенде талайы таң
қалады. Әрине, мен осындай қасиетті елде дүниеге келдім. Қасиетті
елдің қастерлі тілі бойыма дем алған ауамен, ішкен суымен бірге
дарыды. Тіпті, осыған дейін қамқор болып, қасымнан табылған
ізгі ниетті адамдар да басымнан сипап, жақсы тілектерін осы тілде
жеткізген екен. Тағдырдың жазуымен Теміртау қаласындағы балалар
үйінде тәрбиеленіп, қазақтың тілімен қатар, көркем дәстүріне қанып
өстім. Әр кез қасымнан табылатын достарымды да қазақ ортасынан
таптым. Достарым қазақ болған соң үнемі сөздік қорымды байытып,
білім көкжиегін кеңейтуге тырысамын. Осы жерде туып, осы елдің
азаматы болғандықтан, тілді білмеу – мен үшін ардың ісі.
Мен жаспын, алдымда – үлкен
даңғыл жол! Елімізде біз үшін
барлық мүмкіндіктер жасалған.
«Болашақ – жастардың қолында!»
деген сөзді үнемі жадымда ұстап,
Абайдың «Сен де бір кірпіш дүниеге тетігін тап та, бар қалан!»
дегеніндей, еліміздің өркендеуі
жо лында мен де біліміммен,
білі гіммен бір кірпіші болуды
көксеймін.
Ол үшін, әлбетте, қазақ тілін
білу – міндетті! Замандастарым-

ды қазақ тілін жетік меңгеруге,
ойын қазақ тілінде ашық әрі еркін
жеткізуге насихаттаймын. Себебі
– болашақ қазақтың тілінде екенін
әлдеқашан сезінгенмін.
Қазақстандықтар әлемдік
мінбелерден қазақша сөйлеп,
еліміздің абыройын асқақтатқанда
менің жұдырықтай жүрегім ерекше
қуанады. Себебі, мен де осы елдің
бір бөлшегімін.
Қазақстан Республикасының
Президенті қазақ тілі ұлтаралық

қатынас тіліне айналуы керектігін
жиі айтады. Тілді дамыту әрқайсысымыздың тікелей міндетіміз.
Тіл – ең алдымен халқымыздың
тарихының, мәдениетінің айнасы. Ал, мемлекетімізге
қызмет ететін азаматтар осы
құндылығымызды қастерлесе –
еліміз ары қарай қарыштап дами
түсетіні сөзсіз.
Күлтегін дәуірінен негіз алатын баба тіліміздің мәртебесі биік,
ешқандай дәуір желі түбірін қозғай

алмайтындай болсын деген тілегім
жайдан-жай айтыла салған сөз
емес. Ол мен шын тілегім!
Еліміздің әр азаматы қазақ тілін
білуі керек. Мемлекеттік тілді білу
– борыш емес, міндет!
Мемлекеттік тілдің имиджін
арттыру мақсатында жастар
арасында қазақша сөйлеуге
шақыратын пікір алаңдарын,
осындай форумдар, түрлі акциялар жиі ұйымдастырылса деген тілегім бар. Сондай-ақ

кинотеатрлардың және бар лық
теларналардағы балалар мультфильмдердің тілін қазақшаға
көшіретін уақыт жетті. Қазір атааналардың жұмысбастылығына
байланысты балаларды мультфильмдер тәрбиелейтін болды.
Ешкім үйретпесе де балабақша
бүлдіршіндері орыс, ағылшын
тілдерін меңгеріп алады. Керісінше
өз ана-тіліне келгенде сөйлей алмайды, себебі олардың қазақша
таным-түсінігін қалыптастыратын
орта жоқ, адам жоқ, ата-ана, атаәже жоқ.
Біздің болашақ балаларымыздың тілі қазақша шығуы тиіс.
Сондықтан ең алдымен телеарналар тілін мемлекеттік тілге 100 пайыз көшіруіміз керек деп есептеймін.
Елизавета СЕДЫШЕВА,
«Берегиня» орыс этномәдени
орталығы» қоғамдық
бірлестігінің мүшесі
Қазақ үні
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Ұлмекен ЖАМАНҚҰЛҚЫЗЫ
Қазір ойлап отырсам, біз қоныс еткен жердің бәрі де көңілімізге
ыстық, жанымызға жақын екен ғой. Жол түсіп, бара қалғанымда
қай-қайсысы да көзіме оттай басылады. Осыдан тұп-тура алпыс
жыл бұрын, яғни, алпысыншы жылдардың басында Шаян ауданы
Созаққа қосылып, Қанекең сол үлкен ауданға инспектор болып
тағайындалып еді. Сөйтіп, біз Шолақорғанға көшіп барғанбыз. Ол
жерде екі жыл тұрған соң, «Қаратау» совхозына партия комитетінің
хатшысы болып сайланды. Шынымды айтсам, алғашқыда жердің
түбіне көшіріп жібергендей көңілім құлазып, қамығып қалғаным
рас-ты. Өйткені, аудан орталығынан алыста ғой. Қаратауға бару
үшін кем дегенде екі жүз шақырым жол жүру керек. Ал облыс
орталығы тіпті, бір қиырда қалды. Ол жаққа «кукурузник» деген
кішкентай самолет ұшады екен. «Өзі бір сондай жайсыз. Бұрын
ұшып үйренбеген кісінің жүрегі көтеріліп, басы айналып, әбден
қиналады» деп жатады білетін жұрт.
Әйтсе де, Құдайға шүкір,
Қаратау бізді жақсы қарсы алды.
Көп ұзамай бауыр басып, сол
жақта туып-өскендей болып
кеттік. Совхоздың есебінен бізге
үлкен үй салып берді. Әу бастан
қонақжай, ақ көңіл Қанекеңнің
тынысы ашылып, рақаттанып
қалды. Бір жолы тіпті облыстық
партия комитетінің бірінші хатшысы В.В.Ливенцовтың өзі қона
жатып, рақметін айтып: «Мынау
үйлерің нағыз дворец қой!» деп
мақтап кетті.
Бір қызығы, ол кезде Созақтағы ұнның түсі қарақошқыл
болатын. Су тисе басы бірікпей,
быламыққа айналып шыға келуші
еді. Ол ұнның өзі де дүкенге жиі
түсе бермейді. Әр үйге бір-бір
қаптан үлестіріп береді.
Әне, сол ұнды сүтке илеп,
жұмыртқа қосып нан пісіремін.
Ет асқанда қамыр жаямын. Жапжақсы болып піседі. Себебі,
сүт ұнды ағартады, жұмыртқа
қамырды біріктіреді. Ал оны
білмесең, қонақ келгенде ұятқа
қаласың.
Сөйтіп жүргенімізде Қанекеңді үкімет бір жылға облыс
орта лығына, партия мектебіне
оқуға жіберді. Ол кісі бұған
қуанбаса, ренжіген жоқ. Себебі,
оқу-білім дегеніңіз Қанекеңнің
бала күнінен көкейінде жүрген
арман еді.
Баяғыда Төрткүлдегі мектептің жетінші класын бітірген
соң, өзімен бірге оқыған балалармен бірге Бегжан деген кісінің
қос өгіз жегілген арбасына мініп,
оқуға түсеміз деп жолға шыққан
екен.
Ол туралы Қанекеңнің өзі:
– Алғашқы күні Көктөбеге,
екінші күні Жиенқұмға, үшінші
күні Қызылкөпірге, төртінші күні
Жотаға, бесінші күні Шұбарға,
алтыншы күні Айназым аулына қонып, Шымкентке бір апта
жүріп әрең жеттік. Жол-жөнекей
жегеніміз қауын мен қарбыз болды. Аузы-басымыз шіре-шіре,
бетіміз айғыз-айғыз. Шаң басып, екі көзіміз ғана жылтырап
көрінеді, - деп күліп, балаларға
бір қызық әңгіме шертіп отырушы еді.
Сол жолы Кәрім деген кластасы екеуі тау-кен ісі техникумына,
ал басқалары ауылшаруашылығы
техникумына құжаттарын тапсырып, күзде оқуға келетін болып
шығады. Бірақ, олардың жолын
«Соғыс» деген сұмдық кесіп өтіп,
тып-тыныш жатқан дүние аяқ
астынан астаң-кестең болады да
кетеді.
Міне, содан кейін Қанекеңнің
бір үлкен арманы – оқу-білім
болып қала береді. Ол кісі соны
жиі есіне алып: «Үстімдегі жалғыз
көйлегіме дейін сатсам да балаларымның бәрін оқытамын» деп
отырушы еді.
Қанекеңнің Шымкентке келіп, партия мектебінде
оқуы біздің алдымыздан білім
ордасының қақпасын ашқандай

болды. Үйелменді-сүйелменді
кішкентай балаларымызды алып
келіп, бір жыл бойы пәтерде
тұрдық. Бұрын да қолы қалт етсе
газет-журналға үңілетін Қанекең
енді кітаптан бас алмайтын болды.
Арада бір жыл өткенде Қаратауға қайттық. Сонсоң екеуміз
ойласып, ақылдасып, балаларды

жүрегіндегі арман
қалада оқытқанды жөн көрдік.
Сөйтіп, үлкен қызымыз Нұрайшаны – Шымкенттегі қыздар
пансионатына, Байсейітті –
Ленгірдегі мектеп-интернатқа,
ал Жансейітті – Шымкенттегі
атақты 12-ші мектеп-интернатқа
апарып орналастырдық.
Балаларымыздың бәрі де
жақсы оқыды. Олардың ішінде,
әсіресе, Жансейітімнің оқубілімге деген құштарлығы ерекше болды. Кім білсін, әкесінің
бала күнгі арманын Алла тағала
еселеп қайтарайын деген шығар.
Жансейітім бастап, Жанаргүлім,
Рәтгүлім, Әлиям мектепті алтын
медальмен, институтты қызыл
дипломмен бітіріп шықты. Басқа
балаларым да «жақсы» деген
баға алып жүрді. Аллаға шүкір
деймін… Баланың өзін туғанмен,
мінезін тумайсың. Олар әр түрлі
болып өседі. Дегенмен, көп балалы үйде «Алдыңғы арба қайда
жүрсе, кейінгі арба сонда жүреді»
дегендей бір бағыт болады екен.
Жансейітімнің кішкентайынан
кітапқұмар, зерек болып өскені
өзінен кейінгі іні-қарындастарына
өте жақсы үлгі-өнеге болды.
Ал Байсейітім ақ көңіл, әңгімешіл, көпшіл бала еді. Оның
мінезі, күлкісі есіме түссе, жүрегім
езіліп, жылап аламын. Енді қайтейін… Алла тағаланың оған берген өмірі қысқа болды ғой.
Бірде осы қарашаңырақта
құда күтіп жатырмыз. Әңгіменің
тізгінін ә дегеннен өз қолына
алған Байсейіт отырысты
қыздырып әкетті. Үй ішіндегілер
қарқ-қарқ күліп, мәз-мейрам
болып отыр. Бәрі де Байсейіттің
аузына қарайды. Қыза-қыза келе
ол тіпті басқаларға сөз кезегін
беруді ұмытқан секілді.
Соны сезген Жансейіт бір
ретін тауып, ағасына қарап жымиып:
– Бәке, сенің осы, есік алдына
шығып, темекі тартып келетінің
болушы еді ғой, – деп әзілдеді.
Інісінің ойын тез түсіне
қойған Байсейіт:

– А-а, иә, -деді әңгімесін кілт
үзіп. – Расында да, менің шылым
шегетін уақытым болып қалған
екен. Айып етпеңіздер. Сыртқа
шығып, түтіндетіп келейін. Сіздер
емін-еркін, беймарал әңгімелесіп
отыра беріңіздер.
Байсейіт шығып кеткен соң
үй ішіндегі әңгіме біраз жалғасты
да, көпке созылмай тоқтап қалды.
Бағанағы екпін жоқ. Енді жұрт
Байсейітті қайтадан іздей бастады. Жансейіт тағы да жымиып,
есік жаққа таяу отырған інілеріне
қарап:
– Әй, ана Байсейітті шақырып
келіңдерші. Темекіні көп тартатын болып кеткен бе өзі, немене,
– деп жұртты тағы бір күлдірді.
Сол кезде Байсейітімнің есіктен кіріп келе жатып:
– Мен орталарыңда отырсам,
далаға шығып келші дейсіңдер.
Далаға шығып кетсем, бәрі жабылып мені іздейсіңдер, – дегені
бар емес пе.
Құдай-ау… сол баламның
бейнесі көз алдыма келіп, үні
құлағыма жеткенде, өзімді өзім
қоярға жер таба алмай кетемін
ғой.
***
Қой, сендерді мұңайта беріп
қайтейін. Одан да бала күнінде
Байсейітжанның басынан кешкен
бір қызығын айтып берейін. Ол
кезде Шымкенттегі институтта оқитын Нұрайшамның бойжетіп қалған шағы. Байсейіт те
сол қалада. Екеуі демалыста бірбірімен хабарласып, ауылға бірге
келеді.
Сондай күндердің бірінде
Байсейіт жатақханаға Нұрайшаны
іздеп бармай ма. Әншейінде:
«Оу, Нұрайшаның ақ көңіл інісі
келді!» деп қуана қарсы алатын
қыздар бұл жолы бір-біріне қарап,
біртүрлі күмілжіп, бірдемені айта
алмай тұрған сияқты көрінеді.
Бөлмелерінде бір кішігірім той
болып өткен бе, қалай?..
Содан, не керек, Байсейіт
өзінің бірбеткей мінезіне басып:
«Нұрайша қайда? Айтыңдар»

деп қасарысып тұрып алады ғой.
Қыздардың бірі күмілжіп, көзін
төмен салып:
– Түркістанға кетті, – дейді.
– Онда не бар? Неге кетті?!
– Ол… ол… тұрмысқа шықты
ғой.
– Немене, алып қашып кетті
ме?
– Жо-о, осы жерде бәріміз
тойлап, «жолдарың болсын» деп
шығарып салдық…
Байсейіт жалт бұрылып,
бірден ауылға тартады. Төрткүлде
автобустан түсіп, «Бөген» совхозына қарай баратын көлік күтіп
тұрады.
Көп өтпей-ақ оның да сәті
түсе кетіп, бір қызыл «Москвич»
жарқ етіп шыға келеді. Қол
көтерсе, тоқтай қалады.
– «Бөген» совхозына дейін ала
кетесіздер ме? – дейді Байсейіт.
– Иә, отыр. Бізге де жол
көрсететін адам керек болып келе жатыр еді, – дейді
машинадағылар.
Сөйтіп, Байсейітті отырғызып алады да, былай шыға бере
«Москвичтің» алдыңғы орындығында отырған кісі сөз бастайды.
– Қарағым, осы жақтың
баласысың ба?
– Иә.
– Мыңбұлақ ауылдық кеңесінің төрағасы болып істейтін
Қансейіт деген кісіні танисың ба?
– Иә…
– Қандай кісі өзі?
Байсейіт: «Бұл кісі папамды
неге сұрап отыр?» деп ойланып
қалады.
Сөйтеді де:
– Оның қандай кісі екенін
білмеймін, – дейді қырсығып.
Ал ана кісінің ойында ештеңе
жоқ:
– Құдай қаласа, Қанекеңмен
құда болайын деп келе жатырмыз, – деп әңгімесін жалғай
береді. – Балалар бұрыннан
бір-бірін ұнатып, сөз байласып
жүреді екен. Нәсіп қып, бүгін
қызды ауылға әкеп, орамал салып жатқан жайымыз бар. Соны

айтайын деп, ауылдарыңа хабаршы боп келе жатырмыз,
айналайын.
Байсейіттің көзі бақырайып,
не айтарын білмей, үн-түнсіз
қалады. «Ойпыр-ай, қайда жүрсем
де осындай нәрселерге тап болам ылғи, – дейді басы қатып. –
Бүгін өзім де папам мен мамама:
«Нұрайша Түркістанға қашып
кетіпті» деп қалай айтам деп келе
жатсам… Мынау хабаршы дегендерге тап болғанымды қарасайшы.
Басқа машина құрып қалғандай!..»
Сөйтіп отырып, ауылға да
жетеді.
– Ал, балам, сен енді бізге
Қансейіттің үйін көрсетіп жібер,
– дейді әлгі кісі.
– Әне, – дейді Байсейіт
өзіміздің үйді нұсқап. – Осы
көшемен тура жүре беріңіздер.
– Ой, рақмет, айналайын.
Өзің қайдан түсуші ең?
– Түсетін несі бар? – дейді
Байсейіт бұртиып. – Ауылға да,
үйге де келдік қой!
…Е-е, қарағым-ай, енді ойлап
отырсам, ол да бір қызық заман
екен-ау!
Байсейітімнен айырылғаннан
кейін бәрі-бәрі сағымға айналды.
Кеудем толған шер мен сағыныш.
Кей-кейде осылай қозғалып, теңіз
сияқты толқып кетсе, көз жасымды тоқтата алмай қаламын.
Белгісіз бір алыс жолға – қайтпас
сапарға аттанып кеткім келеді.
Бірақ, қайда барам?.. Одан басқа
балаларымды қалай тастап кетем?..
Әрқайсысының орны бөлек қой.
***
Балаларымның бір-біріне
деген ықыласын, ынтымағын
еске алғанда, көңілімді жұбатып,
қуанышқа бөлейтін жәйттер
көп-ақ. Институтты бітіргенде
Байсейітім сона-а-ау Маңғыстауға
жолдама алып, маң даланың
төсінде он жылдай қызмет етіп
қайтты емес пе. Қайын жұрты да
сол жақтан бұйырды.
Бірде Қанекең екеуміз Әлия
қызымызды алып Ақтауға қыдырып бардық. Құдаларымыз арқажарқа боп қуанып, аяғымызды
жерге тигізбей күтіп жатыр. Сол
кезде ауылға ата-анасын сағынып
Жансейіт те келе қалыпты. Біздің
Маңғыстауға кетіп қалғанымызды
естіген соң, қой ауылда күтіп
жатқанша, сол жаққа барып жолығайын деп, Түркістаннан пойызға
отырады да, Ақтауға тартады.
Сөйтіп, мәре-сәре боп,
қонақта отырған үйімізге кіріп
келді. Құда-құдағиға, жеңгесіне
арнап алған сыйлықтары бар
екен. Күлімсіреп, жақсы-жақсы
тілегін айтып тапсырып жатыр.
Үйдегі кісілер:
– Әй, құда бала, төрге шық!
– Бәрекелді, ниетің жақсы
екен. Ас піскенде келдің!
– Бізді мақтап жүреді екенсің!
– деп кеу-кеулеп, төрге шақыруда.
Сондағы бір риза болғаным,
ол: «Мен алыстан келдім ғой.
Маңғыстау Байсейіттің қызмет
етіп, үйренісіп қалған жері» деп
ағасынан жоғары отырған жоқ.
Байсейіттің төменгі жағына
жайғаса беріп: «Біздің орнымыз
осы ғой!» деп жұртты ду күлдірді.
Үй иелері риза болып:
– Е-е, жөн екен!
– Ата дәстүрімізді ұмытпағаныңа рақмет!
– Көп жаса! – десіп жатыр.
«Жандарым менің, – деймін
мен де ішімнен қуанып. – Сендер қайда жүрсеңдер де елдің
баласы екендеріңді ұмытпаңдар.
Аталарымыз көрсеткен жолдан
айнымаңдар!»
Әңгімені жазып алған
Нұрғали ОРАЗ
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РК: КОНФЛИКТ «АРАБСКОГО»

www.qazaquni.kz

На телеканале Казахстан стартовала новая авторская программа «Talim Trend» («тәлім» с казахского – пример, урок, назидание), которую будет вести директор канала «Асыл арна» Мухамеджан Тазабек. Сам телеканал не поделился подробностями
о передаче, и зрители не знали, о чем она будет повествовать.
Эта новость вызвала бурное обсуждение в социальных сетях, а
также в некоторых СМИ.
«МОЖНО ЛИ
ГОСТЕЛЕКАНАЛАМ
СОЗДАВАТЬ
РЕЛИГИОЗНЫЙ
КОНТЕНТ?»

«Можно ли государственным
телеканалам создавать религиозный контент?» Под таким
названием известный общественный деятель Мурат Абенов
провел опрос в facebook. После
опроса написал: «К сведению
Министра информации – более
90% тех, кто ответил против религиозного контента на государственных телеканалах! Тема, как
оказалось, достаточно острая,
и волнует многих граждан, Aida
Balayeva».
Мурат Абенов также отметил: «Думаю очень важно, чтобы
государственные органы учитывали общественное мнение при
принятии таких очень чувствительных общественных тем. Возможно, что именно так вопрос
не стоит, но в последнее время
тема стала очень актуальной.
А раз так, лучше держать руку
на пульсе настроений граждан
страны».

ональный канал стал ресурсом
для религиозных фанатиков?»
Айгуль Орынбек ранее писала о том, что Тазабек делился постом скандального «террориста»,
что на телеканале «Асыл арна»
показали Дарын Мубарова, проповедника салафитов и т.д.
Кстати, есть признание одного верующего, как у него
появилось желание поехать
в Сирию: «Слушал Мубарова
Дарына, Халила, потом слушал
много Надира абу Холида, Ахмада Мединского. Все они говорили, что мы живем в невежественном государстве. Что везде
кафиры, что нужно переезжать
в мусульманскую страну. Где-то
в 2015 году я заинтересовался
тем, о чем эти шейхи говорят.
Как раз в это время они в своих
обращениях говорили: почему
вы живете вместе с кафирами,
почему не помогаете братьям
и сестрам в Сирии, когда они
умирают, почему не уезжаете.
Говорили, что наш намаз приниматься Всевышним не будет,
потому что наша вера слаба, и
мы ничего не делаем. Эти слова
проповедников сильно поде-

Интересно, что в опросе участвовал и Мухамеджан Тазабек,
и на вопрос Абенова ответил
отрицательно и добавил: «Ну, а
если речь о моем проекте Talim
trend, то будьте покойны, друзья,
ни грамма религии там нет, ни
слова о нашем Святом Пророке,
все только о менталитете наших
предков и о том, как он изменился в наше время. И чуть-чуть про
либерально-консервативный
дуализм».
Причиной негативного отношения пользователей социальной сети к данной программе
может быть религиозный подход
поэта. Потому что многие связывают Мухамеджана Тазабекова с
салафизмом. Например, на днях
был написан пост известного казахстанского журналиста Дины
Елгезек, в котором она попыталась обратить внимание главы
государства на ситуацию с новой
программой Мухамеджана Тазабека «Talim Trend», которая,
по ее мнению, будет связана с
салафизмом.
Юрист, член Национального
совета общественного доверия
Айгуль Орынбек также задалась
вопросом: «Его канал «Асыл
арна» потерял популярность. Теперь он решил перейти на главный канал страны? У нас наци-

йствовали на меня. В общем,
у меня появилось сильное желание туда уехать. А когда я
поехал, меня задержали» («Я
совершил много ошибок» – казахстанец рассказал, как едва не
уехал в Сирию).
В светской стране религиозное
просвещение должно присутствовать для борьбы с радикализмом,
экстремизмом, но религиозная
пропаганда недопустима.
В соответствии с Конституцией Казахстан является светским государством, в котором
религия отделена от государства.
Это положение Основного закона должно определять государственную политику в области
религиозных отношений, в области среднего и высшего образования, развития науки, государственной идеологии и т.д.
Светское государство – государство с устройством, где
религия отделена от власти, и
которое регулируется на основе
гражданских, а не религиозных
норм; решения государственных
органов не могут иметь религиозного обоснования. В то же время
светскость не есть атеизм.
По этой причине государственным телеканалам не разрешено создавать религиозный
контент. В светском государстве

никто не должен нарушать его
законы.
А телеканал «Асыл арна» является частным, может иметь
свое видение религиозной жизни страны, но в рамках законов
РК.
ДУХОВНОСТЬ
РЕЛИГИОЗНАЯ И
НЕРЕЛИГИОЗНАЯ
На телеканале «Хабар» есть
передача «Религия сегодня»,
которую ведут журналисты, а
приглашаются имамы, священники, религиоведы, эксперты
в сфере религии и другие. Они
вместе обсуждают какие-либо
вопросы, обмениваются своими
мнениями, и такая передача при
соблюдении законов светского
государства приемлема.
Но даже в таком формате
случаются спорные моменты.
Например, в передаче «Место
религии в духовной модернизации общественного сознания» за
28.02.2020 на вопрос ведущего:
«Религия является частью духовности или духовность является
частью религии?» прозвучали
«несовместимые» ответы. Камарова Рузия (руководитель центра
религиоведческих исследований) ответила с научной точки
зрения: «Понятие духовности
гораздо шире, потому что религия – часть духовности». Муслимов Даурен (главный имам
мечети «AQ MESHIT») ответил с
религиозной позиции: «Религия
дана Всевышним нам, чтобы
мы регулировали отношения с
людьми, богом. Духовность всетаки часть религии, так как религия помогает нам обогатиться
внутренне, увеличить уровень
духовности».
По ответу имама получается,
что программа духовной модернизации общественного сознания всецело должна быть отдана религиозным институтам?
Получается, до возникновения
религии не было духовности?
Получается, в светских или атеистических государствах нет духовности, если религия отделена
от государства?
На самом деле, в нашей стране духовность стали понимать
как религиозность, нравственность – как религиозную мораль,
а рост религиозности населения
– как большое достижение. Будто до возникновения религии не
было духовности, будто нет ее в
современных светских или атеистических государствах.
Научно духовностью принято
называть в комплексе – совокупность проявлений духа в мире и
человеке, и она формируется на

основе тысячелетней традиционной культуры, религии, идеологии, науки, образования. Разве в
общеобразовательной школе не
формируются нравственность и
духовность детей?
Налицо недооценка мировоззренческих, научных, культурных, образовательных аспектов формирования личности:
все-таки основу духовности в
светском государстве составляют
светское образование и воспитание, литература, искусство,
культура, а также религия. Это
подтверждает практика многих
развитых государств, где популярна нерелигиозная духовность.
А как быть со многими африканскими странами с их высокой
степенью религиозности – разве
там высок уровень духовности,
нравственности и т.д.?
В науке выделяют внерелигиозную (нерелигиозную) духовность – социокультурный феномен, получивший распространение вслед за отделением религии
от государства, и проявленный
в общественном сознании через
различение понятий религиозности, конфессиональности, с одной
стороны, и духовности, с другой.
Вопреки тому, что в эпоху
государственных религий слова
духовность и религиозность использовались как взаимозаменяемые, в условиях светского
государства духовное начинают
относить к внутренней жизни
отдельной личности, тогда как
религиозное – к отдельным организациям и сообществам.
УНИКАЛЬНОСТЬ
И СИНКРЕТИЗМ
«СТЕПНОГО» ИСЛАМА
Трудно определить корреляцию между падением нравственности и ростом религиозности, поскольку нравственность в большей степени зависит от политики государства.

Но рост религиозности порождает радикализм. Тот же
«салафизм» появился через имамов, получивших религиозное
образование в арабских странах;
те казахстанцы, которые в свое
время уехали в Сирию, радикализировались не где-то за рубежом,
а у нас, хотя среди них были и
такие, кто обучался в арабских
религиозных заведениях.
ИГИЛ в свое время воспринимался религиозными «романтиками» и радикалами как
истинно исламское общество,
где у них будет возможность
воплотить свои религиозные
представления и убеждения.
По этим и другим причинам
недостатка в боевиках, желающих воевать «за джихад», «за
веру», «за Аллаха», и в их боевых
подругах не было. Множество
мусульман, в том числе из Казахстана, нередко с семьями
разными путями оказывались в
зоне боевых действий.
Только по официальным
данным с начала появления
«халифата» в Сирию и Ирак уехали около 800 наших граждан,
а сколько их реально там было,
сколько погибло – никто точно
не знает. Немало оказалось у
нас и тех, кто просто поддерживал «халифат» и его идеологию.
В социальных сетях и даже в
мечетях шла вербовка мусульман для учебы и военной подготовки за рубежом. Заграничные пропагандисты красочно
описывали образ джихадистов
– настоящих воинов за веру,
привлекали новобранцев ожидающей их славой мучеников,
которые непременно попадут в
рай. Многое обещалось и женщинам...
Помните о скандале, когда
появилось видео и фото казахстанцев с оружием в Сирии? Характерен был вопрос
отца одного из «сирийцев»: куда
смотрели правоохранительные
органы, когда выехало 150 человек – это ведь не 2 человека.
Те, кто узнал в рядах сирийских
боевиков своих родных, были
уверены: казахстанцев в зону
боевых действий заманили обманом. Возможно, это так. Но
каким образом?
По свидетельству родных и
знакомых, среди отбывших не
было атеистов или приверженцев «степного» ислама, которому не присуще понятие «джихад» в том значении, в котором
используют джихадисты. Более
того, в Степи не было войн под
лозунгами джихада: казахи в
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И «СТЕПНОГО» ИСЛАМА
сражениях обращались к духам
предков, Аруахам, в уранах (боевых кличах) не звучали суры из
Корана. Поэтому, чтобы быть
«обманутым», по крайней мере,
надо отойти от традиций и веры
предков.
И этот «арабский» или «чистый» ислам, в отличие от традиционного «степного» ислама,
развивается вне национальных
культур, ставит во главу угла
законы шариата и халифата. В
такой ситуации трудно говорить о том, что религиозность
способствует восстановлению
национальных ценностей.
В другой передаче «Религия
сегодня» на телеканале «Хабар»
прозвучал вопрос от журналиста: «Претерпевал ли ислам изменения со своего появления?»
Ответ спикера: шариат ислама
– это основной закон, по которому живут мусульмане, и

Ходжа Ахмед Яссави считается одним из тех, кто разработал концепцию аулие (святых), уважение и поклонение
которым стало важной частью
исламской традиции в Средней
Азии. Культ поклонения святым, который тесно связан с
традицией уважения к предкам,
был очень важен для тюркских
народов.
В «степном» исламе проявился религиозный синкретизм
(«соединение, объединение») –
соединение разнородных вероучительных и культовых положений в процессе взаимовлияния религий в их историческом
развитии. Ханафитский мазхаб
был очень гибким и либерально
относился к местным традициям, перенимал доисламские
особенности, то есть не был ортодоксальным. В этом отношении «степной» ислам уникален.

Исторически ислам в казахском обществе играл существенную роль. В наше время религия
должна быть в сфере нравственного воспитания, регламентирования и сдерживания. Но,
с моей точки зрения, она не
должна распространяться на все
сферы общественного сознания,
не должна занимать место идеологии, науки. Это достаточно
опасно и может привести к научно-технологическому отставанию общества, дефициту специалистов для экономики и т.д.
В условиях небывалых по-

дения». Все чаще звучат слова
«по законам шариата должно
быть так»... Разъяснения представителей ДУМК о том, что,
согласно канонам ислама, головы покрывают не девочкам,
а девушкам при достижении
половой зрелости, не возымели
особого действия.
Не исключаю того, что в
связи с «самотеком» религиозной жизни законы светского государства могут все чаще
игнорироваться, как это случилось с обрядом «неке қию».
Теизм, атеизм, агностицизм и
т.д. должны быть личным делом каждого, но это не должно
проявляться публично, если,
конечно, не связано напрямую
со служебной необходимостью.
У нас же чиновник может
заявить, что вторую жену разрешил Аллах...
Конечно, не стоит сводить
все к противопоставлению

торые стали учить тому, что приобретение мусульманами знаний
означало лишь изучение исламской теологии. Изучение естественных наук, медицины и т.д.
не поощрялось. В интеллектуальном смысле в мусульманском
обществе начался регресс… Вместо этого мусульмане все более
и более вовлекались в споры
по незначительным вопросам,
таким, как: «соответствуют ли
исламу узкие брюки и кепки с
козырьком», «следует ли разрешить печатные машинки» и
«можно ли использовать электричество при освещении мечетей». Мусульмане проспали
промышленную революцию».
В мире обсуждают новые
проекты Илона Маска, исследования генетиков, новые открытия ученых, будущее лазеров
огромной мощности и другие
прорывные проекты. В Казахстане обсуждают выступления

трясений, всеобщей гибридной
войны, включая и «биологической», что видно по распространению пандемии, всевозможных
кризисных явлений мы должны
придерживаться светского и научного подхода к религии, не
вульгарного, а толерантного.
И этот толерантный подход
должен воспитываться через
школы, колледжи, вузы, тогда
естественно будет развиваться
сознание молодого поколения,
тогда мы сможем избежать того,
что называется радикализмом,
фанатизмом, экстремизмом.
Но «арабский» ислам уже
зашел в вузы и школы нашего
светского государства. Появились учителя и преподаватели,
придерживающиеся канонов
«чистого» ислама, много защитников арабского хиджаба,
«салафитов». В школьную программу ввели предмет «Светскость и основы религиове-

«теизм» – «атеизм». Есть, например, агностицизм, вера в
мировой разум, мир предков,
одушевленную природу и т.д.
Развитие науки в последнее
время дошло до признания некоего творца, неких высших
сил, которые контролируют,
управляют вселенной, землей
и человечеством. Однако «творец» науки и толкование божественного в религиях – вещи
несопоставимые.
Здесь уместно привести
отрывок из знаменитой речи
премьер-министра Малайзии
Махатхира Мухаммада на открытии 10-й сессии исламской
конференции 16 октября 2003
года. Говоря о причинах отставания мусульманских стран в
науке, образовании, технологиях, экономике и т.д., он сказал:
«На половине пути развития исламской цивилизации появились
новые толкователи ислама, ко-

по телевидению «салафитов»,
открытие новой мечети, похищения девушек согласно
«древнему обычаю», проблему
хиджаба и т.д. Потому что в политическую идеологию и науку
мало кто верит, вот и приходится людям обсуждать вместо
научных вопросов религиозные
дела.
Вызывает удивление, что в
светском государстве духовные
ценности безоговорочно были
отданы только священнослужителям, религия чуть ли не
заменила культуру и идеологию,
а дома культуры, библиотеки,
музеи закрывались или пришли
в запустение – вместо них были
открыты большое количество
мечетей, церквей и храмов.
Ныне человек ищет истину
не в знаниях, культуре, науке, а
в сектах и нетрадиционной религии, не получает высшее образование и хорошую работу, а

НЕ ПРОСПАТЬ
ЧЕТВЕРТУЮ
ПРОМЫШЛЕННУЮ
РЕВОЛЮЦИЮ

шариат не меняется – какой он
был во время пророка Мухаммеда, основанный на Коране,
такой остался. И хадисы пророка Мухаммеда не меняются.
Но в 4 мазхабах, 4 направлениях
ислама имеются изменения, которые касались второстепенных
вопросов.
«Чистый» ислам статичен,
немного меняется из-за технологических и иных перемен в
жизни, есть небольшие изменения в правах женщин и т.д.
Среди четырех мазхабов ханафитский считается самым
либеральным, в то время как
ханбалитский – самым радикальным.
Ханафитский мазхаб стал
распространяться, когда ислам
вышел за границы арабского
мира. Первоначально ислам
– это все-таки была религия,
главным образом, арабов. Абу
Ханифа (есть мнение, что он
был тюрком) на базе исламского учения разработал систему,
которая была доступна всем,
и из-за своей гибкости приобрела огромный потенциал для
проповедничества и распространения. Именно поэтому ханафитский мазхаб был широко
распространен на периферии
исламского мира, в том числе
и у нас.
Особенности «степного» ислама принимались и учитывались
во всем мусульманском мире.
Это выразилось, в частности, в
признании учения наиболее известного из суфиев Ходжа Ахмета
Яссауи, который способствовал
«примирению» ислама с тенгрианством.
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ищет причины несправедливости
в светской политике. Литература, искусства, культура в целом,
которая учит человека мыслить,
осталась не у дел в условиях
рынка и религиозной экспансии.
Неудивительно, что разлом идет
не только в религиозной сфере,
но и в традиционной культуре,
обычаях, образовании и т.д.
Лишь та истина является истиной, которая выстрадана и
порождена тобой. Независимо от
нашего отношения, такой истиной является культурное наследие наших предков, которое мы
и должны беречь и преумножать.
Печально известный Макатов Рахимжан, который совершил акт самоподрыва в здании
ДКНБ Актюбинской области, в
свое время был лауреатом конкурса «Жас қанат», но с «уходом» в нетрадиционный ислам
забросил игру на домбре.
Как пишет культуролог Зира
Наурзбаева: «У нас же в Казахстане без всяких теологических
дискуссий десятки молодых музыкантов-народников, принявших различные формы ислама,
ушли из профессии, а некоторые
до сих пор в музыкальных учебных заведениях, вместо того,
чтобы учить студентов игре на
домбре или пению, проповедуют
в студенческой аудитории о сатанинской природе казахской традиционной музыки. Заявляющие, что музыка является харам,
запрещенной для мусульманина,
не могут обосновать свое мнение
ссылкой на Коран. Но ведь речь
идет не только о легкой музыке,
но и о музыке серьезной, той,
которая с древнейших времен
высоко оценивалась всеми куль-

турами. Речь идет не о цензуре,
а о фундаментальном отказе,
запрете музыкального искусства
в большинстве богословских и
правовых школ ислама. Откуда
в исламе негативное отношение
к музыке?» (Шепот Тенгри – харам? otuken.kz, 27.02.2012).
В религиозной области накоплен значительный опыт человечества, да и немалый в самой
Степи. Общеизвестна и основа
государственной политики в
этой сфере: развитие традиционной духовной культуры, а не
импорт зарубежных верований
и миссионеров. А в светском государстве – развитие науки, идеологии и культуры, отделенной
от религии, а также – поддержка
гибкого «степного» ислама. Чтобы не проспать будущую четвертую промышленную революцию.
Дастан ЕЛДЕС
d.eldesov@mail.ru
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ПЕРЕВОДЫ «ҚАРА СӨЗДЕР»:

РАСКРЫВАЯ ФИЛОСОФИЮ МУДРОСТИ
Великое наследие Абая по праву признано не только сокровищницей казахской литературы, но и мировой духовной ценностью.
Благодаря переводам на русский и другие языки творчество Абая
стало доступным для самого широкого круга читателей.
Об истории переводов прозы Абая на русский язык корреспонденту
«Zanmedia.kz» рассказала филолог, переводчик Рабига КУЛЖАН.

– Рабига Ергазиевна, по существовавшей тогда традиции творчество Абая получило широкое распространение в степи, в основном,
изустно. Когда и кем было организовано первое издание произведений
великого поэта, просветителя и
философа?
– Свою знаменитую прозу
«Қара сөздер» Абай писал с 1890
по 1898 год. Ни авторской рукописи, ни стихов и прозы казахского
гения не существует, за исключением найденного в Питере Алькеем Маргуланом письма Абая,
написанного поэтом собственноручно младшему брату Халиулле.
Считается, что рукописи А.
Кунанбаева, хранимые его младшим сыном, были закопаны в землю в период репрессий, а потом
утеряны. Наследие Абая сохранилось благодаря рукописям муллы
Абаевского аула Мурсеита Бикеулы. Он не был знаком с поэтом,
но был наслышан о нем, был, так
сказать, фанатом его творчества,
знал и коллекционировал его произведения. После смерти Абая
он написал некролог и попросил
своего друга, племянника поэта,
Какитая собирать также изустное
наследие великого мастера, т.к.
Абай записывал не все свои произведения, часто продиктовывал,
к тому же нередко рукописи не
возвращались.
По просьбе Алихана Букейханова Какитай посадил несколько
мулл в ауле, которые записывали и собирали рукописи стихов,
переписывали, сравнивали, сопоставляли, уточняли. Так была
подготовлена к печати рукопись,
которая была в портфеле Алихана
в 1906 г., когда его арестовали. Он
объявил властям о ценности рукописи, оценив их в 5000 царских рублей. Таким образом, не Какитай,
а Букейханов был организатором
первого издания сборника стихов
Абая в Петербурге в 1909 г. Он же
написал вступительное слово от
имени Какитая. Букейханов не
хотел, чтобы его опальное имя помешало публикации и дальнейшему продвижению сборника из-за
политических соображений.
В 1918 г. в Семее в журнале
«Абай» опубликованы Слова: №
№ 1, 5, 7, 10, 11, 14, 17, 23, 29, 40.
В 1925 г. в Ташкенте во втором
номере газеты «Таң» было опубликоано 9-е Слово.
Но практически «Қара
сөздер», состоящие из 45 Слов,
были впервые опубликованы

в сборнике Абая в 1933 г. под
редакцией самого Мухтара Ауэзова. Поздние издания повторялись, дополнялись определенной текстологической правкой
в сравнении с изначальными
рукописями. Копии, снятые
Мурсеитом Бикеулы, сохранились. Нынешний вариант «Қара
сөздер» публикуется по его рукописям 1905, 1907, 1910 гг. под
заголовком «Ғақлият-Тасдиқат»
(«Доверие и подчинение Богу»).
Следует отметить, что эти «Назидания» в то время пользовались
популярностью даже больше, чем
его стихи и вольные переводы, и
в них почти не было разночтенийошибок по причине их сакрально-религиозной направленности,
которая была очень востребована среди верующего населения.
Их списки-копии заказывали
даже за деньги, за скот. Сын Абая
от Айгерим Турагул указывал,
что отец в прозе часто передавал
содержание своих популярных
стихов-«өленов», растолковывая,
развивая мысль, объясняя их доступным языком прозы, «қара
сөзбен».
– «Слова назидания» в настоящее время переведены на многие
языки мира: английский, французский, латышский, корейский,
китайский, узбекский, татарский,
турецкий и монгольский. И все же
переводы на русский язык стоят в
особом ряду.
– Принято считать, что самым
первым, наиболее полным, общепризнанным, чисто художественным переводом на русский язык
прозы «Ғақлия» Абая является
перевод Сатимжана Санбаева,
осуществленный впервые непосредственно с казахского оригинала и выпущенный в 1970 г. под
названием «Слова назидания»,
в которых все 45 абаевских Слов
распределены по годам.
«Слова назидания» представляют собой философско-моралистические, общественно-политические и обличительно-сатирические высказывания поэта. Это
плод многолетних дум, волнений
и благородных душевных порывов
Абая. Тщательная стилистическая
отделка, образный, точный язык,
искренность поэта, его человечность, высокая устремленность,
могучая мудрость ставят «Слова
назидания» в ряд гениальных литературных памятников человечества», – читаем мы в сопроводительной рецензии к изданию.
Супруга первого переводчика-билингва Светлана Санбаева
в своих мемуарах отмечает, что
Сатимжан, прекрасно владевший,
кроме русского, и родным казахским языком, при переводе 38-го
Слова подолгу консультировался с тогдашним Генсеком МИД
КазССР, дипломатом-арабистом
Болатханом Тайжановым.
Однако следует отметить, что
заметную роль в пропаганде казахской литературы, в том числе
и творчества Абая, несмотря на

просчеты, сыграли именно российские переводчики, работавшие
по подстрочникам.
Неслучайно именно к Виктору Шкловскому с предложением
перевести Абая обратился Мухтар
Ауэзов, так как Шкловский был
прекрасным брутальным оратором. Его перевод, выполненный
по заказу, – неполный, был адаптирован под тогдашние вкусы
русского читателя. Кульминационного 38-го Слова, излагающего
взгляды Абая о просвещении,
науке, истории и религии, составляющего целых восемь книжных
страниц, – вообще нет.
К тому же русские переводчики перепутали очередность
назиданий. Русские переводы
назиданий Абая, включенные в
избранный сборник и трижды
изданные в Москве, считает А.
Алимжанов, «выполнены далеко
не удовлетворительно».

– С обретением независимости
появились новые возможности для
переводчиков, среди которых есть
очень интересные личности, даже
супружеские пары.
– Да, это так. В списке переводчиков мы можем увидеть супружескую чету, организаторов
Дома Абая в Лондоне – Роллана
Сейсенбаева и Клару Серикбаеву,
а также христианского богослова,
архимандрита Геннадия Каскеленского (писатель Г. Гоголев),
осуществившего выборочно-фрагментарный, частичный перевод
прозы Абая стихами (без опоры

личающиеся от традиционных общепринятых
взглядов.
Так, А. Кодар смело утверждает, что проект
ассимиляции казахов с поворотом на культуру
Запада был запущен именно через Абая, но, к
сожалению, восточное духовно-религиозное
учение о Совершенном Человеке – «Толық адам»
и «Имани гүл», – изложенное суфием-мудрецом,
потомками Абая было предано забвению.
Духовно-нравственные заветы Абая не всегда
исполняются, о чем свидетельствует наплыв на
территорию Казахстана после обретения суверенитета различных сект исламско-религиозного
толка, чуждых традиционно-народной вере
казахов, так доступно изложенной казахским
мыслителем.
А. Кодар, к сожалению, перевел прозу не
полностью, а лишь выборочно. В связи с этим
можно отметить как плюсы, так и минусы переводов Ауэзхана. Как поэт-переводчик А. Кодар
допускает собственную трактовку и некоторые
вольности.
Жанр же «монологов» определен
Кодаром не случайно, а как явная
антитеза «Диалогам Платона».
Ведь у одиночки-Абая не было той
античной платоновской школы
собеседников-мудрецов и спорщиков. Это размышления Абая,
считает А. Кодар, решившего на
склоне лет в одиночестве начать
тихий разговор-беседу с самим
собой, не найдя равного собеседника.
Я бы отметила также «Сона казахский оригинал), за что кровенные речи» Абая в новом
он был удостоен специальной переводе Жаната Баймухаметова.
награды за вклад в диалог между Первая реакция на перевод близко
культурами.
знавших Жаната друзей и коллег
Что касается Р. Сейсенбаева, была такова: «Как же смог переон известен как редактор между- вести такого трудного, даже для
народного журнала «Аманат», традиционалистов-казахов, Абая
аналога «Иностранной литерату- – городской казах, коим является
ры», а также как директор Бюро Жанат?»
«Ел». Художественное творчеОказывается, можно, если ты
ство этого маститого казахского профессионал-переводчик. Литеписателя-амбилингва (поясню: ратурный процесс и переводческая
амбилингв – владеющий двумя практика показывают, что бывают
языками в совершенстве в равной случаи, когда не обязательно знать
степени, в отличие от билингва, язык оригинала, если ты «в теме»,
владеющего двумя языками в тем более, когда есть грамотно
неравной степени), земляка и составленные подстрочники и
сородича Абая, характерно тем, временная вертикаль предыдущих
что вначале он состоялся как переводов, с которыми можно
казахоязычный писатель. Он сам даже конкурировать в мастерстве.
начинает переводить все свои Ведь перевел же В. Шкловский
произведения – от «Жажды» до Абая, и совсем неплохо, не зная ни
«Отчаяния» и «Трона сатаны» – слова по-казахски!
на русский язык, уже не прибегая
Да, при всех достоинствах
к услугам переводчиков.
перевода есть в «Сокровенных
Супружеская чета назвала речах» и досадные ошибки, налисвою русскоязычную версию про- чествуют плеоназмы – избыточная
зы Абая по-новому – «Книгой информация, неточные, порой
слов» (1992-1993 гг.). Последовав- даже неверные переводы идиом,
шая на основе нее англоязычная фразеологизмов, культурных реаверсия, исполненная David Aitkyn, лий. Тем не менее, самое ценное
приуроченная к 150-летию Абая, в новом переводе – это духовные,
названа, соответственно, Book философско-религиозные комof Words (1995 г.). Чета перевод- ментарии-примечания, которых
чиков, по мнению авторитетных лишены почти все предыдущие
критиков, сделала попытку изло- русские переводы.
жить текст оригинала «прозаичеАвтор нового перевода прозы
ской поэмы» Абая «по-немецки» Абая смог раскрыть философскоточно и лаконично.
интеллектуальную, духовную суть
– Тем не менее попытки перево- абаевской прозы, определяя четдить великое наследие А. Кунанба- кие границы пребывания человека
ева продолжаются. Чьи работы вы между ограниченным, наивнобы особо отметили?
примитивным «бытием в мифе»
– Неоценим в этом плане и интеллектуальным, духовным
сборник двуязычного поэта-куль- «бытием в мире», к которому так
туролога Ауэзхана Кодара «Абай стремился приобщить свой народ
(Ибрагим) Кунанбаев. Избран- мудрец Востока хаким Абай, и
ное» (1996 г.), который наряду со через многие-многие годы попыстихами включает и прозу, назван- тавший услышать его казахский
ную автором сборника «моноло- философ Жанат Баймухаметов.
гами» Абая. В приложении книга
содержит очень ценные авторские
Диляра ТАСТЕМИР
статьи и эссе по абаеведению, от(в сокращении)
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КОРОНАВИРУС – ЭТО ВАРИАНТ
«МАЙН КАМПФА» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ?
ВЕРСИЯ ОЛЖАСА СУЛЕЙМЕНОВА

www.qazaquni.kz

Сегодня вопросом, вынесенным в заголовок этой статьи,
задаются многие. Caravan.kz поинтересовался, что думает обо
всем этом писатель, поэт, дипломат Олжас СУЛЕЙМЕНОВ.
И случайно он вышел за пределы
лаборатории.
– История, наверное, поработает с эпитетами «случайное»,
«стихийное», «организованное»
и определит, какой из них истинный.
Китай быстро справился с первым приступом этой заразы. И она
обрушилась на Америку. Эффект
бумеранга?
СПАСТИСЬ ЧЕРЕЗ ПОНИМАНИЕ ДРУГ ДРУГА

– Олжас Омарович, пандемия
показала, что человечество, в сущности, беспомощно перед силами
природы…
– Я бы назвал это стихийным
бедствием. Но пока трудно определить, действительно ли стихийное оно или организованное.
– Кем?
– Теми, кого особенно беспокоит угрожающий рост населения
планеты.
– Не слишком ли сильное определение?
– Согласен, сильное, потому
что беспокоит всех. И нас в том
числе. В середине ХХ в. народу на
Земле было около 2 млрд. А за полвека стало больше 7. Через пару
десятков лет число удвоится. При
этом окончательно истощатся и
плодородие земли, и подземные
ресурсы. Уже вскоре биопищу заменят искусственные материалы
из угля, нефти, газа. Но их запасы
сокращаются. А других полезных
ископаемых органического происхождения нет. Кроме урана. Но
уран проще взрывать, чем есть.
Вот такой пейзаж вырисовывается. Он и наводит кого-то на мысль
об искусственном сокращении
человечества. Во имя спасения
его части, наиболее продвинутой
по пути, предначертанному Богом
для вида Homo Sapiens, Человека
Мыслящего.
– Что это за часть?
– Почитав высказывания
многих, вижу наиболее зримой
версию о Миллиарде. Это люди
одной расы, одной религии (конечно, христианской), одной
общей культуры (скорее всего,
европейской).
Вариант «Майн кампфа» в новой редакции. Но как уничтожить
остальных шесть и сохранить
Миллиард для продолжения жизни улучшенного человечества?
Ядерная война? Не годится, потому что она не пощадит всех и в
первую очередь Миллиард.
Вот и попробовали коронавирус.
– Да, писали, что вывели его
в Америке, доставили в лаборатории Уханя для доисследования.

– Выходит, что спастись мы все
можем, только если поймем, что
беда эта общая, и Крайний Восток,
и Крайний Запад начнут объединяться. И на какой основе, кроме
понимания общей опасности, может
происходить такое объединение?
Через слово, взаимопроникновение
культур?
– Через понимание друг друга.
Культура знаний поможет объединить знания, которые, взаимодействуя, станут планетарным
сознанием и спасут человечество.
– Все 7 млрд?
– Да, если рождать, а не плодить, производиться, а не размножаться, чем человек и должен
отличаться от животных. По велению планетарной культуры, или
понятнее – по замыслу Божьему.
– А какого из богов? Иисуса,
Аллаха или Будды?
– Бог один, имена у него разные. Ошибка первохристиан была,
на мой взгляд, в том, что они не
поняли законоведи, ниспосланной Моисею: «Не сотвори себе
кумира!». То есть новых богов. Но
последователи его своим преклонением превратили в кумиров всех
святых, начиная с сына божьего
Иисуса. И придали каждому человеческий облик и поклонялись
их портретам. И процитировали
слова Бога: «Я сотворил человека
по образу и подобию своему». Глядя на иконы и на себя, верующие
убеждались, что все люди – подобия Божьи, значит – одной расы,
которая в I тысячелетии до новой
эры обитала в Древней Передней
Азии (ныне это Ирак, Сирия,
Палестина, Израиль). Именно
эти факторы, думаю, помешали
стать христианству мировой религией. Она не получила массового
распространения ни в Азии, ни
в Африке. Когда абсолютного
чемпиона мира Кассиуса Клея
спросили, почему он принял мусульманство и стал Мухаммедом
Али, он ответил: «Я не хочу более
поклоняться белому богу!». И эти
слова повторили миллионы афроамериканцев, поменявших веру.
– А какая религия могла стать
мировой, общечеловеческой?
– Могла – мусульманская. Она
учла ошибку авторов Священного
Писания. Согласно Корану, Бог
един для всего человечества. Он не
похож ни на предмет, ни на какое
живое существо. Не похож и на

человека белого, черного, смуглого, потому что он – Бог. «Аллах»
по-древнеарабски – просто «Бог».
И когда я слышал «Аллах акбар!» – «Бог един!», мне казалось,
это казахское выражение «Аллахак бар!» – «Есть только Аллах!».
Ислам мог стать единой мировой религией, но у арабов и далее
– турок, иракцев – не хватило сил
и знаний, чтобы распространить ее.
Как не хватило того же (силы
и знаний) распространителям
всех других идеалистических и
материалистических вер – коммунизма, например. Не хватит и для
вечности капитализма, это уже
очевидно.
КАПИТАЛИЗМУ
НЕ ХВАТИТ СИЛ
– «Сил» – это понятно, а каких
знаний может не хватить капитализму?
– В этом интервью всех названий не перечислишь. Вернемся к
началу разговора. Вместо ядерной
мировой предлагается как вариант
пандемия коронавируса. Такой
замысел в начале этого года мне
показался несерьезным, но постепенно он обретает всё более
реальные черты. И невольно сам

задумался, почему вдруг так стремительно выросло народонаселение Земли.
– Вы сказали, что заметный
рост обозначен с середины ХХ в.
– Да, и я предполагаю, что
основной причиной такого роста
стала Победа 1945 г., сокрушение
фашизма как идеологии расовой и
национальной исключительности.
США, почувствовав и осознав
себя победителем, вспомнили об
Американской мечте, которая в
XIX в. сформулирована простыми
словами: нет рабству, нет колониализму, нет монархиям и диктатурам. Есть расовое, национальное и
социальное равенство.
Великая Победа, обретенное
политическое, военное, экономическое и финансовое могущество
позволили США сразу активизировать осуществление Американской мечты во всем мире. В 1945
г. США создали ООН. Все структуры организации (политические,
экономические, сельскохозяйственные, продовольственные и
другие) приступили к работе по
программе Американской мечты.
Начался процесс массовой
деколонизации. США убедили
своих европейских союзников
уйти из колоний. Вскоре были
деколонизированы Индия, Иран,
Пакистан, Афганистан, арабские

страны, Восточная, Западная и
Северная Африка…
Колоссальная многолетняя
экономическая, техническая и
продовольственная помощь, организованная США и присоединившимся к этому делу СССР, резко
подняли жизненный уровень миллионов, вскоре – десятков миллионов и потом – сотен миллионов
жителей Азии, Африки, Латинской
Америки. Для большинства из них
термин «Американская мечта»
выражал очень доступные пониманию вещи – «дом, холодильник,
автомобиль». И такая мечта оказалась для многих достижимой.
Теперь некоторым политикам
приходится думать о 7 миллиардах
как о последствиях той Победы.
Уже о тревожных последствиях,
угрожающих существованию человечества. Прежде всего, самой
Америке, где назревает черная
революция. И это лишь самые заметные результаты стремительного, не до конца продуманного воплощения Американской мечты.
СДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ
– А что думают серьезные политики, управляющие государствами
Запада и Востока? Или они только
пытаются поощрять микробиологов
на создание спасительной вакцины
и укреплять оборону от традиционных противников?
– Конечно, этим в основном
и заняты. Но международные
политики могли бы извлечь из
уроков пандемии некоторые занимательные выводы, которые
могут повлиять даже на устройства
некоторых государств.
– Очень интересно, какие выводы?
– Внимательный наблюдатель
должен увидеть, что показывают
итоги и методы борьбы с пандемией. Лучше всего с ней справляются
государства с командной системой
управления (Китай, Россия и др.).
Труднее приходится свободным, демократическим странам
(США, Италия, Франция и др.). Я
уверен, что многие политики задумаются об этом выводе. Ведь кроме этого коронавируса, если с
этим справимся, ученые обещают
встречи и с другими в будущем.
Значит, предстоят годы и годы
напряженного ожидания очередных пандемий. И, возможно,
придется добавлять управлению
больше командных механизмов
в ущерб демократическим вольностям.
Опыт прошлого подсказывает
– демократический Запад не справился бы с гитлеровской пандемией,
если бы не помог СССР, то есть сталинская командная система.
Обо всем этом приходится уже
сейчас думать. И такие выводы
могут способствовать укреплению
прежних диктаторских режимов
или даже возникновению новых.
– Говоря это, вы напомнили мне

о борьбе за демократию в Беларуси,
Кыргызстане. И там, и там демократические силы проявили себя,
но пока не победили. Командная
система берет или уже взяла верх.
– Пандемия помогает не демократам. Слышу, что Лукашенко
называют диктатором. В СНГ за
30 лет образовались несколько
таких командиров. Но Лукашенко
мне нравился. Он сохранил колхозы, машиностроение, главные
духовные ценности социализма
– интернационализм и социальное равенство. В Беларуси нет
олигархов, основные активы государство сохраняет. Даже продукты
белорусские качественнее, чем у
нас. Мои покупают молочные и
другие продукты в алматинской
«Белорусской хатке». Конечно, в
мирное время нельзя мириться с
безлимитным правлением президента, но в военное время порой
приходится и с этим мириться. И
поэтому командующим для сохранения режима приходится самим
создавать военное время. Хотя
бы в своем регионе. И это надо
учитывать.
– Недавно в соцсетях прочла
вашу статью «19 октября…».
– Да, я хотел бы напомнить
всем нам, что означает эта дата.
19 октября 1989 г. народное движение «Невада – Семипалатинск»
остановило 40-летние испытания
нашего народа. В новейшей истории много формальных, случайных дат. Даже 16 декабря – день
документального рождения Республики Казахстан – отмечается без
особого воодушевления, потому
что этот день достался нам без
борьбы. Некоторые даже не знают
в точности, что отмечаем. День
отправки Кунаева на пенсию и
выход студентов на площади? И
другие громкие события 16 декабря случались в новейшей истории
нашей.
А 19 октября 1989 г. – незабываемый день и в нашей, и в мировой
истории – последнее испытание
ядерного оружия на Семипалатинском полигоне.
Через 2 года он был закрыт решением Правительства КазССР,
а потом остановились испытания
и на американском, французском
и китайском полигонах. И они
молчат до сего дня. Хотя Трамп
недавно заявил, что хочет возобновить испытания, и «Нью-Йорк
таймс» напомнила американцам,
сколько лет (с 1989 г.), «когда казахстанское народное движение
остановило взрывы, длится эта
пауза».
Думаю, у Трампа сейчас много
других проблем, и прежде всего
– проблема пандемии, которая
по-настоящему испытывает народ
Америки.
Надеюсь, что борьба с коронавирусом не позволит прервать
паузу.
Айгуль ОМАРОВА
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«Қазақ үні» ЖШС
Президент –
Редакторлар кеңесiнің төрағасы –
Қазыбек ИСА

ҚАЙРАТКЕРЛЕРІНЕ ТАҒЗЫМ ЕТІЛДІ
Түбі, әділдік орнамай қоймайды.
70 жыл кеңестік тоталитарлық жүйе Алаш арыстарының есімін
айтқызбай, ұмыттырып жіберуге тырысса да, уақыт бәрін өз орнына
қояды екен. Бүгін де кеңестік көсемдердің ескерткіштері енді орталық
алаңдар мен даңғылдардан «жер аударғандай» адам аяғы сирек
басатын қала шетіндегі саябақтарға көшірілді. Бұл заман талабы.
Алматы-Талғар тас жолының бойында Тұздыбастау
(бұрынғы Калинин) елді
мекенінде өз уақытында
«бүкілодақтық староста»
атанған М.И.Калининнің
ескерткішінің орнына, шаңырақ
астындағы екі қапталында
«Алаш Орда» және «Тәуелсіздік
күрескерлері Алаш арыстарына тағзым!» деген сөздер мен
Алаш қайраткерлеріне арналған
жа ңа ес кер ткі ш м емо риа л
тұрғызылды.
«Ақ жол» партиясының
төрағасы А.Перуашев, партияның Алматы қалалық филиалының төрағасы Қ.Бискультанов алғашқы болып Алаш
қайраткерлеріне тағзым ету
үшін ескерткішке барып гүл
шоқтарын қойып, олардың рухына құран бағыштады.

– Биыл Қазақ АКСРінің құрылғанына 100 жыл.
Алаш автономиясымен қазақ
мемлекетінің қайта жаңғыруы –
тікелей Алаш қайраткерлерінің
еңбегі. Осы азаматтардың
қызметі мен ұстанымдары
баршаға өнеге болуы тиіс.
Қазақ автономиясының
100 жылдығын мемлекеттік
деңгейде өткізу туралы үкіметке
жолдаған ұсынысымыз
қолдау таппады. Бірақ бұл тарихи датаны халық мойындап отыр. Сондықтан, Алаш
қайраткерлерінің еңбегі мен
ерлігіне тағзым етіп, бас иіп
тұрмыз, – деді А.Перуашев.
Алаш қайраткерлеріне

тағзым етуге ескерткіштің авторы Нүкен Бейсенғазы да келді.
– Ескерткіштің ресми ашылуы еліміздің тәуелсіздік декларациясын қабылдаған 25 қазанға
жоспарлаған еді. Пандемияға
байланысты кейінге шегерілді.
Сіздер алғашқы болып келіп
тұрсыздар. Арнайы ат басын
бұрып, Алаш қайраткерлеріне
құрмет көрсеткендеріңізге ризашы лығымды білдіремін. «Ақ
жол» партиясының қызметіне
үлкен сеніммен қараймын. Сондай-ақ, осы монумент құрлысы
үшін миллион теңге қаржыны
да алғашқылардың бірі болып
аударып, қолдау көрсеттіңіздер,
– деді ескерткіш авторы.

İS-SHARA

«Өлең – сөздің патшасы...»
Ұлы ақын, ойшыл,
дала кемеңгері Абай
Құнанбайұлының 175
жылдығына орай «Өлең
– сөздің патшасы...» атты
республикалық жас ақындар
айтысы өтті. Қазақ ұлттық
қыздар педагогикалық
университетінің мұрындық
болуымен ұйымдастырылған
жыр бәйгесіне жоғары оқу
орындарының студенттері
қатысып, бақтары мен
баптарын сынады.
Өскелең ұрпақты отансүйгіштікке тәрбиелеп, олардың танымталғамын ұлт руханиятына
бағыттауды көздейтін сөз зергерлері
сайысының алғашқы айналымына
14 адам қатысып, ақтық кезеңге 4
студент жолдама алды. Олардың
қатарында әл-Фараби атындағы
Қазақ ұлттық университетінің
студенті Нұрбол Жауынбаев, С.
Аманжолов атындағы Шығыс
Қазақстан университетінің студенті
Ардақ Адалбек, С.Бәйішев
атындағы Ақтөбе университетінің
студенті Злиха Наурызалина және
Х. Досмұхамедов атындағы Атырау
университетінің студенті Жасар
Нұрданбекұлы бар.
Шара Қыздар универси тетінің ректоры Гаухар Алдам бергенованың құттықтау сөзімен ашылды.
– Биыл ұлы ақын, дала
кемеңгері Абай Құнанбайұлының

175 жылдығы елімізде кеңінен
аталып өтілуде. Абайға бет
бұру, «өткеннің арты, жаңаның
басы едім» деген ұлы ақынның
тағылымына терең бойлау – бүгінгі
күнде үлкен маңызға ие. Абай –
ұлттық болмыстың айқын үлгісі.
Абай – дала даналарының барша жақсы қасиеттері мен асыл
мұраларын бойына сіңіре отырып,
ұлт әдебиеті мен мәдениетін баға
жетпес қазыналармен байытқан
дана да дара тұлға. Абай –
адамзатқа ортақ кемеңгер. Ұлы
ойшылдың шығармаларының
30-дан астам тілге аударылып,
өміршең өлеңдері мен пәлсапалық
ойлары әлемдік әдебиеттің алтын
қорына енуі бұл сөзімізге айқын
дәлел, – деді Гаухар Алдамбергенова.
Университет басшысы кемеңгердің тойы ойдың тойы болуы
қажет екендігін атап өтті.

– Кемеңгердің тойы ойдың
тойы болуы қажет. Ұлы Абайдың
тойы тағылымның тойы болуы тиіс.
Осыған орай Қыздар университеті
данышпанның мерейтойына орай
республикалық жас ақындар айтысын өткізуді ұйғарды. Басты мақсат
– жастардың өрнекті сөздері мен
өрелі өнері арқылы ел мұраты мен
құндылықтарын насихаттау. Келісті
де кестелі сөзді жанына серік еткен
аламанға қатысушыларға табыс
және жеңіс тілеймін! Кемелдік кілтін
ұсынған Абай мұрасы жаңғыра
берсін, – деді өз сөзінде Гаухар
Төремұратқызы.
Айтыс барысында ақындар
«Абай – дана, Абай – дара», «Рухани жаңғыру – басты бағдар», «Туған
жер – тұрған жермен өлшенбейді»,
«Ана тілім – ардағым», «Тәуелсіздік
– тұғырым» тақырыптары бойынша
сөз жарыстырды.
Ұлттың ұлылығын ұлықтап,

ҚАЗАҚТЫҢ МҰҢЫ МЕН ШЫНДЫҚТЫҢ ЖЫРЫ –
«ҚАЗАҚ ҮНІ» ГАЗЕТІНЕ ЖАЗЫЛЫҢЫЗДАР!
ЖАЗЫЛУ ИНДЕКСІ – 65380
«Қазпошта» арқылы жазылу бағасы:

1 ай

қала

379,24

3 ай

қала

1137,72

1 ай

ауыл/аудан

397,86

3 ай

ауыл/аудан

1193,58

6 ай
6 ай

қала
ауыл/аудан

2275,44
2387,16

12 ай
12 ай

қала
ауыл/аудан

4550,88
4774,32

төл мәдениетіміздің мерейін
арттыруға сеп болған сөз сайысында Нұрбол Жауынбаев үздік
атанып, байқаудың бас жүлдесін
қанжығасына байлады. Бірінші
орын Жасар Нұрданбекұлына
берілсе, екінші орын Злиха Наурызалинаға бұйырды. Ал
жүлделі үшінші орынға Ардақ
Адалбек лайық деп танылды.
Жеңімпаздар мен жүлдегерлер
Қыздар университетінің ректоры
Гаухар Алдамбергенованың «Алғыс
хатымен», арнайы дипломдармен
және «Атамұра» корпорациясының президенті Рақымғали
Құл-Мұхамед пен «Tasgroup»
компаниясының басқарушысы Дулат Тастекеев тағайындаған сыйақыларымен марапатталды.
Аламан айтысқа қатысушылардың өнерін Талант Арынғали,
Саят Қамшыгер, Ләззат Игісін сынды танымал ақындар бағалап, жыр
додасына қазылық жасады.
Осы орайда айта кетейік, өнер
сайысының жоғары деңгейде
өтуіне Қыздар университетінің
Филология институтының қосқан
үлесі мол. Институт директоры
Тыныштық Ермекованың айтуынша, хәкім мерейтойына арналған
өнер жарысының мақсаты – Абай
мұралары арқылы ұлт әдебиетінің
табыстарын және тәуелсіздік жылдары қол жеткен жетістіктерді
дәріптеу.
qazaquni.kz

Республикалық «Қазақ үні»
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мезгілсіз қайтыс болуына байланыс ты қайғысына ортақтасып,
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