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ҚАҢТАР

ҚАСІРЕТІНДЕ

КЕНЕ

ХАННЫҢ КЕГІ
– Кенесары ханнан айырылып
қалдық.
– Не дейд?!. – Жыртиған шегір
көзі бағжаң етті.
– Хан басына тігілген ақшаға
бола Орманбет, Жантай,
Төрегелді, Жанғараш манаптар
арысымызға ажал құштырған...
Тәнекенің басы салбырап түсіп
кетті. Үйде тыныштық орнады.
Сәлден соң саудагердің бір сарынды үні қайта жалғасты.

8-9
бет

АУЫР ҚЫЛМЫС
ЖАСАМАҒАНДАР
БОСАТЫЛСЫН

Бізге қамауға алынғандардың туыстарынан олардың істерін
әділ қарауды және жазықсыздарды босатуды сұраған 70-тен
астам арыз түсті. Одан басқа әлеуметтік желіде жариялаған
жеке телефоныма да күніне ондаған арыз шағымдар түсуде.
Өсіріп, жеткізіп, енді қызығын көремін деп отырған балаларынан айырылып, түрменің табалдырығын тоздырып, ешкімнен
пана таба алмай жүрген аналардың ащы зарын ешбір брифингтен ешқандай министр жеткізе алмайды.

5

бет

ҚЫМБАТШЫЛЫҚТЫҢ
САЛДАРЫМЕН ЕМЕС,
СЕБЕБІМЕН КҮРЕСУ КЕРЕК

Тәуелсіздік алып, егеменді ел атанғалы, нарық деген экономикалық қатынастарға
көшкелі Қазақстан халқы қымбатшылықтан көз ашқан емес. Доллардың бағамы
көтерілсе де, жанар-жағармай қымбаттаса да, мұнайдың бағасы бір көтеріліп,
бір түссе де, тіпті зейнетақы мен жалақыға қосылса да халық тұтынатын тауарлар
бағасы аспандап шыға келеді.

КТО ОРГАНИЗОВАЛ ЗАХВАТ
АЭРОПОРТА АЛМАТЫ?
7

бет

До сих нет предварительной официальной информации и данных о
том, кто же организовал и провел сложную, масштабную и четко скоординированную операцию государственного переворота, кто является исполнителям, кто и как захватил аэропорт Алматы, кто подготовил
боевиков, «торпед», агитаторов и т.д. Хотя президент Касым-Жомарт
Токаев сказал о международных террористах, мы не знаем, откуда они
прибыли и сколько их было.

3
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ҚАЙСАР МІНЕЗДІ

ҚОСЖАН

Табасың жанның сен емін,
Туысқан жұртым, кең елім...
Алғашқы жырым сен едің
Өзіңсің соңғы өлеңім.
Күншуақ төктің көңілге,
Сиыңның бәрін қош алам ....
Мейманың шықсын төріңе,
Жарайды маған босағаң.

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

16
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Жазылу индексі – 65380

2 Aqparat

№6 (980) 14.02.2022 jyl

ҮКІМЕТТІҢ БАСТЫ МІНДЕТІ –
ХАЛЫҚТЫҢ ӘЛ-АУҚАТЫН ЖАҚСАРТУ
Президент Қасым-Жомарт
Тоқаевтың төрағалығымен
бейнебайланыс режимінде
Үкіметтің кеңейтілген отырысы өтті. Мемлекет басшысы
жиында сөйлеген сөзінде
еліміздің былтырғы әлеуметтікэкономикалық дамуын
қорытындылап, түрлі салалар
бойынша алда атқарылуға тиісті
істерге тоқталды.
– Қазір Үкіметтің басты міндеті
– халықтың әл-ауқатын арттыру, азаматтардың табысындағы
алшақтықты азайту және еңбек етуге
қолайлы жұмыс орындарын ашу.
Бәріміз елдің игілігі үшін қызмет етуге тиіспіз, – деді Мемлекет басшысы.
Президенттің пікірінше, халықтың
табысын арттыру және теңсіздікті
азайту басым міндеттің бірі. Қазір 1
миллионға жуық адамның табысы
ең төменгі күнкөріс деңгейіне де
жетпейді. Сондықтан, халықтың
табысын арттыруға арналған
бағдарламаны шұғыл әзірлеуді
тапсырды. Мемлекет басшысы
инфляцияны ауыздықтау мәселесіне
де тоқталды. Сауда-саттықтағы
тиімсіз делдалдыққа тоқтау салатын кез келгенін, мысалы
ретінде Алматыдағы «Алтын орда»
базарының пайдакүнемдер үшін
нағыз майшелпекке айналғанын
айтты. Қ.Тоқаевтың айтуынша,

Еркін экономикалық аймақтардың
көпшілігі инвестиция әкелуде
тиімсіз болған. Соңғы үш жылда
еркін экономикалық аймақтарда
өндірілген тауар көлемі ішкі жалпы
өнімнің 1,5 пайызынан аспапты.
Осы мәселені реттеу мақсатында
Үкіметке бір айдың ішінде заңға
өзгеріс енгізуден бастап, барлық
қажетті шараны қабылдауға, соның
ішінде іштен және сырттан инвестор
тартуға тапсырма берді. Мемлекет
басшысы кеден бекеттеріндегі
қордаланған мәселелерді де жедел шешу қажеттігін ескертті.
Кеден былыққа белінен батқан.
Қытайдың статистикасы мен біздегі
көрсеткіштің айырмасы 5,7 миллиард доллар болған. Демек мемлекетке қомақты қаржы түспей қалған.
Осыған қатысты 10 күннің ішінде
нақты әрі толық жауап беруді талап

етті Қасым-Жомарт Тоқаев.
Отырыс барысында агроөнер
кәсіп кешенін дамыту мәселесіне
баса мән берілді. Президент соңғы
5 жылда ауылшаруашылығын
дамыт уға 2 триллион теңгеден
астам қаражат бөлінсе де бұл салада
айтарлықтай өзгеріс болмағанын
ескертті. Соңғы жылдары Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл
агенттігі 960 қылмыстық іс тергеген.
Соның 54 пайызы субсид ияны
жымқыруға қатысты болған. Сонымен бірге елімізде ұрланғ ан
қаржыны шетелде жасыру жайы да
арнайы сөз болды. Бұған қатысты
«Үкіметке шетелге заңсыз шыға
рылған қаражаттарды және онда
сатып алынған активтерді елімізге
қайтару жөнінде ұсыныс әзірлеуге 2
ай уақыт беремін» – деді Президент.

«БАРЫС» БАЗАРЫНЫҢ
БЫЛЫҒЫ АШЫЛДЫ

«БАҚ ОРДА» МА,
«ШУ ОРДА» МА?
Алматыдағы «Бақ Орда» сауда орталығының кәсіпкерлері
наразылыққа шығып, шу көтерді.
Олар басшылықтың жалдау ақысын
бірден екі есе көтерген шешіміне
қарсы. Автобөлшек саудасымен айналысатындар салықты көтеру – шағын
кәсіпкерлікті тұншықтыру дейді.
Кәсіпкерлер сауда орындарының әрбір
шаршы метріне бұған дейін 2 мың теңгеден
төлеп келген. Әкімшіліктің қараптан-қарап
бағаны бірден екі есе көтеріп жіберген
хатын көргенде халықтың төбесіне жай
түскендей болыпты. Кәсіпкерлердің басым
көпшілігі автобөлшектерді сатады. «Сауда
жоқ. Әкімшілік жалға алуды көтеріп жатыр.
Бұрын шаршы метріне 2 мыңнан төлесек,
қазір 4 мыңнан дейді. Мына екі дүкен үшін
айына 150 мың төлеп отырғанбыз. Оның
өзін әрең шығаратынбыз. Қазір 300 мыңды
енді қалай төлейтінімді білмеймін» – дейді
кәсіпкер Баян Рақымова.
«Бақ Орда» сауда орталығының басшысы
Зәуре Сапажанова бұны жұмысшылардың
айлығын көтеру үшін жасалған шара деп
ақталды. Негізінен бұл мәселені «Бақ
Орданың» иесі шешетіні белгілі. Бірақ оны
көрудің өзі оңай емес, енді кәсіпкерлер
құрылтайшының келуін тағы екі апта
күтуіне тура келеді екен. Ашынған саудагерлер мәселе шешілмесе, Президентке
хат жазып, шағын кәсіпкерлерді қанауды
тоқтатуды сұрамақшы. Ал, бұл мәселе
Президенттің назарына іліксе оның иесіне
алғыс айтпасы белгілі. «Бақ Орданың»
басынан бұлт үйіріле бастаған секілді.
Оған өздерінің тойымсыздығы тікелей
себеп болып отыр.

Күні кеше ғана Қ.Тоқаев
екі бірдей әкімге
әйгілі «Алтын орда»
базарындағы былықты
реттеуді тапсырғаны
белгілі. Ал Алматыдағы
«Барыс» көтерме
базарының саудагерлері
бассыздықты өздері реттеуге кірісті.
Мұндағы мыңнан аса сатушы базардағы монополияға
қарсы. Кәсіпкерлерді бір
ғана фирманың ұсынған тауарларын алуға мәжбүрлеп
келіпті. «Азық-түлік құнының
шарықтауына негізгі себеп те
осы», – дейді ашулы саудагерлер. Ел арасында «оптовка»
аталып кеткен көтерме сауда
кешеніндегі саудагерлер қазір
монополистің ықпалынан
шыға алмай қалған.Өйткені

базарды билеп-төстеген компания көңіліне жақпаған өнім
өндірушілерді маңайына жуытпайтын көрінеді.
Былықты тізбелеген
жұрт базар әкімшілігі тарапынан «себепсіз айыппұл
мен ақша жинаудан көз ашпаймыз» дейді. Саудагерлер
мемлекетке кететін салықты
әлдекімдердің қалтасына
төлеп келгенін айтады. Ал
сауда кешенінде монополияға
айналған «Либертекс» ЖШС
компаниясы кәсіпкерлерге
өзі ұсынған өнімдерді ғана
сатып алуға мәжбүрлейді
екен. «Фабрикадан мында
алып келіп тікелей өзіміз
сата алмаймыз. Өйткені олар
өздері алып келіп, үстіне ақша
қосады. Соған сәйкес баға
қымбаттайды» -дейді қысым
көрген кәсіпкерлер.

ШЕТЕЛДІК ЖҰМЫС КҮШІ
КВОТАСЫ ҚЫСҚАРДЫ
Елімізге шетелдік жұмыс
күшін тартуға арналған
квота 16% - ға, яғни
23 560 бірлікке дейін
қысқарды.
«Квотаны бөлу туралы»
ҚР Еңбек және халықты
әлеуметтік қорғау министрінің
2022 жылғы 18 қаңтардағы №17
бұйрығына өзгеріс енгізу туралы» бұйрық ағымдағы жылғы
4 ақпанда қабылданды, оған
сәйкес жергілікті атқарушы
органдар үшін республика
аумағында еңбек қызметін
жүзеге асыру үшін шетелдік
жұмыс күшін тартуға арналған
2022 жылға арналған квота 28

352-ден 23 560 бірлікке – 4 792
бірлікке (16%) қысқартылды.
Нәтижесінде 2022 жылы
шетелден жұмыс күшін
тартуға квота мынадай түрде
4 санатқа бөлінді: бірінші
санат бойынша 1 243 рұқсат
(басшылар және олардың
орынбасарлары), екінші санат бойынша 6 499 рұқсат
(құрылымдық бөлімшелердің
басшылары). Рұқсаттардың
негізгі бөлігі үшінші (мамандар) және төртінші (білікті
жұмысшылар) санаттарға
жатады – тиісінше 11 110
және 2 396 бірлік. Сондай-ақ
маусымдық жұмыстарға 2 312
адам тартылуы мүмкін.

www.qazaquni.kz

БЮДЖЕТ КІРІСІН
ҚАЛАЙ АРТТЫРУҒА БОЛАДЫ?
Сенатор Дәурен Әділбеков
Премьер-Министрі Әлихан
Смайыловтың атына
депутаттық сауал жолдады. Онда ол ел бюджетінің
кірістерін қалай арттыруға
болатындығы туралы ұсыныс
айтты.
Сенатор мұнай, газ және басқа
да пайдалы қазбаларды өндірумен
айналысатын компанияларға
салық мөлшерін арттыру бюджетке түсетін түсімдерді ұлғайтудың
бір тәсілі дейді. Қазір олардың
салық жүктемесі 8-9%-дан аспайды. Ал бұл іс жүзінде шикізаттық
емес секторда жұмыс істейтін
кәсіпкерлердің жүктемесіне тең.
Басқа елдерде орны толмайтын
табиғи қорлар үшін жер қойнауын
пайдаланушыларға салық салу
25%-ға дейін жетеді. Тау-кен
металлургия секторындағы
экономикалық жағдай қазір

дағдарысқа дейінгі деңгейге
оралды. Лондон түсті металдар
биржасының мәліметтері бойынша, өткен жылы алтынның бағасы
40,6%-ға, күміс – 71%-ға, темір рудасы – 110%-ға өсті, ал мыс үштен
бір есе қымбаттады. Сонымен
бірге осындай компаниялардың
кірісі де өсуде.
Сенатор шетелдіктерге
төленетін дивидендтерден
салық жинау жүйесін өзгертуді
ұсынды. Қазір Қазақстан резидент еместерді біздің елімізде
пайдалы қазбаны өндіру есебінен
алынған дивидендтердің бір
бөлігіне салық төлеткізбейді. Ал
дамушы елдердің көпшілігі резидент еместерді салық салудан босатпайды. Депутаттың пікірінше,
Қазақстан тауар биржаларында
жасалған мәмілелерді бақылаудан
босату жөніндегі жеңілдіктерді
алып тастау да бюджет кірісін
ұлғайтуы тиіс.

МӘЖІЛІСМЕНДЕР ҰЛТТЫҚ БАНКТІ
АЛЫПСАТАР ДЕП АТАДЫ
Ұлттық банктің
интервенцияларға жұмсаған
ақшасы денсаулық сақтау
және білім министрліктерінің
шығындарымен тең
екен. Мәжілісмендер
еліміздің орталық банкін
алыпсатарлықпен айналысады деп айыптады.
Еркін айналымға жіберілген
ақша мемлекет резервісінен
алынғаны және оған ведомство
ның көз жұма қарап үндемейтіні
депутаттардың ашуына тиді.
«Елімізге резервтер елдің
қажеттілігі үшін, жеткілікті импорт көлемін қамтамасыз ету
және сыртқы қарыздар бойынша
төлемдерге кепілдік беру үшін
қажет. Осының өзі валюта бағамын
тұрақтандыратын мықты фактор.
Өкінішке қарай, біздегі теңге
бағамының тұрақтылығы оның
тұрақты құлдырауын ғана білдіреді.
Ұлттық банктің сөзі мен ісі арасында қайшылық көп. Еркін
нарық бағамын декларациялай

отырып, кімнің пайдасына екені
белгісіз, белсенді түрде интервенциялар жүргізеді. Ұлттық банктің
орындауындағы еркін құбылмалы
бағам елес сияқты, бәрі ол жөнінде
айтады, бірақ оны ешкім өз көзімен
көрмейді» – деді Мәжіліс депутаты
Аманжан Жамалов.
Депутаттардың ойында
негіз де жоқ емес. Біздің қаржы
мекемелері шынында қадаға
лаусыз қалған. Иесі мықты
жекеменшік банктерге бақылау
жасау оңай емес. Қаржы саласын реттеушілердің бірі болып табылатын Ұлттық банк
мәжілісмендердің айыптауына
не деп жауап береді екен?..

СУ ТАСҚЫНЫНАН ЗАРДАП ШЕККЕНДЕР
БАСПАНА СҰРАЙДЫ
Ақтөбеде су тасқынынан
зардап шеккендер әлі күнге
дейін баспаналарын ала
алмай жүр. Бес жыл бұрын
қызыл судың астында
қалған екі ауылды жаппай
көшіру жоспарланған және
шенеуніктер жаңа үй салып
береміз деп уәде берген. Бірақ
содан бері салынған баспана
да, бөлінген ақша да жоқ.
Ақтөбе шетіндегі Вохр мен
Махамбет ауылы тұрғындары үйдің
суреті салынған қағазды бес жылдан
бері көзінің қарашығындай сақтап
жүр. Кезінде аймақты басқарған
Бердібек Сапарбаев тасқыннан
зардап шеккен жұртқа жұбату айтуға
келгенде таратып, дәп осындай
үй салып береміз деп уәде етіпті.
«Сапарбаев бізге әкеліп берді, осындай бір-бір үйді. Иә, әйтеуір қағаз
үйіміз бар, былай үйіміз болмаса
да. Енді суретке қарап, анда-санда
көңілімізді жұбатамыз» – дейді Вохр
ауылы тұрғыны Мұңлық Әлжанова
КТК арнасына берген сұхбатында.

Тұрғындар кеткен әкім тұрмақ,
қазіргі әкімнен де қайыр жоқ деп
ашынады. Бар бітіргендері жайдақ
жер учаскесін бөліп берген. Басында су жаңа үй салып береміз
дегендер, кейін баспананы өздерің
тұрғызып алыңдар деп қолын бірақ сілтепті. Өйткені құрылысқа
қаржы жоқ екен. Тасқыннан зардап
шеккен 400-ге жуық шаңыраққа
үй салуға 5 миллиардтай қаржы
керек. Енді ақтөбеліктер жаңа
тағайындалған үкімет басшысына
үміт артып отыр.
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Qumsaǵat
Тәуелсіздік алып, егеменді
ел атанғалы, нарық деген
экономикалық қатынастарға
көшкелі Қазақстан халқы
қымбатшылықтан көз ашқан
емес. Доллардың бағамы
көтерілсе де, жанар-жағармай
қымбаттаса да, мұнайдың
бағасы бір көтеріліп, бір
түссе де, тіпті зейнетақы мен
жалақы қосылса да халық
тұтынатын тауарлар бағасы
аспандап шыға келеді. Ең
бастысы, нарық заңында
жазылғандай бағаның қайта
төмен түскен кезі болмапты.
Сонда қазаққа тап болған бұл
қандай нарық? Қарапайым
халық соған түсінбей әлек...

№6 (980) 14.02.2022 jyl
жаппай қымбатшылықтың мықтап
орныққан салдарымен ғана күресу.
Ашыққан халық көшеге шығып
кетпес үшін, алаңдарда айқайлап
өздерінің мазасын алмасын деп
жасалып отырған айла-тәсілдің бірі
деп баға беруге болады. Өйткені,
5000 тонна азық-түлікпен бүкіл
қаланы жыл бойы асырай алмайтынымыз бес жастағы балаға да
түсінікті нәрсе. Азық-түлік қорын
жасауға мемлекеттен қаржы бөлінеді.
Яғни, халықтың ақшасы жұмсалады.
Сонда тұтынушылар қалай арзан
азық-түлікпен қамтамасыз етілді
деп айта аламыз? Түптеп келгенде ол тағы да өз ақшасына алып
жатыр емес пе? Олай болса оны
түпкілікті шешудің басқа жолда-

мамандар шығып бәрін тып-типыл
етті. Одан қалды құнарлы жерлерді
билік басындағылар мен соның
айналасындағылар жекешелендіріп
алып, қарапайым адамдарды қу
тақырда қалдырды. Тіпті, бұрынғы
президентіміз айтқандай, шаруаны
асырайтын, байлы-бақуатты ететін
екі сиырын бағатын жер таппай
қалды.
Ауылды дамыту керектігі туралы әр жылдарда әлсін-әлсін сөз
болғанмен нақты ештеңе істелген
жоқ. Бөлінген қаржылар желге
ұшты, жолай тоналды. Амалының
таусылғанынан болар, үлкен бір
жиында сол кездегі президентіміз
Нұрсұлтан Назарбаев «Америкада елдің екі-ақ проценті ауыл-

www.qazaquni.kz

да келмейді. Бағаны нарық реттейді
дегені сыныққа айтар сылтау ғана.
Нарықтың өзі адамға қызмет ету
керек, сондықтан оны реттейтін
де адам болуға тиісті. Халық аштан
қырылып жатса да «нарық біледі»
деп қарап отыруымыз керек пе? Бұл
санаға сиымсыз сылтау.
Мықты экономист, белгілі саясаткер болмасақ та биліктегілердің
есіне тағы бір сала өтейік. Ақыл
айтудан аулақпыз, экономика
заңдылықтарын олар бізден жақсы
білуге тиісті. Бұл туралы бұрындар
да талай рет жазған болатынбыз.
Бірақ жоғарыда отырғандар құлағына
қыстырған емес. Жаңа Қазақстан
құрғалы жатқанда шенеуініктердің
шел басқан көздері ашылып, керең

ҚЫМБАТШЫЛЫҚТЫҢ
САЛДАРЫМЕН ЕМЕС,
СЕБЕБІМЕН КҮРЕСУ КЕРЕК
Біздің елімізде қымбатшылықпен
күрес ертегідегі жеті басты
айдаһармен айқасқаннан да бетер
болып кетті. Осыған қатысты неше
түрлі мемлекеттік бағдарламалар
қабылдағанмен нәтиже – нөл.
Отыз жылда қымбатшылық атты
айдаһардың жеті емес, жеті жүз басын
шауып тастайтындай уақыт болды.
Қымбатшылық шеруі жалғасып
келеді. Сиыр еті 2020 жылы келісі
1940 теңге болса, 2021 жылы – 2234
теңге, қой еті сәйкесінше 1970-ден
2399 теңгеге, жылқы еті 2240-тан
2557 теңгеге көтерілген. Жұмыртқа
бір жылда 18, қант 26, сұйық май
бірден 61 пайызға қымбаттаған. Өзге
азық түрлерінде де бағаның өсуі анық
байқалады. Тауар қымбатшылығына
тікелей әсер ететін дизель бағасы –
24, бензин – 16, сұйытылған газ – 17
пайызға көтерілген. Сөйтіп инфляция өткен жылы 9 пайызға жетіп
барған. Бұл былтырғы жылға қатысты
үкімет жариялаған ресми дерек,
ал шын мәнінде бұл көрсеткіштер
әлдеқайда жоғары.
Жақында Атырауда әлеуметтік
маңызы бар азық-түлік тауарларының
бағасын тұрақтандыруға 1 млрд. 35
млн. теңге жұмсалғаны жарияланды.
Қаладағы тұрақтандыру қорының
қоймасында 216 тонна азық-түлік,
2 379 тонна ауыл шаруашылығы
өнімдері бар екен. Қаланың 39 сауда нүктесінде азық-түліктер нарық
бағасынан 33%-ға төмен бағамен
сатылып жатқан көрінеді. Мәселен,
бірінші сұрыпты ұннан пісірілген
нан бағасы – 80-82 теңге. Ал, сиыр
еті – 1853, он жұмыртқа – 360, картоп – 185, пияз – 80, сәбіз – 145,
қырыққабат – 125, қызылша бағасы
170 теңге тұрады екен. Мұнан басқа
да өңірлерде мемлекеттің қаржылай
қолдауымен жылда осындай шаралар
өтетінін білеміз.
Солай-ақ болсын делік. Қиналған
қарапайым халыққа көмектесіп
жатқандары дұрыс. Сонда олар бұл
көмектерін қашанға дейін көрсетпек?
Бұндай бағдарлама біздің елімізге
кіргізілгелі ондаған жылдар болды.
Содан халықтың тұрмысы түзеліп
кетті ме? Жоқ! Азық-түліктің тұрақты
қорын жасап, жүздеген шаралар
ұйымдастырдық деген әкімдіктердің
есебі апта сайын жарияланғанмен
олар қарапайым халықты арзан
азық-түлікпен толықтай қамтамасыз
ете алмады. Ол тіпті мүмкін де
емес. Бұл уақытша ғана шара. Турасын айтсақ, елімізді жайлаған

рын неге қарастырмайды үкіметте
отырған біліктілер? Өздерінің миы
жетпесе халықтан неге сұрамайды?
Халық арасында небір мамандар
бар ақыл-кеңес бере алатын. Сол
жоғарыда отырғандардың біразы
«Болашақ» бағдарламасымен шетелде оқып келгендер емес пе?!
Қайда алған білімдері, неге соны
қолданбайды? Сол үшін мемлекеттің
қыруар қаржысы жұмсалды. Егер
одан нәтиже болмаса оларды неге шетелге жіберіп оқытамыз? Оның көбісі
лауазымдылардың және солардың
таныстарының, туыстарының балалары. Бұл босқа ақша шашу,
жемқорлыққа жол ашу. Сондықтан,
бұл бағдарламаны жабу керек. Оның
орнына өзіміздің оқу орындарын
дамытып, мамандарды өз елімізде
дайындаған ұтымды. Мамандарды
босқа оқыта бермей сұранысқа
ие салаға қарай бейімдеу қажет.
Қазір бізде екінің бірі экономист,
заңгер. Қайда сол экономистер? Неге
еліміздің экономикасын дамытуға
сол білімдерін қолданбайды?
Біз алдымен аграрлы елміз.
Егін егіп, мал өсіруге жер мен
суымыз жеткілікті. Ол жағынан
Жаратқан иемізге айтар арызымыз жоқ. Сондықтан, азық-түлік
жағынан ешқандай таршылық
көрмеуге тиістіміз. Сол мүмкіндікті
пайдалана алмай келеміз. Неге?
Өйткені, билік тарапынан соған
деген шынайы ниет жоқ. Атышулы
жекешелендіру кезінен бастап аш
бөрідей талап, ауылдың тас-талқанын
шығардық. Миллиондаған мал мен
ауыл шаруашылығы саласындағы
техника атаулы талан-таражға түсті.
Ұстағанның қолында, тістегеннің аузында кетті. Әрине, қарапайым халық
емес, сол баяғы қолында билігі барлар
еншілеп алды. Ауылды тұралатып
алып, одан кейін үш жылды «ауыл
жылы» деп атап, аталмыш салаға
қомақты қаржы жұмсалды. Одан
ауылға үш жылда үш теңге де жеткен
жоқ. Тағы да сол жемқорлардың
жемсауына түсті.
Қазақта «Алтын, күміс – тас
екен, арпа, бидай – ас екен» деген
мақал бар. Халыққа алдымен тамақ
керек, онсыз тіршілік болмайды. Ол
үшін ауыл шаруашылығын көтеріп,
ауылдарды жан-жақты дамыту қажет.
Бізде бәрі керісінше болды, әлі де
солай. Бір қызығы, жекешелендіру
науқанында ауылдарды жабу
үшін ресми түрде «ликвидатор»
(қазақшасы – құрту, жою) деген

да тұрады» деп жұбатқаны бар.
Сонда ол Қазақстанды Америкамен салыстырғаны ма? Америка
қайда, біз қайдамыз? Қағаз жүзінде
әлемдегі дамыған елу елді басып
озып, отыздықтың ортасына кірмек
болғанмен, шын мәнінде сол елу
елдің шаңына да ілесе алмай келе
жатқанымыз жасырын емес. Дамыған
елдің қатарына кіру үшін елдегі
халық тұтынатын тауарлардың,
оның ішінде азық-түліктің де кем
дегенде 80-85 пайызын өз елімізде
өндіріп шығаруымыз қажет. Сонда
ғана біз шетелге тәуелсіз, дамыған
елге ұқсайтын боламыз. Ал бізде
«импортқа тәуелсіздік», «экономиканы әртараптандыру» деген атышулы
бағдарламаларымыз тек сөз жүзінде
ғана қалып отыр.
Әңгімемізді алдымен ауылға
қарай бұруымыздың себебі ауыл
шаруашылығы халқымызды асырайтын, адамға аса қажет азықтүлікті өндіретін ең негізгі сала
болып табылады. Шынын айтсақ,
ата-бабаларымыздан жеткен егін
және мал шаруашылығын сақтап
қала алмадық. Дамыған 21 ғасырда
өмір сүріп отырмыз деп кеудемізді
қаққанмен, бұл сала бойынша даласында малы мыңғырған арғы
ғасырларды айтпағанда, бертінгі
кеңестер кезінде миллиард пұт астық
өндіріп, бұрынғы алып одақты етпен
қамтамасыз еткен аталарымыздың,
әке-ағаларымыздың қолына су
құюға жарамай қалдық. Бұдан кейін
халыққа қол жетімді, арзан азықтүлік қайдан келсін? Бағаны нарық
реттейді деп жайбарақат отырған
билік ол туралы ойланбайтын да
сияқты, дәлірек айтсақ ойланғысы

құлақтары еститін болған шығар деген үмітпен соның бәрін қайталауға
тура келіп отыр.
Қандай өнім болса да әлемдік
заңдылық бойынша оның «өзіндік
құны» деген түсінік бар. Ол тауардың
нақты бағасын анықтайды. Оған
шикізатқа, материалға, оны өндіретін
құрылғыларға кеткен шығын,
жұмысшыларға берілетін жалақы
мен салықтық төлемдер кіреді. Содан кейін барып тауардың сапасына,
сұранысына, жеткізілуіне, сатылуына
байланысты қосымша құндар пайда
болады. Кейінгілерінің тауардың
өзіндік құнына ешқандай қатысы
жоқ. Өйткені бір тауар бірнеше
қолдан өтіп қымбаттай беруі әбден
мүмкін. Оны делдалдық дамыған
біздегі тәжірибеден анық көруге
болады.
Сонымен бірінші кезектегі
шикізат пен материалдардан
бастайық. Оны біз шетелден сатып алып жатқан жоқпыз. Құдайға
шүкір, Қазақстанның жер асты
мен жер үсті байлықтары жетерлік.
Құрылғыларды сатып алсақ та ол
пайдалану барысында өзін жүз,
тіпті мың есе ақтайды, оны күнде,
тіпті жыл сайын сатып алып жатқан
жоқпыз. Екінші, жұмысшы күшіне
төленетін біздегі жалақының
жағдайын өздеріңіз білесіздер. Тас
жарып, жер қопарса да айлықтары
күнделікті тұрмысына әзер жетеді.
Үшінші, мемлекетке төленетін
салықты жа жетістіріп жатқан жоқ.
Әбден байығандар мен билікке
қатысы барлар салықты мүлдем
төлемейтіні туралы ақпараттар жетіп
артылады. Салық қызметкерлері
оларға салық төле демек түгіл, қасына

жолай алмайды. Жоласа өз бас
тарына бәле тілеп алады. Сонда
жаңағы өндірістен түскен қыруар
пайда қайда кетіп жатыр? Әрине,
кәсіп иесінің қалтасына. Бұл жерде
кәсіпкердің, қәзіргі сәнмен айтқанда
бизнесменнің кім екеніне байланыс
ты. Кәсіпкерлердің бәрін қаралауға
болмайды. Адал кәсіпкерлер
заңға сәйкес жұмыс істейді. Олар
көбінесе шағын және орта бизнес
саласындағылар. Ал ірі кәсіпорындар
мен маңызды саланы иемденген
олигархтар заңға түкіріп қойыпты.
Бағаны есепсіз көтеретін де солар.
Өйткені, оларға байыған үстіне баи
түсу керек, арандары ашылып кеткен.
Ешкімнен қорықпайды, олардың
тірегі мықты, жоғарыда отырған
қолдаушылары бар. Дәлірек айтсақ
осы бизнес жоғарыда отырғандардікі
болуы ғажап емес. Көп жағдайда
солай болып келеді. Миллиондаған
айлығына қоса көлеңкелі бизнесінен
орасан көп пайда тауып отырған
жоғарыдағы мықтылар осыдан
кейін қалайша «Бағаны еріксіз,
есепсіз көтермеңдер!» деп айта
алады? Президент Қ.Тоқаев ел
байлығы 162 адамның қолында
шоғырланғанын босқа айтқан жоқ.
Елімізді отыз жыл басқарған бұрынғы
президентіміздің туыстары мен
соның айналасындағылардың есепсіз
байығаны осыған нақты дәлел. Содан барып «Бағаны нарық реттейді»
дегенді тоты құсша қайталаудан
танбайды. Егер сол биліктегілердің
айлығы отбасын асырауға жетпей
жатса алаңға алдымен шығып айғайға
басар еді. Қазіргі түрлі деңгейдегі
лауазымдылардың басым бөлігі
қалтасы қалың, бұрынғы ірі кәсіптің
иелері немесе кем дегенде аудан
әкімі қызметін атқарып, бюджет
қаржысының қызығын көргендер
болып келеді. Сенбесеңіздер олардың
өмірбаяны мен еңбек өтіліне үңіліп
көріңіздер.
Қымбатшылық құрсауынан
қалай құтылуға болады? Алдымен
жоғарыдан бастап төменге дейін
жайлаған жемқорлықты жою керек.
Қоғамның дамуына бірінші кедергі
– жемқорлық. Жемқорлықты жою
күрделі мәселе, оны біз отыз жыл
бойы шеше алмай келеміз. Жерде
жатқан жемқорлықтың жібінің бір
ұшын тартып көрсеңіз, екінші ұшы
жоғары жақтан бір-ақ шығады. Ірі
кәсіпорын иелері монополистерге
айналған. Олар өздерінен басқаның
өндірісін тұншықтыруға тырысады.
Ол үшін салық, полиция сияқты
мемлекеттік құзырлы органдарды
да пайдаланады. Құзырлы орындар
көрінгенді тыңдай бермейді, қолында
билігі барларға ғана бағынады. Жанжақтан қысым көрген қатардағы
кәсіпкер ақыры кәсібін жабуға немесе
мықтыларға пара беруге, тапқан пайдасын бөлісуге мәжбүр болады. Бір
сөзбен айтқанда, бизнесте әділ бәсеке
жоқ. Ал монополистер одан кейін
білгенін істейді, бағаны қажетінше
көтереді. Оған қоса қаржы жымқыру
үшін өздерінің көптеген еншілес
компанияларын ашып қойған.
Ұрланған ақшаны оффшор арқылы
сыртқа шығарады. Яғни халықтың
қаржысы шетелдіктерге жұмыс
істеп жатыр деген сөз. Нәтижесінде
қымбатшылық орнап, қарапайым
халық зардап шегеді. Оның соңы
халықты алаңға шығарады.
Осының бәрін қолда бар заңдарға
сәйкес кім реттеу керек? Әрине,
атқарушы билік. Жемқорлықты
түбегейлі жеңу қиын, бірақ отыз
жылда заңды қатайтып, онымен шынайы күрескенде белгілі бір деңгейде
тәртіп орнатуға болар еді. Өкініштісі,
алдында айтқанымыздай оған деген
билік тарапынан шынайы ниет жоқ.
Шынайы ниет жоқ жерде ешқандай
істің нәтижесі болмайтыны белгілі.
Зейнолла АБАЖАН
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КӘСІБИ ФУТБОЛ КЛУБТАРЫ
ЖЕКЕШЕЛЕНУДЕ
ҚР Парламенті Мәжілісі депутаты, «Ақ жол» фракциясы мүшесі
Қазыбек Иса еліміздегі миллиардтар бөлініп отырған футболдың
дамуы нәтижесіз, мүшкіл халде
қалып келе жатқаны туралы ҚР
Премьер-Министрінің орынбасары Е.Тоғжановқа «ХАЛЫҚ
ҚАРЖЫСЫН ФУТБОЛҒА
ӘЛЕМГЕ МАСҚАРА БОЛУ ҮШІН
ҚҰЙЫП ОТЫРМЫЗ БА?!» атты
депутаттық сауал жасаған болатын.
Айта кету керек, депутаттық
сауал 14- қарашада 2022 жылғы
футболдан әлем чемпионатына іріктеуде Қазақстан ұлттық
командасының Франция командасынан 8:0 болып, футбол
тарихындағы масқара есеппен
ойсырай жеңіліп, елдің қатты
наразылығына ұшырап, қоғамда
резонанс тудырғанда жасалған еді.
Депутаттық сауал да қоғамда
резонанс тудырды. Әлеуметтік
желілерде рекордтық деңгейде
тарады. Қолдау пікірлердің көптігі
сонша, есебі жоқ.
Ол депутаттық сауалдың
қысқаша түйіндері мынадай:
- Халық қазынасы қазақ футболшысын дамытуға емес, шетел
футболшысын байытуға жұмсалып
жатыр!?
- Миллиардтар алып отырған
қазақ футболында гол жоқ! Ал
ауылдарда қаржы тапшылығынан
жол жоқ!
- Нәтижесіз футболға бөлінген
133 млрдқа кемінде 133 мектеп
салуға болар еді…
- Гол салмайтын, тек халық
қазынасына қол салатын, қол
салғанда мол салатын футболға
миллиардттарды босқа шашуды
тоқтататын уақыт жетті! - деген
өткір сұрақтар көтерілген болатын.
Бұл депутаттық сауалымызға
Үкіметтен жауап кешігіп жетті.
Заңда белгіленген мерзім бір ай
болғанда «Ақ жолдың» депутаттық
сауалы бойынша футбол бюджеті
қайта қаралып жатқаны жөнінде,
толық есептеліп біткенде жауап
берілетіні туралы ескертпе келген
еді.
Енді міне, ҚР Премьер-Ми
нистрінің орынбасары Е.Тоғ
жановтың толық жауабын жариялап отырмыз.
Құрметті депутаттар!
Кәсіби футболды дамыту
мәселелеріне қатысты сауалда
рыңызды қарап, келесіні хабарлаймыз.
Кәсіби футбол клубтарын
жекешелендіру туралы
Елімізде 49 кәсіби футбол клубы бар, олардың 14 Премьер лигада, 12 Бірінші лигада, 23 Екінші
лигада өнер көрсетеді.
Қазіргі уақытта мемлекетке
түсетін ауыртпашылықты азайту
мақсатында жергілікті атқарушы
органдар кәсіби футбол клубтарын
жекешелендіру немесе сенімгерлік
басқаруға беру жұмыстары
жүргізілуде.
Атап айтқанда «Шахтер»
(Қарағанды обл.) және «Қайсар»
(Қызылорда обл.), «Ордабасы»
(Шымкент қ.) футбол клубтары
сенімгерлік басқаруға беріліп,
«Тобыл» футбол клубы (Қостанай
обл.) жекешелендірілді.
Сонымен қатар, Ақмола
облысының әкімдігі «Оқжетпес»
футбол клубын 2023 жылы жеке
меншікке өткізуді жоспарлап
отыр, ал Маңғыстау облысының
әкімдігі өзіне тиесілі кәсіби футбол клубтарын жекешелендіру
мәселесін пысықтауда.
Бұған қоса, бұқаралық және
балалар спортына жаңа серпін

ФУТБОЛ КЛУБТАРЫНАН
20,1 млрд. ҮНЕМДЕЛІП,
ФЕДЕРАЦИЯНЫ МЕМЛЕКЕТ
ҚАРЖЫЛАНДЫРМАЙТЫН БОЛДЫ
беру үшін былтырғы жылы кәсіби
спортты мемлекет есебінен
қаржыландырудың лимиттері
бекітілді (футбол клубтары үшін
лимиттің шекті мәні жылына 1,2
млрд теңге, басқа ойын спорт
түрлеріне 450 млн теңге).
Нәтижесінде кәсіби клубтардан 20,1 млрд теңге көле
міндегі қаражат мемлекеттік
спортт ық тапсырысқа, спорт
инфрақұрылымына, бұқаралық
спорттық іс-шараларға қайта
бағдарланды.
БАЛАЛАР ФУТБОЛЫН
ДАМЫТУ ТУРАЛЫ
Футбол еліміздегі ең танымал
спорт түрі болып табылады. Жалпы
спорттың бұл түрімен елімізде 875
мыңнан астам адам шұғылданады,
соның ішінде 503 мың адам
ауылдық жерлерде. Мемлекеттік
спорт мектептеріндегі (балалар мен жасөспірімдер спорт
мектептері, олимпиадалық резерв
даярлау орталықтарында, спортта дарынды балаларға арналған
спорт мектептерінде) 853 футбол
бөлімшесінде 34 мыңға жуық бала
айналысады.
Анықтама: Ақмола - 1776

Ақтөбе -1678, Атырау – 876, Алматы обл. - 2461, ШҚО – 2427, Жамбыл - 2448, БҚО - 422, Қарағанды 2330, Қызылорда - 1549, Қостанай
- 2774, Маңғыстау - 1590, Павлодар - 2428, СҚО - 1144, Түркістан 6399, Алматы қ. – 334, Нұр-Сұлтан
қ. – 582, Шымкент қ.– 2524.
2020 жылдан бастап
мемлекеттік спорттық тапсырыс шеңберінде кәсіби спорттық
клубтардан бағытталған қаражат
есебінен тегін футбол секцияларына 26 212 бала жазылды.
2012 жылдан бері кәсіби футбол клубтары жанында арнайы
орталықтар мен академиялар
құрылып жатыр. Бүгінгі күні
мұндай 17 орталықта 7-18 жас ара
лығындағы 6 954 бала жаттығады.
Қазақстан футбол федерациясы (бұдан әрі − Федерация) мен
Білім және ғылым министрлігі
«Ұлттық мектеп лигасы» және
«Футбол сабағы» жобаларын
бірлесіп іске асыруда. 2021 жылы
Ұлттық мектеп лигасының сайыстарына 6 мыңнан астам оқушы
қатысты. «Футбол сабағы»
жобасының шеңберінде 1000 орта
білім беру мектептерінде аптасына бір рет футболдан жаттығулар
ұйымдастырылады. Осы

бастаманың арқасында 600 мыңға
жуық бала футболмен айналысу
мүмкіндігіне ие болды. Федерация
оқу-жаттығу үрдісін қамтамасыз
ету мақсатында жобаға қатысатын
мектептерге 10 мың сапалы футбол
доптарын бөлді.
Сонымен бірге Федерацияның
бастамасымен былтыр әуесқой
футбол секциялары арасында ел
біріншілігі өтті. Оған 1,5 мың бала
жаттығатын 44 балалар командалары қатысты. Спорт мектептерінде,
орталықтар мен академияларда
жаттығатын 13-17, 17-19 жастағы
балалар арасында дербес сайыстар
тұрақты түрде өткізіледі.
БАЛАЛАР БАПКЕРЛЕРІН
ДАЯРЛАУҒА ҚАТЫСТЫ
Қазіргі уақытта елімізде 40
жоғары оқу орнында «Дене шы
нықтыру және спорт» мамандығы
бойынша жаттықтырушы кадрлары даярланады.
Статистикалық деректер
негізінде қазіргі уақытта елімізде
футболдан 5 000-нан астам
жаттықтырушы бар. Олардың
ішіндегі 1072 жаттықтырушысы
балалар мен жасөспірімдер спорт
мектептерінде.

Сондай-ақ, УЕФА құрамына
кірген мемлекеттердің футбол
федерациялары оның «Жаттық
тырушылар конвенциясын»
қабылдап, міндетті түрде жаттық
тырушыларды дайындап, олардың
біліктілігін арттыруға тиіс.
Осыған орай, 2007 жылы
бапкерлерді дайындау үшін
техникалық орталық құрылып,
онда соңғы 14 жыл ішінде 1315
бапкер даярланды, соның ішінде
45 бапкер PRO лицензиясына,
224 − А лицензиясына, 20 − А Еlite
Youth лицензиясына, 235 − С лицензиясына, 243 − B лицензиясына
және 23 − B goalkeeper лицензиясына қол жеткізді.
Сонымен қатар, кәсіби
футбол клубтардың фитнесжаттықтырушылары, футбол
дәрігерлері, менеджерлер, скауттар, талдаушылар, футбол
алаңдарының агрономдары
мамандары арасында олардың
біліктілігін көтеру мақсатында
жүйелі түрде шетелдік мамандарды шақыру арқылы семинарлар
өткізіледі.
ТЕГІН ФУТБОЛ
АЛАҢДАРЫН САЛУҒА
ҚАТЫСТЫ
Қазіргі уақытта елімізде 316
толық көлемді футбол алаңы бар,
оның 221-і табиғи жабыны бар,
95-і жасанды және 1 894-і стандартты емес өлшемдегі футбол
алаңдары. Сонымен қатар, 10
өңірде 148 футбол манеждері бар.
Бұған қоса инфрақұрылыммен
халықты қамтамасыз ету мақ
сатында жергілікті бюджет және
бюджеттен тыс қаражат есебінен
шағын көлемді футбол алаңдары
салынуда.
ФУТБОЛ САЛАСЫН
ҚАРЖЫЛАНДЫРУ ТУРАЛЫ
Қазіргі уақытта кәсіби футбол клубтары бірнеше көзден
қаржыландырылады. Қаражаттың
негізгі бөлігі жергілікті бюджеттен
келіп түседі.
Жергілікті атқарушы орган
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дардың ақпаратына сәйкес 2020
жылы кәсіпқой командаларды
қамтамасыз етуге шамамен 28,6
млрд теңге бөлінді, ал 2022 жылы
16,9 млрд теңге қарастырылған.
«Астана» футбол клубы «Туризм және спорт индустриясын
қолдау қоры» корпоративтік қоры
есебінен қаржыландырылады.
2020 − 2021 жылдары аталған қор
елордалық ұжымға 20 млрд теңге
бөлді.
2021 жылы «Астана» футбол клубына бөлінген қаражат
көлемі 11 млрд теңгеден 9,4
млрд теңгеге дейін азайтылды.
2022 жылы шығындар одар әрі
қысқартылады.
Футболдан ұлттық құраманы
сапалы дайындау мақсатында
Ұлттық Олимпиада комитеті
Федерацияға 2018 − 2021 жылдары 195 млн теңге көлемде қолдау
көрсетті.
Кәсіпқой командалардан
бөлек Федерацияға «Туризм
және спорт индустриясын қолдау
қоры» корпоративтік қоры
тікелей қолдау көрсетеді. 2018 −
2021 жылдары футбол бірлестігіне
4,4 млрд теңге көлемінде қаражат
бағдарлады.
Аталған қаражат футболды дамыту мен насихаттауға, отандық
құраманың оқу-жаттығу процесін
жүзеге асыруға және халықаралық
іс-шараларға қатысу үшін пайдаланылды.
Даму стратегиясына сәйкес
2022 жылдан бастап Федерация
мемлекеттік қаржыландырудан
бас тартты.
Сонымен қатар, 2012 − 2021
жылдар аралығында УЕФА тарапынан клубтарды лицензиялау жүйесін, бұқаралық футбол бойынша УЕФА жарғысын,
УЕФА жаттықтырушылар конвенциясын, әйелдер мен балаларжасөспірімдер футболын дамыту
бағдарламаларын жүзеге асыруға,
УЕФА Ұлттар Лигасына қатысуға
және елордада Федерацияның
базасын салуға 30,5 млн евро
көлемінде қаражат бөлінді.
ҚР Премьер-Министрінің
орынбасары Е. Тоғжанов
КӨҢІЛДЕ
КӨП КҮМӘН БАР…
Үкімет басшысының орынбасары Ералы Тоғжановқа
толыққанды жауабына рахмет
айта отырып, көңілімізде күмәнді
ойлар қалғанын да жасырмаймыз.
1.»Футбол клубтары үшін
лимиттің шекті мәні жылына 1,2
млрд. теңге» дегені бұл қаржыны
үнемдеуге жатады ма? Себебі,
бұл лимит бұрыннан 1,2 млрдн.
теңгенің айналасы еді. Ал бізге
жеткен ақпарат бойынша мемлекет басшылығынан футбол
клубтарына бөлінетін қаржы
800 миллион теңгеден аспауы керек деген нұсқау болған.
«Ақ жолдың» шулы депутаттық
сауалынан кейін бұл мәселе
қайта көтеріліп, пысықталып,
нақтыланған.
2. «Футболмен 875 мыңнан
астам адам шұғылданады, соның
ішінде 503 мың адам ауылдық
жерлерде» деген мәлімет те
сенімді емес. Бұны қалай
санаған? Негізі, 100-110 х 6475 метр аралығындағы табиғи
шөпте ойналған ойынды футбол деп айтады. Бұндай алаң
тіпті Қазақстанның бас қаласы
Нұр-Сұлтанда да жоқ. Себебі
«Астана-Арена» табиғи емес,
жасанды алаң болғандықтан
стандартты футбол алаңына саналмайды. Мейлі, жасанды алаң
дегенге көнгеннің өзінде, 100-

110 х 64-75 метр аралығындағы
футбол алаңдары саусақпен
санарлықтай. (Жабық футбол
алаңдары туралы сөз қозғаудың
өзі ұят, 2-3 ғана болуы керек.
Ашық жатқан футбол алаңдары
қыстың аязды күндері 5 ай босқа
жататынын айтпай-ақ қояйық.
Сол себепті УЕФА-ға мүше елдер
ішіндегі Қазақстан ғана қыстың
күндері ойындарын тоқтатады).
Ал бұл өлшемнен кішкентай
футболды мини-футбол дейміз.
Мини-футболдың ойын шарттары мен өлшемдері футболға
сәйкес келмейді (мысалыға
мини-футболда оффсайд жоқ
секілді).
Қызықты дерек: Қазақстан
бойынша бюджеттен ең көп
қаржы бөлініп келген Астана
футбол клубы, қыстың күндері
5-6 ай бойы мини-футбол
мен футзал ойнайды. Тіпті
жаттығуларының көбі футзалда
өтеді. Себебі жабық футбол алаңы
жоқ. Ойланып көріңізші, полдың
паркеттің үстінде бутцымен қалай
жүгіреді? Футзалдағы доптың
өлшемі басқа, кішкентай болады. Салмағы ауыр болады. Ойын
ережелері мүлдем басқа. Аутты
қолмен лақтырмайды аяқпен
тебеді. Былайша айтқанда футзал
мүлде басқа спорт түрі. Астана
футбол клубында тіпті жабық
мини-футбол алаңы да жоқ. Айта
берсе, арман көп…
Енді осындай жыларман
жағдайда, 875 мың адам футболды қандай алаңда ойнайды екен
деген заңды сұрақ туады. Одан
бөлек, футбол: кәсіпқой және
әуесқой болып екіге бөлінеді.
Мысалыға, «Астана-Аренада»
жұмыстан кейін барып доп тебетін
мемлекеттік қызметкерлер көп.
Оларда футбол ойнағанға саналады ма? Бұл санға қарап,
байқауымша әр үйдің ауласында
доп тепкеннің бәрін есептеген
сияқты.
Ашық, жабық футбол алаңы
деп бөлмегеннің өзінде 30 жыл
ішінде Қазақстанда 2 стадион
ғана салынғанын жаздық. Қалған
стадиондардың бәрі Кеңес
одағынан қалған, жарамсыз стадиондар. Ракеткасы жоқ адам
теннис қалай ойнайды, қолғабы
жоқ адам қалай бокстасады? Сол
секілді футбол алаңы жоқ адам
қалай қай жерде футбол ойнайды?
Мектептерде футбол лигасы деп ауыз толтырып жазады.
Ол футбол емес, мини-футбол.
Тіпті жылдың 6 ай бойы футзалда
өтетінін білесіздер ме? Себебі
футбол алаңы жоқ.
3. «40 жоғары оқу орнында «Дене шынықтыру және
спорт мамандығы бойынша
жаттықтырушы кадрлары даярланады» – дейді жауапта.
Осының ішінде қаншасында
футбол жаттықтырушылары
даярланады? Бұлардың бәрі
футболдың ережелерін біледі
дегенге күмәніміз бар. Себебі
бұлар жаттықтырушылар емес,
Мектептегі «Дене шынықтыру»
пәнін жүргізуге даярланатын
мұғалімдер. Жаттықтырушы мен
мұғалім екі бөлек.
4. «Толық көлемді 221 табиғи
жабыны бар футбол алаңдары
бар»-дейді. Осының қаншасы
УЕФА сертификациясынан
өткен?
Міне, үкімет басшысы орын
бас ар ының жауабынан кейін
де көп сұрақтың жауапсыз
қалғанына куә болып отырмыз.
Футболға баса назар аудармай, көрген күніміз осы…
Қазыбек ИСА
«Қазақ үні»

www.qazaquni.kz

ҚАҢТАР ҚАСІРЕТІНДЕ

АУЫР ҚЫЛМЫС ЖАСАМАҒАНДАР БОСАТЫЛСЫН
Мәжіліс депутаты Берік Дүйсембинов «Ақ жол» демократиялық
партиясы парламенттік фракциясының атынан ҚР Бас прокуроры
Ғ.Нұрдәулетовке депутаттық сауал жолдап, Қаңтар қасіреті кезінде
ауыр қылмыстарға қатысы жоқ ұсталғандар босатылу керектігін
айтты.
Биылғы жылдың 4-5
ақпанында Мәжілістің бір топ
депутаттарымен Қазақстан
Республикасы Қылмыстықатқару кодексінің 32-бабы
негізінде қаңтар қырғынында
ұсталып, тергеу изоляторларына қамалған азаматтармен, олардың туыстарымен
кездестік.
Бізге қамауға алынған
дардың туыстарынан олардың
істерін әділ қарауды және
жазықсыздарды босатуды
сұраған 70-тен астам арыз
түсті. Одан басқа әлеуметтік
желіде жариялаған жеке телефоныма да күніне ондаған
арыз шағымдар түсуде. Өсіріп,
жеткізіп, енді қызығын көремін
деп отырған балаларынан айырылып, түрменің табалдырығын
тоздырып, ешкімнен пана
таба алмай жүрген аналардың
ащы зарын ешбір брифингтен
ешқандай министр жеткізе алмайды. Аналардың көз жасы
мен наласын өз көзімізбен
көріп, жұбатуға сөз таппадық.
Айта кетерлігі, ұсталғандардың
кейбіреулері жалпы топтың
толқынына ілесіп, заңсыз
әрекеттер жасағанын мойындап та отыр. Бүгінде олардың
көпшілігі өздерінің басқа
мақсатта пайдаланылғанын
түсініп, өкінуде. Ауыр
қылмыстар мен кісі өлтірулер
басталған кезде, алаңдағы
топты тастап қайтып кетпек болғаны, алайда, белгісіз
біреулер қарумен қорқытып,
оларды тәртіпсіздік пен тонауға
мәжбүрлеп, көпшілік арасынан

шығуға мүмкіндік бермегені
жайлы мысалдар да бар.
Біздің фракция 26-қаң
тардағы депутаттық сауалында бейбіт тұрғындарды
ғимараттарды қиратқан
бұзақылар мен кісі өлтірген
қанішерлерден ажыратуды
ұсынған болатын. Мемлекеттік
төңкеріс жасап, жүздеген
адамның өмірін қиғандар заң
талабына сай, қатаң жауап
кершілікке тартылуы тиіс.
Мемлекет басшысы
Қ.Тоқаев осы қиын уақ ытта
ел тағдыры үшін бар жауап
кершілікті өз мойнына алды.
Президенттің саяси ерікжігері мен батыл шешімінің
арқасында ғана Қазақстан
мемлекеттілігін сақтап, елінің
тыныштығын қорғап, адамдарды мал құрлы көрмей, бастарын кескен лаңкестердің
құрбанына айналмады. Әрине,
мұның бәріне құқық қорғау
органдары қалай жол берді
деген сұрақтар туындайды.
Бірақ, солардың қатарынан
содырлардың шабуылы кезінде
алғашқы болып, үш жарым
мың қарусыз қызметкер аяусыз
соққыға жығ ылс а, жиырмаға
жуығы қаза тапты. Ал олардың
барлығы – өз еліміздің азаматтары емес пе?
Бүгінде қоғам, азаматтарымызды бөліп жарып, бір
біріне қарсы қоюды емес,
елдігімізді Тәуелсіздігімізді
қолдауды қажет етеді. Біз тергеу изоляторында радикалды ағым өкілдерін де көрдік.
Әлеуметтік желілерде тұрғын

үйлердің терезелеріне автоматтан оқ жаудырған, мемлекеттік
мекемелерді басып кірген,
адамдарға шабуыл жасаған
содырлардың лаңкестік
әрекеттері бейнеленген материалдар жеткілікті. Әрине, мұндай
фактілермен тергеу айналысуы
керек. Құқық қорғаушы Айман Омарова атап өткендей,
лаңкестердің көпшілігі елден
шығып үлгерген көрінеді. Бұл
мәселемен де жіті айналысу қажет. Осы ретте, шалыс
қадам басқан жастарымызға
қатысты мемлекет тарапынан гуманизм таныту қажет
деп есептейміз. Биылғы
жылдың 14-қаңтарында бұл
туралы Президент Қ.Тоқаев
өзінің твиттерінде «Ауырлататын мән-жайлар болмаған
жағдайда, «жазаны жеңілдету»
шараларын қабылдау қажет»
деп жазды. Бұл салиқалы да
адами көзқарас.
Адамдарды өлтіруге және
ғимараттарды талқандауға
қатысы жоқ ұсталғандар бойынша, қажет болған жағдайда,
олардан ешқайда кетпеу туралы
қолхат алып, уақытша ұстау изоляторынан босату керек деп санаймыз. Ұсақ заңбұзушылыққа
жол берген қылмыстық істерді
тоқтатып, ата-аналарының
жауапкершілігімен үйлеріне
жіберілгені жөн.
Сондай-ақ, тергеу изоляторында жақында ғана балалар
үйінен шыққан, іздеушісі жоқ
бірнеше жас балалар бар. Олар
үшін,жазасын ауырлататын
жағдай болмаса, мен, өз атымнан, босатуды талап етемін.
Ал қамауда қалатындарға,
тергеу барысына араласпай:
1) Азаптау мен ұрып-соғудан
қорғауды;
2) Жарақат алғандарға
немесе басқа мұқтаждарға
медициналық көмек көрсетуді;
3) Адвокаттық қорғауды
қамтамасыз етіп, тергеу амалдары кезінде қорғаушылардың
міндетті түрде қатысуын талап
етеміз.
Бұл жұмысты ұйымдастыру
үшін Мәжіліс пен Сенат
депутаттарының арасынан жедел түрде Парламенттік комиссия құрып, оны тез арада
қамауда отырған Алматы, Тараз, Шымкент, Қызылорда,
Талдықорған, Атырау, Ақтөбе
қалаларының тергеу изоляторларына жіберуді ұсынамыз.
Құрметпен,
«Ақ жол» фракциясының
депутаттары
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ҚР Мемлекеттік хатшысы, Ахмет
Байтұрсынұлының 150 жылдық мерейтойы жөніндегі мемлекеттік комиссия
төрағасы Ерлан Қариннің назарына.
«Қинамайды абақтыға жапқаны,
Қинамайды дарға асқаны атқаны.
Маған ауыр осылардың бәрінен,
Өз аулымның иттері үріп қапқаны!»
Ахмет Байтұрсынұлы
Былтыр, 2021 жылы желтоқсанда
ҚР Парламенті Мәжілісі жалпы отырысында Ұлт ұстазы, Алаш көсемі Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдығына
байланысты ҚР Премьер-министрінің
орынбасары Е.Тоғжановқа «Ақ жол»
фракциясының депутаттық сауалын
жолдаған едік.
Онда біз 150 жылдығы әлемдік деңгейде
ЮНЕСКО бойынша аталып өтетін Ахмет

ҰЛТ ҰСТАЗЫН ҰЛЫҚТАУҒА
ҚАРСЫ ҚОҒАМДЫҚ КЕҢЕСТІ
ТАРАТЫП ЖІБЕРУ КЕРЕК!
Байтұрсынұлы мерейтойының еліміз
үшін ерекше маңызын баяндай келіп,
түйінінде Үкіметке 17 ұсыныс жасаған
едік.
Соның ең біріншісі:
«1.Ахмет Байтұрсынұлының туған
ауданы мен ауылын жандандыру үшін
туған жерінде мемориалдық кешен салу
керек» – деген ұсыныс болатын.
Сонымен бірге «Ұлт ұстазының
еңселі ескерткіші тек Қостанаймен,
қос астанамен ғана шектелмеуі керек! Бүкіл Тұранның тұлғасы дерлік
Ахаңның ескерткіші Түркі әлемінің ордасы Түркістанда, алғашқы астанамыздың
бірі Қызылордада, Шымкентте, барлық
облыс орталықтарында да тұруы тиіс!
Түркияда Анкарада, Ресейде Орынборда,
Өзбекстанда Ташкентте, Әзірбайжанда
Бакуде ескерткіштерін орнатуға қол
жеткізу керек» – деп атап көрсетіп,
ұсыныс жасаған едік.
Ал Үкімет басшысының орынбасары
Е.Тоғжановтың депутаттық сауалымызға
жақында берген жауабында да бұл
ұсыныстарымыз қолдау тапты.
«Ұлт ұстазы, қазақ тілі білімінің атасы,
«Алаш» қозғалысының қайраткері Ахмет
Байтұрсынұлының 150 жылдық мерейтойына қатысты депутаттық сауалды
қарап, мынаны хабарлаймын.
Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдық
мерейтойы жөнінде келесі жұмыстар
атқарылуда.
Қазақстан Республикасы Прези
дентінің 2021 жылғы 19 маусымдағы
№624 Жарлығына сәйкес Ахмет Бай
тұрсынұлының 150 жылдық мерейтойын дайындау және өткізу жөніндегі
мемлекеттік комиссия (бұдан әрі
– Комиссия) құрылып, Қазақстан
Республикасының Мемлекеттік хатшысы аталған комиссия төрағасы
болып белгіленді. 2021 жылғы 27
қазанда Қазақстан Республикасының
Мемлекеттік хатшысы төрағалығымен
өткен Мемлекеттік комиссия отырысында Ахмет Байтұрсынұлының 150
жылдық мерейтойын дайындау және
өткізу жөніндегі жалпы республикалық
жоспар (бұдан әрі – Жоспар) бекітілді.
Жоспарда Ахмет Байтұрсынұлының
шығармашылық мұраларын халықаралық,
республикалық және өңірлік деңгейде
насихаттау мақсатында ғылыми, мәдениағартушылық, ақпараттық-имидждік
іс-шаралар қамтылған.
Аталған жоспарда депутаттық сауалда көтерілген бірқатар мәселелер
қарастырылған» – дейді.
Жоспарда қарастырылған

мәселелердің алдыңғы қатар
 ында
«Қостанай облысын ың аумағында Ахмет Байт ұрсынұлының мемориалд ық
кешенін салу» бар екенін жазады.
Сонымен қатар вице-премьер «Ахмет
Байтұрсынұлының ескерткішін орнату мәселесі де Нұр-Сұлтан, Алматы,
Шымкент қалаларында және облыс
орталықтарында қолданыстағы заңнама
талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.
Ал Түркияның Анкара қаласында,
Ресейдің Орынбор қаласында Ахмет
Байтұрсынұлының ескерткішін орнату
мәселесін қарастыру аталған жоспарда
қамтылған» – деп, нақты жауап береді.
Үкімет басшысының орынбасары Е.
Тоғжановтың бұл жауабын біз:
«Ахаң ауылына баратын жол күрделі
жөнделіп, мемориалдық кешен салынады – Үкімет» – деген тақырыппен «Қазақ
үні» газеті мен ұлттық порталына қуана
жариялаған болатынбыз. Оны көптеген
белгілі қазақ БАҚ-тары көшіріп басқан еді.
«ӨЗ АУЫЛЫМНЫҢ
ИТТЕРІНІҢ ҚАПҚАНЫ…»
Бірақ, кеше елдің қуанышын су
сепкендей суық хабар жетті суық өлке
Қостанайдан. Ахаңның туған облысы
орталығында өткен Қоғамдық кеңес
Ахмет Байтұрсынұлының мемориалдық
кешенін салуға және Орынбор қаласында
ескерткішін орнатуға қарсы шығыпты.
Қоғамдық кеңес осы ұйғарымды қолдап
дауыс беріпті.
Сылтаулары – «қаржы жетпейдімыс…»
Парламент Мәжілісінің бір топ
депутаттарының («Ақ жол» фракциясы
түгел және «Нұр отан» фракциясының
бірнеше депутаты) Үкіметке жасаған
сауалында біз: «Ахаңнын тойынан
ешқайсымыз аянып қалмауымыз керек!
Ұлттың Ұлы Ұстазы Ахаңның тойында шаппағанда, қайда шабамыз?!. Бұл
біздің елдігімізді білдіретін ерекше той
болуы тиіс!» – деп, елді бірлесе қолдауға
шақырған болатынбыз.
Яғни, «Ахаңның тойынан аяғанды
ит жесін» деген едік. Енді міне, Ахмет
Байтұрсынұлы туған өлкенің Қоғамдық
кеңес мүшелері, яғни «жерлестері»
Ұлт көсеміне қимаған қаржыны итке
жегізейін деп отыр…
Мұндай қоғамдық кеңесті таратып
жіберу керек! Анық таратып жіберсе,
өкіне қоятын адам табылмайды-ау
елімізден, қайта қуанбаса…
Сонда кімдер қарсы шыққан дейсіздер
ғой?!.

Өзге тілде сөйлейтін өзіміздің
«өгейлер».
« – Безусловно, 2022 год для нас
особенный. Мы все гордимся нашим
земляком и осознаем его значимость.
Но по поводу мемориального комплекса хочется сказать, что для областного
бюджета это непосильные траты. При
всем уважении к Ахмету Байтурсынову я
предлагаю исключить этот пункт из плана, – предложила Динара Утебаева» – деп
жазады «Наш Костанай» газеті.
Алаш көсемі, Ұлттың ұлы ұстазын
тек «белгілі жерлес» ретінде «танитын»
Д.Утебаева дегенді Т.Искандирова деген біреу қостай жөнеледі. Ол мемориал
кешенін салуға Ахмет Байтұрсынұлының
ауылы облыс орталығынан алыстығын
сылтауратады. Ал Орынборға Ахаңның
ескерткішін қойғанша, «сондағы училищеге ескерткіш тақта қойсақ жетеді»
– деп аузын қу шөппен сүртеді.
Ал мемлекеттік мерейтойдың жоспарын таныстырған Қостанай облыстық
мәдениет басқармасы басшысы Ерлан Калмаков та мемориалдық кешен мен Орынборда ескерткіш салуға
қарсылардың әуеніне жылдам төңкеріліп
түседі.
«Жергілікті тұрғындар да осындай
пікірде» деп, қуана қуаттап қояды Ұлт
ұстазын ұлықтауға қарсыларды.
Әлемде барлық елде Ұлттың ұлы
тұлғаларының мемориалдық кешені ең
алдымен олардың туған жерінде болады.
Киелі Жидебайды облыс орталығынан
тым алыста деп Ұлы Абайдың
мемориалдық кешенін Өскеменнен немесе Семейден салған жоқпыз ғой. Ұлыларға
тағзым ету үшін ел алысты жақындатып,
Абай ауылына барады. Сол секілді Ұлттың
ұлы көсемі Ахмет Байтұрсынұлының
әруағына тағзым ету үшін алыстағы Ахмет
ауылына баруы керек. Сондықтан да біз:
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«Тәуелсіздік рухында тәрбиеленген кез
келген әкім Қостанай өңірін басқаруға
келгенде ең алдымен Алаш көсемдері
Ахаң мен Жахаңның туған жеріне барып, Ұлттың ұлы тұлғаларына тағзым
етуі етуі жазылмаған заң! Қазір Алаш
көсемдерінің ауылына баратын жол
жоқ! Әлем бойынша елулікке кірдік
деп, екпіндеп, қырықтықты қырып тастап, енді отыздыққа кіруге омыраулап
отырған, Тәуелсіздігіне 30 жыл толған
Қазақ Елінде Ұлт көсемдерінің туған
жеріне баратын жол жоқ. «Әруақ разы
болмай, тірі жарымайды» деп өскен
иманды ел емеспіз бе? Ұлыларын ұлықтай
алмаған елдің болашағы күмәнді екенін
ұмытпайық» – деп дабыл қақтық.
Ахмет ауылына мемориалдық кешен
салынса жол да салынады, келетін саяхатшылар да көбейеді, инфрақұрылымдар
жасалып, алыстағы ауылға жан бітеді.
Біз сондықтан да, тағы да қайталап
айтамыз: «Ахмет Байтұрсынұлының туған
ауданы мен ауылын жандандыру үшін
туған жерінде мемориалдық кешен салу
керек»-деп атап көрсеттік қой.
Сонда Қазақстан Республикасы
Президенті Қ.Тоқаевтың Жарлығымен
құрылған, ҚР Мемлекеттік хатшысы
Ерлан Қарин басқаратын мемлекеттік
комиссияның Ахмет Байтұрсынұлының
150 жылдық мерейтойын дайындау және
өткізу жөніндегі жалпыреспубликалық
жоспарында және алғашқы отырыстарында нақты белгіленіп, шешілген, Үкімет
басшысы орынбасары Е.Тоғжановтың
бір топ парламент депутаттары сауалына
берген жауабында жасалатыны айқын
айтылған Ұлттың рухани көсемінің
мемориалдық кешені мен Орынбордағы
ескерткіші тағдырын Қостанайдағы Утебаева мен Искандерова дегендер бастаған
Қоғамдық кеңес шеше салады ма?
Ұлттық мүддені ұлықтауға қарсы
шыққан бұл екеуі қандай облыстық
мәслихат депутаттары? Қай партияның
өкілдері?!.
Ұлт көсемі шыққан өлкенің ұлт зиялылары қайда? Кілең есімдерін ешкім
танымайтын белгісіздерден жинап, құрап
алған, Тәуелсіздік алғанымызға 30 жылдан асса да, жұмыс тілі мемлекеттік тілде
емес - Ресей тілінде өтетін Қостанай
облысының Қоғамдық кеңесінде неге
Ұлт ұстазын қорғап, бас көтерер бір
адам жоқ?!. Мысалы, сол өңірге ғана
емес, есімдері елімізге белгілі қаламгерқайраткерлер, ұлттық мүддемізді
қорғауда бұғып қалмайтын Ақылбек
Шаяхмет, Серікбай Оспанов, Әсия Беркенова, Нағашыбай Мұқатов, журналист
Жанұзақ Аязбеков, өлкетанушы Амандық
Әмірхамзиндерді неге кіргізбеген бұл
кеңеске?
Бұдан 84 жыл бұрын, 1938 жылы
Кеңес империясының қанды зұлматы
кезінде атылған Алаш көсемі Ахмет
Байтұрсынұлы өздері армандап, сол
үшін саналы түрде құрбандыққа барған
Тәуелсіз Қазақ елінде тағы да осылай
тұсаулауға тап боламын деп ойламаған
шығар…
Ахмет Байтұрсынұлының азапты
жылдарда түрмеде жатқанда жазған
жыры:
«Қинамайды абақтыға жапқаны,
Қинамайды дарға асқаны атқаны.
Маған ауыр осылардың бәрінен,
Өз аулымның иттері үріп қапқаны!»деген жанайқайын Қоғамдық кеңес
мүшелеріне оқып беретін бір «жерлесі»
табылмаған ба?!.
Таяуда ғана Ахмет Байтұрсынұлының
туған жеріне барып, елмен кездесіп,
көптеген игі шаралардың жасалатынына, оның ішінде мемориалдық кешен де
бар, уәде беріп келген Қостанай облысы
әкімі Архимед Мұқанбетов бұл Қоғамдық
кеңестің шикі шешіміне байланысты өз
ұстанымын айтады деп күтеміз.
Қоғамдық кеңес қоғамның, яғни
халықтың үні болып, әкімдік ең алдымен
ұлт мүддесін қорғауы тиіс!
Қазыбек ИСА,
ақын, ҚР Парламенті
Мәжілісі депутаты
Қазақ үні
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ПРИ УГРОЗЕ
ТЕРРОРИЗМА АЭС –
САМОЕ УЯЗВИМОЕ МЕСТО
После январских событий у нас
опять стали поднимать проблему
строительства АЭС. Однако в стране, которая не смогла обеспечить
государственную безопасность,
нельзя строить АЭС!
При военных конфликтах, терроризме АЭС – самое уязвимое
место в госбезопасности. Конечно,
можно надеяться на Россию, которая может обеспечить безопасность
АЭС своими войсками, как обеспечили безопасность РК вводом
войск ОДКБ.
Однако ввод войск ОДКБ свидетельствует о несостоятельности
нашей страны в плане обеспечения
своей госбезопасности и территориальной целостности. И за ее обеспечение президент России Путин
в будущем может пригласить РК в
Союзное государство, как это уже
сделал президент Беларуси Лукашенко.
Возможное появление российской АЭС у нас усилить энергетическую зависимость нашей страны
от северного соседа и привяжет
атомную сферу к РФ: строительство
станции, как и ее обслуживание,
будет производиться россиянами.
Не говоря о финансовой и экологической стороне проекта. Ведь в
Казахстане остро стоит водная проблема, а из-за АЭС может безвозвратно загрязниться озеро Балхаш,
на берегу которого планируется
строительство станции.
Из-за этих и других проблем по
строительству АЭС надо провести
референдум.
Между тем одна из главных
проблем казахстанской электроэнергетики – потери в электросетях,
которые порой достигают 20-30 %.
Это ужасающе низкая энергоэффективность. При введении объектов возобновляемых источников
энергии в случае использования общих сетей потери электроэнергии
еще более повысят стоимость и нанесут по экономике удар. Если же
модернизировать электросети с использованием новых технологий, то
за счет снижения потерь увеличится
производство электроэнергии на 20
% или даже больше!
Многие угольные и гидроэлектростанции были построены
после 50-х годов до 80-х годов. По
оценкам некоторых экспертов, у
нас немалый потенциал энергосбережения – полное техническое
и технологическое обновление и
модернизация национальной энергетической системы позволит увеличить эффективность генерации
и сохранения энергии на 30-50%.
Модернизируйте электросети и это
снимет с повестки дня строительство нескольких электростанций!
Казалось бы, надо перенимать
опыт тех стран, где отказались или
отказываются от ядерной энергетики. Например, Германия закроет все АЭС к концу 2022 года.
Несколько лет назад там ввели в
эксплуатацию самую эффективную
и экологически чистую угольную
электростанцию в Европе. Строительство велось в рамках соглашения между компаниями-собственниками и корпорацией Siemens,
стоимость ТЭС – около 1,4 млрд
евро. По оценкам экспертов, по
сравнению со старыми угольными
ТЭС, новая ТЭС Lünen, благодаря
современным очистным технологиям, позволит снизить выбросы CO2
на 1 млн тонн в год.
Апробированные на сегодняшний день инновационные технологии сжигания угольного топлива
позволяют строить на их основе и
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До сих нет предварительной официальной информации и данных
о том, кто же организовал и провел сложную, масштабную и четко
скоординированную операцию государственного переворота, кто
является исполнителям, кто и как захватил аэропорт Алматы, кто подготовил боевиков, «торпед», агитаторов и т.д. Хотя президент КасымЖомарт Токаев сказал о международных террористах, мы не знаем,
откуда они прибыли и сколько их было.
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ных вооруженных боевиков, будто
вторгнувшихся в Казахстан, кроме
кыргызского музыканта. Тем более
никакая международная террористическая организация не взяла на
себя нападение на Алматы.
На днях глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что разведка России знала о подготовке беспорядков
в Казахстане, имела информацию
о подготовке событий в начале
января. По его словам, разведка
фиксировала прибытие в Казахстан
многочисленных отрядов, составленных из бойцов террористической организации «Исламское
государство» (запрещена в России).
Он также заявил, что российская
разведка активно обменивалась
этими данными с разведками других среднеазиатских государств.

ОРГАНИЗОВАЛ ЗАХВАТ
АЭРОПОРТА АЛМАТЫ?

эксплуатировать такие ТЭС, которые способны конкурировать по
технико-экономическим и экологическим показателям с газовыми
ТЭС и уже сейчас превосходят ГЭС
и АЭС.
А ведь у нас ресурсов хватает:
уголь, газ, вода, ветер, солнце. Угля
много. Да и газа не мало. По этой
причине есть перспектива выработки электроэнергии и за счет газа.
Оценочные запасы природного газа
в Казахстане составляют около 3,7
трлн. м3, а потенциальные ресурсы
достигают 6-8 трлн. м3. Но у нас
большая часть добываемого газа
– это попутный газ на нефтяных
месторождениях, который либо используется для обратной закачки в
пласт, либо сжигается.
А ведь можно все производство
газа модернизировать, как и газовые электростанции, и можно построить несколько газовых станций
в нескольких областях по технологии вышеупомянутой корпорации
Siemens.
К тому же для экономии необходимо запретить майнинговую
деятельность в Казахстане, потому
что на добычу биткоинов уходит
огромное количество электроэнергии. Вопрос к правительству: по
какой причине в республику запустили «майнинг» криптовалюты
при дефиците электроэнергии?
Ведь государству нет экономической выгоды от этой деятельности.
ПЕРЕВОД СТРЕЛОК
НА БОЕВИКОВ ИГИЛ
Когда у нас начались январские
события, в российских СМИ сразу

появилась версия о том, что за организацией протестов в Казахстане
стоят радикальные исламисты.
Это, мол, террористы, которых изгнали из Сирии, они перекочевали
в Ирак, а из Ирака – в Афганистан. В Афганистане тоже талибы с
ними не смирились, с игиловцами,
они их выдавили. А эти игиловцы
куда делись? Они благополучно
перешли через границы в качестве
беженцев. Кого-то вернули назад
в Афганистан, а другие растворились – в таджикском, киргизском и
казахском обществе.
После терактов в Актобе в 2016
г. стали часто писать о том, что
может реализоваться желание радикальных исламистов по иракскому
или сирийскому сценарию контролировать нефтяные источники
как сферы своих доходов. Мол, нефтепромыслы на западе – лакомый
кусок для радикалов, так как они
могут стать питательной почвой для
будущей дестабилизации.
Конечно, такая версия вызывает вопрос: а какие есть факты?
Да, на некоторых видео, снятых в
Алматы, можно расслышать, как
выступающие на митинге кричат
«Аллаху акбар», среди демонстрантов встречаются «бородачи», перед
штурмом здания некоторые совершали намаз. Однако пока нет
доказательств участия боевиков из
Сирии или Афганистана.
У нас на официальном уровне тоже больше стали говорить о
международных террористах. При
этом не предоставили никаких
фактов, не поймали ни одного
иностранного «профессионального» террориста из многочислен-

Скорей всего, это дезинформация, перевод стрелок на боевиков
ИГИЛ. Не было никаких иностранцев. Да, задержали «иностранцев»
из Турции – большой отряд криминала во главе с известным криминальным авторитетом Арманом
Джумагельдиевым, известным как
Дикий Арман.
Было ли на самом деле отрезание голов 2 военнослужащим и 1
полицейскому? Возможно, среди
демонстрантов были и участники
военных действий в Сирии и в
других горячих точках из Казахстана. Возможно, это было сделано
преступниками, уголовниками,
которых курировали спецслужбы.
Отрезание голов военных – один из
почерков последователей радикальных течений.
На днях начальник Службы
специальных прокуроров Генеральной прокуратуры РК Ризабек
Ожаров сообщил: «Подстрекали
на массовые беспорядки и активно
там участвовали члены запрещенной экстремистской организации
«ДВК/Көше». На сегодня среди
арестованных 35 членов запрещенных экстремистских движений.
К примеру, в Алматы задержана
группа криминально ориентированных членов деструктивного
религиозного течения. При задержании обнаружены 2 пистолета
ПМ со снаряженными магазинами. Они координировали действия
своей группы. При этом одна часть
находилась на баррикадах в нижней части города, а другая – на
площади».
Однако пойманные – явно не
боевики ИГИЛ.

ЗАХВАТ АЭРОПОРТА БЫЛ
ОРГАНИЗОВАН
СПЕЦСЛУЖБАМИ?
Скорее всего, участниками
были «братва», отморозки из криминального мира страны, бывшие
уголовники, «салафиты», специально подготовленные боевики и
др. В лихие 90-ые годы в известной мере было сращение силовых
структур с криминалом. Среди
«братков» были и бывшие полицейские, отдельные чины КНБ
курировали бизнес, «крышевали» нелегальный бизнес. В целом
правоохранительные органы РК
относились к самым коррумпированным ведомствам.
Как сказал глава Eurasian Expert
Council Чингиз Лепсибаев: «Пока
известно, что так называемых
«бородачей» готовили люди в казахстанских спецслужбах. Совершенно точно известно, что лагеря
находились в горах Алматинской
области. Там очень большое предгорье, которое охраняется войсками, входящими в состав КНБ. Соответственно, если мы допускаем,
что на Алматы напали террористы,
то напасть они могли только оттуда.
Просто нет другого места, откуда
они бы могли прийти. Возможно,
боевиков было около 5 тысяч человек на весь Казахстан».
И в ряды демонстрантов влились многочисленные специально
подготовленные бойцы. Ими руководили люди с рациями. Специальные «агитаторы», «агенты
влияния», исполнители были в
опознавательной одежде, например, в красных куртках, в темных
куртках с белыми повязками. Специальные люди разбивали витрины
магазинов, банков, но сами не занимались разбоем, предоставив это
грабителям, ворам, прохожим.
Выходит, что боевиков и бандитов кто-то целенаправленно направлял. Такой силой, способной
раздуть пожар протестов, разбоев,
штурмов, может только какая-та
структурированная организация,
которая обладает большими возможностями и, самое главное, всё
это скрыть.
По некоторым данным, в НурСултане задержан начальник пятого департамента КНБ Руслан
Искаков. Следствие проверяет его
причастность к укрывательству
преступлений ОПГ. Члены этой
ОПГ якобы были задержаны в
ходе беспорядков в Алматы. Кроме
того, сообщается о задержании
экс-начальника ДКНБ по Алматы
Нурлана Мажилова.
Получается, КНБ поддерживал
и «крышивал» тех, кто разграбил и
разрушил Алматы, вместо того, чтобы от этих ОПГ защищать? Ныне
это подтверждается не только сдачей служебных зданий, но связью
с ОПГ. Недаром задержан ряд лиц
из числа высшего руководства КНБ
РК, в том числе его бывший председатель Карим Масимов по подозрению о государственной измене.
Возможно, что захват аэропорта
был организован спецслужбами,
чтобы создать видимость прилета
террористов из соседних стран.
Ведь аэропорт был возвращен через
несколько часов, и прилетевшие
«террористы» не смогли бы улететь
обратно. Где же теперь эти иностранцы?
Чтобы провернуть такую сложную операцию, мало одних усилий
казахстанских спецслужб. Возможно, в январских событиях участвовали спецслужбы и других стран. К
тому же некоторые представители
могли быть двойными агентами.
Дастан ЕЛДЕС
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ашкентке тартқан керуен
Қопалыға қайтып оралды. Кіре басшысы бірден
болысқа жолықты. Амандықтан
соң «жаман хабар» әкелдім деді
көзімен жер шұқып. Болыс та оған
үшкілденген бозғылт жанарын
қадады.
– Кенесары ханнан айырылып
қалдық.
– Не дейд?!. – Жыртиған шегір
көзі бағжаң етті.
– Хан басына тігілген ақшаға
бола Орманбет, Жантай, Төрегелді,
Жанғараш манаптар арысымызға
ажал құштырған...
Тәнекенің басы салбырап түсіп
кетті. Үйде тыныштық орнады.
Сәлден соң саудагердің бір сарынды үні қайта жалғасты.
– Орманбет манаптың қолынан
Кенесары хан, інісі Наурызбай
және өзге де отызға тарта сұлтан
қаза тапқан. Сонымен бірге көп
теген қазақтар өлтіріліп, мыңға
жуық адам тұтқындалған. – Кіре
басшысы өңі солғын тарта биге
бажайлай қарады. – Мейманасы
тасыған Орманбет пен Жантай
«достығымыздың белгісі ретінде»
деп, қазақтардың бастарын қоқан
ханы Құдиярға жөнелтіпті. – Осы
қанішерлік әрекетке өзінің де
кінәсі бардай кібіртіктеді. – Кенесары адамдарының екі арбаға
тиелген бастарын қалың жұрт
Ташкеннің төрінен көрді. Біз де
көрдік.
Би төмен салған жүзін жерден көтеріп алды. Ызалы жанары
кірешінің өңменінен өтіп кетті.
– Ол аз дегендей, өзге де
бастарды ұзын сырыққа қадап,
Ташкенттің Алай базарына айналдыра іліп қойған. Қарға мен
сауысқан шоқып қарық. Жергілікті
басшылар бұл іске риза болып,
қоқи қырғыздарға алғыстарын
жаудыра сый-сыяпаттарын жарыса
ұсынды.
Тұтқиылдан жеткен Кенесары қазасы Тәнекені есеңгіретіп
жіберді. Күндіз күлкі, түнде
ұйқысынан айрылды. Өшпенділік
өзегін өртеді, намыс алқымын
буды.
...Кекілік, Сеңгір таулары
демін ішіне тартқан бұйығы қалпы.
Жазға салым ғана осы жерде жер
қайысқан қол шұбырып, қиянкескі
соғыс болды дегенге нана қою
қиын. Шу өзенінің кемеріне таяу
барып, Майтөбеге әдейі тізгін тартты. Қаза болған Кене ханның және
оның сарбаздарының аруағына
арнайы мал шалдырып, құран
бағыштады.
Сол күні ілгерлеп кеткен ертауыл топ, ішкеріге дендеп еніп,
біраз мәлімет алып қайтып оралды. Қиырбайдың қабағы қиястау
көрінді.
– Орманбет, Жантайлар елінде
жоқ. Ханды ең әуелі қолға түсірген
Төрегелді манап жайлауында
жайбарақат жатыр. Ауылына қай
жағынан барған қолайлы, жасақты
қай тұстарға орналастыру керек –
байқастап келдік.
Болыс басын үнсіз изеді. Әңгіме
сонымен доғарылды. Қазақ қолы
ертеңінде Төрегелдінің қонысын
бетке ұстай, елдің үрейін ұшырмас
үшін сырт көзге түспеуге тырысып,
сай-саламен ақырын жылыстай
берді. Жолда жазығы жоқ бірдебір қарашы жұртқа соқтықпады.
Буына піскен көксауыр бұрат
жайлаудың төресінде отыр екен.
Мыңғырған жылқы, жер қайысқан
мал, қарағайлы, қайыңды алқап.
Сәнмен тігілген киіз үйлер. Тәнеке
ауылдың іргесіне келген соң
Шиырбайды бас етіп, сымбатты
киінген жігіттерді манаптың отбасына жіберді. Сал-сері кейпіндегі
олар тура Төрегелдінің үйіне ат
басын тіреді.

Бірнеше роман мен
хикаяттың авторы,
белгілі қаламгер Әділбек
Ыбырайымұлы ұзақ
жылдар қалам тербеп
жүріп, жуықта Кенесары хан, Сыздық сұлтан
жайындағы «Семсер жүзіндегі серт»
трилогиясының нүктесін
қойды. Тәуелсіздігі мен
азаттығын аңсаған қазақ
елінің белгілі бір кезеңін
суреттейтін шығарма,
бұйырса, кітап болып
оқырманның қолына
тие жатар. Әзірше жаңа
туындының шағын бір
үзіндісін жұртшылық назарына ұсынғанды жөн
көрдік.
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Манап босаға мен үй ішіндегі
ызғар шашқан жандарға жапақжапақ қарады.
– Біз кек қуып келдік. Елді
иесіз, жерді киесіз деп ойладыңдар
ма?! Айылыңның қалай шабыл
ғанын, бала-шағаңмен қоса
еліңнің қалай шырқырағанын
көзіңмен көріп, құлағыңмен есті!
Қорғаның болған Орманбетіңді,
орманың болған ордалыңды, бірде
олай, бірде былай болған сор,
бағыңды сынап көр. Бұтыңды
орысқа созып, арқаңды қоқанға
тірегің келген екен, езуіңді тіліп,
екі көзіңді ойып, маңдайыңды
қазақтың табалдырығына тәу
еткізіп өлтіреміз!
– Алла, Алла, не сандырақ?..
– Сандырақ емес... Ақиқат!
Шиырбай Төрегелдінің тақыр
басынан қамшымен тартып
жіберді. Бұзау тіс дырау тиген
жерден лып етіп қан білінді.
Киіз үйдің есігінің алды қай
шалысып, шыңғырған, бақырған
жан түршігерлік дауыстар құлақ
тұндырды. Сарбаздардың пәрменді
үні өршелене естіледі.

тардың тапсыруымен қаумалай
қоршап, бас алғышты елдің көзінен
бүркемелеп өлтіртті.
– Ханның сүйегі қайда жер
ленді?
– Қызылсу мен Шәмсінің
арасындағы Бордыда жерленді
деп естідім.
– Бас сүйегі қайда?
– Не Жантайда, не Орманбетте.
Нақты білмеймін.
– Атаңа нәлет, найсап, қазақ
ханын өлтіруге жең сыбана кіріс
кенің үшін қанша ақша алдың?
– Елу теңге орыс ақшасы.
– Жарыған екенсің, сойқан!
Сендердің құлқындарыңды
құртқан – ақша, найсаптар! –
Онысыз да басынан шып-шып қан
шығып отырған бұратты тағы да
тартып-тартып жіберді. Төрегелді
«ойбай-ойбай» деп, байлаулы қос
қолын көтере қорғаштанып, бажылдады. Содан кейін манапты
қол аяғын матап ат артына теріс
мінгізді.
Жол-жөнекей сұрастыра жүріп
Пішпекке Әлішер датқаны со
ғысқа шақыра баратын шерікші

Шиырбайдың ләмінің жаны
бар еді. Қоқанға қашып барып,
жиендерінің қанатының астына
бас сауғалаған Орманбет, Жантай, Жанқараштар Шыжымды
балақбауынан ұстап, шүйлепшүйлеп Алатаудың жотасына келген наймандарға қарсы жіберген.
«Елді қырғыза көрме, сұрағандарын
беріп, болмай бара жатса аздап қан
шығарып, алдаусыратып аттандырып сал» деп, міндет жүктеген.
Шиырбай Шыжымды бастап,
Абылайша тігілген оқшау киіз
үйге келді. Қырғыздың адамдарын арқан бойы тұсқа қойып, өзі
Тәнеке болыс пен Барақ сұлтанға
хабарға енді. Екеуінен «кірсін»
деген пәрмен алғаннан соң, қайта
сыртқа шығып, Шыжымды ертіп
әкелді.
– Ассалаумағалейкүм, қазақ
бауырлар! – деп, табалдырықтан
аттасымен ақ қалпағын басынан шешіп, Тәнекенің алдына
лақтырып тастады да екпеттей
иілді. Шапаны шұбалаңдаған,
мұртты қараға төрдегілер барлай
қарады.

Айыл сүт пісірім мезеттің
ішінде астан-кестеңі шығып,
шаңырағы ортасына түсті, қазаны
төңкерілді. Қыз-жігіттерін байлапматап, улықтыра айдап жөнелді.
Манаптың мойнын осылдырып,
бидің алдына әкелді.
– Қарының тоқ, уайымың
жоқ болғанға ғана мастанып, өзге
ештемені ойламайтын доңыз,
көрсетші сол сәуірдегі құдіретіңді.
Ала шапанды қоқаның, түкті ауыз
орысың, бәтуасыз бұратың бар –
арадай құжынап, жабылдыңдар.
Ханды өлтіргендегі кәне шыққан
мүйізің, кәне кеңіген өрісің?!
Қамшымен жон арқадан осыпосып жіберді. Тұщы етіне ащы
таспа тимеген пәруәдігер қайқаңқайқаң етеді.
– Мен өлтірген жоқпын, ойбай!
– Сақау тілімен шыр-пыр қақты. –
Оллаһи-биллаһи!..
– Өлтірмесең, өлтіргендердің
қолына ұстап апарып бердің?
Манаптың аузы ашылып,
көзі айнала үрейі ұшты. Енді тірі
қаларына күмәнданды.
– Орыс пен қоқан бектері «бар»
деген соң жүрдім. Әттеңі, тура
мен бастаған аламанның алдынан
шыққаны...
– Ханды қайда апардыңдар?
– Кенесары мен Наурызбай
Майтөбеде Жолба деген қырғыз
дың айылында екі бөлек үйде екі
жұмадан астам тұтқында отырды.
– Қамауда ұстауларыңның
себебі не?
– «Оларды іздеушілер боп
қалар ма, кеп қалар ма екен?»
деп күтті. – Маңдайынан қаны
сорғалаған Төрегелді көзінің астынан Тәнекеге қарады, батырдың
мысы басып жанарын тез тайдырып әкетті де, мұрнынан міңгірлей
сөзін бітірді.
– Кенесарыны өлтірген кім?
– Білмеймін, көрген жоқпын.
Бұзау тіс дырау бастан ала
шылп ете қалды.
– Кім?!
– Құдай ақы білмеймін. – Жалбарына қос қолын төбесіне көтерді.
– Кенесарыны өлтірген адамды
ел білетін шығар.
– Жоқ, білмейді. Оны орыс

Дөнентай манапты, Кене ханның
жылқысын ұрлататын және Ержан
сұлтанды тұтқындайтын солты
Бөлекпай манапты, Кене ағасын
құтқармақ болып қайта оралғанда
Наурызбайды ұстаған тынай Дайырбек пен Қалша манаптарды
айылынан басып, мұрындарынан
тізіп алды.
Шолжаңдаған шора мен
шоңдары және тұтас бір рулы
жұрт ашулы қазақтардың айдауында кетіп бара жатқанын көрген
елдің игілері мен бишікештері
соңдарынан түре ілесіп,
ағайындарына араша сұрады.
Жалы тізесін қапқан алааяқ торы
жорға атпен суыт жеткен Шыжым
би сарбаздардың сілтеуімен әуелі
Шиырбайға жолықты:
– Уа-а, ағайын жұрт, қазақта
«мал ашуы – жан ашуы» деген
сөз бар, ал хан ашуы одан да
күшті екенін білеміз, шығар жан
– шықты, өлер хан – өлді, басымызды кесеміз десең, міне – мойным, – деді ер үстінде алға еңкейіп.
– Сен кім едің?! Бөденедей
қадірі жоқ басыңды тым қатты
бағалап жібердің? Ханның басқан
ізіне тұрмайтын сенің мойның
осылды не, қурай сынды не –
айырмашылығы жоқ. – Аталық
биінің жанары жалт етіп, тоқпақ
торының үстіндегі дембелшеге
жаратпай қарады.
– Мен – елдің мұңын сөйлейтін
Шыжым едім, талай жерде сөзбен
қамал бұзып едім. Ашулыны жадыратып, қасты досқа айналдыратын
нығыз едім. Қырғыздың бітімгер
биімін, шешемін келенің түйінін.
– Аһ-аһ-һой, сөзің жөн секілді.
Түйінді шешкіш болсаң, Кене
ханның кезінде неге шешпедің?
– Әр кезде аумалы-төкпелі
заман болады, ауызы ала адам болады. Адам мен заман қабыспаса,
ақыры – жаман болады. Кешегі
күннің билігі – басқада, бүгінгі
күннің билігі – екеумізде. – Сүт
ұрлап ішкен мысықтай бұғып,
қалпағының астынан қарады.
– Қырғыздан жібі түзу біреу
шыққан екен. Шыжымыңнан тартып артыңда манабың отырмаса,
жүр, әуелі сөз жүрмей іс бітпейді.

– Арадағы жанжалды
ұшындырған сөзге еріп, бір жағына
қиқайған шоң мен шоралардың
қылығы – бізді осыған әкеп отыр.
Айып-анжы екі жақтан да бар.
Қазақ жаппай қырды, қырғыз да
жаппай қырды. Қырғыздардың бір
асатыннан кеткені – сұлтандары
мен қосып, ханның басын алғаны.
– Ханның басы қанша тұрады?!
Лекіте сөйлеп, қамшы салдырмайтын Шыжым би абдырап
қалды. Себебі, бұл сауалдың екі
мәні бар еді. Бірі – «орыстан қанша
пұл алдыңдар?» келесісі – «ханның
құнын қалай өтейсіңдер?» деген
мағына жатты. Қарашығы әрі-бері
қыдырыстап тоқтамай, керісінше
тілі байланды. Үнсіздікті Тәнеке
өзі бұзды.
– Бұраттардың мықтылары үш
мың сом күміс ақшаға бола қара
қанды суша ағызып, Кенесарының
сұраған басқұрау жөніндегі бітімге
мәміле бермеді. Аз ақшаға орыстың
қолындағы алмас қылышына,
жаналғышына айналды.
– Қазақтың бір ұлысы болған
қырғыз, қашан да қазақтан
үйреніп келеді. – Сөз шымбайына
батқандықтан ба Шыжым тамағын
кенеп, бір-екі жұтынып алды. –
Манаптардың істеп жүргендері,
т ө р е л е р д е н к ө р і п ү й р е н г е н
тірліктері ғой.
– Қазақ пен қырғызда «өкпеге
қиса да, өлімге қимайды» деген сөз
бар емес пе? Сендер жазғырсаңдар
да, жек көрсеңдер де орынды еді,
бірақ қатыгездікке барып, қазақ
халқының ханын өлімге қиып
жібердіңдер. Ханның басын тек
хан ғана алатынын ұмыттыңдар!..
– Болыс мысасына міне тіл қатты.
– Иә, Тәнеке би, тілімізден
байланып, дәрменіміз құритын
осы – жер. Кенесары-Наурызбайды тірі қойғанда, қырғыздың ақ
қалпағы сіздердің аяқтарыңыздың
алдында жатпас еді. Кек қуып
келгендеріңізді біліп отырмыз,
бірақ, қанға – қан деп елімізді
қансыратпадыңыздар, тек айыптыларды жиып, матап алдыңыздар.
Боданға берген бұзаудың да сұрауы
бар, мына ұйлығып кетіп бара
жатқан рулы жұрт, маталған ма-
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Әділбек ЫБЫРАЙЫМҰЛЫ,
Халықаралық әдеби
«Алаш» сыйлығының
лауреаты
– Ассалаумағалейкүм, көкса
уырлы манабым! – деді Шиырбай.
Мамықта жатқан шора оқыстан
кіріп кеп сәлем берген қазақтың даусын естігенде, қайраңға шыққан
балықтай шоршып түсті.
– Қазақ халқының ерік-жігерін
ту қылып көтерген, ұлы даланың
рухын аспандатқан Кенесарыдай
асылды ажалға қиған, бұраттың
бассызын хош көрдік!
– Әликүм... Төрлетіңіздер,
мырзалар... – Үстем ләмнен үні
жасып, абдырай сөйледі.
– Төрлететін мейманың
емеспіз, жаныңды алуға келдік!
– А-а... Не дейді?.. – Қой
көздері жыпық-жыпық етті...
Жазығым не ед?..
– Ханымыздың қанын төгіп,
«жазығым не?» дегенің қай
сандырақ?!
Манаптың кескіні монтаны халге көшті. Әшейінде
бұраттарының арасында даурыға
«Кенесарыны алғаш мен ұстаған
едім» деген сөзін айта алмады. Осы
кезде тыстан «Аттан, аттан! Жау
шапты!» деген үрейлі үн шықты. Іле
дүркіреген ат тұяғы мен ұрандаған
дауыс жер әлемді алып жөнелді.
– Бөрібай, Бөрібай!
– Қабанбай, Қабанбай!
– Ару-а-ақ!
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наптарды босатыңыздар, айыбын
төлейік.
– Ондай ықыластарыңыз болса, күнәһар манаптардың көзінше
кесім айтып, ұйғарымға тоқтайық.
Бәрі сыртқа шықты. Алатаудың
үстіндегі қоңыр жазықтың самалы ескен дөңесіне айыптыларды алдырды. Тіз қатар жүрелетіп
отырғызып қойды. Күміс кемер
белбеуі мен кісеге тағылған күміс
қынды алмас қанжары күнге
жарқырап, төбесі көк мақпалмен
қапталған құндыз бөрікті сұңғақ
бойлы Тәнеке бұрынғыдан да
еңселі көрінді.
– Біз қазақ пен қырғыздың
арасын ашуға, ортасына жік салуға
келген жоқпыз. Ел ішіндегі шектен шыққан содырларды сабасына түсіріп, тәубасын ұмытпауды
ескертуге келдік. Ханымыз Ке
н ес а р ы н ы ң , с ұ л т а н д а р д ы ң ,
сарбаздардың өліміне кінәлілерді
іздеп келдік. Кінә – халықта емес,
халықтың арасындағы бишікеш
терде – Орманбетте, Жантайда, Бәйтікте, Жанқарашта, тағы
сол сияқтыларда. Ел іргесінің

КЕГІ

бекемдігін сақтай отырып, қолы
қанды қарақшыларды жазалауымыз керек!
Сен, Төрегелді – Кенесары
ханның өзін, ал сендер, Дайырбек
пен Қалша – Наурызбайды жабылып тұтқындадыңдар. Дөнентай,
сен – қоқанды соғысқа шақырдың,
ал Бөлекпай – ханның ең сүйікті
жылқыларын ұрлаттың, екі елдің
арасындағы жанжалдың қайта
басталуына сеп болып, ауыр күнә
арқаладың! Айыптарың бар, сол
айыпқа қарай жаза кешулерің
керек. Ал, ханның құнын қалай
қайтарасыңдар?! – деді Тәнеке
алдарында жүрелеп отырған
құныкерлерге.
– Көкжал Барактан башталган кыргыз-казак согушу 77
жылдан кийин каһарлы Кенехан,
Норузбай, Эржан, Кудайменде
төрөлөрдүн кыргыздан өлтүрүлгөнү
менен токтосун, – деді Шыжым.
– Өлгөн өлдү, калганыбыз журт
бололу, казак менен эл болуп туралы. Айыбымызды мойнымызға
алып, акүйліге қазақ жұрағатқа жүз
адам аксүйегімізден берейік. Содан
кейін, – түлкінің көзіндей қиық
жанары бір жылт етті, – жиырма
жігітімізді осы жерде бауыздаймыз. Бұл – ханның құны үшін.
Олардың арасында Орманбеттің
де, Жантайдың да, Жанқараштың
да ет жақын туыстары болады.
– Мақұл, дауды өрбітіп, кек
қуалап, шиеленісе бермейік.
Қанды қанмен бөгеп, ақүйліге
адам алып, қайта бауырласайық.
Бұдан былай арамыз ажырамасын!
– Барақ сұлтан күркірей тіл қатты.
– Тағы не айтасыңдар!
– Сұлтандардың құны үшін –
бір мың жылқы. Ал, қыршынынан
қиылған сарбаздардың өтеуіне он
ақ орда жиһазымен, он қыран, он
тайған . Жарықтықтардың аруағы
разы болып, ұрпағы мың үйге айналсын.
– Хош, осыған тоқтайық. –
Көкшіл көзінің қарашығы қиығына
қарай жылыстаған Тәнеке, Шыжым бидің шешіміне дүние қуып
келмегенін аңғартты. – Ең бастысы
Кенесары-Наурызбайдың қылышы
мен найзасын қайтарыңдар!

– Алдияр болыс, ол бұйымдар
біздің қолымызда емес, Орманбет
пен Жантай манаптарда. – Тағы
да қарашығы тоқтамай, жасық
баланың кебін кешті.
– Жарайды, бұған да келісейік.
Бүгін болмаса – ертең, ертең болмаса – бүрсүгіні қайтарыңдар.
– Алла бұйырса қайтарамыз. Ал
мына манаптардың айыбын кешіп,
босатуларыңыз үшін – әрқайсына
бір үйір жылқы.
– Бұлардың нақты кінәсі бар,
қос халықтың алдындағы айыбын
сезініп, бұдан былай екі елдің
татулығын түгендеуге аянбай
атсалыссын. Бірақ, бұл мәміле
Төрегелді мен оның жұртына
жүрмейді.
Қырғыз биінің көзі бағжаң етті.
– Бопты мырзам. – Шыжым
ның өңіне лып еткен күреңіткен
рең жүгірді.
– Енді өздерің атаған құнды
әкеліп, табыстауларыңа бір күн
уақыт береміз.
Қырғыз биі мәмілеге ілесе
келген тұтқындағы манаптардың
адамдарын дереу айыл-айылға
шаптырып, өзі боз үйін тіктіріп,
бір көкқасқаны жықтырып, қазақ
жұрағаттарымен қалды. Ертеңінде
шабармандар түс болмай әсем
киінген жүз жігітті жинатып алып
келді. Енді бір маңнан жиырмаотызға тарта құрық сүйреткен аттылар мың жылқыны шұрқыратып
айдап жетті. Әлден уақытта он
орданы артып, шаңырағына он
қыран қондырған, жанына тазы
байлатқан жиырма нардан тізілген
үлкен керуеннің легі көрінді.
Олардың тұсында төрт үйір
жылқы келе жатты. Осы нөпірдің
арасында кіл қара атқа мінген,
үстілеріне қызыл жейде киген
жиырма жігіт бар еді. Кейбірінің
көздері бұлаудай ісіп, қызарған.
Таң сәріде бәрінің жаназасын
шығарып жіберген. Бұлар – Кенесары ханның өтеуіне бауыздалатын міскіндер.
Шыжым би жанындағы
мәмілегерлерімен Тәнеке батыр
мен Барақ сұлтанға келді.
– Алдияр би, уәде еткендей бәрін қамдадық. Жан тап-

сыратын жиырма жігіт те дайын, жаналғыштар да әзір. Тек
қырғызды қыра көрмеңіздер. Алты
адырдың ар жағында Ағыбай батыр, Самсы алаңның қойнауында
Сұраншы батыр қол жиып жатыр
дегенді естідік... – Дауысы дірілдей
бөгелді.
Тәнеке оң қапталындағы Мүсә
пір мен Қиырбайға иегін қақты.
– Уәде – құдай сөзі болғанда,
мәміле – Алланың аманаты.
Қырғыздар өздері ханның құнына
жиырма қыршынды қиып отыр.
Алланың әмірі солай шығар,
жаналғыштардың бауыздағанын
көздеріңмен көріңдер.
– Мақұл, алдияр!
Бұл кезде иесіз кіл қара ат
Кекілік, Сеңгірдің он бір жыраға
қарай иініне барып ұйлыға
матасыпты. Одан әрітаман
қарбалас, қапылыс... Жан-жағын
қаумалаған ала қалпақты аламандар, бақырған-шақырған айқайсүрен басталып кетті. «Құрбан
болатындай жазығым не?! Қалай
қиясыңдар қыршын ғұмырды?!»
дейді ышқына тұншығып. Енді
қайсыбірі есіріктене бақыра озандады... Жаналғыш қаражүрек
жөйіттердің үндері керісінше
қатты, шолақ, нық... Әп сәтте
қындарынан алмас қанжарларын
суырып, күре тамыры білеуленген
алқымнан орып кеп жіберді.
«Алла, Алла!» деді әлдекім.
Мүсәпірлер қалыңның ішіне
енгенде құбылаға қаратып,
құныкерлерді бауыздап, жан
алып жатыр еді. Ып-ыстық қан
қара тасқа шапшып, төмен қарай
буы бұрқырай ағып жөнелді.
Қол-аяқтары байланған жас
денелер жантәсіліммен қалшқалш етіп, өңештер қор-қор
етеді. Боздақтардың маңайында
үстілеріне қара жарғақ киген,
өңкей бір қабақтары түксиген
шомбал диюлар жүрді.
– Кенесары ханның киесі мен
назасы, Наурызбай сұлтанның
аруағы қырғызды ата көрмесін...
Бір жаратушы Алла өзің кешіре
гөр... Мына жастардың жанын
қинамай ала гөр... – Пірәдар
күңірене сөйледі.
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Өтеу өтеліп, құн төленгеннен
кейін сол жерде Тәнеке келісім
бойынша қолына түскен Дөнентай,
Дайырбек, Қалша, Бөлекбай манаптарды матаудан босатып, Шыжым бидің алдына салды. Тек
Төрегелдіні және оның ел-жұртын
өздерімен алып жүрді. Күнәһарды
болыс Қопалыға әкеліп, түрмеге
жаптырды.
Тәнеке мен Барақ бастаған
қол Қордай асуынан төмен
құлдағанда білеуіттер інінің аузына шыққан саршұнақтай баспалап, тығылған жерлерінен
өңештерін соза жан-жаққа үрке
қарады. Жантай айнымас достары Сыпатай мен Рүстемге адам
шаптырып, Төрегелдіні босатып беруге қолқа салды. Сонда
екеуі бірдей «Найман-матайға
қарсы сөзіміз өтпейді. Біздің
құтқаруға шамамыз келмейді,
– деп ашығын айтты. – Бірақ,
Тәнекенің жіберген бір қателігі
бар...» деді. Ертеңінде-ақ Жантай
бастаған манаптар Орманбеттің
алдынан табылды. Бәрі хан Кенені
тұтқындағандағыдай алшаң басып,
жарқ-жұрқ ете алмай, арты күйген
күшіктей күйбелектейді. Араз
адамдардай бір-біріне тура қарай
алмай көзінің қиығын жүгіртеді.
Жеме-жемге келгенде халыққа
қадірлілер елді тастап қашып
кеткендеріне қысылатындай.
– Сыпатай Тәнекенің қателігін
айтты.
Орманбеттің үш бұрыш көзі
шажырқайдың безіндей бағжаң
етті.
– Не қателік?
– Ол Төрекелдіні Қопалы
бекінісінің түрмесіне қаматыпты,
яғни, бауырымыз орыстардың
қолында. Орыстар біздің сөзімізді
жерге тастамайды...
– Барып, бұйымтай айтайық
дейсің бе?
– Иә, барып, шаруаны
түсіндірейік...
– Босат-а-ды ма?
– Әрине, босатады. Қолдарына
Кенесарының бас сүйегін табыстаймыз. Ол оны одан әрмен қарай
ақ патшаға қуана жөнелтеді.
– Ал, бұларың қисынға келетін
сияқты. Енді, кімдердің қолына
бас сүйекті ұстатып, елші етіп
жібереміз?
– Оның да жөнін ойластырған
едім. Маған салсаңыздар,
жандарал-күбернатор Горшакоптан алғыс қағаз алған Қалығұл
барғаны дұрыс.
– Орынды, орынды, – деп жамырасты өзге отырғандар.
– Білмейтін жердің ой-шұң
қыры көп, біреу бастап апару керек
қой оларды. – Орманбет кеудесін
көтеріп, төңірегіне бітеу мойнын
соза қарады. –Жолда әлдекімдер
ұшырасып, қанжығаларында
ханның басы барын білсе, өздерінің
басын қағып әкетер.
– Сыпатай мен Рүстемге
жүктейміз, солардың адамдары
бастап апарар.
– Жиен жарап тұр. Ақшасын
алып па еді олар?
– Тең жарымын алған...
Баянжүрек өңірін Рүстем
төремен талай шарлаған атқосшы
алты адамды бастап, төрт күн дегенде таң ата Қопалы бекінісіне
суыт жетті. Қарағайдан қиылып
салынған үлкен үйдің дарбазасына
ат басын тіреді.
– Патша өкіметінің үйі – осы.
– Атқосшы сыбыр етті. Кәндек
иттер шабалана үріп, қайсыбірі
қоршаудың іргесінен суырылып
шыға тап-тап берді. Ізінше мылтық
асынған әлдекімдер көрінді.
Рүстем төренің атқосшысы
орысшаға да жүйрік екен, сақалмұрты қауғадай сарқылшықтармен
тілдесіп, көп ұзамай барлығы пат-

ша приставы Абакумовтың алдынан табылды.
– Біз қара қырғыздар,
Ыстықкөлден келдік, – деп бастады Қалығұл. – Ақ патшаның
айтқанын жерге тастамай үрей
тудырған Кенесары ханның көзін
құрттық. Міне, сол еңбегімізге
алғыс айтқан жандаралдың хаты.
– Қойнынан шүберекке оралған
төрт бұрышты мәйпездей ашып,
бүктелген қағазды шығарды.
Қыртысын жазып, атаманның алдына тастады. Ондағы көзіне таныс
та әрі ыстық Горчаковтың мөрін
көрісімен жендеттердің басшысы
құбылып, түсі өзгеріп кетті. Қара
қырғыздың қайыс бетіне бір қарап,
алдындағы қағазға саусағын соза
берді. Оқып шықты да орнынан
атып тұрып, Қалығұлдың қолын
қысты. Өңіне күлкі жүгіріп, дауыс
ырғағына да әуен араласты.
– Осындағы қаптағай Тәнеке
болыс Кенесары ханның кегі
үшін елімізді шауып, Төрегелді
манабымызды тұтқындап әкетті.
Манапты Қопалы бекінісінің
түрмесіне қаматыпты. Қоршаудан
қашып шыққан ханды ең әуелі
қолға түсірген – сол, Төрегелді.
Ақ патшаға сіңірген еңбегі зор.
Сондай орыс үшін ісі ерен адамды
тұтқыннан босатып берсеңіз.
Аядай бөлме ішінде болмашы
тыныштық орнады.
– Сіздерге ортақ қас жауымыз Кенесарының бас сүйегін ала
келдік.
Оң қапталындағы қоржынына
қолын сұғып, көк пүлішке оралған
бас сүйекті Абакумовтың столының
үстіне қойды.
Ол бұйымның орауын жазып, мойынын екі жағына кезек
қиқайтып, мұрыны опырайған
қаңқаны айналдыра барлай қарады.
– Кенесарыны қалай өлтір
діңдер?
Қолға түскеннен кейін ханды
тұтқындадық та әскерінің бірін
қалдырмай қырдық. Өзін содан
кейін халықтың алдына шығарып,
елге қан құмар Кенесары екенін
айтып, басын шаптық.
Кеудесін мақтаныш кернеп,
Қалығұл ұзақ баяндады. Сөзге
еліткенде жымсық көздері аратұра бағжаңдап, қиқы-жиқы сары
жағал тістерінің арасынан қызыл
тілі сумаң-сумаң көрінеді екен.
Мысық мұрттары желп-желп етеді.
Оның ақ патша үшін тындырған
ісіне риза болған пристав:
– Төрегелдіні қазір шығартып
беремін, бірақ ың-жыңсыз, бөтен
көзге түспей кетіп қалыңыздар.
Кейін абайсызда қашып кетіпті
дерміз, – деп тиянақтады.
Бұйымтайшылар басын
шұлғып, бәйек қақты.
Сөйтіп, Қопалы бекінісін
дегілер Төрегелдіні түрмеден
астыртын босатып жіберді. Бірақ,
ол тұзақтан құтылғанмен ажалдан құтыла алмады, еліне келгеннен соң Кене ханның қаны үшін
тісін қайрап жүрген Ергенедегі
Мұсылманқұл бастаған қыпшақтар
манапты ат құйрығына байлап,
сүйретіп өлтірді.
Көкқия тауының Қызылағаш
пен Сағабүйен арасындағы бір
шатқалы, күні бүгінге дейін
«Қырғызсай» аталады. Өйткені
бес жүзге тарта тұтқынды сонда қоныстандырып, күндіз-түні
бақылау орнатқан. Тәнеке болыс өзі ара-тұра ар жағынан
Тереңөзекті қиып өтіп, Көкқияның
төбесінен қарап қояды.
Қазіргі кезде ол қырғыздар
қаптағай руының бір тармағы
қыдыралы-қырғыз боп,
матайлардың арасына әбден сіңісіп
кеткен. Дені өздерінің түбі қырғыз
екенін де білмейді, «қырғызсың»
десең жанжалдасуы да мүмкін...
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в изначальных условиях никогда уже
не позволит детишкам, вышедшим
из аулов, раскрыть свои природные
дарования? Но словно и этого разрыва
нам мало, в подтверждение предостережения гения, сколь опасен разрыв,
распадение связи времен, есть же ведь
и третья сторона медали – проблемы
идеологии, национальной идеи.
Твержу про себя всего лишь одну
строчку Мандельштама: «Мы живем
под собою, не чуя страны». Поэты, они
ведь потому небожители, что в разное
время их стихи способны внезапно по-

«Сравни нас с волками – волки
должны бы оскорбиться…»
Уж не вспомню сейчас, сколько
же времени с мучительным
надрывом звучит во мне китайское проклятье «чтоб тебе
жить в эпоху перемен». А ведь
думалось мне, остаток своей
жизни посвящу воспоминаниям о делах давно минувших
дней. И о памятных событиях,
и о людях, с кем посчастливилось встретиться на своем
долгом веку.
Но въедливая писательская привычка пытаться вникать, проникать за
видимую поверхность происходящего, не желает оставлять меня в покое.
Если служил чему-то всю жизнь, то и
нельзя, не получится вот так просто
сойти с избранного когда-то пути. Потому что, заветная цель не только не
достигнута. Она вдруг словно бы затерялась в наплывшем невесть откуда
тумане. И пока снова не отыщешь свою
тропинку, продолжай искать. Иначе
вовек не избавишься от разочарованности и горьких насмешек над собой.
А я всегда, как мог, служил культуре и своей стране. Ее народу. Тем
более что мое поколение еще застигло
очевидцев голодомора, и прошло все
ужасы и тяготы войны с самых юных
лет, не познав всяких соблазнов легкой жизни. И лишь каждодневный
упорный труд и – должно быть, никак
нынешним юнцам непонятные – терпение и стойкость. И оттого нас не
напугаешь еще и этим вызовом «эпохи
перемен».
А ведь казалось, ХХI век непременно должен был стать веком падающих в руки плодов самых передовых
достижений цивилизации и небывалой гуманности, даже утонченности нравов. Так отчего же эти нравы
пали до такого предела, что сравни
нас с волками – волки должны бы
оскорбиться? Ибо они-то ослабевших
членов стаи на произвол судьбы не
бросают и не кусают.
Ведь, вроде совсем недавно мы
все, застыв от ужаса и возмущения,
услышали о глумлении подростков
в селе Абай над первоклассником. И
наблюдали недостойную возню взрослых, всячески пытавшихся замять
скандальный инцидент, выгородить,
обелить себя. Но оказалось, самое
страшное еще впереди.
Пять живых факелов из невинных
ангелочков. Их со скорбным стоном
и плачем вся страна провожала в последний путь. А дальше посыпались
беды, как из прохудившегося мешка.
И вот теперь я хожу и горестно
думаю: все же голодомор и войну,
наверное, было проще принять умом.
Ибо эти бедствия одинаково разделял
весь народ. Голод, он ведь был общим
на всех казахов. И точно также мы все
сообща делили тяготы и лишения во-

www.qazaquni.kz

вернуться к тебе новой, неизведанной
гранью. Новым смыслом наполниться.
Ибо они на наши земные дела смотрят
оттуда, где все границы условны.
Сейчас эта строчка Мандельштама
мне говорит о том, чего я раньше не
замечал и не подозревал даже. О том,
что уже не чую, не чувствую той земли, с образом которой вроде сжился,
и иначе смотреть на нее не мог, как
только на золотую колыбель национального духа моего народа.
И вот я вижу, мы превратились в
подобие лоскутного одеяла. Где-то
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йны. И крепились, веря в то, что рано
или поздно война кончится. И никто
не пожалеет ни живота своего, ни усилий, чтобы хоть на день приблизить
победу.
А вот сейчас вдумываюсь и, как
никогда, кажется, понимаю эту колоколом звучащую по всем нам строчку
– «распалась связь времен».
Некогда предки были верны и
преданы завету «будь всегда и во всем
вместе со своим народом». «Со своим
народом можешь и яд выпить». И
оттого, что во всех немыслимых испытаниях мы сохранили живую братскую
связь друг с другом и делили единую
судьбину, нам хоть самую малость, да
было полегче.
Все не дает мне покоя крепнущее
подозрение, что неспроста Создатель
посылает на наши головы все эти
вопиющие, чудовищные в омерзительности и жестокости своей происшествия. Происшествия, где жертвой
становятся ни в чем не повинные
крохотные дети. Простые безгрешные
существа, не совершившие даже малейшего зла. И это не просто результат
никуда не годной, по сути проваленной работы каких-то там министров
– это лишь первый слой проблемы.
Нет-нет, за всем этим скрывается нечто
немного более глубокое и серьезное.
И как никогда требующее вдумчивого
осмысления и самых решительных
действий. А иначе навряд ли прекратится этот поток наказаний, насылаемых на наши головы свыше.
Когда жертвами становятся совсем еще малые, ничем не запятнавшие себя дети, то это верный знак,
того, что распалась связь времен. И

что в забвении святые заветы предков.
А значит, нет у нас другого выхода,
как вновь укрепить и восстановить
эту связь.
Наша цивилизация семимильными шагами безудержно несется вперед. И послушно мы откликаемся на
ее зов и открываем для себя широкий
мир с его смелыми, гордыми надеждами и возможностями. Можно сказать, это уже привычная жизнь самой
передовой, просвещенной, успешной
части казахстанцев. Кажется, вот еще
совсем чуть-чуть – и воспарим над
землей.
Признаться, про этот целиком
модернизированный Казахстан, я, все
еще в душе выходец из аула, пожалуй,
знаю больше понаслышке. И посему в
силу возраста едва ли мне доведется
ближе познакомиться с ним.
Но вот есть другой Казахстан. Тот,
что ютится во времянках или же остался в забытых нами аулах. Которые год
от году все более беднеют, становятся
все более безлюдны, ибо жизнь в аулах сегодня едва-едва теплится.
О, қайран! Алтын бесік туған жер!
Что мне теперь сказать о ней? Кроме
того, что становится горько и муторно
на душе, стоит мысли хоть краем коснуться этой болезненной темы. Мое
состояние при этом можно описать
словами небезызвестного осуждения
Ждановым великого Шостаковича:
«Сумбур вместо музыки». Вот и здесь
один сплошной сумбур, что в уме, что
в душе.
Неужели вся моя жизнь прошла
впустую, жизнь, связанная с верой в
то, что алтын бесік – это вечная и незыблемая опора и святыня? Что да,
мы все – поколение за поколением
– будем уходить за горизонт. Но вот
она – родная, священная земля, пребудет всегда, вечно, в этом своем неизменном, драгоценном для казахов
значении!
Выходит, я все же ошибался, и на
моих глазах мой аул в лучшем случае
обречен стать сырьевым придатком
сияющих, надменных крупных городов, которым ближе блистательная
Европа. Раньше наши аулы были неиссякаемым, животворным кладезем,
родником для появления замечательных талантов, ярких имен, составляющих ныне воистину гордость и славу
страны…
Неужто теперь, растущая пропасть

оно, это одеяло, поновее, понаряднее, а где-то стало рваной ветошью,
клочковатой, выцветшей от времени.
И понимаешь с грустью, что в этом
будто бы архаическом, допотопном
прошлом, еще кочевом, осталось, как
ни больно сознавать, нечто неизмеримо драгоценное. По сути, там обитал
высокий и великий дух. Немеркнущие
по своему благородству и величию,
доселе непревзойденные заветы наших предков.
Согласитесь, друзья, сейчас мы
все убеждены в том, что так называемый конфликт поколений, он будто бы
существует испокон веков. Будто бы
так оно и должно быть. Нам это убеждение внушает лукавая современная
цивилизация с ее палящей душу жаждой обновлений и перемен. И оттого
теперь каждое новое поколение не
признает авторитетов предыдущего.
Нет, вроде мы на словах не ставим
под сомнение, что казахская культура,
корнями уходящая в далекое прошлое,
имеет если не духовно-нравственное,
то хотя бы равное право на этой земле
вместе с общепризнанными достижениями современности. Мало-мальски
образованный человек, думаю, кивнет
утвердительно на такой вопрос. Даже
уверен отчего-то, что обязательно
кивнет. И тем поспешнее, чем меньше
он задумывался по этому поводу. Просто для самоуспокоения, для очистки
совести. Нашим предкам эти готовые
формулировки не были нужны, они
просто с молоком матери впитали некие неписаные законы.
Никто и не подозревал то, что конфликт поколений может стать однажды явью для моего народа. А извечная
связь времен вдруг распадется.

Земля, пока она под защитой законов своей культуры, пока жив в ней
дух культуры, священна и здорова. А
ее народ пребывает в твердом разуме
и духовной силе. Стариков уважали и
чтили, ведь именно жизненный опыт
доводил духовную огранку личности
до полного совершенства. С годами в них зрело и крепло ощущение
бренности этого мира. И нарастало
понимание того, что все подлинное
начинается там, за его порогом. Что
эта вечная жизнь – опора для всего,
что составляет наши мирские дела. И
потому эти старцы в глазах молодой
поросли были носителями мудрости.
И нередко бывало, что батыр перед
походом или же принятием важного
решения обращался за «бата» к авторитетному бию. Узнать, спросить,
как ему жить и вести себя, чтобы не
уронить своей чести, добиться успеха
и доброй славы.
В наше с вами время молодость
– пора самоуверенности, дерзости
и решимости во что бы то ни стало
добиться карьерных высот. Что ж,
по-человечески это желание вполне
понятно и естественно. Но отчего
же, стоит такому юнцу занять маломальски заметное положение, и сразу
всем своим обликом и поведением
выказывает он оголтелую спесь, чванство и сердечную глухоту, презрение
к обычным людям? Пример с бедным
семилетним мальчиком из села Абай,
у которого из всей взрослой родни и
заступников осталась одна бабушка
– дикий, никак не укладывающийся
в голове случай, саднит и теребит
душу.
Все же я знавал еще времена и
нравы куда более цивилизованные.
Хотите верьте, хотите нет, а в казахском ауле ни один сирота сиротой себя в нынешнем понимании не
ощущал. Он мгновенно становился
баловнем и любимцем всего аула. Он
становился сыном для всех сородичей.
Искреннее участие, теплота и забота
щедрым потоком изливались на него.
И вот куда вдруг, в одночасье, все это
делось? А ведь казалось, живем в век
небывалых достижений прогресса,
свидетельствующих, что нет преград
пытливому разуму человека.
И не о таком ли человеке была
сложена одна из высших оценок наших предков «сегіз қырлы – бір сырлы», т.е. восемь граней – одна душа,
одна тайна. Отчего же более не скажу:
да, это о нас? Будущий батыр, подрастающий житель из казахского аула
ведал твердо одну заповедь – с тем,
кто слабее, беспомощнее тебя, нельзя, недопустимо мериться силушкой.
Ты, прежде всего, защитник ему и
покровитель.
Чтобы взрослые, живущие по соседству, дружно отворачивались от
сироты… Чтобы те аульные казахи,
которые темными и невежественными
представляются потомкам, уверенно
шпарящим на иностранных языках,
изъездившим полмира и на короткой
ноге с мудреной чудо-техникой, вдруг
да такое себе позволили… Не-е-т, в
страшном сне такое не может присниться.
Способны ли горделивые, надменные потомки услышать, вникнуть
в евангельское предостережение
«Что тебе в том, что ты приобретешь весь мир, если потеряешь душу
свою?» Воистину великая литература,
когда бы, в каком веке ни дарила нам
свои сокровища, знает, наверное,
ответы на все вопросы. Только мы,
думается, не те, чтобы суметь их услышать. Не стоит искать процветания
и счастья на том пути, где пророчески
звучат слова чеховского героя: «Человека забыли».
Абдижамил НУРПЕИСОВ
(продолжение
в следующем номере)
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Виктор КОЗОДОЙ:

ИСТОРИЯ БУКЕЙХАНОВА
ДЛЯ МЕНЯ – ЛИЧНОЕ
ОТКРЫТИЕ КАЗАХСТАНА
В пяти городах Казахстана с большим успехом прошла презентация
книги российского ученого Виктора Козодоя «Алихан Букейханов:
человек-эпоха». Об этом событии рассказала автор Spik.kz.

В холле одного из алматинских
отелей в центре города тихо, спокойно. Таким же спокойствием и
тишиной веет от Виктора Ивановича Козодоя, а потому понимаешь,
почему именно этот ученый отдал
значительную часть времени изучению жизни Алихана Букейханова.
Надо признать, что до сих пор в
казахстанской историографии не
было столь весомого труда о первом
премьер-министре в казахских степях (а именно так называют иногда
Алихана Букейханова).
Не секрет, что после распада
СССР связи российских и казахстанских историков, ученых оказались разорванными, и только сейчас начинают выходить на новый
уровень. Интересно, что первыми
значение труда Виктора Козодоя в
укреплении связей историков двух
стран оценили в Институте истории
и этнологии имени Чокана Валиханова, а директор института Зиябек
Кабульдинов стал инициатором
презентации книги в Казахстане.
Изучение биографии Алихана
Букейханова Виктор Иванович
начал в Павлодаре, потом были
архивы городов в России и Казахстане. Через два с половиной года
неустанного труда книгу напечатали в Новосибирске. А для самого
ученого неожиданностью стало
приглашение презентовать свой
труд в разных городах Казахстана.
Первым был Семей, где в университете имени Алихана Бокейхана
Виктору Ивановичу присвоили звание почетного профессора. Затем
Павлодар, Нур-Султан, Караганда.
Мы встретились на следующий
день после того, как Виктор Иванович выступил на республиканской
научно-практической конференции «Вопросы реабилитации жертв
массовых политических репрессий
в Казахстане в 20-50 гг. XX века:
отечественный опыт и международная практика». В рамках конференции прошла презентация книги
об Алихане Букейханове.
ПРЕЖДЕ ТАКОГО
ОПЫТА НЕ БЫЛО
– Виктор Иванович, вы ожидали,
что вас пригласят на презентацию
книги в Казахстан?
– Сначала разговор о презентации книги был по поводу
Павлодара, в архивах которого я
работал. Планировалось привезти книги в библиотеки. В начале
сентября появилось предложение
организовать презентацию книги
в Институте истории и этнологии
имени Валиханова. Как понимаю,
это было инициативой директора
института Зиябека Ермухановича
Кабульдинова. А затем возникли и
другие города.
Мы начали с Семея, с Университета имени Алихана Букейханова.
Был такой символический момент:
сначала состоялось возложение
цветов к памятнику Алихану Букей-

ханову, затем в самом университете
прошла презентация моей книги.
Через два дня поехали в Павлодар.
Там, на базе Павлодарского госуниверситета такая же замечательная
была презентация и организация,
как и в Семее. Затем Нур-Султан,
где было несколько встреч. После
этого поехали в Караганду, на базе
Карагандинского государственного университета состоялась пре-

зентация книги. Тоже довольно
символично, это же родина Алихана Букейханова. Подчеркну, что
презентация книги прошла по всем
таким местам, к которым как раз
Алихан Букейханов имел прямое
отношение. Это и для меня было
значимо. Я, конечно, не ожидал,
что будет такое отношение, такие
встречи.
– А почему не ожидали?
– Просто не было такого опыта. Обычно презентация проходит
в узком кругу ученых – обсудили,
представили.
– А тут общественность интересуется.
– Тут общественность, власти
пригласили. В Нур-Султане встретился с главой Администрации
президента, помощником главы
государства. Такое внимание было
приятно. Глава администрации Ерлан Жаканович Кошанов хорошее
впечатление произвел. Помощник президента Токаева – Ерлан
Карин – образованный человек,
причем глубина чувствуется. Очень
приятно было, что люди подготовленные.
ПОИСК НОВОГО
– Виктор Иванович, раз заговорили об отношении, то такой вопрос,
а какое на вас впечатление произвел
прием во всех этих городах? На что
вы обратили внимание? Что интересовало казахстанцев?
– Ну, прием был самый теплый. И, действительно, это все
неожиданно – такое пристальное
внимание к моей скромной работе.
Мы же не избалованные (историки,
ученые) каким-то вниманием. Впечатлило, что многие уже прочитали
книгу. И во время презентаций был

такой откровенный разговор. Особенно среди преподавателей, они
выступали по делу, и это было и в
Семее, и в Павлодаре. В Караганде замечательно выступала дама,
профессор, и говорит: «Всю ночь
читала, готовилась». И это трогает,
когда не общие слова высказывают,
а конкретно по пунктам разбирают
книгу.
– А что именно интересовало
казахстанскую публику? То, как вы
работали над книгой, где вы брали
данные, или то, что вас вообще привлекла эта фигура?

– Практически все то, что вы
сказали. Кого-то интересовал самарский период, кто-то хотел больше узнать о работе в банке. Возникли дискуссии по году рождения.
Большой интерес вызвала учеба на
юридическом факультете. Все это
по поводу юриста содержит дис-

куссионные моменты, которые до
сих пор как бы существуют, и о чем
я высказал свое мнение.
– Виктор Иванович, когда в
марте этого года я у вас брала интервью, вы переживали, как выйдет,
как закончится работа над книгой,
как будет напечатана и так далее.
Вот сейчас, после презентации, вы
немножко можете абстрагироваться. И как можете охарактеризовать
фигуру Алихана Букейханова уже с
расстояния?
– Мне было интересно работать
над книгой, над самой фигурой,
персоной Алихана Букейханова.
Он на самом деле, я считаю, очень
яркая личность, который во многом
создал себя сам, начиная с первых
шагов, с детства, когда ставил себе

задачу по получению образования.
Интересен, например, в его биографии сюжет, связанный со сменой
фамилии с Нурмухамедова на Букейханова. В книге я свою версию
высказал, почему он это сделал, как
мне показалось.
Алихан Букейханов, как мне
видится, человек целеустремленный, прагматичный, очень образованный. Блестяще знающий
глубину русского языка, русскую
культуру. Допустим, люди читать
не могут, ну, я имею в виду Россию, а он переводил на казахский
язык даже стихи, это требует выдающегося таланта, выдающихся
способностей – это уже сама по
себе характеристика. Интересно,
конечно, что у нас мало о нем знают, практически ничего. Работа
над книгой стала для меня поиском
нового, интересного. Это всегда
интересно решать такие научные
задачи, не по следам чьим-то идти.
Во-первых, это действительно познание деятельности человека и
уже через него познаешь историю
Казахстана, что для меня очень
важно. И я книгу начинаю с того,
что это – мое личное открытие
Казахстана, чему я очень рад, узнавание для себя нового, интересного
про наших соседей, которые, как
говорится, Богом данные. Мы никуда не денемся, постоянно будем
жить рядом друг с другом. Поэтому
это важно, через познание, это
самый главный момент, происхо-

дит понимание, от понимания – к
уважению со всеми вытекающими
последствиями.
НЕ НАВРЕДИ
– Виктор Иванович, работая над
книгой, вы, несомненно, сталкивались и с людьми, которые были возле
Букейханова. Вот как могла в то
время, довольно смутное, сформироваться такая фигура, как Алихан Букейханов? Что служило этому, какие
факторы повлияли на формирование
Букейханова как личности?
– Ответ на этот вопрос и был
моей главной задачей при работе над книгой. Скажем, с каким
багажом он подошел к 1917 году,
когда начались главные политиче-

ские события в его жизни, главные
действия, связанные с «Алаш».
Первый ответ – это, конечно, образование. А далее знакомство,
взаимодействие с интересными,
умными людьми, постижение всего нового. Ну и в целом ситуация,
которая развивалась в Российской
империи, движение к новому – это
политическая борьба, либеральная
интеллигенция хотела перемен,
изменений. И здесь, конечно, было
очень много совпадений во многих
интересах. Он же неспроста оказался в рядах партии кадетов – потому
что оказались единомышленниками во многих вещах. Поэтому целая
совокупность факторов повлияла
на появление, формирование Алихана Букейханова. Повторюсь,
образование, опыт политической
деятельности, практика в научных
экспедициях, редактором газеты,
работа в банке сильно повлияли
на формирование личности. Но,
конечно, главным оказалась политическая деятельность – депутат Государственной Думы, член
Центрального комитета партии
кадетов. Вот набор этих факторов в
его деятельности, в жизни дал такой
эффект. Ну и, конечно, он же практически жил и действовал на стыке
двух культур – казахской и русской.
С детства получил навыки, опыт
жизни степняков. Параллельно как
бы изучал, входил. Причем не просто говорил на уровне каком-то
бытовом, а очень глубоко, потому
что, если его статьи почитать, они
действительно очень глубокие.
– Виктор Иванович, скажите,
пожалуйста, будут ли дальше ваши
научные интересы как-то связаны с
фигурами лидеров «Алаш»?
– Не могу сказать. Пока не
знаю. Ну, во-первых, отхожу от
презентаций книги в Казахстане.
Во-вторых, была большая работа
и я, конечно, рад, что удалось ее
завершить. Написание биографии
– это вообще большая ответственность для любого исследователя.
Потому что то, как ты напишешь,
многие читатели потом будут смотреть твоими глазами на это.
– Конечно.
– Если там что-то не так, то
это не очень правильно. Поэтому,
естественно, тут каждый раздел
надо проверять, смотреть, чтобы
не навредить. Потому что это как у
учителей и у врачей самый главный
принцип – не навреди. Не навреди
– это не значит приукрашивать,
что-то придумывать. Все объективно должно быть. Как раз смотреть,
исследовать – это главный принцип, которому историки должны
следовать, и я в том числе – это
принцип объективности, принцип
историзма, смотреть явление, как
оно развивалось, из чего вышло
и кем стало – то есть эволюцию
просматривать. Что я, собственно
говоря, и пытался сделать.
Айгуль ОМАРОВА

12 Dúnıe-kerýen

№6 (980) 14.02.2022 jyl

www.qazaquni.kz

АЛАШ ӘДЕБИЕТІНІҢ АЛЫП
Алматы жұртшылығы СССР мемлекеттік сыйлығының лауреаты, Қазақстанның Еңбек Ері, Халық
жазушысы Әбдіжәміл Нұрпейісовті ақтық сапарға аттандырып салды. Классик қаламгер тоқсан
сегіз жасқа қараған шағында дүниеден озды.
Абай атындағы Опера және балет театрының фойесінде өткен қаралы жиынды мемлекет және
қоғам қайраткері Иманғали Тасмағамбетов жүргізді. Жиынға Мәдениет және спорт министрі
Дәурен Абаев, Алматы қаласының әкімі Ерболат Досаев, Қызылорда облысының әкімі Гүлшара
Әбдіқалықова, мемлекет және қоғам қайраткері Қырымбек Көшербаев, жазушы Дулат Исабеков, Бақытжан Сағынтаев, Қазақстан Жазушылар одағы басқармасының басшылығы, өзге де
зиялы қауым өкілдері марқұмның ет-жақындары мен қалың қала тұрғындарына, әдебиеттегі
әріптестері мен оқырман қауымға көңіл айтты.
Жиында Қазақстан Республикасының Мемлекеттік хатшысы Ерлан Қарин Президент ҚасымЖомарт Тоқаевтың көңіл айту жеделхатын оқып берді.

ЕЛГЕ ЕС БОЛҒАН
ЖАЗУШЫНЫҢ ЕКІНШІ
ӨМІРІ БАСТАЛДЫ

БЕКЗАТ БОЛМЫСТЫ
АРДАГЕРІМІЗДЕН
АЙЫРЫЛДЫҚ

Аса көрнекті қаламгер, Қазақстанның
Еңбек Ері, Халық жазушысы, Ұлы Отан
соғысының ардагері Әбдіжәміл Кәрімұлы
Нұрпейісовтің дүниеден өтуіне байланысты
көңіл айтамын. Әбдіжәміл Кәрімұлы –
сұрапыл соғысты бастан кешіп, елге оралған
соң, қазақ әдебиетін өркендетуге сүбелі үлес
қосты.
Ұзақ жылғы шығармашылық қызметі
жемісті болды. «Қан мен тер» трилогиясы,
«Соңғы парыз» дилогиясы сияқты туындылары сыншылар мен оқырмандар тарапынан
жоғары баға алды. Замана жүгін көтерген романдары әлемнің көптеген тіліне аударылды.
Әбдіжәміл Кәрімұлының жаңа белесті
бағындырған қазақ әдебиетін шетелге
танытуға сіңірген еңбегі орасан зор. Ол ұлт
руханиятының көшбасшысы болды.
Әбдіжәміл Нұрпейісов адам жанын терең
түсінетін, түрлі тағдырдың бейнесін көркем
суреттей отырып оқырманға жеткізген ойлы,
кең тынысты жазушы болатын. Өмір бойы
қолынан қаламы түскен жоқ. Қазақ елінің
рухани-мәдени саласын дамыту жолында
өлшеусіз қызмет атқарды.
Ол ұлт классиктерінің жолын лайықты
жалғастырған қуатты қаламгер. Солайша, өзі
де қазақ әдебиетінің патриархына айналды.
Әбдіжәміл Нұрпейісовтің соңында
ұрпаққа үлгі, ұлысқа игілік болатын
шығармалары қалды. Елге ес, сыртқа сес
болған жазушының енді екінші өмірі басталды.
Өнегелі ғұмыр кешіп, соңында мол мұра
қалдырған Әбдіжәміл Кәрімұлының жарқын
бейнесі ұмытылмайды.
Халқымыз есімін әрдайым ардақ тұтады.
Марқұмның иманы саламат, жаны жәннатта
болсын.

Қазақ жұрты өз Әбесін жоқтап отыр.
Әбенің бір ғасырлық ғұмырына талай заман
енді. Алаш қайраткерлерінің заманында
дүниеге келіп, қуғын-сүргін, ашаршылық,
соғыс нәубетін көріп, кеңес үкіметі кезінде
әдебиетпен шұғылданды. Одан кейін
тәуелсіз Қазақстанның іргетасын қалауға
ат салысты, енді жаңа Қазақстанға қадам
басқанда бақилық болды. Ағамыздың бір
ғасырлық ғұмырына еліміздің, ұлтымыздың
бір ғасырлық тарихы енді. Бір ғасырда қазақ
халқы көрген нәубет пен жақсылықты бірге
көрді, бірге көтерді, өз бойынан өткізді.
Сондықтан бүгін біз Әбеңмен емес, тұтас
бір дәуірмен қоштасып тұрмыз. Бұл –
қазақ әдебиеті тарихындағы дәуір емес, ұлт
руханиятының тарихындағы бір дәуір.

Алаш ұранды Ел ғасыр жасаған абызынан, әлемге әйгілі Әбеңнен айырылып
қалып, ұлтымыздың ұлы тұлғасымен қош
айтысып, қазақ руханиятының сайыпқыран
сардарын соңғы сапарына шығарып салып
жатқан жайы бар. Әдебиетіміздің классигі
– Әбдіжәміл әкеміздің, бекзат болмысты
ардагер алыптың дүниеден озуы барша қазақ
баласының жүректерін жылатып, жандарына
батқаны сөзсіз!
Әбдіжәміл Кәрімұлы Нұрпейісов 1924
жылы 22 қазанда Қызылорда облысы, Арал
ауданының Құланды ауылдық кеңесіне
қарасты Үшкөң деген жерде туған.
1942-1945 ж.ж. Ұлы Отан соғысына
қатысқан. 1956 жылы М.Горький атындағы
Әдебиет институтын бітіріп, әр жылдары
сан түрлі жауапты қызметтер атқарды. 19621964 жж. «Жұлдыз» журналының бас редакторы, кейінірек Халықаралық Қазақ ПЕН
клубының президенті болды.
Әдебиетке 1947 жылдан араласа бастады.
Тұңғыш шығармасы – Ұлы Отан соғысы
тақырыбына арналған «Курляндия» романы
1950 жылы жарық көрді. Бұл шығармасы үшін
жазушыға Жамбыл атындағы Республикалық
сыйлық берілді. «Курляндия» романын қайта
өңдеп, толықтырып, 1958 жылы «Күткен
күн» деген атпен жариялады.
«Қан мен тер» трилогиясы (1-кітап –
«Ымырт», 1961 ж.; 2-кітап – «Сергелдең»,
1964 ж.; 3-кітап – «Күйреу», 1970 ж.), «Сең»
және «Соңғы парыз» романдары дүние
жүзі халықтарының көптеген тілдеріне
аударылған. «Қан мен тер» романы бойынша жасалған драмалық қойылымы
М.Әуезов атындағы Академиялық Қазақ
драма театрының (1974 жылдан) репертуарынан тұрақты орын алып, телеэкранға
да шығарылды. Таңдамалы әдеби-сын
мақалалары «Толғау» («Жүрегі толы жыр
еді») деген атпен қазақ және орыс тілдерінде
жеке кітап боп шықса (1972 ж.), 1985 жылы
«Ақбидай туралы аңыз» атты очерктерінің
жинағы жарық көрді.
Ә.Нұрпейісов А.Чеховтың,
М.Горькийдің, Назым Хикметтің, испан
жазушысы А.Кэсонның шығармаларын
қазақ тіліне аударған.
Заманында оның әдеби әлеуеті мен
қаламының қуаттылығы лайықты бағаланып,
КСРО және Қазақстан Республикасының
Мемлекеттік сыйлықтарының лауреаты,
Мәскеудегі Халықаралық Әдеби қордың
«За честь и достойнство» сыйлығының
және Халықаралық М. Шолохов атындағы
сыйлықтың иегері атанды. Ұлы қаламгер
«Қызыл Жұлдыз», «Еңбек Қызыл Ту»,
«Құрмет Белгісі», «Халықтар достығы»,
«Отан» ордендерімен және медальдармен
марапатталып, 1985 жылы Қазақ КСР Халық
жазушысы құрметті атағына ие болды.
Ұлтымыздың даңқты да дара перзентінің
бақилық болуына байланысты марқұмның
отбасына, ағайын-туыстарына, қаламгерлер
қауымдастығына және барша қазақ халқына
қайғыра көңіл айтамыз.

Ерлан ҚАРИН,
ҚР Мемлекеттік хатшысы

Қазақстан Жазушылар одағы
Басқармасының хатшылығы

Қасым-Жомарт ТОҚАЕВ,
Қазақстан Республикасының Президенті

ӘДЕБИЕТТІҢ
ТҰТАС БІР ДӘУІРІ
КЕТІП БАРАДЫ

ЕСКІКӨЗ ҰЛЫЛАРЫМЫЗДЫҢ
ЕҢ СОҢҒЫСЫ
Қазақ әдебиеті үшін, қазақ мәдениеті
үшін, қазақ рухы үшін Әбдіжәміл
Нұрпейісов арқа сүйер бәйтерек, алып
еменіміз еді. Қайда барсақ та, Әбекеңді
бетке ұстаушы едік. Қазақ сөзінің
қызғанышпен қарайтын сақшысы
еді. Бір сөзің ағат кетсе, кешірмейтін.
Ұрысатын және өзіне де солай қарайтын.
«Қан мен тердің» он жеті нұсқасын
жасау тек Әбекең сияқты адамның
қолынан келеді. Ол шығармашылық
ғұмырының тең жартысын туған жері –
Аралға арнады. Өзінің философиялық
толғамдарында адам мен табиғаттың
байланысын терең суреттеп, Арал
проблемасына үңіліп отырды. Қазақ
әдебиетін әлемге, бүкіл Кеңес Одағына
керемет танытты. «Роман-газета» деген газет болды кезінде. Оған екінің
бірі шыға алмайды, соған тұңғыш рет
Нұрпейісовтің «Қан мен тері» жарияланып, 1,5 млн. тиражбен тарады. Сөйтіп,
қазақ әдебиетінде Әуезовтен кейін үлкен
марапатқа ие болып, «Қан мен тер» мен
«Соңғы парыз» қырық сегіз елдің тілінде
сөйледі, ең соңғы аудармасы Америкада
басылды.
Нұрпейісов – менің ұстазым,
өмірдегі ақылшым, абызым, замандасым
және құрдасым. Қалай қалжыңдасам да,
жанына бататын әзіл айтсам да, басқа
біреуге шап ете қалатын Әбекең маған
күліп қана қоя салушы еді. Қазақстанда
басқа жер жетпей қалғандай, Беларанда
моласын салдырып қойды. Бір күні барсам, бұлқан-талқан ашуланып отыр.
– Беларандағы моламды былтыр
көріп едім, мола сиқы жоқ. Құмға батып
кеткен, әріптері түсіп қалған, – деді.
– Беларанға барып жататын
болсаңыз, ешкім бармайды. Әбеке,

ол ауданның әкімін боқтауға болмайды. Өйткені, ауданның бюджетінде
тірі адамның моласын жөндеуге ақша
қаралмаған. Моланы бульдозермен
бұздырайын, бұздырғыңыз келмесе,
ол жерге анда-санда барып жатып тұру
керек, – дедім.
...Бұл күнді де бастан кешіруімізге
тура келді. Адам жүз жасай ма, Лұқпан
Хакім сияқты мың жасай ма – о дүниеге
аттанғанда бәрі үшін қайғы. Әбекең жайлы айтылар сөз көп. Бір ғасыр жасаған,
бір ғасырды түгел әдебиетке ғана
арнаған, басқаға мойын бұрмаған, бір
сөзі үшін кітаптарын бір айға тоқтатуға
дайын Әбекең – бәріміздің ұстазымыз.
Маған телефон соққанда «Әй, бала»
деуші еді. «Тапқан екенсің 78-дегі адамды бала деп...» – деп күлуші едім. Енді
«әй, бала» деп телефон соғатын ешкім
жоқ – жетім қалдық, қартайтып кетті.
Әбекең жаман болса, бүкіл халық
болып күңіренбес-ті. «Қан мен
терді» қолына ұстамаған, тым болмаса оқымаған қазақта адам жоқ. Ал,
Әбең ұлылардың, тұлпарлардың соңғы
тұяғы. Ең үлкен астаудан жем жеген,
солармен қатар жүрген, солармен дау
ласып жүрген, сөйтіп жүріп, орыс
аудиториясының бетін бері қаратқан,
шетел жазушыларын мойындатқан
Әбдіжәміл еді.
Ал енді, Әбеке, қайыр қош! Баяғы
қазақтың ұлы адамдарының ең соңғысы
едің. Енді өзіңіз де солардың соңынан
аттандыңыз. Артыңызда еліңіз бар.
Қазақ халқыңыз бар. Солар барда сіздің
сөзіңіз, Қазақтың Сөзі өлмейді.
Дулат ИСАБЕКОВ,
жазушы, драматург

ҚАЗАҚТЫ ӘЛЕМГЕ
ӘЙГІЛЕГЕН ҚАЙРАН ӘБЕҢ
Қазақ халқы тағы бір аяулы ұлынан,
алып тұлғасынан айырылды. «Елім»
деп соққан тағы бір үлкен жүрек
соғуын тоқтатты. Аядай ғана ауылдан
шығып, Алты Алаштың ардақтысына
айналған, адамзаттың ақыл-ой қорына
асыл туындыларын қосып, көркем
ойдың көкжиегін кеңейткен Әбдіжәміл
Нұрпейісов дүниеден өтті. Ол өз өмірін
ұлт өнерін зерделеуге, ұлт руханиятын
зерттеуге арнаған еді. Тарих тамыр-

ларына терең бойлап, тың дүниелерге
қалам тербеп, кесек-кесек шығармалар
жазды. Халқымыздың жадында мәңгібақи қалатын туындылары арқылы
биік белестерге жетіп, қайталанбас
қолтаңбасымен із қалдырды.
Мереке ҚҰЛКЕНОВ,
Қазақстан Жазушылар одағы
басқармасы төрағасының
орынбасары
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БӘЙТЕРЕГІ ҚҰЛАДЫ
ТОҚСАННАН АССА ДА, ТІЛ ҮШІН АЛАҢҒА
ШЫҒУҒА ДАЙЫН АЛАШ АБЫЗЫ ЕДІ…
Жасы 98-ге қараған, топжарған тұлғамыз
Әбдіжәміл атамыз Алаш арыстарынан бас
тап, қаны қазақтың барлығы армандаған
Мемлекеттік тіл туралы заңды да, ол үшін
көшеге елдің алдымен өзі бастап шығатын
ереуілді де көрмей кетті…
Әбеңнің орындалмаған арманын, бізге
қалдырған Аманатын орындауға Біз да
йынбыз!
«Қан мен терді» оқып өстік. Сең соққан
дай жүрген халықтың «Сең» сенімін оятты.
Ал Алаштың абыз жазушысының
«Соңғы парызы» орындалды ма?!.
Қазақ әдебиеті мен руханияты үшін
Қан мен терін төккен майдангер қаламгер,
Қазақтың классик жазушысы Әбдіжәміл
Нұрпейіс бүгін дүниеден озды…
Алла алдын пейіш, артын кеніш еткей!
Былтыр күзде, осыдан үш айдай бұрын
22 қазанда «Тіл үшін алаңға шығуға дайын
Әбең тоқсан жетіге толды! Ел үшін ең басты
мәселе болып тұрған ол ниетінен Әбең бүгін
де қайтқан жоқ…» – деп жазып едік «Қазақ
үні» газетінде.
Қазақ әдебиетінің классигі,
Қазақстанның Халық жазушысы атағы
бар екі жазушының бірі (екіншісі әйгілі
ақиық ақынымыз, тіл қорғаны Мұқтар
Шаханов), жазушылардан жалғыз көзі тірі
КСРО мемлекеттік сыйлығының лауреаты
(барлығы үшеу-ақ болған, екеуі – М.Әуезов,
Ж.Молдағалиев) еді…
Үш жыл бұрын торқалы тоқсан бес жасын тойладық. Тоқсанын тойлатпаған еді,
тоқсан бесін қаламгер-қайраткерлер бар,
билігі бар, жабылып жүріп сұрағасын, зорға
келісім берген еді…
«Ақ жол» партиясының атынан
құттықтап бардық, жыр арнадық:
АБЫЗ
Әбді-Жәміл Нұрпейіске
«Қан мен терді» әлем бүгін ән ғылып,
Жан мен шерді жырлап жатса – заңдылық!
Кейіпкерлер атып шығып кітаптан,
Кетті өмірге араласып мәңгілік!
Тербелесің терең теңіз зарымен,
Әділдікті талап еттің бәрінен.
Өмір үшін күресудің не екенін,
Мұзға жазды ел тырнағының қанымен...
Теңіз беті қызыл қанға боялып,
Дауылдардан кетті қазақ оянып...
Еламандай Ерге еліктеп өстік біз,
Ақбаладай аруларды аядық...
Қабағына қарататын қоғамды,
Сүйеу болар Сүйеу қарттар жоқ әлгі..
Тәңірберген күшін әлі көрсетіп,
Біздің билік Судыр Ахмет боп алды...
Өмірге бұл өте қатал сұрағы,
Қалендейін қаранарлар шыдады...
Тіліміз бен ділімізге обыр боп,
Шодыр* біткен шодырайып жүр әлі...
Мұз үстінде ажал болып әр адым,
Балықшылар аулағанда тамағын,

Толқындармен алысса да таппаған,
Алтын балық сыйлады Алтын қаламың.
Ұлықтардың ұлтсыздығын ұқпадың,
Тіреу болды Тілді қорғап шыққаның.
Кері итеріп кеше Кеңес көсемін,
Желтоқсанның ызғарынан ықпадың.
Арыныңнан Арал толқып ырғала,
Тілеуіңді тілеп бүкіл тұр Дала.
«Жүзге жет!» – деп, желпінсем мен, жекисің,
«Бес-ақ жылды берді ғой» деп «бұл бала....»
Дүниені дүбірлетіп әр ізің,
Орындадың ұлттың «Соңғы парызын».
Ел алдында енді жоқ қой қарызың.
«Еламан» деп Ердің атын қойғандай,
Ел аманда – Сен амансың, Абызым!
Әбең жылы жымиып, қолымды қысып,
ризашылығын білдірді.
Сол мақаламызда жазып едік, енді бүгін
әлемге әйгілі Әбдіжәмілімізден айрылғанда
тағы да қайталап, еске алайық.
Әбеңнің тоқсаннан асса да қайраты
әлі қайтпағанына 2017 жылы өзім куә
болдым. Сол кезде біз, ұлт зиялылары
Мемлекеттік тілді міндеттейтін заң қабылдау
үшін Қазақстан Президентіне Ашық хат
жариялаған едік.
Сол Ашық хаттың мәтінін көрсетуге
көрнекті жазушы, Қазақстанның еңбек
сіңірген қайраткері Смағұл Елубай екеуміз
Әбеңе келгенбіз.
Әбең жасы тоқсанның бесеуіне келсе де
біз апарған хатты асүйінде шәй ішіп отырып,
көзілдіріксіз оқыды… Біраз жерін, түзеді.
Ертеңіне тағы бардық Смағұл көкем
екеуміз. Тағы түзеді. Ашық хаттағы
қаламгерлердің ретін түзеді. Өзі қатты
құрметтейтін Дулат Исабековты өзінен кейін
екінші етіп қойды. «Асанәлі неге жоқ?» –
деді маған қадала қарап. Ол тізімде Асанәлі
Әшімов ағамыздың болмағанына тап бір
мен кінәлі секілдімін. «Асанәлі ағамыз
қол қоя ма екен?» – дедім мен дүдәмал
күйде. «Қояды, «мен айтты» дегін. Академик Камал Ормантаевқа да қойдырыңдар»
деді дауысын нықтап. Сонымен, сол күні
түнде Камал ағамыздың үйін іздеп жүріп
тауып алып, қолын қойдырдым. Сөзге
келмей бірден қолын қойып берді ол кісі.
Академик Төрегелді Шарманов ағам қатты
қолдап, қуаттап тұрып қол қойды. Асаналі
Әшімовке де Әбеңнің сәлемін салмақтап
айтып, «Еңбек Ері» атағын алайын деп
жүрген ағамызға еңбек сіңіріп жүріп… қолын
қойдырдық.
Әбеңе барып жүрген сол кезде тарлан
жазушымыз өткенде Смағұл ағамыз айтқан
әйгілі сөзін айтқан еді. Иә, ол сөз 2021 жылы
17 шілдеде Алматыда депутаттық жұмыс
жоспарыма сай Қазақстан Жазушылар
одағында көрнекті жазушы-драматург Дулат
Исабеков бастаған бір топ зиялы қауыммен,
шығармашылық одақ өкілдерімен кездесуде
айтылған болатын. Енді сол кезде «Қазақ
үні» газетінде жарияланған Смағұл Елубай
ағамның өзінің сөзін келтірейін:

«Бұдан үш жылдай бұрын Қазыбек Тіл
мәселесін қолдауға байланысты дүбірлі бір
қозғалысты бастады. Ол, шынтуайтында, Тіл
майданы еді. Бәріміз сол күреске дайынбыз
деп жаппай қол қойдық. Ту ұстаушымыз
Қазыбек Исаның маңайына шоғырландық.
Қажет болған жағдайда, Мемлекеттік тіл
үшін алаңға, көшеге шығамыз деп шештік.
Тоқсан бес жастағы Халық жазушысы
Әбдіжәміл Нұрпейісовтің өзі «Тіл үшін
алаңға шыққан елдің ең алдында мен
жүретін боламын» деп ширықты. Сөйтіп,
әлгі хатқа бүгінде 126 мың белсенді адам қол
қойды. Ал оның сыртында белсенді емес
миллиондаған қазақ тұр ғой!» – деп толғап,
толғанып сөйлеген еді Смағұл ағамыз.
Иә, Мемлекеттік тілді талап етіп, Президентке жазылған Ашық хатқа еліміздің
әлемге әйгілі тарландары Әбдіжәміл
Нұрпейісов, Дулат Исабеков, Асанәлі
Әшімов, Қабдеш Жұмәділов, Өмірзақ Айтбаев, Мекемтас Мырзахметов, Төрегелді
Шарманов, Камал Ормантаев, Нұрғали
Нүсіпжанов, Төлен Әбдік, Амангелді Айталы, Смағұл Елубай, Сәбит Досанов, Ғаббас
Қабышев, Темірхан Медетбек, Бексұлтан
Нұржекеев, Исраил Сапарбай, Ұлықбек
Есдәулет және т.б. бастаған ұлт зиялылары
қол қойды.
Конституциядағы орыс тілі туралы
7-баптың 2-ші тармағын алып тастап,
Мемлекеттік тіл туралы заң қабылдауды
талап еткен бұл Ашық хатқа «Қазақ үні»
ұлттық порталында бүгінде 126 мыңнан
астам адам қол қойып, қолдап, бұрынғы межелерден 1000 еседей көп тарихи рекордтық
деңгейге жетіп отыр. Ұлт мүддесі үшін
бұрын мұншалықты қалың қол жиналған
емес. Бұлар тек интернетке қолы жеткендер
ғана. Бұл біржарым айда ғана 125 мыңнан
асқан Ел патриоттары артында смартфон
пайдалана алмайтын миллиондаған халық
тұрғаны айқын. Бұл қалың қол ішінде тек
қазақтар ғана емес, әртүрлі ұлт өкілдері де
(50-ге жуық) жеткілікті. Белгілі журналист,
қоғам қайраткері Максим Рожин бастаған
көптеген орыс ұлты өкілдері де Мемлекеттік
тілді талап еткен Ашық хатты қолдап, қол
қойып, нағыз отаншыл патриоттықтарын
көрсетті.
Яғни, Мемлекеттік тіл туралы заң
қабылдау күн тәртібіндегі күннен-күнге
күшейіп келе жатқан ең басты өзекті мәселе
болып тұр. Сондықтан да «Қазақ үні» порталында бұл Ашық хатты 1 миллионға жуық
адам оқып, 2000-нан аса пікір жазылып,
қолдау білдірді. Әлеуметтік желілердегі
қаптаған қолдаушылардың санын есептеу
мүлде мүмкін емес.
126 мың адамның қолы қойылған Ашық
хат Президент әкімшілігіне, Ақордадағы
санаулы ұлт қайраткерінің біріне ұлттың
Аманаты ретінде тапсырылған болатын. Ол
ҚР Президенті Қ.Тоқаевтың қолына тиді ме,
тимеді ме белгісіз.

Егер қолына тисе, сол Ашық хатқа өзі
бірінші болып қол қойып, жасы жүзге таяған
шағында қазақ тілі үшін алаңға шығуға
дайын отырған Әбдіжәміл Нұрпейісовпен
бірге қан майданды кешіп келген, қазақ
әдебиетінде детектив жанрының негізін
қалаған қаламгер, кемел жазушы Кемел
Тоқаевтың президент ұлы артында миллиондар тұрған халықтың Ашық хатына назар
аудармауы және нәтиже шығармауы мүмкін
емес деп ойлаймын.
Өткенде ғана ашық хатты қарап отырып,
алғашқы қол қойған 125 ұлт зиялысының
9-ы қайтыс болып кеткенін ойлап қойып
едім. Енді сол Мемлекеттік тіл туралы заң
қабылдауды сұрап, 126 мыңнан астам қол
қойылған Ашық хатқа бірінші болып қол
қойған Әбдіжәміл Нұрпейіс атамыздан да
айрылдық.
Алаш абызы кеткенде де, жырымызды, мұңымызды айтып қалдық. «Қан мен
тердің» авторына Зар мен Шерді ағыттық
тағы.
«Құдай қаласа, енді екі-үш жылда
Жамбылдың жасы, Жүз жастың жүзі көрініп
қалар деп тілеп отыр еліңіз.
Ұлттың мүддесі жолында тоқсан бесінде
де топ жарған толағайымыз, Алаш аузына
қараған абызымыз Әбе, құдай сізге қуат
беріп, Алла жар болсын!
Қайратыңыз қайтпай, Қазақ тілінің
Тәуелсіздігі үшін қай кезде де алаңға өзіңіз
бастап шығуға дайын болыңыз! Біз бәріне
де дайынбыз! – деп жазып едік осыдан үш
ай бұрын….
Жасы 98-ге қараған, топжарған тұлғамыз
Әбдіжәміл атамыз Алаш арыстарынан бас
тап, қаны қазақтың барлығы армандаған
Мемлекеттік тіл туралы заңды да, ол үшін
көшеге елдің алдымен өзі бастап шығатын
ереуілді де көрмей кетті…
Әбеңнің орындалмаған арманын, яғни
«Соңғы парызын», бізге қалдырған Аманатын орындауға Біз дайынбыз!
Қазақ әдебиетінің классигі Әбдіжәміл
Нұрпейіспен бірге бір дәуір көшіп барады…
Иманыңыз саламат болсын! Туғантуысыңыз ғана емес, бүкіл қазаққа
қабырғамыз қайысып көңіл айтамыз!
Пейіште нұрыңыз шалқи бергей, Алаш
абызы!
Қазыбек ИСА,
Қазақстан Республикасы
Мәжілісінің депутаты

АЛАШ ЗАМАНЫНЫҢ КУӘСІ ЕДІ
Ерейментау ауданының құрметті азаматы,
қазыналы қария, Алаш арыстарынан тәлім
алған абыз ақсақал Амантай Имағанбетұлының
қайтыс болғаны туралы хабарды зор күйзеліспен
қабыл алдық.
Амантай Имағанбетұлы 1928 жылдың 23
наурызында Еркіншілік ауданы (қазіргі Ақмола
облысы, Ерейментау ауданы), Малтабар ауылында дүниеге келген. Еңбек жолын 1937
жылы Малтабар ауылында бастап, зейнет жасына дейін комбайн, трактор жүргізіп, бригадир
қызметін атқарған.
Амантай Имағанбетұлы аудан тұрғындары
арасында үлкен беделге ие, дана пейілді, дара

көңілді жан еді. Абыройлы қызметі үшін
КСРО-ның «Еңб ектегі ерлігі үшін» медалі
секілді көптеген мемлекеттік наградалармен
марапатталған.
Ерейментау ауданының құрметті азаматы.
Амантай Имағанбетұлы Алаш қайраткері,
ауылында алғаш мектеп ашып, бала тәрбиелеген
ағартушы Перуаш Кәрімұлының тәлімін көрген
соңғы шәкірті еді.
Текті кісі, абыз ақсақал еді.
Амантай атамыздың Алла алдынан
жарылқасын! Алды пейіш, арты кеніш болсын!
Жатқан жері жайлы, топырағы торқа, иманы
саламат болсын. Амал дәптері оңынан жазыл-

сын деп дұға етеміз. Сүрмеген жасы, көрмеген
қызықтары артындағы ұрпақтарына бұйырғай.
Азат ПЕРУАШЕВ,
ҚР Парламенті Мәжілісі депутаты,
«Ақ жол» партиясы төрағасы.
Қазыбек ИСА,
ҚР Парламенті Мәжілісі депутаты,
«Ақ жол» партиясы төрағасының
орынбасары.
Берік ДҮЙСЕНБИНОВ,
ҚР Парламенті Мәжілісі депутаты,
«Ақ жол» партиясы төрағасының
орынбасары
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«РУССКИЕ, ГОВОРЯЩИЕ
НА КАЗАХСКОМ, –
ЭТО УЖЕ НЕ РЕДКОСТЬ»:

www.qazaquni.kz

ИСТОРИИ ДВУХ РУССКИХ ДЕВУШЕК, СТАВШИХ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА
Две наших сегодняшних героини – не просто русские девушки, свободно владеющие казахским языком. Для Татьяны Раджибаевой и Оксаны
Драчевой (Набиевой) казахский язык стал родным с малых лет, а
сейчас они – успешные преподаватели казахского с большим стажем,
внушительной ученической аудиторией и серьезными, эффективными
методиками.
Корреспонденту медиа-портала Caravan.kz девушки рассказали, как
выучили казахский, как пришли к преподаванию и высказали свое мнение о
том, как скоро население Казахстана
сможет владеть государственным
языком.
- Я родом из деревни Кызылагаш
близ Талдыкоргана, - рассказывает
преподаватель казахского языка
Татьяна Раджибаева. - Язык стала
учить из детской любознательности. Мне тогда было 6 лет, а половина
соседей были казахскоязычными. Тогда в ауле не принято было ограждаться. В теплое время соседи собирались
на улице за большим круглым столом.
Отовсюду доносилась казахская речь,
к тому же соседи были очень музыкальными. Мне всегда было интересно, о чем они говорят, о чем поют.
И соседи, видя мой интерес, всегда
звали меня к себе за стол. Несмотря
на то, что я была маленькой девочкой,
они относились ко мне с большим
уважением, как к высокопоставленному гостю. Тем временем родители,
видя мой интерес к языку, решили
отдать меня в казахскую школу, где и
начались мои трудности. Тогда я,
конечно, еще не свободно говорила
на казахском. У родителей попросить помощи с домашним заданием
не могла. Первый месяц я сидела за
партой и ничего не понимала. Но мне
повезло с первой учительницей: она
поговорила со мной, с одноклассниками, и у меня не пропал стимул изучать
язык дальше. Я не замкнулась и 1 класс
окончила отличницей.
Здесь же касательно восторженных реакций от моего казахского – я
их ощущала, наверное, только когда была ребенком, совсем маленькой,
где-то до 10 лет.
Признаюсь, я ожидала таких эмоций и даже какой-то поблажки уже
постарше, когда поступала в университет. Думала, там-то мне уж точно
будет легко, я – такая единственная,
ко мне будет особое отношение. Но
не тут-то было. Наоборот, почему-то
спрос с меня был вдвойне. В итоге
мои надежды не оправдались, и мне
приходилось засиживаться в библиотеке дольше других. Хотя интересные
случаи тоже были. Раньше, когда в
маршрутках еще были кондукторы, с
меня могли не брать деньги за проезд
из-за того, что слышали мою казахскую речь.
- Как вы пришли к преподаванию?
- Случайно. Моя подруга попросила научить ее. Поначалу я очень долго
отказывалась, но она так настаивала!..
И в итоге я согласилась. Ей так понравилось мое преподнесение материала,
что она стала рекомендовать меня

своим знакомым как опытного репетитора казахского языка. На удивление,
мне очень понравилось обучать, также
мотивировали результаты студентов,
их эмоции.
- Выказывали ли люди еще
большее удивление, учитывая тот
факт, что вы не просто владеете
языком, а преподаете его?
- Вы знаете, это больше не удивление. У тех, кто хочет изучать казахский
язык и приходит ко мне, я вызываю
доверие. Думаю, у людей складывается мнение, что если мне удалось
овладеть языком, то я тем более смогу
помочь им с этим. Но на сегодняшний
день человек любой национальности,
знающий казахский язык, – это не
такая уж и редкость. И, честно говоря,
мне нравится, что это уже не вызывает
большого удивления. Это очень здорово, что казахский язык стали изучать
все активнее и что среди представителей других национальностей стало
много свободно говорящих и даже
преподавателей казахского.
- В соцсетях зачастую появляются истории и жалобы, мол,
«я хочу учить казахский, но надо
мной смеются из-за акцента, произношения, и это отбивает все
желание», и т.д.
- Честно, я никогда не сталкивалась с насмешками. А у меня, честно
говоря, и у самой произношение далеко до идеала. К примеру, сонорная
«ң» мне до сих пор дается не всегда.
И некоторые делают мне замечания,
поправляют, а я в свою очередь их
благодарю. Но не надо обижаться на
это. Может быть, люди таким образом
хотят помочь. Я считаю, что подобные
высказывания, жалобы – это больше
повод, чтобы найти причины не учить
язык.
В любом случае мы к идем к тому,
что через какое-то время все население страны заговорит на государственном языке. Потихоньку, шаг за шагом,
но мы к этому идем. Я часто говорю
своим ученикам: пока есть время,
учите язык. Обучение казахскому в
нынешний момент в какой-то степени
может создать эффект подушки безопасности в последующем. У них есть

возможность и время воспользоваться
отсутствием ограничений и спешкой и
без напряжения научиться казахскому
языку. Говорить о важности владения
казахским языком глупо – это начинается элементарным проявлением
уважения к той стране, где ты живешь,
и заканчивается новыми возможностями, которыми нужно просто воспользоваться, - резюмировала наша
собеседница.
Наша вторая собеседница – преподаватель и основатель онлайншколы «Казахский язык с Оксаной»
Оксана Драчева (Набиева) – также
владеет казахским с раннего детства.
- Когда я только пошла в школу,
в моем родном поселке не было ни
одного русского класса, - вспоминает
Оксана. - Возить в город возможности
не было, и мама отдала меня в казахский класс. Первые четыре года для
меня были очень сложными. Я ничего
не понимала, пыталась отвечать заученными фразами или повторяла за
одноклассниками, лишь бы получить
пять и не быть хуже других. Ходила по
соседям, чтобы они мне помогли с домашним заданием, и так каждый день.
В пятом классе я решила, что должна
выучить язык и начала работать с
грамматикой, ежедневно пополняла
словарный запас, выписывала, какие
окончания нужно добавлять после той
или иной буквы, пыталась понять, как
казахи формулируют свои мысли и
как складывают предложение. Это и
помогло мне в кратчайшие сроки поднять свой уровень казахского языка до
продвинутого.

В шестом классе я уже свободно
владела казахским. Увлеклась литературой, начала читать произведения,
выучила наизусть 81 стихотворение
великого поэта Абая Кунанбаева,
читала рассказы на казахском и полюбила язык и культуру. После я решила связать свою жизнь с казахским
языком на профессиональном уровне
и поступила на филологическое отделение казахского языка и до сих пор
совершенствую свои знания.
- Как давно вы обучаете казахскому и почему вы решили этим
заниматься?
- Я обучаю казахскому языку с 14
лет. В детстве не было достатка, работала только мама, и нам постоянно не
хватало денег. Я всегда пыталась заработать, работала на поле, в магазине.

И все всегда удивлялись, насколько я
хорошо владею языком и могу легко
объяснить структуру языка. Все с интересом слушали, как я объясняла лексику, и тогда я решила подрабатывать
репетитором. Как сейчас помню, шла в
8 утра через сугробы в другой поселок
к ученику и обучала индивидуально
за 8 тысяч тенге в месяц. Удивительно,
но я всегда чувствовала себя настоящим учителем с дипломом, потому
что была уверена в своих знаниях, и
обучала как настоящий преподаватель в школе. Стеснения, неловкости
– ничего такого абсолютно не было,
могла даже двойку поставить. Приехав в Алматы, я с головой окунулась
в работу. 1 сентября, когда все студенты начинали учебу, я отправилась
на работу. Алматы меня принял очень
тепло и подарил мне возможность
заработать. Я откладывала каждую
копейку, экономила на всем, на чем
могла. И на 2 курсе я открыла свой
образовательный центр. 5 раз в неделю я обучала на платной основе, но
в субботу принимала всех желающих
выучить казахский язык и обучала абсолютно бесплатно. Потому что очень
хорошо знаю, что такое хотеть учиться
и не иметь возможности.
- Вкратце расскажите о вашей
методике.
- Моя методика особенна тем,
что она пропитана душой. К каждому
упражнению и правилу я подхожу
очень кропотливо и усердно. За час
работы с учеником пытаюсь вложить
в него больше, чем возможно. Я ценю
время и деньги ученика, поэтому вкладываю душу и всеми способами стараюсь, чтобы ученик получил результат
как можно скорее. Уникальность моей
методики заключается в том, что я
объясняю теорию, которую мы закрепляем заданиями и сразу же применяем на практике. Подбираю отрывки из
отечественных фильмов, пишу сюжет
сразу на двух языках и показываю, как
эту грамматику используют на деле.
Когда ученик слышит ее в жизни, то
можно быть уверенным, что он будет
использовать ее в реальных условиях.
Ко всем заданиям я записываю подкасты сразу на двух языках. Ученик может включить аудио на телефоне или в
машине, слушать и повторять. Что это
дает? Во-первых, мы пополняем свой
словарный запас, улучшаем восприятие речи на слух и свое произношение.
Я всегда повторяю: если учить
язык только по грамматике, то он так
и останется у вас в тетради. Поэтому
важно слушать и говорить с первого
урока. Тогда результат не заставит
долго ждать.
- Как вы пришли к онлайн-обучению?
- Пандемия все изменила. За 3
года я открыла два образовательных
центра, но с локдауном мне тоже
пришлось приостановить работу.
Пандемия забрала возможность жить
как прежде, но не отбила желание обучаться казахскому у детей и взрослых.
И я сразу начала искать варианты и

в итоге пришла к онлайн-обучению.
Я отсняла все свои уроки и загрузила
на платформу, прикрепила файлы,
аудио, практику. Онлайн-обучение
стало намного практичнее, чем офлайн. Возможность обучаться в любое
удобное время, обратная связь 24/7,
все видеоуроки, материалы, аудио сохранены и остаются навсегда, в любой
момент это можно пересмотреть. Все
задания ученика хранятся как история
на платформе. По вечерам мы созваниваемся с ребятами по видеосвязи
и практикуем знания, которые они
получили за неделю на платформе.
Эти встречи помогают им быть ответственнее.
Кроме того, я запустила много
бесплатных рубрик, как «слово дня»,
«фраза дня», «шутка недели», телеграм-канал, где делюсь полезностями
абсолютно бесплатно. Это так называемая моя старая добрая суббота.
- У нас в обществе довольно
популярно мнение, что казахи с изумлением и восторгом относятся к
русским, да и представителям других национальностей, когда они
изъясняются на казахском языке.
Согласны ли вы с этим? Испытывали ли вы это на себе?
- Да, казахи очень великодушный народ. Они проявляют особое
уважение ко всем национальностям,
особенно – говорящим на их родном
языке. Благодаря владению казахским
языком я добилась многого. Получила высшее образование абсолютно
бесплатно, открыла свое дело, получила бесценный опыт на телеканале
«Казахстан». И, самое главное, обрела
друзей, которые всегда готовы протянуть руку помощи.
Но при этом я считаю, что это
должно стать абсолютно обычным явлением. Мы, напротив, должны удивляться тому, что человек, живя в Казахстане, может не владеть государственным языком.
- Как вы думаете, идем ли мы
к тому, что в ближайшем будущем
казахстанцы будут поголовно владеть госязыком вне зависимости от
национальной принадлежности? И
если так, как скоро это может произойти?
- С одной стороны, это такой
обычный вопрос. И хотелось бы с
радостью ответить: «Да, конечно». Но,
к сожалению, это не так. Люди хотят
изучать язык, но возможностей мало.
Школ, обучающих государственному
языку, по пальцам сосчитать, а учеников – весь Казахстан. Этот вопрос
требует серьезного подхода, а потому
нужно создавать условия для обучения народа. Единственный выход – это
открывать школы и внедрять обучение
казахского языка как иностранного,
менять подход. Тогда, я уверена, и
мал и велик, все проявят активный
интерес и заговорят на государственном языке, - сказала Оксана в заключение.
Ахмет ТАЛАПУЛЫ
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ӘЗІЛ-ШЫНЫ АРАЛАС
Бірде қазақ жігіті
Францияға бармақшы болады. Бірақ ол француз тілін
білмейді екен. Содан досына келіп ақыл сұрайды.
Сонда досы:
— Оның несі қиын, сөздің
басына «ф» әрпін қойып
сөйлей бер! — дейді.
Бірер айдан соң әлгі
жігіт Франция ұшағынан
түсіп жатыр дейді. Содан
Париждің көшелерінде ал
келіп адасады. Амал жоқ,
алғаш кезіккен жігіттен
қинала-қинала жөн
сұрауына тура келеді:
— Фауырым, фұл фай
фөше? — деген екен абдырап. Сөйтсе, әлгі жігіт:
— Фратан, фөзім де
філмеймін! — деп жауап
қайтарған екен.
***
— Ескі пальтомның
түймелері үзіліп бітті. Киюге
ұят өзі!
— Ештеңе жоқ, ертең сатып
әперем.
— Пальто ма?
— Жоқ, түйме әперем.
***
Екі жігіт әңгімесінен:
— Білесің бе, ер жігіттің
бірінші — ұлы болу керек,
екіншіден — үй салу керек,
үшіншіден — ағаш отырғызу
керек. Сен болсаң, әлі
жүрсің.
— Жоғары жақтан көмек
болмай тұр.
— Қалайша, қазір Үкімет
балалы болғандарға
қаржылай қолдау көрсетеді,
үй салам дегендерге несие
береді дегендей...
— Оны білем, бірақ
ондағылар ағаш
отырғызғысы келгендерге
ешқандай көмек бермейді
ғой...
***
Беделді бір кісінің келіні
қыз туады. Бұған көңілі
толмаған әлгі кісі перзентхана басшысына телефон
шалады:
— Мен немерем ұл болсын
деп едім ғой. Сонша ақшаны
сізге не үшін бердім?
— Ашуланбаңыз, ауыстырып береміз...
Дайындаған: Қажымұқан ҒАБДОЛЛА
№4 санда шыққан
сөзжұмбақтың жауабы

Кофеге қанттың орнына не қосуға болады?
Кез келген диетолог кофенің өзін
таза күйінде немесе оған лимон немесе зімбір қосып ішуді ұсынады.
Дұрыс тамақтануды ұстанатын
адамдар кофеге қант пен сүт
қоспауға тырысады. Алайда оның
ащы дәмі барлық адамға бірдей
ұнай бермейді. Ағзаға зияны тимес
үшін кофеге қанттың орнына қандай
тәттілендіргіштер қосуға болатынын
ұсынамыз.
Кокос қанты
Кокос қантын дұрыс тамақтану
өнімдерін дайындауға кең қолданады.
Ол —шынымен де ақ қантқа пайдалы балама. Бұл тәттілендіргішті кокос пальмаларында өсетін гүлді
бүршіктердің шырынынан дайындайды. Оның құрамында күйзеліспен
күресуге көмектесетін әрі энергиямен
қуаттайтын В1, В2, В3, В6 дәрумендері

және ағзаның метаболизмдік қызметіне
көмектесетін глутамин қышқылы бар.
Кокос қантының гликемиялық индексі
жоғары емес, сондықтан ол қандағы
глюкозаның күрт артуына әкелмейді.
Үйеңкі шәрбаты
Кей адамдар үйеңкі шәрбатын
құймақтар мен вафляға құяды. Оны
сондай-ақ кофеге тәтті дәм беру үшін
қосуға болады. Әрине, онда қант пен
калория көп, алайда аз мөлшерде ол
ағзаға пайдалы. Шәрбат мырышқа және
магнийге бай. Үйеңкі шәрбатының да
гликемиялық индексі төмен.
Бал
Бал да қарапайым ақ қант секілді
қандағы қант деңгейін күрт арттырып
жібере алады. Сондықтан аштық сезімі
артады, ал ұзақ мерзімді қолданыста
артық салмақтың қосылуына және

созылмалы аурулардың дамуына ықпал етеді. Бірақ бұл жағымсыз
салдарлардың барлығы балды
бақылаусыз қолданғаннан болады.
Егер балды күніне 1-2 шай қасықтан
артық жемесеңіз, ағзаға оның зияны тимейді. Табиғи бал — антиоксиданттар көзі. Олар жасушаларды
бос радикалдардың зақымдануынан
қорғайды, тері жағдайын жақсартады
және қартаю процестерін болдырмайды. Табиғи балдың құрамындағы
белсенді заттар жүрек денсаулығына
жағымды әсер етеді: «жаман» холестерин деңгейін төмендетіп, жүрек
бұлшықетін қатайтады. Алайда балды
қыздырса, ол бұл қасиеттерін жоғалтып
алады. Сондықтан балды кофеге салмай, оны қасықпен аздап жеп отырып
кофе ішкен пайдалы.
massaget.kz
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Меншiк иесi:
«Қазақ үні» ЖШС

Табасың жанның сен емін,
Туысқан жұртым, кең елім...
Алғашқы жырым сен едің
Өзіңсің соңғы өлеңім.

Президент –
Қаныш ЖАРЫЛҚАСЫН

Күншуақ төктің көңілге,
Сиыңның бәрін қош алам ....
Мейманың шықсын төріңе,
Жарайды маған босағаң
– деп туған жер, алтын
аймағын жүрегімен жырлаған
ақиық ақын Қосжан
Мүсіреповтың 90 жылдық
мерейтойы Ордабасы, Арыс
аудандарында аталып өтті.

Бас редактор –
Құлтөлеу МҰҚАШ
Бас редактордың бірінші орынбасары –
Зейнолла АБАЖАН
Qazaquni.kz ақпарат агенттігінің
Бас редакторы –
Азамат ТАСҚАРАҰЛЫ
Жауапты хатшы Гүлмира САДЫҚ

Қайсар мінезді Қосжан
«Қосжан өлген жоқ, оның артында өлмейтін,
әрдайым жаңа ұрпақпен тілдесіп тұратын жырлары,
жүректен жарып шыққан сөздері қалды»
Әбіраш Жәмішев
Қазағымның киелі мекені,
үш жүздің басы қосылған
Ордабасының нақ төрі – бақ
бесігіміз Темірлан кентіне еніп,
Мәдениет сарайына ағылған,
құмырсқадай қаптаған халықтын
қарасын көрдік. Міне ақынға
деген елдің махаббаты! Ақынға
деген елдің сағынышы! Оның
жүректерді жылытқан өлеңдерін
өзін көрмеген бүгінгі жас ұрпақ
жатқа оқиды.
Кеш Темірланнан бастау
алып, Арыс қаласында жалғасты.
Бірінде дүние есігін ашса, бірінде
қызмет етті.
Жұрт ықыластана күткен сәт
Қосжанның өміріне арналған
шағын бейнефильмнен бастау
алды. Туған жері, өзі суын аңсаған
Бөржар өзені, табаны тиіп,
балалығы өткен жер... бәрі әдемі
көрініс тапқан. «Қосжаннның
оралуы» атты қойылым кім-кімді
де болмасын толғантып, терең
ойға жетелейді, күрсіндіреді.
Өлім мен өмір арпалысы... Дерт
меңдеп, төсек тартып жатса да,
өмірге құштар ақынның бейнесі
шынайы суреттелген. Бар-жоғы
35 жас қана өмір сүрген, бұдан
55 жыл бұрын о дүниелік болған
ақын бейнесін ордабасылық,
арыстық өнерпаздар мерейтойын асыға күткен халық алдына шынайы болмысымен алып
келді. Руханият – өткеннің
көзі, бүгінгіге өлең боп жеткен, қанша жыл өтсе де тот баспайтын дарынның өлмес сөзі.
Кезінде көрнекті ақын Әбілда
Тәжібаев «Ол қазақтың нағыз
Островскийі еді. Қанша ажал арбаса да мойымаған, ауру қысса да
берілмеген, өлім қасында жүрсе
де елемеген қайсар рухты ақын
еді» деп еске алса, Мұқағалидің
өзі «Еске алдым, Қосжанды» деп
тебірене жырлаған еді. Әттегенай, ақын өлген соң, оның аты
да өлгендей болған. «Іздеушісі
болмаса ер жетім» деген сөз бекер айтылмаса керек. Негізі,
өлгенді тірілткен, өткенді бүгінге
жеткізген, 30 жылдан астам
уақыт ақын өмірін зерттеген
қосжантанушы, Қ. Мүсірепов
атындағы әдебиет және өнер
бірлестігін ұйымдастырушы,
белгілі қоғам қайраткері, қарымды

қаламгер Әкім Ысқақтың еңбегі
ұшан теңіз. «Менің Қосжаным»
атты кітап шығарып, қалың
көпшілікке таныстырды. Автор архивінде бұдан 63 жыл
бұрынғы ақынның өз қолымен
жазылған хаттары, ескірмес
фотосуреттері, өткен ғасырдың
60 жылдары газет-журналдарға
жарияланған новеллалары,
очерк, мақалалары сақталыпты.
Інісі Сырым, ұл қыздары Қанат
пен Жанаттың жан сырлары,
қазіргі көзі тірі досы белгілі жазушы Зәкір Асабаевтың сұхбаты,
ақындар Сабырхан Асановтың,
Бекен Әбдіразақовтың және т.б.

естеліктері, шығармашылығы мен
ғұмырының беймәлім тұстары
жайлы әсерлі сыр шертіледі.
Үлкен талант иесі Қосжан
туралы кітап авторы Әкім дос
тебірене сөз қозғап, өзі де ақын
өлеңдерін жатқа оқыды. Ақын
афоризмдерінде өлмес өмір
бар. «Асылында адам жүрегі тек
жақсылық пен шапағаттан жаралса, соның сәулесі мен жалынына
бөленсе, ол қартаймайды» дейді
тағы бір жан сырында. Халық
қалаулылары атанған, бірінші
шақырылған Мәжіліс депутаты
Әкім Ысқақ пен бүгінгі Мәжіліс
депутаты, «Ақ жол» партиясы
төрағасының орынбасары, сыршыл ақын Қазыбек Исаның
Қосжандай ел ардағын іздеген,
оған деген құрметі – екі тұлғаның
бір-біріне деген достық көңілдері
жарасып тұрды. Екеуіндегі
ұқсастық Әкім тұңғыш қазақ
тіліндегі «Халықтың көші-қоны
туралы» заңының авторы болса,
бұл күндері Парламенттегі өзіндік

дауысы бар Қазыбек тәуелсіздіктің
негізі – нағыз тіл жоқтаушысы,
айтулы жанашыры атанып,
қайраткерлік болмысымен елге
танылуда. Табандылықпен талантты, өмірден ерте кеткен
ақынға кітап арнап, тектілігін
көрсеткен Әкім Ысқаққа Астанадан арнайы келген Қазыбек Иса
«Ақ жол» партиясының Алаш
арыстарына арналған «Қазақ Республикасына 100 жыл» медалімен
марапатталғанын жеткізіп, оны
қосжантанушыға арнайы өзі табыс етуі – елді сүйсіндірді.
«Менің Қосжаным» кітаб ы
ның тұсауын Арыс қаласының
әкімі Гүлжан Құрманбекова
мен Қазыбек Иса кесті. Қоғам
қайраткерлері Досыбай
Шерімқұлов, Лұқпан Бәшенов,
Бектас Ахметов, Ордабасы ауданы
әкімінің орынбасары Азат Орал-

баев, аудандық мәслихат хатшысы
Қасымбай Әбдіхалық ізгілікті
ниеттерін жеткізді. Ақынның
туған інісі Сырым Жүсіпов, ұлқыздары Қанат пен Жанат өз
естеліктерімен бөлісті.
– Мен әкемнің түр-түсін
еш елестете алмаймын... Әкем
өмірден ұзағанда мен сәби болатынмын. «Әке, Әкешім!» деген
балаларды көргенде еңіреп жылап
қалатынмын... Бірақ, мен бүгін
әкеммен мақтанамын! – деп 67
жастағы қызы Жанат көз жасына
ерік бергенде, залда жанарына жас
алмаған адам қалмады.
Арыс қаласындағы мереке
қала әкімінің 34 жылдан бері үзбей
жұмыс істеп келе жатқан Қосжан
Мүсірепов атындағы әдебиет
және өнер бірлестігі мүшелерін
қабылдаудан басталды. Олар Әкім
Ысқақ, Әсет Әссанди, Құрманәлі
Жылқыбай, Ғалымжан Зиябек,
Базаркүл Қалбыр. Бәрі де елге
танылған, абырой биігінде жүрген
Ордабасы ауданының құрметті

азаматтары. Негізі, қала әкімі
Гүлжан Мамытқызынан іскерлігі
басым, әдебиет пен өнерді сүйген,
бағзыны түгендеген, қаржыны
үнемдеген бес аспап басшыны
таныдық. Жасаған баяндамасында
да елге жақын әкім екенін көрсетті.
Сөз соңында Арыс қаласында бір
мектептің аты Қосжан есімімен
аталатынын жеткізді. Аудандық
мәдениет бөлімі Қосжанның
сахналаған бейнесін жұрт есінде
көпке дейін есте қаларлықтай сомдапты. Ақын туралы әсерлі ойын
бөлісе білген, арнау өлеңін оқыған
Арыс қаласы әкімінің орынбасары, осы кештің өтуіне себепкер
болған Сапар Дәрібай мырзаға
ықыласты ниетінен ізгілік нұрын
пайымдадық.
Кітапханашылар дайындаған
Қ.Мүсіреповке арналған көрме
де көпшіліктің көңілінен шықты.
Арыстықтардың кеңінен тануына
септігі тиген алдын ала «Менің
Қосжаным» кітабынан үзінділер
жариялаған «Арыс ақиқаты»
газетіне (бас редакторы Әбдімәлік
Ағыбай) дән ризамыз. Осы тұрғыда
Қосжан әлемін бүгінгі күнге
жеткізуге белсене атсалысқан
кітап демеушісі атанған Талғат
Сырымұлына, аталмыш жинақты
кітапханаларға таратқан Нұртас
Ахметов, ақынның жиен немересі
Руслан Абдухманов, Нұрмахан
Мәуленовтердің ізгілікті істеріне
сүйсіндік.
Сондай-ақ, шара аясында
Әкім Ысқақтың «Қосжан рухы»
атты жаңа әнін Аплотон Рақым
жан өршіл рухпен орындады.
Республикалық байқаулардың
лауреаты, жезтаңдай әнші
Айгүл Азатова орындаған «Елге
сәлем» әні жүректі шымырлатты. Өлгендер қайтып келмейтін
о дүниеден жарық дүниеде тірі
жүргендерге сәлемі секілді. Бұл
да Қосжан сияқты бар жоғы 32
жас өмір сүрген ордабасылық
ақын Дүйсенхан Нақымовтың
сөзіне жазылған кітап авторы
Әкім Ысқақтың әні көңілдегі отты
маздатты.
Өлмес сөзі бар адам өлмейтінін
Қосжан құдіреті осылай тағы бір
дәлелдеді.
Әбдіхалық
ӘБДІРАЙЫМҰЛЫ,
ҚР Мәдениет қайраткері,
Ордабасы ауданының құрметті
азаматы, Қ.Мүсірепов атындағы
әдебиет және өнер бірлестігінің
мүшесі
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