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КАК ЖИВЕТСЯ
РУССКИМ В
КАЗАХСТАНЕ?
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ИНТЕРВЬЮ ДЕПУТАТА
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Азат ПЕРУАШЕВ:

ПАРЛАМЕНТ

БЮДЖЕТТІ ҒАНА ЕМЕС, ҮКІМЕТТІҢ
ІС-ҚИМЫЛ БАҒДАРЛАМАСЫН ДА
БЕКІТУІ КЕРЕК
КЕМЕЛДІККЕ
ҰЛАСАТЫН
ТЕРЕҢДІК

Нұрланның кітабы
неге кеш шықты?
... «Өлеңдері күшті, сондықтан
болар тәкаппарлау көрінеді» –
деген еді. «Танысып алыңдар,
мықты ақындар бірге жүруі керек» деп қосып қойды сол кезде
дүрілдеп тұрған ақын гүрілдеп…
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БИЛІК БҰҚАРАҒА БЕТ
БҰРМАЙ, ТІЛ МӘСЕЛЕСІ
ТҮПКІЛІКТІ ШЕШІЛМЕЙДІ

АРАЛАС МЕКТЕП – ҚАЗАҚ ТІЛІН ТЕЖЕП,
ҰЛТТЫҚ РУХТЫ ЖОЮДЫҢ ТӘСІЛІ

SOS: ЛЮДИ БОЛЕЮТ И УМИРАЮТ
ОТ НЕПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ
10
бет

Весной 2021 года Бюро нацстатистики опубликовало статистику по смертям за 2020 год. За 2020 год в РК умерло на
29 тысяч человек больше, чем в 2017-2019 гг. При этом от коронавируса официально скончалось 2 865 человек. Согласно
статистике, в 2020 году умерло 162 613 казахстанцев. Это самый высокий показатель за прошедшее десятилетие: умерло
примерно на 20-30 тысяч больше, чем в предыдущие годы.
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Миллион долларға екі
көлікке арналған боксты ғана емес, жарты ауылды сатып ала
алуға болады. Осы
мәселелерді фракцияда талқылағанымызда
аудандық мәслихат
депутаттарының бірі
мұның орнына 100 миллион қосып, үш ауысымды емес, толыққанды
ауыл мектебін салуға
болатынын атап өтті.
Бірақ есеп-қисаптарды
негіздеуді сұрасақ, олар
бізге жобалық-сметалық
құжаттамада барлығы
келісілген, сараптама
да бекітілген деп жауап
береді.
Бұл жауап емес. Біз
өз мүдделеріне сай
жасалаған ЖСҚ мен экспертизаларды көп көрдік.

ҚҰДАЙБЕРГЕННІҢ
ҰЛЫ ҚҰДАЙДАН
ҚОРЫҚПАЙ МА?!.
МӘЖІЛІСТІҢ 20 ДЕПУТАТЫНА
ЖАЗЫҚСЫЗ ЖАЛА ЖАПҚАН
КАЙРАТ КУДАЙБЕРГЕН КІМДЕРДІҢ
ТАПСЫРМАСЫН ОРЫНДАП ОТЫР?!.
Атасының атын да, өзінің атын да
қазақша жазуға сауаты жетпейтін
Кайрат Кудайберген деген біреу, өзі
Алматы қалалық мәслихаты депутаты
екен, өзі «Аманат» партиясы мүшесі
неге Алматыдағы қазақтарға он сотық
жер беруге қарсы?

050006, Алматы қаласы, Қалқаман-3 ықшамауданы, К. Сейітов көшесі, 11 үй. Байланыс телефоны: 8(727)398-57-31
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Қазіргі уақытта «Eurotransit Nur
Zholy», «Қазфосфат», «Қазақмыс»
Корпорациясы» жауапкершілігі
шектеулі серіктестіктеріне және
«Каскор-Транссервис» акционерлік
қоғамына қатысты тергеу амал
дары жүргізілуде. «ҚТЖ» ҰК»,
«Қазақтелеком», «Аймақ» ҚТА»,
«Транстелеком» сияқты акционерлік
қоғамдарда, сондай-ақ азық-түлік
тауарларын сататын сауда орын
дарын жалға беру қызметтеріне
қатысты сауда нарықтарында
монополияға қарсы заңнаманың
бұзылу белгілерін анықтау үшін
талдау жүргізілуде.
С.Жұманғарин негізгі тау

ар нарықтарын монополиядан
арылтуға және бизнес үшін қолайлы
бәсекелестік орта қалыптастыруға
бағытталған Бәсекелестікті
дамытудың 2022-2026 жылдарға
арналған тұжырымдамасының
жобасын әзірлеу барысы жөнінде
де баяндады. Мемлекет басшысы
Қазақстанның болашағы үшін
бәсекелестікті дамытудың маңызы
зор екенін атап өтіп, экономиканың
маңызды салаларын монополиядан
арылту жөніндегі жүйелі шара
ларды іске асыру жұмыстарын
жалғастыруды және олардың са
палы орындалуына бақылауды
қамтамасыз етуді тапсырды.

ЗЕЙНЕТАҚЫ АКТИВТЕРІН
ТӨРТ КОМПАНИЯ БАСҚАРАДЫ
Жылдар бойы басынан даудамай арылмаған зейнетақы
активтері бүгінгі күні төрт
компанияның сенімгерлік бас
қаруында «Олар «BCC Invest»
АҚ, «Halyk Global Markets»
АҚ, «Jusan Invset» АҚ және
«Сентрас Секьюритиз» АҚ.
2022 жылғы 1 сәуірде зейнетақы
активтері инвестициялық

ДАҒДАРЫСҚА ҚАРСЫ
ҚОСЫМША ШАРАЛАР ҚАРАЛДЫ
ҚР Премьер-Министрі
Әлихан Смайылов дағдарысқа
қарсы қосымша шаралар жө
нінде кеңес өткізді. Отырыс
барысында Үкіметтің сыртқы
экономикалық және геосаяси
факторлардың қазақстандық
өндірушілерге әсерін мұқият
қадағалап отырғаны аталып
өтті.

Мемлекет басшысына
Бәсекелестікті қорғау және
дамыту агенттігінің төрағасы
Серік Жұманғарин есеп беріп,
Қазақстан экономикасын
монополиядан арылту жөніндегі
реформалар аясында Агенттікке
берілген тапсырмалардың орындалуы туралы баяндады.
С.Жұманғариннің айтуынша,
прокуратура органдары мен Агенттік
сұйытылған мұнай газын көтерме
саудада сататындардың қызметіне
жүргізілген тексеру нәтижелері бой
ынша 5,5 миллиард теңге қаржыға
қатысты заң бұзушылықтарды
анықтаған. Автомобиль газын
бөлшек саудаға шығаратын 193 са
тушы мекемеге салынған айыппұл
көлемі 103 миллион теңгені құрады.
Агенттіктің ұсынысы бойынша Энер
гетика министрлігінің сұйытылған
мұнай газын, бағаның 10 пайыздық
шегін 3 пайызға дейін түсіруді қоса
алғанда, электронды сауда алаң
дары арқылы ұйымдастыру және
сату тәртібіне өзгерістер енгізілді.

www.qazaquni.kz

портфелінің құны 8,6 млрд. теңгені
құрады. Зейнетақы активтері
портфелінің құрылымына кері
РЕПО мәмілелері мен ақша
қаражаты (29%), мемлекеттік
бағалы қағаздар, оның ішінде ҚР
мемлекеттік бағалы қағаздары,
ҚРҰБ ноттары (25%), ПАЙ-лар
(24%), облигациялар (16%), акци
ялар мен депозитарлық қолхаттар
(5%) кіреді. Валюталар бөлігінде

зейнетақы активтері портфелінің
құрылымында ұлттық валюта
басым (71,5%), АҚШ доллары
зейнетақы активтері портфелінің
28,5%-ын құрайды», – делінген
таратылған хабарламада. Айта кет
сек, сыртқы нарықтарда жалғасып
отырған геосаяси шиеленіске
қарамастан, Қазақстанның бағалы
қағаздар нарығындағы ахуал әзірге
тұрақты.

«ЖЫЛДЫҢ ҮЗДІК КІТАБЫ»
БАЙҚАУЫ ӨТЕДІ
Биыл «Үздік шығарма» «Жылдың үздік кітабы»
республикалық байқаулары өтеді. Бұл жайында
ҚР Премьер-Министрінің орынбасары Ералы
Тоғжанов мәлімдеді.

БАСТАУЫШ СЫНЫП
ПӘНДЕРІ МАЗМҰНЫ
ҚАЙТА ҚАРАЛАДЫ
Көпшілік тарапынан наразылық тудырған
бастауыш сыныпқа арналған академиялық
пәндердің мазмұны қайта қаралып жатыр. Бұл
жайында Сенат депутаттарының сауалына
берілген ҚР Премьер-Министрінің орынбасары Ералы Тоғжановтың жауабында айтылды.
«Орта білім беру мазмұнын еңбек нарығының та
лаптарына, педагогика және психология саласындағы
жаңалықтарға сәйкестендіру үшін Ы.Алтынсарин
атындағы Ұлттық білім академиясының базасында
арнайы жұмыс тобы құрылды. Жұмыс тобы баста
уыш сынып оқушыларының психоэмоционалдық
жағдайын ескере отырып, академиялық пәндердің
мазмұнын қайта қарау, жоғары сынып оқушыларын
кәсіптік бағдарлау, оқушылардың дербестігін,
әлеуметтік дағдылары мен шығармашылық
қабілеттерін дамыту, инклюзивті білім берудің
қолжетімділігін арттыру мәселелерін пысықтайды»,
- деді Ералы Тоғжанов. Үкімет басшысының орын
басары жалпы еліміздің рухани құндылықтарын
сақтау және оларды мектеп бағдарламасы, әдебиет,
бұқаралық ақпарат құралдары арқылы дәріптеу
бойынша жүйелі жұмыс жүргізіліп жатқанын атады.

Оның айтуынша отандық әдебиетті қолдау
мақсатында Мәдениет және спорт министрлігі
оқырмандардың сұранысына ие кітаптарды кон
курс негізінде мемлекет есебінен басып шығарады.
Мемлекеттік тапсырыс аясында балалар әдебиетін басып
шығаруға басымдық беріліп отыр. Атап айтқанда, 2021
жылы балалар әдебиеті жанрында 40 туынды 120 мың
дана таралыммен басылды.Мемлекеттік тапсырыспен
басылып шыққан әдебиет оқырмандарға қолжетімді болу
үшін олардың электронды нұсқалары Қазақстанның
ұлттық электрондық кітапханасына жүктеледі. «2019
жылы ерте заманнан қалыптасқан қазақ балалар әдебиеті
мұраларын сақтап, келер ұрпаққа жеткізу мақсатымен
«Балалар әдебиетінің алтын қоры» қалыптастырылды.
Арнайы комиссияның шешімімен қорға балалар әдебиеті
жанрында 2582 кітап енгізілді. «Былтыр қітап оқуды
дәріптеуге бағытталған үшжылдық жалпыреспубликалық
жоспар қабылданды. Онда 67 іс-шара қарастырылған.
Жоспардың аясында 2021 жылғы желтоқсанда danabala.
kz балалар әдебиеті сайты іске қосылды. Сайтта өткен
ғасырдың 50 жылдарынан бері жарыққа шыққан
қазақ қаламгерлерінің 22 кітабының электрондық
нұсқасы орналастарылды. Қазіргі уақытта порталға
отандық балалар қаламгерлерінің және шетелдік ақынжазушылардың 200-ге тарта шығармалары жүктелген.
Сонымен қатар биыл республикалық деңгейде «Үздік
шығарма» «Жылдың үздік кітабы» байқаулары өтеді»,
- делінген вице-премьердің жауабында.

Үкімет 2016 жылдан бері
гранттық қаржыландыру бойынша
15 жоба экспортқа шыққан Отандық
компаниялардың одан әрі дамуы
және әкімшілік жүктемені төмендету
үшін бірқатар жаңа қолдау шара
ларын енгізуді ұсынды. Мәселен,

мемлекеттік сатып алу аясында өз
міндеттемелерін орындау кезінде
форс-мажорлық жағдайларға тап
болған компанияларды Жосықсыз
жеткізушілер тізіліміне енгізбеу
тетіктерін пысықтау қажеттігі
айтылды. Сонымен қатар, ауыл
шаруашылығы өндірушілерін қолдау
үшін сақтандыру сыйақыларын
мемлекеттік субсидиялау көлемін
ұлғайту керектігі назарға алынды.
Сондай-ақ, елімізде шығарылатын
ауыл шаруашылығы техникасының
жеңілдікті лизингін кеңейту туралы
ұсыныс мақұлданды. ПремьерМинистр ұсыныстарды қолдап,
оларды жүзеге асыру мәселелерін
пысықтауды тапсырды.

ТАРИХ ПӘНІН ОҚЫТУДА
ҚАНДАЙ ӨЗГЕРІСТЕР БОЛАДЫ?
ҚР Білім және ғылым
министрі Асхат Айтмағамбетов
тарих пәнін оқытуда қандай
өзгерістер болатыны туралы
айтып берді.
Оның айтуынша, осыған
дейін Петропавлда тарих пәні
мұғалімдерінің съезінде талқыланып
айтылған ұсыныстарды ескере
отырып алдағы уақытта тарих
пәнін оқытуда бірқатар өзгерістер
орын алмақшы. Сьезде айтылған
ұсыныстар бағдарламаларды
жаңарту жөніндегі сарапшылар
тобында қосымша қаралатынын
айтқан министр нақты қабылданған
шешімдерге тоқталды:
1. Қазақстан тарихы мен
Дүниежүзі тарихы оқулықтары
енді еліміздің барлық мектебі үшін
бірыңғай және базалық болады.
2. Жоғары оқу орындарында
қазіргі «Қазақстанның қазіргі
заманғы тарихының» орны 
на «Қазақстан тарихы» пәні
оқытылады, яғни бағдарлама
тарихтың басқа да кезеңдерін,
дәлірек айтқанда, ежелгі, орта
ғасырлар және жаңа заманды
қамтиды.

3. Енді ғылыми бағытта білім
алған тарихшылар қайта даярлау
курстарынан өтіп, кейін мектепте
сабақ бере алады.
4. Бағалау бойынша өзгерістер
енгізіледі. Қорытынды аттестаттау
бұрынғыдай жазбаша ғана емес, ау
ызша және жазбаша түрде өткізіледі.
Жиынтық бағалау мұғалімнің
қалауы бойынша ауызша немесе
жазбаша түрде жүргізілуі мүмкін.
5. Петропавлда Ә. Марғұлан
атындағы Археология институты,
Ш.Уәлиханов атындағы Тарих
және этнология институты сияқты
ҒЗИ филиалдары ашылып жатыр.
Бұл институттар осы өңірлерде
ауқымды археологиялық зерттеулер
ұйымдастыратын болады.

ІШКІ КӨШІ-ҚОН КӨЛІКТІ БОЛСЫН
Шекара маңындағы өңірлерді
дамыту жөніндегі дербес
бағдарламаны әзірлеудің
қажетті жоқ. Бұл жайында
Сенат депутаттарының сауалына берілген ҚР ПремьерМинистрінің орынбасары
Ералы Тоғжановтың жауабында айтылды.
«Мемлекет басшысының
тапсырмасына сәйкес Қазақстан
Республикасының 2022-2026
жылдарға арналған Көші-қон
саясаты тұжырымдамасының жо
басы әзірленді», – деді Үкімет
басшысының орынбасары. Оның
дерегінше, тұжырымдамада
көші-қон процестерін реттеу
ге бағытталған келесі нақты ісшаралар қарастырылған: − оңтүстік
өңірлерден солтүстікке жұмыс
күшін тартқан кәсіпорындардың
шығыстарын өтеу, облысішілік
және өңіраралық қоныс аударуды
ынталандыру, түрлі себептер
мен өмір сүруге қолайсыз елді
мекендердің тұрғындарына көшуге
жәрдемдесу, қоныс аударушыларға
ауыл шаруашылығымен айна
лысу үшін жер учаскелерін беру,
солтүстік өңірлерге қоныс аударған

қандастарға азаматтық алғаннан
кейін тұрғын үйге кезегін сақтау.
«Қуатты өңірлер – ел дамуының
драйвері» ұлттық жобасын іске
асыру арқылы 2026 жылға дейін
солтүстікке қоныс аударған
азаматтардың жұмыспен қамту
деңгейін 87 пайызға дейін жеткізу
көзделген. Инфрақұрылымдық
жобаларды еңбек ресурстарымен
қамтамасыз ету үшін оңтүстік
аймақтардан 35 мың адамды тарту
жоспарланған. Еңбек күші тапшы
өңірлерді қолдау мақсатында Еңбек
және халықты әлеуметтік қорғау
министрлігі жыл сайын оңтүстіктен
солтүстікке қоныс аударушылардың
квотасын бекітеді. Биылғы жылы
квота 6 587 адамды құрады», - деді
Ералы Тоғжанов.
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БИЛІК БҰҚАРАҒА БЕТ БҰРМАЙ,
ТІЛ МӘСЕЛЕСІ ТҮПКІЛІКТІ ШЕШІЛМЕЙДІ

АРАЛАС МЕКТЕП – ҚАЗАҚ ТІЛІН ТЕЖЕП, ҰЛТТЫҚ РУХТЫ ЖОЮДЫҢ ТӘСІЛІ
«АРАЛАС МЕКТЕП ҚАЗАҚТЫ ҚАЙДА АПАРАДЫ?!» АТТЫ ҚОҒАМДЫҚ
ТАЛҚЫЛАУҒА ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ ҚАЗАҚСТАН БИЛІГІ МЕН ХАЛҚЫНА
Ү Н Д Е У І

Жақында Алматыдағы
Қазақстан Республикасының
Ұлттық кітапханасында ҚР
Мәжіліс депутаты, белгілі
ақын Қазыбек Иса, зиялы
қауым өкілдері, тіл саласының
мамандары, педагогтар,
қоғам белсенділері мен БАҚ
өкілдерінің қатысуымен «Аралас мектеп қазақты қайда
апарады?!» атты дөңгелек
үстел өтті. Іс-шараны ҚР
Ұлттық кітапхананың ғылыми
хатшысы, Халықаралық
«Алаш» әдеби сыйлығының
лауреаты Болат Жүнісбеков
ашып, ақын Тоқтарәлі
Таңжарық жүргізді.
Алдына ала айта кетейік, бұл
мәселенің көтерілуіне белгілі
кәсіпкер, меценат Бекзәкір
Құралбаевтың «Қазақ әдебиеті»
газетіне берген сұхбаты түрткі
болды. Онда аралас мектеп
кесірінен жастарымыздың дүбара
болып бара жатқаны, сондықтан
оны жабудың қажеттігі айтылғанды. Б. Құралбаевтың осы пікіріне
көпшілік қолдау көрсетті. Атал
мыш отырыста қазақ тілінің
бүгінгі күйі мен елімізде қаптап
кеткен аралас мектептердің
мемелекеттік тіліміздің дамуы
мен қолданысына тежеу жа
сап, ұлттық рухымызды жоюға
бағытталған кері әсері туралы
сөз сөйлеген ҚР Мәжілісінің
депутаты Қазыбек Иса, ұлт жа
нашыры Бекзәкір Құралбаев,
ақын Қамнұр Тәлім, мемлекет
және қоғам қайраткері Амал
бек Тышан, тарихшы, академик
Мәмбет Қойгелді, саясаттанушы
Дос Көшім, қоғам белсендісі
Руза Бейсенбайтегі, актер,
Мемлекеттік сыйлықтың иегері
Тұңғышбай Жаманқұлов, журна
лист, жазушы Әшірбек Көпішев,
жазушы Бақтыбай Айнабеков,
жазушылар Марат Тоқашбай,
Қайым-Мұнар Табеев және өзге
қатысушылар өз ойлары мен
ұсыныстарын ортаға салды.
Ақын Қамнұр Тәлімұлы оты
рыста жасаған баяндамасында
қазақ мектептерінің алдында
тұрған кедергілерге бір ғана мы
сал келтіріп, оған көпшіліктің
көзін анық жеткізді. Талғар
қаласында қазақ ұлтының
басымшылығына, тұрғындардың
талабына қарамастан, жаңадан
салынып біткен мектепті тағы
да аралас білім беру ордасына
айналдырғысы келетін жергілікті
биліктің тоңмойындығына
нақты дәлел келтірді. Қазақ
мектептерінің тар ғимаратта екіүш ауысымда оқитындарын біле
тұра билік өз дегендерін іске
асырмақшы. Жаңа 1200 орынға
арналған заманауи ғимаратты таза
қазақ мектебіне беруді қолдап
облыстық мәслихаттың депутат
тары, ауданда тұрып жатқан түрлі
этнос өкілдерінің жетекшілері
қол қойса да жергілікті басшылар
оған назар аударар емес.Бірнеше
айдан бері жергілікті белсенділер
түрлі облыстық, республикалық
жоғары орындарға да арызданып
келген.
Қоғам және мемлекет
қайраткері Амалбек Тышан тіл
мәселесінің тұрақты көтеріліп

келе жатқанын, бірақ билік
тарапынан қолдау жоқтығын
баса айтты. Билік пен халықтың
бір бағыт ұстанбауынан осын
дай түйткілдер қашан да пай
да бола береді деді ол. Амал
бек Тышанның ойын қолдаған
белгілі тарихшы, академик
Мәмбет Қойгелді де билік
пен бұқара арасында үндестік,
тіл табысу болмаса ешқандай
іс нәтиже бермейтінін, ара
лас мектепке өзінің түбегейлі
қарсы екенін білдірді. Тарихшы
ретінде кезінде ұлт көсемі Ахмет
Байтұрсынұлына дәп осы ара
лас мектеп мәселесіне қатысты
қудалау басталғанын атап өтті.
Санаулы ғана орыс балалары бар
мектепті орыс-қазақ мектебі деп
атауға алғаш қарсы шыққан ұлт
көсемінің одан кейін билік та
рапынан көрмегені қалмағанын
еске салды.
ҚР Парламенті Мәжілісінің
депутаты, белгілі ақын Қазыбек
Иса да аралас мектептерді
тоқтататын кез келгенін кесіп
айтты. Өйткені біздегі білім
саласындағы қазіргі қалыптасқан
жағдайда қазақтілді сы
ныптар зиян шегеді, балалар
орыстілдіге айналады. Халық
қалаулысының айтуынша, ара
лас мектептер Ресей империясы
тұсында қазақтарды орыстанды
ру мақсатында ойлап табылған
тәсіл. Ол ең алғаш XIX ғасырда
«орыс-түзем мектебі» деп аталған.
«Сырдария губернаторының
мектепті тексеруге келген 
де қазақ балаларының орысша
оқып жатқандарын көреді. Бірақ
олардың үзілісте өзара қазақша
сөйлесетінін байқаған ол бұларға
орыс балаларын қосқызып,
аралас мектептерді ашқызған.
Сол саясат Тәуелсіздік алған
30 жылда әлі жалғасып келеді.
Аралас мектепте оқыған баланың
тәрбиесі де, тілі де орысша болып
кететінін көріп отырмыз» – деді
депутат. Қазыбек Иса орысша
білім алған балалардың басым
көпшілігі ЖОО-ға құжаттарын
тапсыру үшін көрші Ресей елін
таңдайтынын және түбінде сол
елге қызмет ететінін жеткізді.
«Орысша білім мен тәрбие алып
шыққандардың басым көпшілігі
көрші РФ-на барып оқиды. Ре
сей оқу гранттарын жыл өткен
сайын арттырып отыр. Біз сонда
мемлекеттің ақшасымен Ресейге
мамандар дайындап жатырмыз
ғой, бұл барып тұрған сорақылық.
Сондықтан аралас мектепті жа

батын кез жетті. Ұлттық мүддені
қорғауымыз керек. Қазір Жаңа
Қазақстанды құрамыз деп жатыр
мыз, егер оның тілі ескі ресми тіл
болатын болса, еш өзгеріс бол
майды. Екінші республиканың
тілі тек мемлекеттік тілде болу ке
рек, – деді. Тіл мәселесін тұрақты
көтеріп келе жатқан Қазыбек
Иса ҚР Конституциясындағы
7-ші баптың 2-ші тармағын алып
тастау керектігіне де тоқталды.
Осыған байланысты мемлекет
басшысына жолданған хатқа
бүкіл қоғам қолдау білдіріп, бір
жарым айдың ішінде 126 мыңнан
аса азаматтар қол қойған бола
тын. Бұл бұрын-соңды болып
көрмеген рекордтық көрсеткіш.
Осыдан-ақ мемлекеттік тілдің
жанашырлары өте көп екенін
байқауға болады. Өкініштісі
билік тарапынан осы халық та
лабына орай ешқандай жауап
болған жоқ.
Депутат Талғарда ашылай
ын деп жатқан аралас мектепке
қатысты да өз ойын білдірді.
Талғар тұрғындарынан кел
ген хатты Білім минситрл ігіне
жолдағанын, ал министр
ліктегілер өз жауабында
мәселенің шешуін жергілікті
билікке сілтегенін жеткізді.
Оның айтуынша үкімет мұндай
саясат ұстанбау керек. Керісін
ше тұрғындарды мемлекеттік
тілге қарай бейімдеп, қазақ
мемлекетінің бар екенін
білдіруі қажет деп санайды де
путат. Қазыбек Иса тіл және
аралас мектеп мәселесін Пар
ламент мінберінде көтеретінін
мәлімдеді.
ҚР Ұлттық кітапха
насында өткен осы қоғамдық
талқылаудан, елімізге таны
мал тұлғалардың сөзінен
– билік бұқараға бет бұрмай
еліміздегі аралас мектеп және
жалпы тіл мәселесі түпкілікті
шешілмейтінін аңғарғандай
болдық. Мемлекет басшысы атап
көрсеткендей – біздің күшіміз
бірлікте болуға тиісті. Билік
пен бұқара арасында бірлік пен
түсіністік болса тарқалмайтын
түйін қалмасы да айдай анық
ақиқат. Ол күнге де жетерміз.
Ал әзірге қоғам мүшелері өз
талаптарын алға тартуда. Атал
мыш отырысқа қатысушы қоғам
белсенділері Қазақстан билігі
мен халқына Үндеу жолдады.
«Қазақ үні» газеті Үндеудің
толық мәтінін назарларыңызға
ұсынады.

Осыдан бір ғасыр бұрын Ұлт
ұстазы Ахмет Байтұрсынұлы «Ара
лас мектептің санын арттыру –
ұлтты жоюдың бірден-бір жолы»
деген еді. Кезінде аралас мектеп
тер өзге ұлт өкілдерін орыстанды
ру, орыстілді орта қалыптастыру
үшін арнайы ашылған болатын.
ХІХ ғасырдан басталған саяси
бағдарлама тәуелсіздік алғанға
дейін үздіксіз жүрді. Соның сал
дарынан қазақ халқының едәуір
бөлігі өзінің тілі мен ділінен ай
ырылды. Тәуелсіздік алған соң да
бұл үрдіс тоқтаған жоқ. Қаладағы
аралас мектептердің оқушылары
түгелдей орыстілді болып өсіп жа
тыр. Өкініштісі, кейінгі он жылда
жаңадан ашылған мектептердің 80
пайыздан астамы аралас мектеп
екен.
Біз Қазақстан билігіне, ҚР
Президенті Қ.Тоқаевқа, ҚР Мем
лекеттік хатшысы Е.Қаринге, ҚР
Премьер-Министрі Ә.Смайыловқа
және ҚР Білім және ғылым министрі
А.Аймағамб етовке және барша
халыққа мынадай үндеу жолдаймыз!
1. Еліміздегі аралас мектептерді
жауып, сұраныс бойынша қазақ яки
орыс мектебі етіп қайта құру.
Біз орыс мектептері түгелдей
жабылсын деп отырған жоқпыз.
Егер ата-аналар балаларын орыс
мектебіне бергісі келсе, өз таңдауын
жасауға құқылы. Бірақ сол аумақтағы
ата-аналар мен оқушылардың қай
мектепті таңдауына байланысты
статистикалық мәліметтер негізінде
мектептің қазақ яки орыс мектебі
болуын шешу керек. Егер сол
аумақта орыс мектебіне барғысы
келетіндер 20 пайыздан төмен бол
са, онда тек қазақ мектебін ашуға
тиіспіз. Әйтпесе, тұтас халықтың
құқы мен өтінішін аяққа таптап,
орыс яки аралас мектебін ашуға
болмайды.
2. Қазақ мектептеріндегі бала санын стандарттау.
Көптеген орыс мектептерінде
бала саны тым аз. Алматыдағы орыс
мектептерінде оқушылардың дені бір
ауысыммен, бір сыныпта 15-20 бала
дан оқыса, қазақ мектептерінде бір
сыныпта 33-35 баладан оқиды. Бұл
– мемлекет қолдан жасап отырған
әділетсіздік. Баланың көптігі білім
сапасына теріс әсер етеді. Еліміздегі
аудан, облыс, қалалар бойынша
статистикалық зерттеу жүргізіп, ба
лалар санын анықтап, мектептерді
қайта құрылымдау керек. Бала саны
аз орыс мектептерін бала саны көп
қазақ мектептеріне ауыстырып,
орыс мектептерінің санын қысқарту
керек. Бұл жердегі қағида біреу:
«Ұсыныс сұранысқа сай болуы
қажет».
3. Қаладағы мектептерде тілдік
орта қалыптастыру.
Қаладағы аралас мектептердің

оқушыларының дені орыстілді.
Тіпті қазақ мектептерінің өзінде
оқушылар үзіліс кезінде, дәлізде
орыс тілінде сөйлейді. Осы процесті
болдырмаудың бірден-бір жолы
– мектептің іс-шаралары, ісқағаздары мемлекеттік тілде жүруге
тиіс. Сондай-ақ, апталық, айлық
ата-аналар жиналысы мен тәрбие
сағаттарында, қалалық, аудандық,
облыстық педагогтар жиналысын
да, республикалық деңгейде өтетін
«Тамыз кеңесінде» идеологиялық
нұсқау берілгені жөн. Әр мектеп
өз оқушыларын мемлекеттік тілде
сөйлеуге шақырып, тілдік орта
қалыптастыруға мүдделі екенін ұлт
алдындағы міндеті санауы керек.
Бұл жауапкершілік – ҚР Білім және
ғылым министрлігінде. Олардың
салғырттығы мемлекеттік тілдің
дамуын тежейді. Сондықтан,
министрліктен, ЖОО ректорлары
мен мектеп директорларынан ана
тіліміздің кең қанат жаюына барлық
жағдай жасауды талап етеміз.
4. Еліміздегі барлық білім ошақта
рында орыс тілі мен орыс әдебиетінен
өзге пәндер мемлекеттік тілде оқы
тылсын. Орыс мектептерінде «Қазақ
тілі» пәнінің оқыту сағатын көбейтсін.
5. Кейінгі 10 жылда ел көлемінде
он шақты жаңа қазақ мектебі ашылса,
399 аралас мектеп жұмысын бастаған.
Бұл – ел болашағына жасалған қиянат
деп білеміз.
Сондықтан жаңа мектептердің
бәрі тек бір тілде – не қазақ, не
орыс мектебі болып ашылуы ке
рек. Айталық, Талғар қаласындағы
жаңа №25 мектеп пен Алма
ты қаласындағы №180 мектеп
таза қазақ мектебі болуын талап
етеміз! Талғардағы жаңа мектеп
№ 9 Т.Рысқұлов атындағы қазақ
мектебіне берілуі тиіс.
Өйткені мектеп орналасқан
аумақта халықтың 95 пайыздан
астам бөлігін мемлекетті құраушы
ұлт – қазақтар тұрады. Демек, мек
тепте мемлекеттік тілде болуы тиіс.
6. Қазақ мектептерінде білім сапасы нашар, ұстаздардың біліктілігі
төмен деген ертегіні жою керек.
Қазақ мектебінде оқитынд ар
дың ҰБТ-дағы көрсеткіші орыс
мектебін бітіргендерден әлдеқайда
жоғары. Халықаралық пәндік
олимпиадан жүлде алатындардың
60-70 пайызы – қазақ мектебінің
сайыпқырандары. Демек, қазақ
мектебінің білім деңгейі орыс
мектептерінен әлдеқайда жоғары.
Сондықтан отандық баспасөзде
білімді, алғыр, халықаралық
олимп иадалардан жүлде алған
оқушыларды жиі дәріптеп, жас
ұрпақты ғылым мен білімге тәр
биелеуге барша ақпарат құрал
дарын жұмылдыруға тиіспіз! Бұл
– отандық ақпарат құралдарының
ішкі ұстанымы болуға тиіс.

Мәмбет Қойгелді, академик, тарих ғылымдарының докторы, Қазыбек Иса,
ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты, Оразәлі Сәбден, академик, Амалбек Тышан, мемлекет және қоғам қайраткері, Тұңғышбай Жаманқұлов,
актер, Мемлекеттік сыйлықтың иегері, Дос Көшім, саясаттанушы, Марат
Тоқашбаев, жазушы, Байғали Есенәлиев, актер, Әшірбек Көпішев, жазушы,
Камнұр Тәлімұлы, ақын, Бекзәкір Құралбаев, ұлт жанашыры, Мырзахан
Қабасов, құрметті ұстаз және тағы басқалар.
Үндеуге 60-тан астам елімізге танымал тұлғалар, ғалымдар, академиктер,
қоғам қайраткерелері қол қойған.
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Республикалық бюджетті нақтылау бойынша өткен Мәжілістің пленарлы отырысында «Ақ жол» демократиялық партиясының төрағасы
Азат Перуашев сөз сөйлеп, бірқатар өткір сын-пікірін, ұтымды
тұжырымдамаларын ортаға салды.
«Қазақ үні» газеті Мәжіліс депутатының сөйлеген сөзін толықтай
оқырман қауымға ұсынуды жөн санайды.

Азат ПЕРУАШЕВ:

ПАРЛАМЕНТ

БЮДЖЕТТІ ҒАНА ЕМЕС,
ҮКІМЕТТІҢ ІС-ҚИМЫЛ
БАҒДАРЛАМАСЫН ДА
БЕКІТУІ КЕРЕК

Құрметті әріптестер!
Үкімет ұсынған бюджетті
нақтылауды ескере отырып,
шығындардың бірден 17%-ға
өскенін атап өту керек. Бюджетті
нақтылаудың мұндай ауқымы
10 жыл бойы болмаған шығар,
мүмкін одан да көп. Негізінен
бюджеттің жаңа нұсқасы туралы
айтып отырмыз.
Шығындардың былай
ұлғаюына өткен жылдың күзінде
бюджетті қарау кезінде үкімет
тарапынан тиісті назардан тыс
қалған немесе болжануы мүмкін
емес объективті жағдайлар се
беп болғанын мойындау керек.
Осылайша, қосымша
шығыстардың үштен екісі Пре
зидент Қ.Тоқаевтың қаңтар
оқиғасының зардаптарын
жою, сондай-ақ олардың
алғышарттары, бірінші ке
зекте халықтың кедейлігін
еңсеру жөніндегі тапсырмала
рын орындауға байланысты.
Зейнетақылар мен әлеуметтік
төлемдердің 11%-ға ілгері
индекстелуін, жалақысы төмен
қызметкерлер санаттарының
жалақысын көтеруді және т.б.
қарастыру керек.
Мысалы, денсаулық
сақтау саласында қызмет
ететін медициналық емес
қызм
 еткерлер мен білім
беру саласындағы азаматтық
қызметкерлердің жалақысын
көтеруге 956 млрд теңгеден
астам қаржы жоспарланған.
Естеріңізге сала кетейін, осыдан
бір жыл бұрын, 2021 жылдың 21
сәуірінде «Ақ жол» фракциясы
Үкіметке осындай шешімнің
қажеттігі туралы депутаттық
сауал жолдаған болатын.
Анығында, қоғамның әлеу
меттік жағдайын жақсарт уға,
оның ішінде, инфляциялық
процесстерді тежеу мен ұлттық
валюта курсын мөлшерден тыс
ауытқудан қорғауға бағытталған

шараларды да осыған жатқызуға
болады.
Әрине, бюджетті жоспар
лауға аса күрделі халықаралық
жағдайлардың да әсер ететіні
сөзсіз.
Мелекеттік кіріс комите
тінің мәліметі бойынша,
бюджетіміздің Ресейге қарсы
санкциялар салдарынан ұшы
раған тікелей шығынының өзі
276 млрд теңгені құрайды. Алда
күтілетін жанама шығындарды
бағалау қазірше мүмкін емес.
Бұдан бөлек, БАҚ хабарлау
ынша, КҚК құбырындағы апат
кесірінен Қазақстан тағы 100150 млрд теңгеден айырылып
отыр.
Сонымен қатар, Респуб
лик аның аумақтық тұтастық
пен конституциялық тәртіпті
қамтамасыз ететін қарулы
күштерін модернизациялау мен
қайта жабдықтау қажет екені
айдан анық. Бұл мәселенің
өзектілігі туралы «Ақ жол»
демократиялық партиясы екі
жыл бұрын мәлімдеген болатын.
Осының барлығы бюджетке
салмақ салып, шұғыл шаралар
қолдануға мәжбүрлейді.
Бизнес өкілі ретіндегі «Ақ
жол» демократиялық партиясы
үшін осының өзінде Үкімет
экономиканың нақты секторын
қаржыландыруды бірден 66%ға ұлғайтып, яғни қосымша 1
трлн. 330 млрд теңге. жолда
уы, бюджет шығыстарындағы
нақты сектордың үлесін бірден
12,6-дан 18%-ға дерлік жеткізу
көңілге қонымды жайт.
Бұл бюджеттің кіріс
бөлігі шығындарының едәуір
көлемін қалпына келтіру
үшін сауатты алғышарттарды
қалыптастарады.
Дегенмен, ұсынылған нақ
тылаулар бірқатар алаңдатарлық
макроэ кон омикалық көрсет
кіштерді қамтиды.
Мәселен, мұнайлық емес
тапшылық 2 триллион 227 мил
лиард теңгеге өсіп, жалпы ішкі
өнімнің 10,2 пайызын құрады.
Естеріңізге сала кетейін, Еуро
па елдерінде 3 пайыздан астам
тапшылық дағдарыс деп сана
лады.
Бюджеттік шығындардың
өсуін жабудың ұсынылатын
тәсілдері:
– мемлекеттік қарыздың
өсуі арқылы және
– Ұлттық қордан
трансферттердің ұлғайту.
Сыртқы қарызды 1 трил
лион 626 миллиардқа ұлғайту

ұсынылып отыр. Бюджет
с а я с а т ы н ы ң т ұ ж ы р ы мд а 
масында сыртқы борыштың
шекті мөлшері жалпы ішкі
өнімнің 27 пайызы деңгейінде
белгіленген. Бюджетті нақтылау
сыртқы қарыз деңгейінің 25%
құрайды.
Яғни, сыртқы қарыз
мәселесінде біз мемлекет
ретінде де, ұлт ретінде де жар
жағалап келе жатырмыз.
Мемлекеттік қарыз көле
мінің ұлғаюымен қатар қарызға
қызмет көрсету құны да өсуде –
олар бюджет кірісінің 12%-дан
астамын құрайды.
Бірақ сыртқы қарыз шетел
валютасында есептелетіндіктен,
айырбас бағамының өзгеруіне
байланысты сыртқы қарыз со
масы да, төлемдердің нақты
шығындары да рұқсат етілген
межеден әлдеқайда жоғары бо
луы мүмкін.
Бюджет шығыстарын
жабудың екінші көзі – Ұлттық
қор. Нақтылау Ұлттық қордан
аударылатын трансферттерді
бірден 68% -ғ а (4 трлн 030
млрд теңгеге дейін) арттыруды
көздейді.
Осы орайда, 2016 жылға
дейін Ұлттық қор қаражатын
пайдалану тұжырымдамасында
республикалық бюджетке 8 мил
лиард АҚШ доллары көлемінде
кепілдендірілген трансф ертті
бекіту және оны 15 пайызға
дейін түзету мүмкіндігі қарас
тырылғанын еске сала кетейік.
Ал біз бүгінде 15, тіпті 50
пайызға емес, бірден 68 пайызға
ұлғайтып жатырмыз.
Біздің ойымызша, дәл
осы норманың жойылуы
нан Ұлттық қордың өзімізге
емес, қазақстандықтардың
болашақ ұрпақтарына тиесілі
қаржысын пайдалану – барлық
Үкіметтердің әдетіне айналды.
Нәтижесінде сыртқы қарыз
жағдайындағыдай, Ұлттық
қордан аударым жасаудың да
шегіне жеттік. Қордың рұқсат
етілген ең төменгі қалдығы
ЖІӨ-нің 30%-нан кем емес
мөлшерінде белгіленді. Бүгінгі
құжатта Ұлттық қорда ЖІӨнің 32%-дан азы қалатыны
көрсетілген.
Осыған байланысты «Ақ
жол» фракциясы тиісті заңнама
аясында Ұлттық қордан ауд
арылатын трансферттердің
көлемін түзетуге шектеулерді
қалпына келтіруді ұсынады.
Біздің ойымызша, мем
лекеттік қарыздың өсуі мен

Ұлттық қордың жұмсалуына
байланып қалған Үкімет мем
лекет иелігіндегі неғұрлым
қомақты резервтерді дұрыс
есепке алмайды. Біріншіден,
бұл мемлекеттік бюджеттен
қаржыландырылғанымен,
қоғам мен парламенттен жасы
рын пайдаланылатын квазиме
млекеттік сектордың кірістері.
Еске салайық, пандемия
шарықтап тұрған кезде, 2020
жылғы 23 наурызда Мемлекет
басшысы барлық мемлекеттік
компаниялардың таза кірісінің
100 пайызын бюджетке аудару
ды тапсырған болатын.
Алайда, Үкімет 2020 жылғы
27 наурыздағы «Мемлекеттік
акциялар пакеттері бойын
ша дивидендтер туралы» өз
қаулысына сілтеме жасай оты
рып, оны «біржолғы» нұсқау
деп түсінді. Ал 2021 жылы
бюджеттің атқарылуы тура
лы есеп бойынша мемлекетке
квазимемлекеттік сектордан
түскен пайданың 100, тіпті 50
пайызы емес, тек 1,4 пайызы
ғана жіберілген.
Бүгінгі күні нақтылау ке
зінде бұл үлесті 11 пайызға
жеткізу жоспарлануда. Қалған
90% жуық табыс (бұл жүз
деген миллиардтар) менеджер
лердің қарамағында қалады. 40
миллион теңгенің жалақысы,
сыйақысы бар алып бонус
тардың барлығы осыдан
шығады. Ал мемлекет әлеуметтік
міндеттемелерді орындау үшін
болашақ ұрпақтың ақшасын
қарызға алып, жұмсауға мәжбүр.
Мәселен, бір ғана «СамұрықҚазына» ҰӘҚ-ның таза кірісі
өткен жылдың өзінде 1 трилли
он 600 миллиард теңгені құрады.
Естеріңізге сала кетейін, дәл
осындай соманы – 1 триллион
600 миллиардты – біз Ұлттық
қордан қосымша алып жатыр
мыз, сол соманы – 1 трилли
он 600 миллиардты – біз ше
тел валютасында өтеуге тиісті
қосымша сыртқы қарыз ретінде
аламыз.
Осы сандарды қосып
қарастырып көріңіздер.
«Ақ жол» фракциясы бұл
тәсілді, жұмсартып айтқанда,
дұрыс емес деп санайды.
2021 жылдың 26 мамырын
да біз үкіметке барлық ұлттық
компаниялар мен мемлекеттік
кәсіпорындардың кірістерін
қамтитын кеңейтілген бюд
жетке көшу туралы депутаттық
сауал жолдаған болатынбыз.
Біз де бүгінгі құжатты талқы

лағанда осындай түзету енгіздік:
Ұлттық қорға тиіспеу және
мемлекеттік кәсіпорындардың
барлық 100 пайыз кірісін бюд
жетке аудару.
Алайда, Экономика
министрлігі – міне, олардың
ресми жауабы – түзетуді бұл
жерде емес, мемлекеттік мүлік
туралы заңға енгізу керек деп
жауап берді.
Жарайды, бұл дауды сол заң
аясында жалғастырамыз.
Резервтердің екінші бөлігі
бюджеттің тиімсіз шығыстарын
қысқарту болып табыла
ды. Қазірдің өзінде «қанды
қаңтардан» сабақ алмаған
кейбір шенеуніктердің ескі
әдістері мен ескі тәбеттерін жиі
көріп жүрміз.
Мәселен, Миялы ауылын
да 2 автокөлікке арналған өрт
сөндіру бекетінің құрылысына
584 млн.теңге жоспарлануда,
яғни. бір миллион үш жүз мың
доллар.
Миллион долларға екі
көлікке арналған боксты ғана
емес, жарты ауылды сатып ала
алуға болады. Осы мәселелерді
фракцияда талқылағанымызда
аудандық мәслихат депутат
тарының бірі мұның орнына 100
миллион қосып, үш ауысымды
емес, толыққанды ауыл мек
тебін салуға болатынын атап
өтті.
Бірақ есеп-қисаптарды
негіздеуді сұрасақ, олар бізге
жобалық-сметалық құжаттамада
барлығы келісілген, сараптама
да бекітілген деп жауап береді.
Бұл жауап емес. Біз өз
мүдделеріне сай жасалаған
ЖСҚ мен экспертизалар
ды көп көрдік. Мәселен, «Ақ
жол» фракциясының ЛРТ
жобасындағы ұрлық фактілерін
тергеу жағдайы туралы сауалына
құқық қорғау органдары бюд
жеттен миллиардтарды ұрлау
мүмкіндігі бастапқыда кон
сультациялар бағасын көтеру,
ЖСҚ әзірлеу жұмыстарды жасау
үшін жоғарылатын көрсетілген
бағалар салдарынан орын алған
деп жауап берді.
Бұл байламның қалай жұмыс
істейтінін бәрі бұрыннан біледі:
тапсырыс беруші-жобалаушымердігер, олардың әрқайсысы
жобаның құнын «көбейтуге»
мүдделі.
Бүгінде Ресейге қарсы санк
циялар аясында, тіпті ЕАЭО
шеңберінде де барлық елдер
өздерінің отандық өндірушілерін
қолдау мақсатында шетелдік
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жеткізушілерді ұлттық режимнен боса
туда. Бірақ жобалық-сметалық құжаттар
ұрлық жасау үшін «қосымша табыспен»
осылай көрсетіліп берілсе, бұл шараның
мәні жоқ.
Бұл тәсілдерді қайта қарау қажет, ең
алдымен, жалпы конкурстан Қазақстан
Республикасында шығаруға болатын,
көбінесе 1,5-2 есе арзанырақ материалдар
мен жабдықтарды бөліп шығару керек.
Тиісті заңда бұл мәселеге қайта ора
ламыз.
Шынын айтқанда күмәнді шығындар
да бар. Мәселен, жоғары жетістіктер спор
тына, яғни кәсіби спортшыларға 81 млрд
теңге бөлу ұсынылған.
Бұл ретте бұқаралық спортқа 1 милли
ард 370 миллион теңге ғана қарастырылған.
Яғни, шетелдік легионерлерге өз бала
ларымыздан 80 есе көп бөлеміз.
Мемлекеттік спорт тапсырысын (бала
лар секцияларын) жан басына шаққандағы
қаржыландыру қаражаты – 8 облыста екі
айда бітуі кездейсоқ емес.
Біз үшін артынан масқара боп айыры
лып қалатын жалған медальдер маңызды
ма, әлде, жаппай бұқаралық спортпен
шұғылданатын салауатты ұлт маңызды
ма?
Басымдылықтарымызды дұрыс
анықтайық. «Ақ жол» фракциясының
көзқарасы бойынша, миллиондаған ұлқыздар спортпен шұғылданса, Олимпиада
алтыны ешқайда кетпейді.
Тағы бір жайт: көптеген министрліктер
түрлі зерттеулер мен консультацияларға
ақша жұмсаудан бас тартуда. Бұл
дұрыс, өйткені саладағы жағдайды
талдау және түсіну министрліктердің
өздері мен олардың қызметкерлерінің
тікелей міндеті. Әйтпесе, олар не үшін
тағайындалды?
Бірақ Цифрлық даму министрлігі
кенеттен консалтингке 953 миллион, ал
Ұлттық экономика министрлігі тіпті 1,5
миллиард жұмсауға шешім қабылдады.
Әріптестеріміз сөз еткен басқа да
көптеген жайттар бар.
Ең бастысы, жүйелік сұрақ.
Парламент бір-екі аптаның ішінде
ондаған мемлекеттік органдар бірнеше ай
бойы дайындаған орасан зор қаржылық
құжатты қарап, шенеуніктер жасырған
сәйкессіздіктерді іздеуі керек.
Біз бұл жұмысты жасап жатырмыз және
жасай береміз. Бірақ Үкіметтің логикасын
жан-жақты түсінбей, кемшіліктердің
белгілі бір бөлігі байқалмай қалу қаупі бар.
Нәтижесінде, Үкімет жұмысын бағалау
бухгалтерлік баға болып табылады: нәтиже
бойынша емес, қаражаттың игерілуі бой
ынша – дебет-кредит-баланс сальдосы.
Меніңше, бұл Есеп комитетінің
жұмысы. Оның үстіне Президент оның
мәртебесін Аудиторлық палата деңгейіне
дейін көтеруде.
Ал Парламент бухгалтерлік емес, саяси
орган.
Бюджетті дұрыс бағалау үшін қоғам
мен Парламент Үкіметтің нақты тап
сырмалары бар іс-қимыл бағдарламасын
түсінуі қажет: осынша жұмыс орнын құру,
зейнетақы мен орташа жалақыны мына
дай деңгейге дейін көтеру, инфляцияны
осындай пайыздарға дейін төмендету,
аурушаңдық пен жұмыссыздықты азайту,
жаңа технологиялық өндірістер ашу т.б.
Сонда Үкіметті де, оны құрған пар
тияны да сандармен емес, халықтың
жетістіктері мен өмір сүру сапасымен
бағалауға болар еді.
2007 жылға дейін «Үкімет туралы»
Конституциялық заңның 7-бабында
Үкіметтің Парламентте өз іс-әрекетінің
бағдарламасын бекіту міндеті көзделген
болатын. Бірақ кейін бұл норманы ыңшыңсыз алып тастады.
Президенттің жуырдағы Жолдау
ын ескере отырып, жарияланған
конституциялық реформа аясында «Ақ
жол» демократиялық партиясы бюджетпен
бірге Үкіметтің іс-қимыл бағдарламасын
да Парламенттің бекіту талабын қайтаруға
бастамашы болады. Өйткені, мәселе жеке
сандарда емес, біз қайда барамыз және
оған қалай қол жеткізгіміз келеді деген
жан-жақты көзқараста.
Назарларыңызға рақмет.
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Қазыбек ИСА, Мәжіліс депутаты:

АЙТҚАНЫМЫЗ АЙДАЙ КЕЛДІ –
ПЛАТФОРМАМЫЗ РЕСЕЙ СБЕР-іне
БЕРІЛМЕЙТІН БОЛДЫ!

Былтыр, 2021 жылы 25 қазанда Парламент Мәжілісінде үкімет сағаты
өтті. Депутаттар алдында ҚР Цифрлық
даму, инновациялар және аэроғарыш
өнеркәсібі министрі Б.Мусин есеп
берді.
Сонда ҚР Парламенті Мәжілісі депутаты, «Ақ жол» фракциясы мүшесі
Қазыбек Иса министрге елдің
алаңдаушылығын тудырып отырған
Үкіметтің электрондық платформасын
Ресейдің Сбербанкіне беру мәселесі
және Цифрландыру саласындағы,
Егов платформасындағы мемлекеттік
тілдің қолданылу деңгейі туралы
сұрақ қойды.
– Қазақстанның цифрландыру
деңгейі жақсы дамуда. Оған жаңа сіздің
жасаған баяндамаңыздан да көзіміз жетті.
Біз БҰҰ-ның халықаралық рейтингі бой
ынша онлайн-қызмет бойынша 11-ші
орында, электрондық үкімет бойынша 29

орында, электрондық қауіпсіздігі бойын
ша 31 орындамыз.
Тіпті Ресейдің алдындамыз! Ендеше
бүкіл 19 млн қазақстандықтардың жеке
мәліметі бар мемлекеттің электрондық
үкіметін түгел шет мемлекетке - Ресейдің
Сбербанкіне бере салуды қалай түсін
діресіз?!. Бұл биыл 30 жыл толып отырған
Тәуелсіздігімізге нұқсан емес пе?
Осылай цифрландыру платфор
мамыздың Ресейге берілуіне қарсы
шыққан Қазыбек Иса бүгінгі Ресейге
АҚШ пен Батыс елдерінің электрондық
тосқауылы мен санкцияларын дәл бол
жап айтып берген еді…
– Егер АҚШ ертең Ресейге әлемдік
ең алдыңғы қатарлы бағдарламаларға қол
жеткізуге тосқауыл қойса біз қайтеміз?
«Екі түйе сүйкенсе шыбын өледі» де
гендей, шырылдап, босқа құрбан болып
кетпейміз бе? – деп сұрақты төтесінен
қойған болатын.
Енді міне, 2022 жылы 15 сәуір күні
ҚР Цифрлық даму, инновациялар және
аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.
Жамбақин Қазақстанның цифрландыру
платформасы Ресейдегі ауыр жағдайға
байлан ысты Сбер-ге берілмейтінін
мәлімдеді.
«Бұл қазіргі геосаяси жағдайға байла
нысты және өзіміздің мүмкіндіктерімізді
қайта қарап, қазақстандық IT компания
ларын тарта отырып, «НИТ» АҚ арқылы
платформамызды өз күшімізбен жасауға
шешім қабылдадық.
Қазір техникалық-экономикалық
сараптама жасалуда. Биылғы жылдың
аяғына дейін жаңа платформа жаса
лып, алғашқы сервистер пайдалануға
беріледі.- деп жауап берді вице-министр
журналистер сұрағына.

– ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙ ҚАЗАҚҚА
ЖҰМ ЫС ІСТЕП ТҰР! – деп жазып
едім өткенде, – дейді Қазыбек Иса бұл
туралы.
– Дархан даласындай кең пейілі үшін
Қазақты Алла қорғайды! Тәуелсіздікті
де Құдай зорлап берді. Енді Нағыз
Тәуелсіздікті де Алла береді!
Қазіргі жағдай да Қазаққа жұмыс
істеп тұр! Сондықтан соған сай Ұлттық
рухымызды көтерейік! Рух жоқ жерде –
Ұлт жоқ!
Қарқынды қайрат жасап, қуат
көрсетіп, жігер танытайық!
Өйткені, құдай сақтансаң ғана сақ
тайтынын ұмытпайық!
Әйтпесе, 30 жыл құтылмаған құл
дыққа құлдық ұру, қамытын қайта іздеу
саясаты қарқын ала бастаған секілді!
АЙТҚАНЫМЫЗ АЙДАЙ КЕЛДІ
– біз қарсы шыққандай, цифрландыру
платформамыз Ресей СБЕР-іне беріл
мейтін болды. Сол кезде айтқанбыз
министрге, ертең АҚШ әлемдік цифрлік
бағдарламаларға Ресейге тосқауыл қойса,
қайтеміз деген едік, сол тура келді. Ре
сейге қазір әлемдік бағдарламаларға жол
жабылған, тастүнекте. Біздің платфор
мамыз Сберге өткенде, біз де тосқауылға
тап болар едік.
«Мен қауіп еткеннен айтамын!» – деп
XIX ғасырда зарлаған Мұрат ақындай,
әділдігін айтып, алдын алу ақын ретінде
де, азамат ретінде де, депутат ретінде де
басты міндетіміз. Тек еститін, естіп қана
қоймай, ескеріп, нәтиже шығаратын
үкімет болса деңіз.
Алла Алашқа жар болсын! – деді
депутат.
qazaquni.kz

«Ақ жол»:

БЮДЖЕТТІҢ ТИІМСІЗ
ШЫҒЫСТАРЫН ҚЫСҚАРТУ КЕРЕК
Мәжілістің пленарлы отырысында
республикалық бюджетті нақтылау
барысында «қанды қаңтардан» сабақ
алмаған кейбір шенеуніктердің ескі
әдістері мен ескі тәбеттерін жиі көріп
жүрміз», – деді Азат Перуашев.
Мәселен, ұсынылған құжатқа сай
бюджет шығындарының өсімін
мемлекеттік қарызды ұлғайту мен
Ұлттық қордан трансферт жасау
арқылы өтеу көзделген.
Сыртқы қарызды 1 триллион
626 миллиардқа ұлғайту ұсынылып
отыр. Ал Ұлттық қордан аударылатын
трансферттерді бірден 68%-ға (4 трлн 030
млрд теңгеге дейін) арттыруды көздейді.
Осыған байланысты, А.Перуашев
бюджеттің тиімсіз шығыстарын
қысқарту қажеттігін атап өтті.
Қазірдің өзінде «қанды қаңтардан»
сабақ алмаған кейбір шенеуніктердің
ескі әдістері мен ескі тәбеттерін жиі
көріп жүрміз.
Мәселен, Миялы ауылында
2 автокөлікке арналған өрт сөндіру
бекетінің құрылысына 584 млн.теңге
жоспарлануда, яғни. бір миллион үш жүз
мың доллар.
Миллион долларға екі көлікке
арналған боксты ғана емес, жарты ауыл
ды сатып ала алуға болады.

Бірақ есеп-қисаптарды негіздеуді
сұрасақ, олар бізге жобалық-сметалық
құжаттамада барлығы келісілген, сарап
тама да бекітілген деп жауап береді.
Бұл жауап емес. Біз өз мүдделеріне
сай жасалаған ЖСҚ мен экспертиза
ларды көп көрдік. Мәселен, «Ақ жол»
фракциясының ЛРТ жобасындағы
ұрлық фактілерін тергеу жағдайы
туралы сауалына құқық қорғау орган
дары бюджеттен миллиардтарды ұрлау
мүмкіндігі бастапқыда консультаци
ялар бағасын көтеру, ЖСҚ әзірлеу
жұмыстарды жасау үшін жоғарылатып
көрсетілген бағалар салдарынан орын
алған деп жауап берді.
Бұл байламның қалай жұмыс
істейтінін бәрі бұрыннан біледі: тап
сырыс беруші-жобалаушы-мердігер,
олардың әрқайсысы жобаның құнын
«көбейтуге» мүдделі, – деді ол және
басқа да күмәнді шығындарды мысалға
келтірді.
Мәселен, жоғары жетістіктер спор
тына, яғни кәсіби спортшыларға 81
млрд теңге бөлу ұсынылған.
Бұл ретте бұқаралық спортқа 1
миллиард 370 миллион теңге ғана
қарастырылған.
Яғни, шетелдік легионерлерге өз
балаларымыздан 80 есе көп бөлеміз.
Мемлекеттік спорт тапсырысын

(балалар секцияларын) жан басына
шаққандағы қаржыландыру қаражаты
– 8 облыста екі айда бітуі кездейсоқ
емес.
«Біз үшін артынан масқара боп
айырылып қалатын жалған медальдер
маңызды ма, әлде, жаппай бұқаралық
спортпен шұғылданатын салауатты ұлт
маңызды ма?», - деп атап өтті депутат
және басымдықтарды дұрыс анықтауға
шақырды.
«Ақ жол» фракциясының көзқарасы
бойынша, миллиондаған ұл-қыздар
спортпен шұғылданса, Олимпиада
алтыны ешқайда кетпейді.
«Тағы бір жайт: көптеген ми
нистрл іктер түрлі зерттеулер мен
консультацияларға ақша жұмсаудан
бас тартуда. Бұл дұрыс, өйткені
саладағы жағдайды талдау және түсіну
министрліктердің өздері мен олардың
қызметкерлерінің тікелей міндеті.
Әйтпесе, олар не үшін тағайындалды?
Бірақ Цифрлық даму министрлігі
кенеттен консалтингке 953 миллион,
ал Ұлттық экономика министрлігі
тіпті 1,5 миллиард жұмсауға шешім
қабылдады», - деп қосты «Ақ жол»
көшбасшысы.
«Ақ жол» демократиялық
партиясының баспасөз қызметі
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Бүкіл саналы ғұмырын отандық бұқаралық ақпарат құралдары
саласын дамытуға арнаған ардагерлер туралы толғанып отырмыз.
Расында, зейнеттік демалысқа шықса да, жастай таңдаған
кәсібінен қол үзбей, ел тағдырын белсене араласып, кейінгі
толқын мамандарға үлгі-өнеге болып жүрген әріптестеріміздің
қадіріне жете алдық па?
Солардың бірі – Темірхан Момбекұлы-Түркістан.
Ол – Қазақстан Журналистер және Жазушылар одағының
мүшесі. ҚР Мәдениет қайраткері, елу шақты әдеби хабары
мен үш спектаклі «Қазақ» радиосының «Алтын қорына» енген. Оннан аса кітаптың авторы. «Қасиетті қазақ жері» деген
бағдарлама бойынша үш жылдан бері Қазақстанды велосипедпен аралап жүр. Оңтүстік Қазақстан, Қызылдорда, Алматы, Жамбыл, Қарағанды, Ақмола облыстарының көптеген аудандарында болып, қыруар материал жинады. Шығармашылық мақсатқа
орай елімізді велосипедпен аралаушы ең алғашқы қаламгер.

ҚАСИЕТТІ
ҚАЗАҚ ЖЕРІ
(Жиһангез қаламгер Темірхан
Момбекұлы-Түркістанның
жазбаларынан үзінді)

АХУАЛ
ҚАЛАЙ,
ӘРІПТЕС?
ЖУРНАЛИСТИКАҒА
БАСТАҒАН ЖОЛ
Шығармашылық адамдарының
жастайынан-ақ мінезіне, жүрістұрысына, жалпы қалыптасу кезеңіне
айрықша ықпал еткен құбылыстар болады. Бала Темірхан қайтті екен?
– Ертегіні, аңыз-жырларды кере
мет жақсы көрдім. Әңгімелерді де
реу тыңдай қалатынмын. Сондағы
айтылғандарды ақиқат деп ұқтым. Со
лай қабылдадым. Мәрзия әпкеме еріп,
Ешмұрат ағамыздікіне мақтамызды
көтеріп барамыз. Әпкемді қоймай ертіп
баратын мен. Ағай өте әңгімешіл, әсіресе
ертегіні майын тамызып айтады. Біз
апарған мақта таусылады. Сонда ана
кісінің мақтасын шиттей беремін. Сөйтіп
жүргенде бір күні Егізбай ауылы шу
лап кетті: «Аспанға адам ұшты!» деп.
Әлгі адамға қатты қызықтым. Өйткені
менің де ұшқым келетін. Құдды құс
секілді. Кейде түсіңде ұшасың. Бірақ
өңің емес. Ал менің күндіз де, түнде
де, жазда да, кәдімгі құсқа ұқсап емінеркін ұшқым келеді, самғап парлағым
келеді. Ұзамай Гагарин көкемізге көңілім
қалды. Мен оған құс секілді ұшқан екен
деп қызығып жүрсем, ол сабаз ұшатын
машинаға отырып ұшыпты. Ондай
да кез келген адам ұша алады ғой деп
көңілім қоңылтақсыды. Есейе келе
білдік, тұңғыш болып аспанға, ғарышқа
шығу ғажайып ерлік екенін. Газетжурналдардағы, кітаптардағы, радиодағы
сөздерді сол күйінше қабылдаймын.
Олардың авторлары ылғи осылай
сөйлейді деп ойлаймын. Журналистердің
де, жалпы шығармашылық адамдарының
да тек кітаптағыдай сөйлей бермейтінін,
өмірлері де дәл солай құрылмайтынын
тым кеш білдім. Он тоғыз жасымда! Мен
де осы түсініктің әлі ізі бар. Сөзі мен ісі
қабыспайтын адамдарды жаратпаймын...
Кейін ҚазҰУ қабырғасында жүргенде
көптеген курстастарымн ың журнали
стика факультетіне сан алуан жолдар
арқылы келгеніне көз жеткен. Ал менің
сапарым осындай тосындау еді.
ӘКЕ КӨРГЕН...
ТІЛШІ ДЕ БОЛАДЫ!
Өскен ортасы қалай әсер еткен?
– Ауылым еңбекқор ауыл еді. На
урыз, көкпар, айтыс, жыр-қисса айту
табиғи қалпында-тын. Бүгінгідей қолдан
ұйымдастыру деген болмайтын. Содан

ба, ауыл балалары жазуға да, әңгіме
айтуға да өте икемді болды. Көрген
түстерін, киноларын, естіген әңгімелерін
айтқанда, әр бала өз жанынан әсерлі эпи
зодтар қосып, әрлеп жіберетін. Өзіміз де
талай айттық. Әсіресе әкем Момбектің
ақындығы мені көп тәрбиеледі.
КЕЙІПКЕРЛЕРІМДІ
ЖАҚСЫ КӨРЕМІН!
Жазар дүниесіне, хабарына материал
жинаудағы өзіндік тәсілі қандай?
– Ең әуелі құбылыс па, оқиға ма, адам
ба – кейіпкерімді жақсы көруім керек.
Содан соң, ол жөнінде өте көп дерек
жинаймын. Кейіпкердің жақсы ашылу
ына сүйегі мықты материал көп септігін
тигізеді. Ал кейде материалды шектен
тыс көп жинап, содан ақырында сезім
өліп, өлі фактінің астында тұншығып,
белгілі бір дүниенің жазылмай қалатын
тұстары да болады.
ӘЛЕМДІ ӘРКІМ ӘРҚАЛАЙ
ҚАБЫЛДАЙДЫ
Белгілі бір оқиға – болмысты,
құбылысты әркім өзінше көреді дегенге
қалай қарайды?
– Бір мысал айтайын. Жақында
ғана біздің Қазақ радиосынан Ғалым
Есенсариевтың «Әлқисса» айдары
мен Алмас Алматовтың әңгімешілдігін
арқау еткен тамаша хабар өтті. Сон
да автор Ғалым да, кейіпкері Алмас
та – шешендікке, айтқыштыққа, сөз
тапқыштыққа, содан соң белгілі бір
адамдардың сөзден жеңілмей намысқа
тырысуы секілді ойларға мән бергендей
көрінді. Атақты Құнанбай қажылыққа
бара жатып Сыр сүлейлерімен
жолығыпты. Әйгілі Қалжан ақын жас
көрінеді. Сонда-дағы Құнанбай оған
барынша риза болып, аттанарда батаны
сол берсін дейді. «Меккеде қалсын» деп
берсін дейді батаны. Сөйтсе олай бата
беруге болмайды екен. Қалжан ақын не
істерін білмей тосылып қалғандықтан,
табын Бозжан би:
Елдің тілегінен берсе қайтсын,
Ердің тілегін берсе қалсын! – деп
бата береді. Сөз тапқыштыққа дауа
жоқ. Таласпаймын. Алайда мені қатты
тәнті еткені – Құанабайдай асыл Мек
ккеге барып өлейін десе де елдің оны
өлімге қимауы. Жақсыны құрметтеу
мен бауырмалдық! Мені осы екі қасиет
қатты қызықтырды.

ҮЛКЕННЕН ДЕ,
КІШІДЕН ДЕ ҮЙРЕНДІМ
Ұстаздары кімдер?
– Өнердегі де, өмірдегі де ұстаздарым
– а қ ы н дар Ж ұ мекен Нәж і меденов
пен Дүйсенбек Қанатбаев, компози
тор Әшірхан Телғозиев. Сол секі лді
Жүрсін Ерманның, Серік Байхоновтың,
Өм ірсері к Ж ұ ман н ы ң, Кәк і мбек
Наржановтың, Дінәш Нұрмұхамедтің,
Сәрсенбек Бекмұратұлының, Төрехан
Тасболаттың журналистік еңбектері
м ен і з д ен у л е р і н ен көп ү й р ен д і м .
Кейінгі жастардан да үйреніп жүрмін.
Мыса лы, Қ ымбат Әбді лдақызы мен
Марж а н Әбі лб әк иев а да н, Г үлба н у
А л пам ысқ ызы, Болат бек Ба я н х ан,
Нұрсәуле Мұқанқызынан кіші екен
деп ар л а н б а й-а қ бір а з ж а й т т а рд ы
үйренуге тура келді. А л белгілі жур
налист Молдабек Сағымбековтің ха
бар жасау барысындағы кейіпкеріне
айна луы ғажап емес пе! Өзім де он
дай сәттерді бұрын та лай мәрте ба
с т а н кеш т і м. Мә с е лен, Бау ы рж а н
Момышұлы ғұмырына арналған, сол
секілді «Аруана-бауыр дүние», «Тәжік
қызы» аталатын түрлі өмір иірімдері
қамтылатын хабарлар жасау барысында
операторымның қасында жылап оты
ратынмын. Ондағы операторым мың
болғыр Риза Тәукешқызы еді.
«АДАМЗАТТЫҢ БӘРІН СҮЙ
БАУЫРЫМ ДЕП!»
Жастарға айтар ұсыныс, тілегі?
– Жаратушыны сүй, құрметте! Ол
жаратқан барлық жанды-жансызды
әддің жеткенше қадірле. Жақсыны
көруге ұмтыл. Абай атамыз айтқандай,
«Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп!».
Одан соң Табиғат, Отаның, Адамдар
саған ұнауға міндетті емес. Көкірегіңді
ашып, кірлетпей ұстап, бәрін де өзің
жақсы көруге тырыс. Он адамды жек
көріп тіршілік еткеннен гөрі, жүз адам
ды жақсы көріп өмір сүрген әлдеқайда
артық. Кейінде адамдар бір-бірінен
де, табиғаттан да алыстап бара жатқан
сияқтанады. Бұл өте қауіпті жағдаят.
Шамаң келсе осыған жол берме. Өйткені
сенің қолыңда сөз құдіреті бар!
***
Біз еңбекқор әріптесімізге шығарма
шылық табыс тіледік.
Құлан САҒАТҰЛЫ

Сағат 09:27. 10.04.2022 жыл.
Манап – ауылым. Ауыл қоры
мының қасында. (Ауылдастарым
қорымды «Әулие», «Әулиенің
басында» деп сөйлейді. Осылай
дегенді Гүлбаршыннан талай
естідім.)
Ал енді Гүлбаршынды кім
дейсіз бе? Наздың әжесі. Назды кім
дейсіз бе? Наз – күллі әлем. Менің
Атамекенім. Етжақындарым, ба
уырларым мен қарындастарым,
менің өзім.
Көкірегі бар болғыр жарыла
жаздап толып, әбден булығып
жүрген ғой, осынау Наз әлемін
қағазға түсіру оңай болмады.
Оның үстіне, кейінгі жылдары
тым жылауық болып кеттім бе.
Содан, не керек, өз-өзіммен ар
палысып отырып, қағазға әзер
таңбаладым.
***
Қорымға барып келетінімді
айтқанымда, әжесі Гүлбаршын
«Сен келеді дегесін, Наз кеше
кешке дейін жүрді. Кешке қайтып
кетті. Әке-шешеңнің басына ба
рып, қайтарда, Бұланның үйіне
соқсайшы. Жасыл там ғой. Назды
көресің» деп еді.
Атамекенге келгелі онсыз да
саналуан сезіммен арпалысып
жаным жай таппай жүрген. Шеткі
үйден ұзай бергенде, «Айналай
ын, Атамекен» кітабымдағы Наз
туралы сөйлемдер, одан басқа
да сөз-сөйлемдер тіліме орала
берді. Орала берді. Наз әлемімен
ойша сөйлесіп келе жаттым ба.
Бір түсініксіз хал. «Шашы ербиіп,
танауы делдиіп, Періште кіріп
келді.» («Наз туралы жырдағы»
сөйлем еді.)
«Жасыл там. Интернат жақта
ма еді. Наздың үйі қайсы? Назың
кім? Ау, бір ауылда тұрып Назды
білмегенің қалай? Назды күллі
Қазақстан біледі. Ал сен Наздың
өзін білмей тұрсың.» Әлдебір ау
ылдасыммен қиялымда осылайша
сөйлесіп келемін.
Ернім дірілдеп күбірлеймін.
Көз жасым да төгіліп келеді.
Наз деген бірауыз сөздің өзі
ғана күллі әлемімді жырлай
тын ұлық құбылыс еді. Бұл ұлық
есіммен, осынау ұлы сөзбен бірге
қарындастарым мен інілерім,
ағаларым мен әпкелерім, әкешешелерім, бала күнгі достарым
мен ойынсеріктерім, ең бастысы:
айналайын Атамекенім тұр еді.
Бар түйін осында еді ғой, ағайын.
***
Күнді, Жерді, Елді, Атаме
кенімді, Қазақстанды, қазақтарды,
көктемді, әке-шешемді, етжа
қындарым мен достарымды
өлердей сағынып жүріп, зарығып
келген соң ба, Наз есімі, осынау
құдыретті сөз қойқаптағымды
қопарып жібергені.
***
Наз – Қалмағамбет (Қалахан)
інімнің немересі. Палуан ата
мыз Әбдірайым мен батыр ана
Әлима әжеміздің шөбересі. Ерке
бұл анқызы Наз. Ермұрат пен
Ләззатт ың Айғанымынан туған
Періште.
***
Осы күйімді қағазға түсірген
соң ғана, аздап сабырға келгендей
болдым.
Айнала әлемге қараймын.
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Атасының атын да, өзінің атын да қазақша жазуға сауаты жетпейтін
Кайрат Кудайберген деген біреу, өзі Алматы қалалық мәслихаты
депутаты екен, өзі «Аманат» партиясы мүшесі неге Алматыдағы
қазақтарға он сотық жер беруге қарсы?
Ал біз де қарымта сұрақты осылай қояйық!
Қазақтың ең көп баспанасыз
жүрген жастары Алматыда.
Бұл неме баспанасыз
қазақтарға он сотық жер беру
туралы заңның қалай орында
лып жатқаны туралы Алматы
қаласы әкімдігінен есеп сұрауды
мәслихатта неге көтермейді? Ол
туралы осы уақытқа дейін неге
ойламайды?!.
Мүмкін, бұл байшыкеш
неменің одан да басқа «маңызды»
шаруалардан қолы тимей жүрген
шығар.
Бірақ кеше Қаңтар қыр

Кайрат мырзаның білмеуі , бұл
барып тұрған сауатсыздық! Ал
матыдай саяси-мәдени орданың
мәслихаты депутатының атына
ұят жауапсыздық!
Әлде, біліп тұрса да, лақ
тырған тасын экономика
комитетінен әлеуметтік-мәдени
комитетке бұра салуы, ақшаның
иісі шыққан жерге аяғын аңдап
басатын байшыкеш неме ертең
тендер-пендер дегендей, эконо
мика комитетіне ісі түсіп қалатын
болғасын, атына кір келтірмей,
айналып өткен болар… Сонда

ҚҰДАЙБЕРГЕННІҢ ҰЛЫ

ҚҰДАЙДАН ҚОРЫҚПАЙ МА?!.
МӘЖІЛІСТІҢ 20 ДЕПУТАТЫНА ЖАЗЫҚСЫЗ ЖАЛА ЖАПҚАН КАЙРАТ
КУДАЙБЕРГЕН КІМДЕРДІҢ ТАПСЫРМАСЫН ОРЫНДАП ОТЫР?!.

ғынында қазақ жастары алаңға
теңдік сұрап шығып, қырылып
жатқанда, кейін тұтас қамалып,
азапталып жатқанда, сол жас
тарды қорғап бір ауыз сөз
айтқан жоқ мәслихатта. Біз
астанадан Алматыға, Таразға,
Шымкентке, Талдықорғанға т.б
қалаларға кемінде үш рет келіп,
түрмеге кіріп, әрқайсысын жеке
қабылдап, жағдайларымен та
нысып, арыздарын араша сұрап,
Бас прокуратураға жібердік.
Ақпан айында ел аралағанда сол
түрмеден босаған жігіттердің
ата-аналары жылап тұрып рахмет
айтты. Ол видеолар «Қазақ үні»
ұлттық порталында жарияланды.
Ал парақшасының 75 пай
ызы орысша, видеосында
Қазақстанның мемлекеттік тілін
таптап, тек 100 пайыз Ресейдің
мемлекеттік тілінде қақсап оты
ратын, жиналыстарын тек орыс
тілінде жүргізетін Кайратиктің
сол қаңтар қырғынында «Жабайы
Арманның» жанында жарбаңдап,
аяғына кебісін қойып, қолына су
құйып жүргені интернетте тарап
кетті… Кейін, бұлар ол жерден
жоқ болып кетті де, қалған қазақ
жастары арандап қалды...
Мен бұлардың бәрін айтар
ма едім, айтпас па едім, жақында
депутат блогер, Кайрат хайпажор
өтірікті шындай, шынды құдай
ұрғандай етіп, біраз оттапты.
Парламентте біз, Мәжілістің
жетінші шақырылымы депутат
тары келмей жатып, 2020 жылы
букмеккерлікті қолдаған заң
қабылданып кеткеніне Парла
ментке одан бір жыл кейін, 2021
жылы келген бізді, әлеуметтікмәдени комитеттің 20 депутатын
кінәлап шығыпты…
1.Біріншіден, ол букмеккерлік
туралы заң бізге дейін бұрынғы
алтыншы шақырылым кезіндегі
құрамда 2020 жылы дайындалған.
2.Екіншіден, ол заң бұрынғы
құрамда қабылданса да, Кайра
тик босқа жала жауып жатқандай,
әлеуметтік-мәдени комитетте
емес, экономикалық комитетте
қабылданған.
Сонда мұны, Парламент сай
тын аша салса да, гуглден қарай
салса да мектеп баласы да біле ала
тын мәліметті мәслихат депутаты

бұрынғы билікпен біте қайнасқан,
бұрынғы Нұротанның, қазіргі
«Аманаттың» депутаты Кайратик
кімдердің аманатын, яғни тапсы
рысын орындап отыр?!.
3.Үшіншіден, тура осы
әлеуметтік-мәдени коми
тет депутаты Elnur Beisenbaev
букмеккерлікке қарсы
депутаттық сауал жариялады ко
митет атынан.
4. Төртіншіден, қазір
әлеуметтік-мәдени комитетте
жастар туралы заң қаралып жа
тыр. Сол бізге дейін қабылданған
букмеккерлікті қолдайтын бапқа
осы заң жобасында тосқауыл
қойылмақшы. Яғни, Кайрат Ку
дайберген әлеуметтік-мәдени
комитеті депутаттарына жала
жабудың орнына алғыс айтып,
қолдауы керек емес пе, қиыннан
қиыстырып жатқандары үшін,
егер шынымен букмеккерлікке
қарсы болса?!. Жоқ, оның бұл
айбарақ тірлігі әдеттегідей
көзбояушылық па?!.
Мейлі ғой, соға берсін, сана
сы соған жетсе, сағызын шай
най берсін Кайрат мырза. Иә,
шайнай берсін, бірақ халыққа
жалған ақпарат беретіндей, адас
тыратындай, оларды қасиетті
ораза кезінде жазықсыз
депутаттарға балағат айтқызып,
күнәһар қылатындай, қарапайым
халықтың не кінәсі бар?
Әйтпесе, бұған «Аманат»
партиясы өз әріптестерін
жазықсыз жаманат ету үшін
ғана берген жоқ қой депутаттық

мандатты?!.
Айтпақшы, бұл неме
қаралаған Мәжілістегі әлеу
меттік-мәдени комитетінің 20
депутатының 99 пайызы, яғни,
«Аманат» партиясының 19 де
путаты мәслихаттағы партия
ластары Кайрат Кудайбергенді
жала жапқаны үшін мәселесін
майшаммен қарауға партия бас
шыларына арыз жазуда… Сотқа
беріп те қалуы бек мүмкін…
Қаңтар қырғынында ең көп
зардап шегу, ең көп құрбандық,
ең көп түрмеге түсу Алматы
қаласында болды. Сондықтан
да депутат Кайрат Кудайберген
арандап, түрмеге түсіп, жазықсыз
азапталған қазақ жастарының
жағдайын айтып, мәслихатта
көтеруге болады ғой? Оның
үстіне ол өзі тағы ҚР Президенті
жанындағы Жастар саясаты
кеңесінің мүшесі!?.
Ал біз Жаңаөзен ереуілі
басталғаннан бастап бейбіт
шерушілерді қолдап, жазықсыз
тұтқындалған жастарға араша
түсіп, күнде эфирге шығып,
оншақты мақала жазып, пар
ламентте үш рет көтердік.
Ақырында 14 наурыз күні Бас
прокурордан бастап, бүкіл күштік
құрылымдар, құзыретті органдар
басшыларын парламентте есеп
бергізуге қол жеткіздік.
Біз Алматыға келіп, ақпанның
аязында суық түрмелерді аралап,
жазықсыз тұтқындалғандарды
босатып, олардың жылап
жүрген ата-аналарын жұбатып

жүргенде, Кайрат мырза Дубайда
күнге қыздырынып, шомылып,
жағажайда шағылда шалқасынан
жатып, Дики Арманның
атқосшысы болып жүргендіктен,
жауап алуға шақырған құқық
қорғау орындарына әлеуметтік
желіден сәлем жолдап жатады…
Қалай өмір сүруді біледі, әрине!
Кайратиктің депутаттарға
жала жапқан фейсбук пен ин
стаграм постының астында көзі
ашық ел бізді қолдап, көптеген
пікір жазуда. «Ел қамын ойлап,
тіл зарын айтып жүрген ақын
Қазыбек Исаның ондай заңды
қолдауы мүмкін емес», «Аман
жол Әлтай кеше ғана келді
емес пе, қалай ондай заңды
қабылдап үлгерген?»-деген, т.б
белсенді депутаттарымызды
да арашалап жатқан халықтың
пікірлерінде Кайратбайдың ша
руасы да жоқ! Тіпті, менің оның
атын белгілеп тұрып жазған:
«Мен букмекерлікке баяғыдан
қарсымын және «Қазақ үні»
газетінде бұған қарсы мақала да
жазғанбыз! Сондықтан, Кай
рат Кудайберген мырза, бұндай
күмәнді тізім жасап, оған менің,
біздің атымызды қосуыңыз,
біріншіден қып-қызыл жала,
өйткені комитет бұндай заң
қабылдаған жоқ, екіншіден
ешқандай этикаға сыймайды.
Сондықтан, менің атымды, яғни
түгел тізімді алып тастауыңызды
талап етемін!
Бізге ондай заң келген жоқ
және ешкім менен ол туралы

пікірімді сұраған емес» - деген
жазбама да жылтыраған беті бір
былқ етпеді-ау сабаздың…
Бұл неменің бізге,
депутаттарға тағатын кінәсін
қарасаңыз күлкіңіз келеді…
«Дәл осы кісілер букмекер
л е р д і ң , л о т о , б и н г о л а р д ы ң
мүдд елерін қорғап жүр. Қалай
қолдап жүр десеңіз, ең бірін
шіден осы сұрақ бойынша
немқұрайлығымен»-деп соғып
отыр базардағы сыған қатын
дардай сыпылдап бал ашып…
Ал бұндай жала бұдан бірер
жыл бұрын букмеккерлерге қарсы
мақала жазған бізді күйдіріп
жіберетін қаралау ғой!
Осыдан екі жыл бұрын
мемлекет қазынасынан трил
лион үнемдегені үшін түрмеге
түскен белгілі қайраткер Ислам
Әбішевке жалақор тергеушілер
мен солақай соттардың таққан
айыбын оқып, таңғалып едік.
«Ол пара алуға оқталды немесе
пара алуды ойлады»-деген бап
та болады екен біздің Қылмыс
кодексінде)))). Сондай сорақы
айыптаумен бес жыл арқалатып
жіберген еді… Кейін сол сотың
да, арандатушы тергеушің де,
жала жабушы жандайшаптар да
өздері қылмыс үстінде ұсталып,
сотталып кетті. Енді бірі шетелде
қашып жүр… Ал Ислам ағамыз
маңдайы жарқырап елдің орта
сында жүр. Құдай бар деген осы
екен ғой!
Сол секілді құдай Құдайбер
генұлын сот не тергеуші қылма
ғанына құдайға шүкір. Әйтпесе,
бізден екі жыл бұрын қабылданып
кеткен заңды сол кезде біз депу
тат болмасақ та, айдалада жүріп,
«немқұрайлылықпен қолдаға
нымыз» үшін қаншама жыл
арқалап кетер едік))).
«Естімеген елде көп» деген
осы!))).
«Біреуге күйе жақсаң, өз
қолың қап-қара болады»дегендей, біреу емес 20 парламент
депутатына күйе жағып, қолдары
әбден қап-қара болған Кайрат
Кудайберген Құдайдың алдында
қалай ақталады екен ертең?..
Құдайға құлшылық жасай
тын Қасиетті Рамазан айында
біреумен ұрысу түгілі ешкімге
өкпелеуге, ренжуге болмайды.
Қайта бұрын ренжісіп жүрген
адамдар бір-бірімен кешірім
сұрасып, татуласуы тиіс!
Бірақ Кудайбергеннің құдай
берген баласының құдайда да
шаруасы жоқ сияқты…
«Құдайдан қорықпағаннан
қорық» дегенді тауып айтқан
атам қазақ дана ғой…
Қасиетті Рамазан айы
болғандықтан, мен бізге жала
жапқан Кайрат Кудайбергенге
деген ренішімді осымен кештім…
Жалпы, оған бола ренжуге де
тұрмайтын біреу екеніне көзім
жетті, парақшасын қарап оты
рып…
Ал «Аманаттықтар» өз әріп
тестерін не істейтінін, мәслихатта
байлықтың буына маст анып,
ешкімді тыңдамайтын, ойына
не келсе, соны істеп, аузына не
келсе, ойланбай соны айта сала
тын депутаттарын орнына қоя
ма, жоқ, «ақшаң болса қалтаңдаталтаңдасаң, талтаңда» деген
дей тайраңдатып қоя бере ме,
оны өздері білсін. Бұл олардың
өздерінің партиялық ішкі шару
алары.
Он екі айдың сұлтаны қасиетті Рамазан айында ұстаған
оразамыз қабыл болсын!
Ел аман, жұрт тыныш болсын!
Қазыбек ИСА
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Ақын Нұрлан Әбдібек туралы алғаш
рет бізді өзінің күшті жырларымен ғана емес, Алматының түрлі
сыраханаларымен де таныстырған
шайыр Шаһизада Әбдікәрімов
айтқан болатын. «Өлеңдері күшті,
сондықтан болар тәкаппарлау
көрінеді» – деген еді. «Танысып
алыңдар, мықты ақындар бірге
жүруі керек» деп қосып қойды
сол кезде дүрілдеп тұрған ақын
гүрілдеп…

соң сол кездегі вице-премьер Өмірзақ
Шүкеев наразылығын білдіріп, бұның
ақыры сол хабардың жабылуымен тын
ды. «Көкпарға» қатысы бар бірнеше жур
налист жұмыстан кетті. «Қазақ үні» газеті
бұл туралы «Ұлт мүддесін қорғаған ре
дакторлар...Ұлттық арнадан қуылуда...»атты сын мақала жариялады.
«Кеден одағы мәселесі бойынша
«Қазақстан» арнасының «Көкпар» хаба
рында «Ақ жол » партиясының төрағасы
Әлихан Байменов Мәжіліс депута
ты, «Нұр Отанның» өкілімен сайысқа
түсіп, Кеден одағының күмәнді тұстары
көптігін, бұл Тәуелсіздігімізге қол сұғу
екенін тайға таңба басқандай нақты
дәлелдеп берген болатын. Онда ол бүгінгі
үкіметтің, Кеден одағындағы біздің
делегациямыздың ел мүддесін қорғауда
табандылық көрсетпей отырғанын ашық
айтты. Біздің редакция ақпараты бойын
ша 2010 жылы 16 наурыз күні «Көкпар»
көрсетіле салысымен, Үкімет пен Пре
зидент әкімшілігінен нұсқау түсіп,
осы хабарды эфирге шығарғаны үшін
«Қазақстан» арнасының бас редакторы
Асылбек Ықсанов және «Көкпардың» ре
дакторы Нұрлан Әбдібеков жұмысынан
қуылыпты. Ұлттық арнадағы ең рейтингі
жоғары, көпшіліктің сүйікті хабары
«Көкпар» жабылыпты. Содан бері дайын
тұрған үш хабар эфирге шыққан жоқ.

Б

із 1980 жылы, ҚазПИ-дің
көркемсурет-графика факуль
тетінің екінші курс студенттері
тағы да Еңбекшіқазақ ауданы Балтабай
ауылына темекі жинауға бардық. Көрші
ауылда, «Маловодный» дейді екен,
ҚазПИ-дің филология факультетінің
бірінші курс студенттері жүзім теріп
жатыр екен. Бір күні қалай, кім алып
барғаны белгісіз, сол ауылға жүзім жеуге
барып қалдық. Бізді сол кезде бірінші
курста оқитын Жетпісбай Қойшығұлов,
Бақтияр Тайжан, Асқар Алтай, Алпыс
бай Тамаев т.б жігіттер қонақ етті. Кеш
ке кәдімгідей өнер сайысы болады ол
кезде. Далаға алаңқайға жиналып алып,
біреу ән айтады, біреу күй тартып, жыр
оқиды. Бір жылдың ішінде ҚазҰУ-дағы
жыр кештерін жағалап, өлеңдеріммен
таныла бастаған мені де олар ортаға
шақырды. Ол кезде ақиық ақын Мұқтар
Шахановтың өлеңдерін оқу сән бола
тын. Алдымен «Ғайша жеңгейді» оқып
беріп едім, ел гу ете қалды. Шабыттанып
алған мен одан соң өзімнің махаббат
туралы жырымды оқып едім, жұрт тіпті
қиқулап кетіп, тағы бір-екі жырым
ды қолқалап оқытты. Ақыры, не ке
рек, ҚазПИ-дің көркемсурет-графика
факультетінде оқитын суретші ақынға
риза болған филфактың жігіттері мені
аспанға лақтырып жатты…
Нұрланның өзі де мен туралы «худ
графта бір күшті ақын бар» деп, сол
Жетпісбайлардан естіп жүрген екен,
кейін институттағы бір кеште кездесіп,
танысып қалдық. Әйтеуір, бір көргеннен
бұрыннан бірге жүргендей бірден тіл
табысып, ажырамас достарға айналып
шыға келдік.
Нұрланмен бірге ақын Қадырбек
Құныпияұлы,жазушылар Шараф Әмір,
Серік Қойтелиев және т.б танысып,
қандыкөйлек достарға айналып кеттік.
Осылай өткен ғасырдың сексенінші
жылдары ҚазПИ-де бір топ ақынжазушылардың басы қосылды. Ұзына
ғаштан келген Нұрланның «Қара ша
лын» тыңдайтынбыз. Қадірбектің Ке
геннен төбесіне көтеріп келген «Әке»
портретін тамашаладық. Қарақалпақтың
Қоңыратынан жеткен Шарафтың «Бат
сайы көйлек киген қызына» қызықтық…
Серік Қойтелиевтің өз сыры өзінде, Асқар
Алтай құлашын кеңге сілтеп жатты…
Нұрланның өрнекті өлеңдерінен
ұлттық бояу бұрқырап тұратын. «Қара
шалымен» танылған ол «Өрік гүлімен»
бірге өсті.
Кезінде Нұрлан, Қадірбек, Шараф
және мен төртеуміз әйгілі Фариза апа
мыз басқарып тұрған «Пионер» жур
налына (қазіргі «Ақ желкен») бардық.
Фариза апайымыз бәрімізге өлең оқытты
да, ақ батасын беріп, бірден журналына
жариялады. Өлеңдеріміз туралы пікір
айтқанда Нұрланның «Қара шалын»
ерекше мақтап кетті.
Нұрланның жыр жолында төрт
аяғын тең басқан жорғадай көсіліп келе
жатқанда тіршілік тауқыметімен бәрін
тастап базарға кеткені өкінішті болды.
Иә, ол кезде бәріміз де базар жағалап
кеткен ауыр жылдар еді. Тіпті, ғылым
кандидаты, докторлардың өзі диплом
дарын сандыққа салып тастап, саудамен
айналысып кеткен қиын кезең болатын…
Нұрлан арқылы Ұзынағаштағы
ақындар Есенқұл Жақыпбек, Нүсіп
Әбдірахым, Рәтбектермен таныстық.
Ауыл аралап, жата қонып жүре беруші
едік ол кезде. Есенқұлдар да біз секілді
шайыр інілерін Алматыға іздеп келіп,
тар пәтерлерімізді кеңітіп жататын…
Алғаш айтыс басталғанда Алматыға келіп
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НҰРЛАННЫҢ КІТАБЫ

жүрген Есағаң біздерге келіп, қонып
кетіп жүретін… Алғаш Ғылым академия
сында ақын Тұрсынай Оразбаевамен ай
тысты. Есенқұл марқұм баладай ақкөңіл
жан еді. Шақпа тілімен шағып алып, елді
күлдіріп отыратын. Ауылында да талай
болдық.
Сексенінші жылдары институттар
арасында да студенттердің айтысы жан
дана бастаған кез еді. Сол кезден бастап
айтысқа араласқан Нұрлан 1982 жылы ең
алғашқы республикалық айтыстың бас
жүлдесін жеңіп алды. Біз институт бітіріп
кеткесін, айтысқа бел буып кіріскен ол
арынын күшейте бастады. 1989 жылы
Жамбылдың өзі «жырдың қара жорғасы»
атаған ақын Үмбетәлі Кәрібаевтың 100
жылдығына арналған республикалық
айтыста да бас жүлдені иеленді.
Сондай-ақ айтыс өнерін насихаттап,
бірнеше рет республикалық ақындар
сайысын ұйымдастыруға қатысты.
Халықаралық Жамбыл сыйлығы лауре
аты атанды (1996 жыл).
Көдек, Әбдіғали, Үмбетәлі секілді
халық ақындарының жырларын архивтік

нұсқадан жинап-теріп, зерттеп-зерде
леп, әрқайсысын үш томнан, тоғыз том
кітап шығарды.
Өзінің өлеңдерін шығаруға асық
паған, алдымен қараусыз қалған халық
ақындарын зерттеумен айналысқан
Нұрлан 2020 жылы ғана «Күрең үн» атты
поэзиялық кітабын шығарды. Ал «Алаш
Алаш болғанда» атты прозалық жинағы
баспада жатыр…
Тележурналист ретінде терең білігімен
ерекшеленді. Әйгілі тележурналист,
марқұм Нұртілеу Иманғалиұлы бастап
кеткен алғашқы ток-шоуларымыздың
бірі «Көкпарды» кейін Нұрлан Әбдібек
редакторы ретінде дамытты. Бұл токшоудың қоғамдық-саяси салмағының
арта бастаған кезі еді. Ол кезде оны жур
налист Серік Жанболат жүргізіп жүрді.
2010 жылы бір күні Нұрлан Кеден
одағы туралы хабарға «Ақ жол» пар
тиясы төрағасы Әлихан Бәйменовты
шақырады. Кәнігі саясаткер, білімбілігі терең Әлекең Кеден одағының
болашақта тигізер кесір-кемшіліктерін
саралап, ашық айтып берді. Бұл хабардан

Редакция бұл мәселе бойынша
Байланыс және ақпарат министрі
А.Жұмағалиевке, Президент Әкімшілігі
басшысы орынбасары М.Әшімбаевқа
және «Қазақстан» республикалық телера
диокорпорациясы төрағасы Ж.Омаровқа
хат жолдады»-деп жазылған осыдан он
екі жыл бұрынғы газет ақпаратында.
Біз сол кезде оқиғаның бас кейіпкері
Әлихан Байменовке телефон арқылы
хабарласып, пікірін жарияладық. Ол
«Халық үнін білдірген хабарды жабу –
елді егемендік егесі деп танымау...» – де
ген атпен жарияланды.
Нұрлан Әбдібек сол кезде біраз
жұмыссыз жүріп, ақыры «Қазақ үні»
газеті араласқасын қайта жұмысқа алын
ды…
Нұрланның ауылы Алматы облы
сы Жамбыл ауданы «Прудки» ауы
лында талай болдық. Нұрлан да біздің
Шардараның шаңын шығарған кезі аз
емес. Қызылқұм кеңшарын құраған
белгілі ел ағасы, Қазақстанның еңбек
сіңірген ауылшаруашылық қайраткері
Батырбай Сейданов кеңшар басқарып
тұрғанда ауыл туралы телефильм түсірді.
Арыста көкпар туралы күшті фильм жа
сады.
Әке-шешеміз Нұрланды жақсы
көретін. Әсіресе, апам марқұм Нұрланды
Әнәпия әпкесінің қайтыс боп кеткен ба
ласы Қалдан бөлемізге ұқсатып, әрі ұлы
жүздігін айтып, ерекше іш тартып, «інім»
деп қоятын…
1990 жылы Оңтүстік Қазақстан об
лысында, Түлкібаста өткен Бауыржан
Момышұлының 80 жылдық мерейтой
ында Нұрлан ақын Ұлықбек Есдәулеттің
айтуымен, сол кезде мақта ісіне бай
ланысты қудаланып жүрген тергеуші
Мейірхан Мейірманқұловпен танысады.
Кейін Түлкібасқа Нұрлан екеуміз ар
найы бардық Мейірхан ағамызға. Шымшытырық оқиғаға құрылған тағдыры,
өзінің әсем әншілігі мен сазгерлігі ерек
ше назар аудартқан Мейірхан туралы мен
мақала жаздым, Нұрлан телехабар түсірді.
Менің «Тақсірет тартқан тергеуші»
атты мақалам сол кездегі «Лениншіл
жас» (қазіргі «Жас Алаш») газетінің
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екі номеріне шықты. Ел қызығып
оқыған, қоғамдық пікір тудырған мақала
болды. Бұған Нұрланның сол кезде
түсірген телехабары қосылып, ауылда
жұмыссыз жүрген тергеуші Мейірхан
Мейірманқұловты Бас прокурор Жарма
хан Тұяқбаев Алматыға шақыртып алды.
Бас прокуратураға жұмысқа тұрғызды.
Мейірхан ағамыз кейін құқық қорғау
мен заң саласында үлкен қызметтер
істеп, қазір зейнет демалысында. Астана
да Әзиза әпкеміз екеуі нәсіптерін тауып
жатқан кәсіптерін айналдырып, әнін
айтып жүріп жатыр.
Нұрланның түсірген телехабар
лары тереңдігімен, мән-маңызымен
ерекшеленіп тұратын. Не жасаса да,
біліктілікпен жасайтын. Тілі де төгіліп
тұрады. Нұрланның телеарнада жүріп
жасаған еліміздің тарландары туралы
портреттері өз алдына бір көркем га
лерея. Жыр алыбы Жамбыл, күй ата
сы Құрманғазы, «қара жорға» атанған
Үмбетәлі Кәрібаев, Кеңес одағының
батыры Сағадат Нұрмағамбетов, ерек
ше ақын Есенқұл Жақыпбек т.б туралы
фильмдері көркем дүние ретінде көптің
көңілінен шықты.
Нұрланның «Орбұлақ шайқасы» мен
«Қарқара көтерілісі» киносценарийлері
өз режиссерін күтіп жатыр…
Бұл туралы белгілі ақын Қадірбек
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Атын дұрыс жаза алмай жатқан елде,
Аттан десе, қайда ұрпақ Атқа қонар!
16-ның өшпеген ұшқындары,
86-жалын боп қыстың кәрі..
Мұз үстінде алаулап ұшқындады.
Тасқамалды қиратты күштің бәрі!!!
Жүз жылдан соң –
не деген бөгет көп бұл?..
Енді тағы- 16!
Себеп те өткір!
Жермен бірге Ел сатар елірме көп...
Еліме бір Ереуіл керек боп тұр!
Тұлпарымен жайлаған ен ғаламды,
Әлем түгел біледі Ер бабамды!
Әр қадамын қорғайды әрбір қазақ,
Мен ешкімге бермеймін кең даламды!
Шабыттана оқыған өлеңім шалқып
отырғандарға қатты ұнап, қанаттанып
кетті бәрі. Нұрлан: «Керемет жыр екен
қазір суырып салған өлеңің! Отты
жырыңнан от алған Албандар атқа қона
жаздап, зорға тоқтаттық қой!»-деп дән
риза болған еді…
Нұрлан мен Ердің жасы - елу
ге толғанда елге келіп, менің
шығармашылығым туралы да «Сырымды
айттым далаға» атты фильм түсірді. Ол
сол кездегі «Мәдениет» телеарнасынан
және «Алматы» арнасынан көрсетілді.
Нұрланның «барлауға бірге бара
тындай» досқа адалдығы мен әділдігін
атап айту керек. Азаматтығы зор,

ҰЛАСАТЫН ТЕРЕҢДІК
НЕГЕ КЕШ ШЫҚТЫ?

Құныпияұлы «Қазақ үні» газетіне
шыққан «Сегіз қырлы, бір сырлы»
мақаласында былай дейді:
-Жабудың астындағы хас жүйрікті
тап басып танитын әулие бапкерлердей
иә режиссер, иә продюсер кезіксе кезкелген голливудтық шедеврлермен иін
тірестіре алар фильмге өзек болғалы
тұрған «Орбұлақ шайқасы» киноповесі
мен бес сериялы «Қарқара көтерілісі»
деректі фильмінің сценариі уақытын
күтіп тартпада жатыр... Бір ғана пікірге
жүгініп көрейік. Т.Жүргенов атындағы
Қазақ Ұлттық өнер академиясы «Кино
және телевизия» факультетінің доценті,
Еуразия телевизия академиясының (
Мәскеу ) академигі Әсия Байғожина
«Қарқара көтерілісі» туралы былай дейді:
«...Сценарий сериала написан автором,
глубоко вникшим в тему: это драма,
основанная на реальных событиях, с
привлечением огромного массива архив
ных документов, мнений компотентных
специалистов, личностной интонацией
и художественным воплощением. Про
слеживается четкая структура, есть ритм,

а главное – есть характеры и герои, так
необходимые сегодня нашему зрителю –
автору удалось «раскопать» истории кон
кретных людей и показать их живо, ярко,
убедительно, не впадая в дидактику и
риторику. ...Новизна, актуальность сце
нария не вызывают сомнений. Осмысле
ние трагических и доблестных событий
нашей истории именно в художествен
ном ключе крайне необходимо сегодня
для нашего коллективного сознания».
Албан көтерілісінің 100 жылдығына
арналып, сол қарсаңда жазылған ғажап
дүниеге жоғарыда келтірілген маман
пікірінен асырып ешкім ешнәрсе айта
алмас. Десек те советтік диктатураның
сойылынан сескеніп ғ ұмыр кешкен
кей аға ларының кесірінен ата лмыш
к и но сценари й д і ң қ а нат ы кесі л і п,
тірсегі қиылған күйі қалды... – деп,
аталмыш дүниенің артықшылығын атап
көрсетеді.
Қарқара көтерілісі демекші, 2016
жылы Торғайдан, Қарқарадан бастау
алған қазақтың ұлт-азаттық көтерілісінің
100 жылдығын көрші елдің көлеңкесінен

қорқумен келе жатқан біздің бейшара
билік мемлекеттік деңгейде атай да ал
мады. Тек Алматы облысы Кеген ауда
нында Қарқара көтерілісі бір облыстың
көлемінде ғана аталып өтті. Осы
шараға біз Нұрландардың шақыруымен
белгілі журналист Шараф Әмір екеуміз
бардық. Әйгілі Ереуілтөбені көрдік. Атабабалардың Азаттық үшін күрескен ерлігі
шабыт берді. Бір киіз үйде қонақ болып
отырғанда сөз бергенде ойыма келіп
қалған жыр шумақтарын сол жерде төгіп
жібердім. Кейін «Қазақ үні» газетінде
жарияланған «ҚАРҚАРА КӨТЕРІЛІСІ»
атты жыр мынау еді:
Тәуелсіз ел, алған ба тұзақ байлап,
Ұлтшыл біткен, шығамыз біз-ақ қайнап...
Амангелді батыр боп атысқан ек,
Ұзақ батыр секілді ұзақты ойлап...
Қарсы шыққан патшаға күнді атамай,
Қалтыраймыз, қона алмай
жүз атқа ойнап...
Біздер күткен атады таңдар алда,
Тұяқ серпи алмаса, мал болар ма?
Ұлт азаттық дегеннен шошитындай,
Ұлт азаттық әлі де ел алмаған ба?
Патшаға бас ұрмайтын ұлдар қорған,
Болған елге қол бұлғар жылдар да алдан!
«Барлығы өлер – бала өлсе», –
деп бабалар,
«Шал өлсін» – деп шайқаста
құрбан болған!
Тұтпайды ма, Торғай да аза мұны,
Найзасы жоқ намыскер жазады ұлы!
Хан Тәңірі Алашқа сауын айтып,
Қарқарадан естілді Қазақ үні!
Құлдық құлық – іздемей ізден ақпар,
Аттанамыз!
Дайын тұр бізге де аттар!
Желтоқсанда өртеніп жастарымыз
Мұзқамалды құлатты мұзбалақтар!
Өз елінде өз тілім өгей міне,
Тілсіз елді тірі жан елейді ме?
100 жыл өтті! – Тәуелсіз елге айналдық,
Азайды ма, қорлығым, көбейді ме?!.
Елді сақтап қалатын ерлік ұғым,
Ұран салар ел үшін келді күнің.
Ерімізді қорғаған Ер Қазағым,
Жерімізді қорғауда енді бүгін!
Жат тілде өссе - жақын ба жаттан олар,
Балық бастан шірісе, бақ па болар?

адамгершілігі мол, көкірегі көмбе, білім
мен білік иесі. Кез келген тақырыпты
саралап, салмақтай біледі.
Кейін Нұрлан біздің «Қазақ үні»
газетінде бірер жыл бас редактордың
орынбасары болып істеді. Не жазса да,
саралап, салмақты жазатынына риза
боласың.
Нұрекең ғылыми зерттеулермен ай
налысып жүр қазір. Ол да жеміссіз емес.
Бірнеше құнды дүниелер шығарды.
Нұрлан Әбдібек шығармашылығы ту
ралы белгілі ғалым, фольклорист, халық
ауыз әдебиетінің көрнекті өкілі, терең
мұхиттай теңдессіз асыл мұрамыз «Ба
балар сөзі» 100 томдығын құрастырушы
Тоқтар Әлібектің жазғанын келтіре
кетейік:
«Нұрланның ақындығы – өзінше
бір әлем. Оны арнайы зерттеу керек.
Ал оның азаматтығы, нағыз кісілігі,
зерттеушілік қасиеттері де алабөтен,
көп адамдарда кездесе бермейді. Бұны
да дер кезінде бағалау керек деп ой
лаймын. Әдеби мұра жөінде Нұрлан
қарастырған тақырыптарға ғалымдардың
көпшілігі кіріге алған жоқ. Сондықтан
Нұрланның атқарған еңбектері есімін
айқындап беріп, ұрпақтар санасында
қала беретініне кәміл сенімдімін.»дейді білікті ғалым. Тоқтардың тоқтамы
елдің де ойындағы сөз екеніне кәміл
сенімдіміз.
Иә, Нұрланның ақындығы да өз
зерттеушісін күтіп жатқаны анық. Да
рынды ақын, терең тележурналист,
зерделі зерттеуші Нұрлан Әбдібек до
сымыз бүгінде алпыстың асуынан
асты. Яғни, тереңдігі кемелдікке ұласар
шақта. Тыныш жүрсе де, тыным жоқ
Нұрекеңде. Зерттеушілік зердесін жақсы
білетіндер жан-жақтан құда түсіп, түрлі
тақырыптарға тартып жатады.
Шабысың да, шабытың да талмасын
Нұрлан дос!
Қазыбек ИСА,
ақын, Халықаралық
С. Есенин атындағы сыйлық –
«Алтын Күз» ордені иегері,
ҚР Парламенті Мәжілісі депутаты
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Весной 2021 года Бюро нацстатистики опубликовало статистику по
смертям за 2020 год. За 2020 год в РК умерло на 29 тысяч человек больше, чем в 2017-2019 гг. При этом от коронавируса официально скончалось 2 865 человек. Согласно статистике, в 2020 году умерло 162 613
казахстанцев. Это самый высокий показатель за прошедшее десятилетие: умерло примерно на 20-30 тысяч больше, чем в предыдущие годы.

большое количество мяса больных
животных и др.
Следует отметить, что в ре
сторанах, кафе и общественных
столовых не уделяют должного
внимания здоровой еде – много
жирных, соленных, острых блюд,
большинство салатов с майонезом и
т.п. Между тем в советское время во
многих городах были диетические
столовые, а в четверг в обществен
ных столовых – рыбные дни.

SOS:

НЕОБХОДИМА
ПРОПАГАНДА ЗОЖ И
ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ

ЛЮДИ БОЛЕЮТ И УМИРАЮТ
ОТ НЕПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ
НЕПРАВИЛЬНОЕ
ПИТАНИЕ НАРУШАЕТ
ФУНКЦИИ ГЕНОВ

Мировые и отечественные дан
ные свидетельствуют о более вы
сокой смертности пациентов с
сахарным диабетом вследствие
COVID-19, что определяет боль
шую актуальность анализа факто
ров и причин этого заболевания.
Доля больных диабетом среди
заболевших COVID-19 колеблется
от 16,2% в Китае до 25% в РФ. В
Казахстане такой статистики нет,
но у нас количество заболевающих
сахарным диабетом выросло с 208
тысяч до 380 тысяч человек за по
следние 5-6 лет. Ежегодно сахар
ный диабет обходится Казахстану
примерно в $1 млрд.
По неофициальным данным,
10% взрослого населения Казахста
на страдает этой болезнью, потому
что многие люди просто не знают,
что они болеют диабетом и обраща
ются к врачам поздно.
Кстати, в мире, по данным ста
тистических исследований, каждые
10-15 лет число людей, болеющих
диабетом, удваивается, таким об
разом, сахарный диабет становится
медико-социальной проблемой.
При этом общеизвестно: ле
тальность больных диабетом от
коронавируса значительно выше,
чем лиц без этого заболевания.
Также известно, что летальность у
мужчин оказалась в 2 раза выше,
чем у женщин.
Причиной заболевания может
стать: ожирение, неправильное
питание, генетическая предрас
положенность, сильный стресс,
воспалительные процессы: инфек
ционные и воспалительные заболе
вания могут привести к поражению
поджелудочной железы и нару
шению ее секреторной функции
(процесс выделения химических
соединений).
Осложнения ожидают и со сто
роны сердечнососудистой системы.
У человека с сахарным диабетом
риск возникновения инсульта,
инфаркта в 2-4 раза выше, чем у
пациентов без диабета.
Оказалось, COVID-19 может
вызвать сахарный диабет. К такому
выводу пришли российские эндо
кринологи. Они описали случаи,
когда после перенесенного ин
фицирования развивается диабет.
Могут вызывать повышение сахара
в крови и некоторые лекарства,
используемые в лечении корона
вируса. Об этом говорит и рост
количества новых случаев детско
го диабета, которое увеличилось
во время пандемии. Но гораздо
большую опасность представляет
употребление фастфуда.
Ранее ученые уже предосте
регали любителей много и вкусно

поесть: они подвергают риску не
только себя, но и своих потомков.
Установлено, что уровень питания
бабушек и дедушек непосредствен
но влияет на риск развития диабета
и сопутствующих заболеваний у их
внуков.
Оказалось, неправильное пи
тание нарушает функции генов и
приводит к диабету. Нарушение
питания может менять функции
генов и вызывать их неправильную
работу без возникновения мутаций
как таковых. Такие «ошибочные»
действия генов зафиксированы, в
частности, у больных диабетом.
В ходе работы, результаты ко
торой опубликованы в журнале
Cell Metabolism, группа шведских
ученых обнаружила, что ДНК,
извлеченная из мускулов людей,
страдающих диабетом, несла хи
мические метки, не найденные в
генах здоровых людей, организм
которых нормально реагирует на
повышение уровня сахара в крови.
Ошибочно работающий ген отве
чает за количество «топлива» (глю
козы или жиров), которое сжигает
клетка.
Следует отметить, что раньше
диабетом болели намного меньше –
еда была более здоровая, не говоря
об активном образе жизни. Иными
словами, сахарный диабет – бо
лезнь нового времени, нередко его
называют болезнью XXI века.
Давно замечено – как случается
что-то из ряда вон выходящее, мало
болеешь. Например, это правило
проявилось в суровые годы войны
1941-1945 гг.: несмотря на голод и
лишения, люди очень редко под
хватывали простуду, да и хрониче
ские заболевания не обострялись.
Оказалось, что во время сильного
эмоционального стресса человече
ский организм начинает защищать
себя самостоятельно. К тому же в то
время люди ели намного меньше,
чем сейчас, нередко голодали.
ПОЧЕМУ НЕ
ВЫДЕРЖИВАЕТ СЕРДЦЕ
В 2019 году Казахстан попал в
десятку стран по уровни смертно
сти от болезней сердца, ожирения

и высокого давления, вызванных
неправильным питанием, передает
Daily Mail. Первое место антирей
тинга возглавил Узбекистан, где
394 человека из ста тысяч имеют
вредные пищевые привычки. На
втором месте списка расположился
Туркменистан. На третьем — Кыр
гызстан. В опасную десятку также
входят Украина, Молдавия, Азер
байджан, Беларусь, Таджикистан,
Казахстан и Россия.
В Европе вреднее всего пита
ются в Германии. На последних
местах антирейтинга расположи
лись Испания, Израиль и Франция.
В этих странах люди заботятся о

Ведь медицина предлагает сни
жать риск развития ССЗ следующи
ми известными правилами: зани
маться регулярными физическими
упражнениями, воздерживаться от
употребления сигарет, алкоголя,
придерживаться питания, богатого
фруктами и овощами, избегать
пищи с большим количеством жи
ров, сахара и соли, а также поддер
живать нормальный вес тела.
Иными словами, одна из ос
новных причин ССЗ – неправиль
ное питание, поэтому следует есть
меньше консервированных про
дуктов, копченостей, соленой еды.
При ишемической болезни не стоит

своем здоровье больше всего. По
лезней же всех питаются жители
Испании, Израиля и Франции. В
этих странах от нездоровых привы
чек в еде умерло от 43 до 46 человек
на 100 тысяч.
В самом деле, в последние годы
у нас участились случаи смертей в
относительно молодом возрасте, и
нередко от инфаркта. В Казахстане
высокие показатели смертности, и
первое место среди причин смерт
ности занимают сердечно-сосу
дистые заболевания (ССЗ). Среди
стран СНГ по этому показателю
наша республика занимает лиди
рующие позиции; смертность от
болезней системы кровообращения
молодеет – из жизни уходят и в мо
лодом возрасте.
Эта проблема показывает, что
казахстанцы не стремятся к здоро
вому образу жизни, правильному
питанию (?!).

злоупотреблять сливочным маслом,
жирным мясом, лучше всего – по
чаще есть рыбу и овощи. А вреднее
всего для сердца – переедание.
Если пища камнем ложится на же
лудок, то усиливается и нагрузка на
миокард, даже чисто физиологиче
ски. Потому, чтобы держать сердце
и сосуды в тонусе, есть смысл при
держиваться старой мудрости и
вставать из-за стола чуть голодным.
Вверху мы отметили прямую
связь диабета с ССЗ – у человека с
сахарным диабетом риск возникно
вения инсульта, инфаркта в 2-4 раза
выше, чем у пациентов без диабета.
И основная причина этих болезней
одинаковая – неправильное пита
ние. Поэтому важно своевременное
выявление и лечение повышенного
давления.
То есть давно назрел профилак
тический подход к этой проблеме.
Например, в США при ежегодных
11,6 млн кардиохирургических вме
шательств так и не удалось снизить
смертность от болезней сердца. А
Финляндии за счет профилактики
удалось перейти с первого места по
сердечнососудистой смертности в
Европе на одно из первых мест по
снижению смертности.
Нынешнее время заметно усугу
било ситуацию, добавив ряд новых
угроз для здоровья: значительное
ухудшение экологии, завоз продук
тов, содержащие ГМО (генетически
модифицированные организмы),
неизвестный в советское время
стресс в условиях безработицы,

«Дикий капитализм» 90-х годов
лоббировал интересы фармаколо
гических компаний – аптеки по
явились на каждом углу. Казахстан
завалили не только лекарственны
ми препаратами, но и всевозмож
ными «чудодейственными» масла
ми, грязями, лечебными поясами,
браслетами и другими «чудесами».
Такое «рыночное» здравоохранение
не будет заинтересовано в оздо
ровлении населения, в здоровых
пациентах. Иначе где же результаты
«химической» терапии?
А ведь физкультура лечит бо
лезни сердца, сосудов, суставов не
хуже лекарств.
На смену здоровому образу
жизни пришел малоподвижный
образ жизни. Изобилие импортных
продуктов изменило и структуру
питания; быстрое питание, фаст
фуд, хот-дог, «McDonalds» уверен
но входят в нашу жизнь, мы стали
употреблять более жирную и рафи
нированную пищу. Западная ры
ночная культура питания привела
к тому, что мы стали лишь просты
ми потребителями всего, что нам
предлагают. В итоге здоровой еды
становится все меньше и меньше,
а вместе с ней – и наше здоровье.
Мы забыли, что еда может быть
не только лекарством, но и ядом.
До сих пор мясо по-казахски
нередко подают в позднее время,
но ведь вместо мобильного образа
жизни на чистом воздухе в про
шлом пришла «сидячая» жизнь в
нечистых городах.
Диетологи считают здоровым
рацион, в котором преобладают
фрукты, овощи, злаки, бобовые,
орехи, мясо птицы и рыба. Однако
население большинства стран пред
почитает красное мясо, полуфабри
каты, колбасы, масла и молочные
продукты с высоким содержанием
насыщенных жиров, яйца, слад
кие продукты и напитки. Этот тип
питания и называют западным, его
считают не совсем здоровым.
Нездоровое питание часто ас
социируют с засильем в пище «хи
мии», красителей, ароматизаторов
и консервантов, «ненатуральных»
продуктов и ГМО, но на самом деле
переход на западный тип питания
начался задолго до появления пи
щевой промышленности.
После окончания Второй миро
вой войны, наряду с ростом жиз
ненного благополучия, в промыш
ленно развитых странах начали по
являться многочисленные, связан
ные с цивилизацией заболевания.
Есть простая истина, которую
можно сформулировать как «скажи
мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты»
или совсем просто: «мы сами – это
то, что мы едим».
В такой ситуации необходима
масштабная государственная про
паганда здорового образа жизни и
правильного питания, грамотная
стратегия развития здравоохране
ния, профилактика различных за
болеваний, объяснение феномена
долголетия.
Дастан ЕЛДЕС
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«НЕЗНАНИЕ КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА – ПРОБЛЕМА ЛИЧНО ВАША,
А НЕ ЦЕЛОЙ НАЦИИ»: ПОЧЕМУ ОДНИ ЖАЛУЮТСЯ, А ДРУГИЕ УЧАТ?
Насмешки над незнанием в
какой-то мере демотивируют из
учать язык, но, с другой стороны,
надо быть толстокожим, считает
эксперт.
Недавно астанчанин Али Ер
магамбетов записал видео в ответ
тем, кто говорит, что у них воз
никают проблемы с изучением
родного казахского языка.
«Одному стыдно разговари
вать на родном языке, у второй
пропало желание. Я не считаю,
что это проблема целой нации, а
лично ваша. Никто не виноват в
этом, кроме самих себя. Учитесь,
развивайтесь, и в этом вас никто
и ничто не должно останавливать,
тем более чужие мнения», — под
писал видео казахстанец.
Напомним, ранее астанчанка
Сымбат Саттыбаева записала
видеоролик в TikTok, в котором
высказалась о давлении общества
из-за ее акцента на казахском
языке.
На что Ермагамбетов ответил,
что он родился в Узбекистане и,
переехав в Казахстан, понял, что
его речь на казахском языке от
личается.
«На русском я вообще не раз
говаривал. Я выучил оба языка, и
надо мной никто не смеялся. На
сегодня хорошо говорю на казах
ском, и с русским, считаю, тоже
нет проблем. Так что, ребята, да
вайте не будем хайповать и будем
учить языки, тем более свой род
ной. Как говорится, тілдің бәрін
біл, өз тіліңді құрметте», — сказал
молодой человек на видео.

Большая часть общества со
лидарна в том, что все обязаны
знать государственный язык, и
здравомыслие подводит к тому,
что казахскому языку должны
обучать, а не заставлять говорить
на нем. А что до насмешек и упре
ков – здесь каждый может пройти
испытание на выдержку. Именно
такой позиции придерживается
наш сегодняшний собеседник.
Житель Нур-Султана Сергей
Хван на протяжении многих лет
успешно занимался риэлторской
работой, но, обанкротившись во
время карантина, нашел полез
ный и альтернативный источник
дохода – обучение детей со все
го Казахстана государственно
му языку. Мужчина рассказал
корреспонденту медиа-портала
Caravan.kz, как он решил зани
маться обучением казахскому
языку, о популярности этой темы
и о том, почему людям не следует

обращать большого внимания на
насмешки и укоры со стороны.
- У меня было большое агент
ство недвижимости по посуточной
сдаче квартир в Нур-Султане, - де
лится Хван. - Мы предоставляли
квартиры для пациентов больниц
из других городов и их родствен
ников. Во время карантина город
заблокировали, и мы разорились.
Я решил перестроить бизнес и
начал учить четырех соседских
детей казахскому языку. Спустя 10
дней я понял, что у них достаточно
хорошие результаты. Это и стало
толчком для открытия собствен
ной школы.
- Расскажите о методике, по
которой вы преподаете.
- Методику могу объяснить на
примере: если ребенок посмотрит
в YouTube, как делать торт, то за
один раз у него едва ли что полу
чится. Но если рядом будет стоять
мама и каждый день поправлять
его: добавь воды, муки, следи
за температурой, взбей яйца, то
спустя месяц ребенок сам сможет
делать сносный торт. Иными сло
вами, я учу детей строить простые
предложения на казахском: мен
барамын, біз ойнадық, ол жеді.
Любой человек, зная хотя бы три
времени и все местоимения, уже
сможет говорить элементарные
вещи, - добавил автор курсов.
- Как вы освоили казахский
язык? Свободно ли вы им владеете?
- Не могу сказать, что я сво
бодно владею казахским языком,
но я достаточно хорошо препо
даю, - отметил г-н Хван. - Препо

давательству меня научил мой друг
Владислав Тен. Я учил казахский
язык, используя всего один глагол
во всех вариантах и временах, ведь
существует 500 вариантов одного
глагола. Помимо этого, существу
ет около 25 грамматических струк
тур и восемь местоимений.
- Расскажите о своих учениках.
Кто они?
- Большая часть учеников - это
дети с 9 лет, но есть ребята и по
младше. Взрослых также много, а
есть ученики, которым и вовсе за
55, - добавил Сергей.
- Можно ли сказать, что изучение казахского языка становится
популярнее в обществе, что люди
подходят к этой теме с большим
интересом и активностью?
- Изучение казахского наби
рает популярность, так как люди
понимают, что госструктуры в
скором будушем будут работать
преимущественно на казахском

языке. Например, уже сейчас но
тариус должен владеть двумя язы
ками. И таких примеров можно
привести много. Плюс мы часто
видим конфликты на почве незна
ния казахского языка в соцсетях,
родители недовольны качеством
преподавания в школах - очень
сложные и непонятные методики
для изучения. Например: «Когда
мы играли в комнате, мама гото
вила ужин». 95 % старшекласс
ников не смогут перевести это
предложение.
Очень мало фильмов и муль
тфильмов переводится на казах
ский язык. «Маша и Медведь»
имеет миллиарды просмотров на
YouTube. Мультсериал перевели
даже на корейский и турецкий
языки, а на казахский - нет.
- В последнее время многие
жалуются, мол, сталкиваются с насмешками и упреками из-за акцента, произношения, ошибок и т.д...
- Конечно, это в какой-то мере
демотивирует изучать язык, но, с
другой стороны, надо быть толсто
кожим. Над Илоном Маском сме
ялись все, когда он хотел сделать
ракету и Tesla. А его конкуренты –
это Роскосмос, Toyota и Mercedes.
Нужно выучить хотя бы три
времени и все местоимения. Из
учение нового языка упроща
ет жизнь и расширяет кругозор.
Завтра поедете в Татарстан или в
Турцию и обнаружите, что люди
вас понимают. И вы их тоже, - ре
зюмировал Хван.
Ахмет ТАЛАПУЛЫ

«МЕНЯ ВНЕДРИЛИ В КАЗАХСКУЮ СРЕДУ»: ТАТЬЯНА РАДЖИБАЕВА
ОБ ИЗУЧЕНИИ КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА И РЕАКЦИИ ОКРУЖАЮЩИХ

Педагог рассказала, почему к
ней обращаются люди казахской
национальности и о том, как
на языковой барьер реагируют
окружающие.
Казахский язык Татьяна полюбила с детства и теперь передает свои знания другим. О том,
почему она не верит в авторские
методики и как окружающие
реагируют на человека славянской внешности, знающего
казахский, Татьяна Раджибаева
рассказала корреспонденту
Caravan.kz.
«ВСЕ УДИВЛЯЛИСЬ
И УМИЛЯЛИСЬ»
- Татьяна, как вы сами начали
изучать язык?
- Я выросла в деревне Кызы
лагаш рядом с Талдыкорганом.
Язык стала учить из детской лю

бознательности. Мне тогда было
6 лет, половина соседей были ка
захскоязычными. Тогда, тем более
в деревне, в ауле, не принято было
ограждаться. Все жили открыто. В
теплое время соседи собирались
на улице за большим круглым
столом. Отовсюду доносилась
казахская речь, к тому же соседи
были очень музыкальными. Пели,
играли на домбре, разговаривали.
Мне всегда было интересно, о
чем они говорят, о чем поют. И
соседи, видя мой интерес, всегда
звали меня к себе за стол. Не
смотря на то, что я была малень
кой девочкой, они относились ко
мне с большим уважением, как
к высокопоставленному гостю.
Даже сейчас вспоминаю об этом
с теплотой.
Тем временем родители, видя
мой интерес к языку, решили от
дать меня в казахскую школу.
- Наверное, было непросто?
- Да, здесь и начались мои
трудности. Тогда я, конечно, еще
не свободно говорила на казах
ском. У родителей попросить по
мощи с домашним заданием не
могла. Первый месяц я сидела
за партой и ничего не понимала.
Помню, что мой первый выход к
доске сопровождался дружным
хохотом сверстников. Но мне
повезло с первой учительницей:
она поговорила со мной, с одно
классниками, и у меня не пропал
стимул изучать язык дальше. Я не

замкнулась, и первый класс окон
чила отличницей.
- Как окружающие реагировали
на то, что маленькая девочка Татьяна
так хорошо владеет казахским?
- Все удивлялись, умилялись,
что девочка славянской внешности
чисто разговаривает на казахском.
Сейчас это уже не так удивительно,
что человек другой национально
сти знает казахский язык в нашей
стране. И это радует. Сейчас многие
стремятся знать язык страны, в ко
торой ты живешь.
ГЛАВНОЕ – СЛУШАТЬ
И ГОВОРИТЬ
- Наверное, вас часто спрашивают, как вам все-таки удалось выучить язык на таком высоком уровне?
- Да, но на самом деле никакого
особого секрета и методики нет:
меня просто внедрили в казахскую
среду, и в этом окружении я вы
учила язык. Получается, что слух
привыкал к казахской речи. Поэто
му сейчас на своих курсах я уделяю
большое внимание аудированию,
чтобы человек учился понимать
казахскую речь. Ну и, конечно же,
надо говорить. Это намного эф
фективнее, чем сидеть и зубрить
грамматику. При изучении любого
языка надо больше слушать и го
ворить.
- Как вы начали преподавать
казахский?
- По образованию я педагог

казахского языка, но в школе ра
ботать не стала, а репетиторская
деятельность началась совершенно
случайно. Знакомая сказала, что
хочет говорить на казахском так
же, как я, и попросила препода
вать ей язык. На следующий день
мы начали уроки. При этом пред
варительно у меня не было ника
кой программы. Просто я к ней
пришла, и мы начали потихоньку
говорить. Сначала употребляя те
слова, которые она знает, и посте
пенно мы начали идти к большему.
Уже в практике начали рождаться
идеи, что и как делать, чтобы на
учить языку.
«ПРИДУМЫВАЕМ
ВЕЛОСИПЕД, КОТОРЫЙ
ИЗОБРЕТЕН»
- Какие, по вашему мнению, есть
недостатки в существующих методиках обучения казахскому?
- Я считаю, что в большинстве
случаев мы пытаемся придумать
велосипед, который уже существу
ет. Не надо ничего придумывать.
Я не верю преподавателям, кото
рые говорят, что у них авторская
методика. Все методики уже дав
ным-давно придуманы. Нам нужно
пользоваться теми инструментами,
что есть, и не тратить время и силы
на придумывание чего-то нового.
Есть всего четыре навыка, чтобы
выучить любой язык: аудирование,
разговор, чтение, письмо.

Основываясь на этих четырех
китах, можно научиться любому
языку.
КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК –
ТРЕБОВАНИЕ БУДУЩЕГО
- В чем, по вашему мнению, состоит главная задача учителя?
- Главная задача – подобрать
правильные задания по этим че
тырем навыкам. И невозможно
научить языку, тут более подхо
дящее слово «тренировать». Как в
спортзале. Персональный тренер
не будет же за тренирующегося
поднимать гантели. Человек делает
это сам, тренер направляет, под
сказывает и исправляет. Точно так
же и в изучении казахского. Тогда
будет результат.
- Обращаются ли к вам люди
других национальностей? И с какой
целью люди обычно изучают казахский язык?
- Да, конечно, и как ни удиви
тельно, очень много обращаются
студентов казахской националь
ности. Они выросли в русскоязыч
ной среде и сейчас понимают, что
казахский язык - это требование
будущего. Еще одна причина –
уважение к стране, в которой ты
живешь. Сейчас люди чаще прихо
дят к мысли, что если ты живешь в
Казахстане, то надо знать язык хотя
бы даже для себя.
Илона СОКОЛОВА

12 Sıfrovızatsıa

№16 (990) 25.04.2022 jyl

www.qazaquni.kz

Цифровая экономика является важнейшим драйвером инноваций,
экономического роста и конкурентоспособности страны в долгосрочной
перспективе. Благодаря цифровым технологиям упрощается повседневная жизнь людей, меняются производственные отношения, устройство
экономики и образования, возникают новые требования к коммуникациям, вычислительным мощностям, развиваются информационные
системы и сервисы.

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ
ЦИФРОВИЗАЦИИ
В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

ЦИФРОВИЗАЦИЯ КАЗАХСТАНА:
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ РОСТА
Послание Президента страны народу Казахстана «Единство народа и системные
реформы – прочная основа процветания
страны» является историческим документом,
в котором определены главные задачи развития нашей страны в постковидный период.
Приоритетное место принадлежит социально-экономическому развитию Казахстана,
которое включает в себя не только подъем
экономики, но и цифровизацию производственных процессов, внедрение цифровых
технологий в развитие ресурсной базы современного государства. Об этом сообщается
в Iitu.edu.kz.

В

Послании среди основных задач
по развитию страны в условиях
Четвертой промышленной ре
волюции четко указано на необходимость
внедрения информационно- технологических
решений, направленных на повышение уров
ня производительности труда и повышения
качества интеллектуального потенциала.
Сегодня одним из мировых трендов яв
ляется рост конкурентоспособности чело
веческого капитала. Согласно результатам
форсайт-прогнозов, пакет новых технологий
в мировой промышленности может сложиться
уже к 2025 г., что потребует принципиально
новых профессиональных компетенций от
сотрудников и обычных потребителей.
Мир сегодня живет в условиях ускоря
ющейся инфляции квалификаций, когда
актуальные на сегодняшний день компе
тенции могут оказаться невостребованными
уже завтра и даже стать ограничением для
дальнейшего социально-экономического
развития. Поэтому все системы образования
должны отвечать современным потребностям
экономики, которая определяет реальную
востребованность профессий на рынке труда.
«В современном мире одним из главных
факторов конкурентоспособности является
глубинная цифровизация. Для Казахстана
крайне важен трансферт современных цифро
вых технологий. При этом важно взращивать
и усиливать современный IT-сектор», - отме
тил Касым-Жомарт Токаев.
Чтобы Казахстан стал цифровым хабом,
в рамках Нацпроекта по цифровизации не
обходимо подготовить не менее 100 тысяч
высококлассных IT-специалистов. «Бизнес
- процессы госорганов должны быть переве
дены в цифровой формат. Предстоит создать
современные центры обработки данных,
которые должны обслуживать соседние госу
дарства», - подчеркнул президент РК.
В решении этой стратегической задачи
важное место принадлежит инновационным
вузам нового поколения, к которым относится
Международный университет информаци
онных технологий. Миссия университета
заключается в формировании корпуса конку
рентоспособных IT – специалистов, лидеров
инноваций и науки в области ИКТ централь
но-азиатского региона.

За короткий срок мы стали одним из
лидирующих вузов по развитию инноваци
онных технологий, государственно-частного
партнерства, центром развития науки в ИКТотрасли и робототехнике, стартап-проектов с
дальнейшей коммерциализацией. С сентября
2019 г. МУИТ перешел на активную цифровую
трансформацию своей деятельности.
IT-направления подготовки есть во многих
вузах, однако эффективность обучения суще
ственно вырастает, если сам университет ста
новится цифровым. Это и активное примене
ние информационно-коммуникационных тех
нологий, и инновационные решения, и новые
бизнес-модели. Выбор такой стратегической
политики позволил МУИТ во время режима
ЧП перейти на дистанционное обучение.
Сегодня лучшие мировые университеты
взяли курс на цифровую трансформацию и
инновационное развитие. Как отметил пре
зидент Касым-Жомарт Токаев, «основой
экономики знаний должны стать современные
исследовательские университеты, вошедшие
в глобальную систему образования и инно
ваций».
С 2009 г. МУИТ готовит специалистов
по самым востребованным специальностям:
«Вычислительная техника и программное
обеспечение», «Информационные системы»,
«Информатика», «Электронная журнали
стика», «Математическое и компьютерное
моделирование», «Радиотехника, электроника
и телекоммуникации», «Менеджмент в ИТ»,
«Финансы в ИТ» и «Системы информацион
ной безопасности».
Эти специальности напрямую связаны с
перспективными отраслями науки и техники,
а также являются основой и фундаментом для
цифровизации страны. МУИТ также ведет
подготовку учителей по естественнонаучным
предметам: «Информатика и организация
цифровизации образования», «Педагогиче
ская физика». Открыта магистратура по циф
ровой журналистике «Цифровые медиатехно
логии и визуализация данных».
Сегодня цифровые навыки, которые
когда-то требовались лишь тем, кто изучал
компьютерные науки, теперь необходимы в
любой сфере деятельности: гуманитарной,
нефтяной, экономической, или любой другой.
В условиях технологической модернизации
экономики страны для рынка труда необхо
димы кадры с универсальным набором ком
петенций, активной гражданской позицией,
межличностными навыками и системным
мышлением.
Убежден, что Послание президента ак
тивизирует ускоренное развитие цифровых
технологий и IT-отрасли, тем самым увели
чив конкурентоспособность национальной
экономики за счет пристального внимания к
инновационным идеям молодых умов, обуча
ющихся в ведущих технических вузах страны.
Хикметов А.К.,
ректор АО «МУИТ»

К

ак отмечается в Послании
главы государства Токаева
К.К. «Единство народа и
системные реформы – прочная основа
процветания страны», для Казахстана
крайне важны трансферт современных
цифровых технологий, внедрение эле
ментов Индустрии 4.0. Экспорт услуг
и товаров цифровой отрасли к 2025 г.
должен достичь как минимум 500 млн
долларов. При этом важно взращивать
и усиливать отечественный IT-сектор.
Стране нужны молодые, образован
ные, мотивированные кадры. В рамках
Национального проекта по цифро
визации необходимо подготовить не
менее 100 тысяч высококлассных ITспециалистов.
Для решения данной задачи нуж
но, естественно, усилиться в кадровом
плане. В связи с этим, кафедра «Биз
нес-технологии» НАО «Казахского
национального университета им.
аль-Фараби» готовит специалистов в
области маркетинга и логистики на
всех уровнях обучения (бакалавриатмагистратура-докторантура), исполь
зуя в учебном процессе современные
IT технологии. Образовательные про
граммы кафедры «Бизнес-техноло
гии» НАО «КазНУ имени аль-Фараби»
построены на основе опыта передовых
ВУЗов и влияния цифровизации.
Кафедра «Бизнес-технологии»
НАО «КазНУ им. аль-Фараби» на
целена на построение глобальной
траектории развития через программы
академической мобильности и двой
ного диплома по специальностям:
7M04130 «Международный марке
тинг», 7M11302 «Международная
логистика», приобретения передовых
цифровых навыков и уникальных
контактов с ведущими вузами. В част
ности, кафедра «Бизнес-технологии»
тесно сотрудничает с Российским
университетом дружбы народов, что
обеспечивает быстрое профессиональ
ное развитие и конкурентные преиму
щества на рынке труда.
Передовые информационные тех
нологии, переход к индустрии 4.0,
цифровому производству и интер
нет-торговле заставляют по-новому
посмотреть на логистику как на ин
струмент развития и укрепления кон
курентоспособности бизнеса. Веду
щие компании, имеющие службы
логистики и департаменты управления
цепями поставок в своей структуре,
активно внедряют современные циф
ровые технологии и инновации на базе
искусственного интеллекта, интернета
вещей, робототехники.
Кафедра «Бизнес-технологии»
НАО «Казахского национального
университета имени аль-Фараби» го
товит специалистов по специальности
7B11301 «Логистика (по отраслям)»,
которые способны принимать эффек
тивные комплексные управленческие
решения и организовывать деятель
ность в области цифровой логистики
в соответствии с международными
стандартами и лучшей мировой прак
тикой. Они занимаются не только
оперативной работой, но и страте
гическими задачами по усовершен

ствованию бизнес-процессов в цепях
поставок, реорганизации логистики в
компаниях.
При подготовке специалистов по
образовательной программе 7B04129
«Маркетинг» выпускники НАО «Ка
захского национального университета
им. аль-Фараби» получают приклад
ные знания и овладевают маркетин
говыми технологиями обеспечения
бизнеса-компаний и продвижения
бренда в развивающейся цифровой
среде. Содержание образовательных
программ по специальности мар
кетинг построено с учетом новых
координат современной индустрии:
цифровизации, интернационализа
ции, использовании big data, искус
ственного интеллекта, социальных
медиа, формирование мета-навыков
будущего.
При кафедре «Бизнес-технологии»
действует центр «Smart Marketing and
Logistics». Направления деятельности
центра: учебно-образовательная де
ятельность, создание научных школ
и междисциплинарных курсов, кон
салтинг, участие в отечественных и
международных грантовых конкурсах.
Результаты Центра Smart Marketing
and Logistics заключаются в проведе
нии маркетинговых и внутриоргани
зационных исследований.
Для чтения лекций привлекаются
зарубежные ученые в области циф
ровизации и IT, в частности, Isaias
Scalabrin Bianchi, PhD, ассоциирован
ный профессор из Федерального уни
верситета Санта-Катарины (Бразилия)
и Толуев Юрий Иванович, хабилити
рованный доктор естественных наук,
доктор технических наук, профессор
Института транспорта и телекоммуни
каций (Латвия).
С развитием цифровой экономики
появляются новые специальности,
требующие применения цифровых
навыков. При этом возникает не
обходимость совершенствовать ре
гулирование цифровой экономики в
системе высшего образования. Для
совершенствования нормативного
регулирования цифровой экономики
РК предлагается принять Закон «О
цифровой экономике», стандарты
развития цифровизации и цифровой
кодекс.
Таким образом, для оптимального
использования цифровых технологий
и расширения масштабов высших
учебных заведений на национальном и
международном уровнях необходимы
сотрудники с правильным сочетанием
технических, деловых, межличност
ных и творческих навыков.
АХМЕТОВА З.Б.
к.э.н., ассоциированный
профессор, заведующая кафедрой
«Бизнес-технологии»
НАО «КазНУ им. аль-Фараби»,
ТОВМА Н.А.
доктор (PhD), к.э.н.,
заместитель заведующей
кафедрой «Бизнес-технологии»
НАО «КазНУ им. аль-Фараби»
по НИД и МС

13 Aktualnaıa tema
заявления или же молчание это
будет умнее?
- Такие попытки что-то там
забрать, отобрать, мы это слы
шим, к сожалению, от нашего
соседа, со стороны отдельных
политических деятелей, журна
листов, общественных деятелей.
Это превратилось даже в обы
денность. Считаю, что реаги
ровать надо, не огрызаться, но
реакция должна быть. Если это
сказал депутат, давайте пусть
тогда ответит депутат нашей
страны. Если это сказал пред
ставитель правительства, то, я
думаю, паритет должен быть.
Если общественный деятель го
ворит, пусть от нас обществен
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денций, если мы молчим, то с
нами и на русском не будут раз
говаривать. Просто потому, что
будет принципиальная пози
ция, как во многих европейских
странах. Кто прав, кто виноват,
никто не будет разбираться. Кто
от этого пострадает? Русский
гражданин, который прожи
вает в Казахстане. Граждане
русской национальности долж
ны понять, что это элемент их
благополучной жизни в Казах
стане. Они должны жить этими
смыслами и этими интересами.
Это их страна, их родина, они
здесь родились. Когда мы чтото видим в соцсетях, читаем, то
складывается впечатление, что
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если и обидно, не опускаться
до таких вещей. Результат, по
жалуйста, с этой журналисткой.
Чего она добилась? Что дальше
будет: реальный срок, нереаль
ный срок, но она прогремела
на весь Казахстан. Я скажу, что
спасать нас не надо. Присоеди
нюсь к тем гражданам, которые
говорят в соцсетях, что мы здесь
живем в дружбе, в согласии,
хотим здесь дальше жить. Кто
не хочет здесь жить, я думаю,
он примет решение, а кто хо
чет, тогда давайте здесь жить по
правилам и интересами нашей
страны, и интересы Казахстана
для нас превыше всего. Не ин
тересы других стран.

этим депутатом московским,
который тоже высказался, что
нас нужно демилитаризировать
и денацифицировать, это пол
нейшая чушь. Я даже не хочу
характеризовать уровень ком
петентности и умственных спо
собностей, но это говорит о том,
что там люди действительно
живут в какой-то своей реаль
ности и это еще один аргумент,
что надо реагировать, надо до
носить и до них позицию. Какая
здесь может быть денацифика
ция и демилитаризация? Когда
эти люди там говорят с полной
уверенностью, действительно
складывается впечатление, что
они слушают своих «жиринов

КАК ЖИВЕТСЯ РУССКИМ В КАЗАХСТАНЕ?
ОТКРОВЕННОЕ ИНТЕРВЬЮ ДЕПУТАТА
Депутат Мажилиса Парламента РК от партии
«AMANAT» Юрий Жулин
рассказал в интервью о положении русских в Казахстане,
передает Azattyq Rýhy.
Депутат ответил, как реагировать на территориальные
вопросы, которые нередко
звучат в российском обществе
в адрес Казахстана.
– Юрий Викторович, нередко
от российских депутатов или других деятелей мы слышим нежелательную риторику по положению
русских в Казахстане, что здесь
ущемляется русский язык и т.д.
Как вы считаете, есть какие-то
предпосылки для этого?
– Вы – журналист, живете в
Казахстане, я – депутат, мы –
граждане Казахстана, пусть даже
русские обсуждают этот вопрос,
немножко даже слово подобрать
неудобно, потому что это такие
очевидные вещи, о которых в
принципе мы между собой и не
говорим. Я думаю 100%, очевид
но же, что никаких предпосылок
нет, намерений ущемлять права
граждан русской националь
ности, русскоязычных в Казах
стане нет. Другое, что-то сказать
не могу, что-то доказывать на
шим гражданам опять же я не
вижу смысла. Мы здесь живем
с вами, говорим по-русски, ка
нал, который вы записываете,
выходит на русском языке. Это
очевидные вещи, в школах у нас
на русском преподают, библио
теки на русском языке, на улице
мы говорим на русском языке,
вывески. Это уже сколько раз
перечислялось, поэтому все это,
наверное, само за себя говорит и
доказывает, что никаких ущем
лений у нас нет.
С нами разговаривают на
русском казахи, казахоязычные
граждане, и никакой неприязни
у них нет. Это мы можем сей
час более отчетливо сравнить с
другими странами, мы все это
видим и читаем, какое сейчас
отношение к русскому языку
в других странах. У нас этого
нет. Я надеюсь, так и будет про
должаться. Все зависит и от нас,
конечно.
- Мы знаем, что нередко предметом обсуждения становятся
территориальные вопросы. Вот
на ваш взгляд, мы должны похорошему огрызаться на такие

ный деятель будет. Самое важ
ное, на мой взгляд, что должно
быть - это риторика неприятия
и отпор вещам, чтобы он проис
ходил на уровне общественно
сти. Очень важно, чтобы наши
граждане давали отпор таким
высказываниям. Надо признать,
что, к сожалению, пока такого
нет. Это не секрет, есть те, кто
поддерживает такие вещи, мне
как русскому, как бы неприятно
было это говорить, но от русско
язычных и других русскогово
рящих граждан есть поддержка.
Если мы не будем формировать
противоположный дискурс на
такие заявления, то, безусловно,
идущая информация она будет
завоевывать это пространство.
Это законы информационной
сферы, законы психологии. Вопервых, мы живем в многона
циональном обществе. С нами
рядом живут казахи, для них это
очень болезненно воспринима
ется. Мы являемся соседями,
межнациональные межэтниче
ские браки заключаем. Когда
вдруг те же русские граждане
молчат на такие заявления, а
еще хуже – начинают поддер
живать их, ну как к нам будут
относиться казахи, которых мы
называем братьями, которые
нас называют братьями. Сегод
ня ты промолчал, ну хорошо,
твой сосед казах воспринял это
так, завтра промолчал, после
завтра, а через какое-то время
он начинает это воспринимать
с недоумением: ты же живешь
рядом со мной, ты должен чтото сделать, ты или поддержи или
молчание – знак согласия.
Сейчас времена такие, что
отмолчаться не получится. Надо
занимать позицию, не молчать,
реагировать.
- Кстати, вот хорошая тема
насчет того, что российские деятели, когда делают такие заявления, они по сути нам - русским,
живущим в Казахстане, оказывают медвежью услугу. От нас
потом ждут реакции, и если мы
молчим, нас не так понимают.
- Мягко говоря, мы стано
вимся потом «нерукопожатны
ми», через какое-то время к нам
будет проявляться уже нетерпи
мость. Возвращаясь к русскому
языку - это будет сказываться и
на русском языке. Если сегодня
с нами разговаривают на рус
ском языке, то после таких тен

это совсем не наши граждане.
Надо спуститься на землю. Мир,
стабильность - оно все осязаемо.
Этими вещами надо жить.
- Был такой нелицеприятный
факт по поводу высказывания
журналистки Пановой. Насчет
спасения русских в Казахстане.
Вот от чего нас все время пытаются спасти?
- Это, что называется вопрос
на засыпку. Надо спросить ав
торов мнений и выражений. К
счастью, это мнение не домини
рует, и сейчас очень радует, что
периодически получаю ролики,
когда граждане Казахстана го
ворят совершенно другое и адре
суют мысли нашим соседям: не
надо нас спасать. Не надо сюда
приходить, у нас все нормально,
мы живем в дружбе, в мире.
Мы стараемся учить госязык,
у кого-то получается лучше, у
кого-то не так быстро. Я сам
удивился, очень много молоде
жи, которые владеют языком,
то есть русские парни, девушки.
Одно дело, когда ты в среде
живешь на юге или западе, но
и в северных и центральных
районах молодежь владеет гося
зыком. Мне трудно сказать, что
движет журналисткой, которая
написала такой призыв. Я не
знаю, будут ли действия, на
верное, будут разбираться, но в
любом случае это не оправды
вает такие выражения и выска
зывания. Нужно признать, что,
наверное, такие высказывания,
провокации будут. Неслучайно
генпрокуратура выступила с
предостережением. Есть уголов
ные статьи, нужно быть внима
тельными в своих словах, быть
более ответственными, даже

- Как на ваш взгляд нужно относиться к таким высказываниям
в соцсетях. Стоит ли за это наказывать? Те же вот комментарии
оскорбительные, на которые она
якобы отвечала защищаясь.
- Касательно журналистки
Пановой, реагировать нужно.
Должно реагировать государ
ство, есть у нас кодекс, где есть
реальное наказание. Должна
проводиться экспертиза и затем
уже приниматься меры. Госу
дарство должно реагировать в
независимости от этнической
принадлежности, того, кто со
вершил это высказывание.
- Т.е., наказывать нужно?
- Однозначно нужно.
- Кстати, Вы читали пост российского актера Прилучного?
- Да, там по поводу того,
что ущемлялись, там как-то
все написано, когда он уезжал
из Шымкента, по-моему, то
его соседей, семью вырезали, а
кто вырезал? Да, я помню этот
пост, тоже стало очень непри
ятно, все-таки до этого времени
актер - наш соотечественник,
земляк, вызывал позитивные
эмоции. Сейчас он одним таким
постом, к сожалению, у многих
не только казахов, но и русских
сформировал отторжение.
- Кстати, это очень плохая
привычка у некоторых коллег,
которые уехали в Россию, вижу
посты оскорбительные на ту страну, где ты жил.
- Я недавно, в прошлом году,
вступил в полемику. На Лента.
ру вышла публикация журна
листа. Он родом из Казахстана
и на его статью я написал пост.
Потом вступил в дискуссию.
Опять же недавний пример с

ских», «зюгановых», кто там еще
продвигает такие идеи, значит
для них должна быть и альтер
нативная точка зрения.
- Давайте поговорим о такой
очень щепетильной теме как национализм. Как мне кажется, у
нас он не должен быть русским
или казахским, он должен быть
казахстанским. Вы как считаете?
- Проявление казахстанско
го национализма, я бы сказал
патриотизма, они проявляются
в такие непростые времена. Се
годня мы видим, что все больше
тех же роликов граждан о том,
что для нас важен Казахстан.
Я все-таки склонен к тому, что
сейчас именно на фоне кон
фликта российско-украинского
осознание того, что мы должны
жить интересами Казахстана.
- Некоторые говорят, я не
могу двигаться по карьерной
лестнице в Казахстане, потому
что не знаю язык. Люди уезжают. Как вы говорили, у всех есть
право выбора, что бы вы сказали
на это?
- В Казахстане, я считаю, че
ловек в независимости от этни
ческой принадлежности имеет
все возможности добиться боль
ших результатов в любой сфере.
Есть требование и оно усилива
ется, но выучи язык и перед то
бой откроются дополнительные
двери. Сегодня незнание языка
не является препятствием для
каких-то достижений в разных
сферах. На госслужбе, навер
ное, да, меньше будет возмож
ности, но есть бизнес, творче
ство, искусство, культура - где
это не является препятствием.
Другое дело, что с каждым го
дом применение госязыка рас
ширяется. Это объективная
реальность, если ты хочешь
быть конкурентоспособным, ты
должен выучить госязык. Это
не от того, что государство тебя
будет заставлять, государство
сейчас не применяет каких-то
там репрессий, о чем пытают
ся сказать некоторые деятели,
наши соседи. Если ты хочешь
быть конкурентоспособным, ну
учи язык, не хочешь – ну не учи,
тогда ты выпадешь и это будет
только твоя проблема.
- Юрий Викторович, спасибо
за откровенное интервью.
Надежда ПАЛИНКА
(в сокращении)

14 Eske alý
«Бұл қазақта жігіттер бар
марқасқа» демекші, сондай
марқасқа інілерімнің бірі
Әліпбек Өсербаев еді. Оның
жарық дүниемен мезгілсіз
қоштасуы бұрынғы халық
жоқтауларында айтылатындай:
Басына жастық қоя алмай,
Аузына сусын тоса алмай,
Көңілін сұрап бара алмай,
Ақ дидарын көре алмай,
Қапыда кеткен дүние-ай,
- дегізіп, артында қалған
біздерді, қалың елін мұңға
бөлеп, бел қайыстырған
ауыр қаза болды. Алпыс жас
дегеніңіз, шын мәнінде, өзін
көрсететін, бойындағы білімі
мен біліктілігін жұмсайтын,
өзгеше бір өнегелі тұс – нағыз
ел ағасы жасы емес пе?! Міне,
осындай сындарлы шағында
біз Әліпбек сынды азаматымызды жоғалтып алдық.
Билік тізгінін ұстап абыройбеделге ие болған, жұртының
ыстық ықыласына бөленген
тұлғаның қазасына отбасы
ғана емес, тұтас Түркістан
өңірі күңіренді. Бұл қазаны
халық осылай қабылдады.
Жүрегімен жылап қоштасты.
Кешегі күннен жүйрік жоқ.
Оның өмірден өткеніне де
міне, жыл-жарым аунап
түсуде.
Көп болды үлкен
жүрек тоқтағалы,
Біз оны көп айтармыз
жоқтап әлі,
– демекші, біз әлі Әліпбекті
талай іздейтін, сағынып еске
алатын, жоқтап жыр арнайтын
боламыз.
«Азаматты кебенек ішінен
таны» деген халық даналығы
бар. Әліпбек Шәріпбек
ағамыздан тараған алты баланың
үлкені болып өсті. Тұңғыштың
өзіндік ерекшелігі болады ғой,
басқа бауырларына қарағанда,
кішкентайынан жарасымды
отбасының өзіне тән тәлімді
тәрбиесіне бөленді. Келген
кісіні құшақ жая қарсы алып,
қоштасарда төресінбей есік
алдына дейін шығарып сала
тын әдеті – сол әке мен анадан
сіңген ізгі өнегенің ұшқыны.
Дегенмен, Шәріпбек әке ретінде
баласына қатаң талаппен қарап
қазақы малдың төресі – ботасын
қарпып сүйгені секілді үнемі
сынақ көзімен қарайтын.
Шәріпбек ағамыз өзінің са
налы ғұмырын жас ұрпаққа білім
мен тәрбие беру жолына арнаған
жан. Ол кісі жайлы сөз қозғала
қалса, ең алдымен ұлағатты ұстаз
болғаны, көп шәкірт тәрбиелеп
оларға жақсы жол көрсеткені
айтылады. Шынында да, сонау
алпысыншы жылдары жоғары
оқу орындарын бітіріп, №4
Балтакөл мектеп-интернатына
келген мұғалімдер елге соны леп
жеткізетін, өзгеше жаңалықтың
жаршысындай көрінетін. Ал,
Хадиша жеңгеміздің өмір сал
ты бір бөлек. Ол кісіні заман
дастары мінезге бай, сабыр
лы да мейірімді жан ретінде
біледі. Өз анасы тәрізді
тазалықты, ұқыптылықты
сүйген, байсалдылық пен
шыдамдылықты өмірлік
ұстанымы жоғары жарына
Шәріпбек ағамыз өле-өлгенше
риза болып өмірден өтті.
Талантты ақын Жарасқан
Әбдірашовтің «Өзгертуге бо
лады өзіңді де, өзгертуге
келмейді өмірбаян» дейтін
жыры бар. Ақын жырының
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Сол уақыттарда Түркістан
дағы халықаралық қазақ-түрік
университетінде еңбек еткен
белгілі ғалым Құлбек Ергөбек
бір естелігінде былай деп жазып
ты: «Топырағын қозғап қалсаң,
халық тарихы боздап қоя беретін
Түркістанның тас-тарихын –
қағба, тарих иісі аңқыған тұзды
топырағын сажда қылған аза
мат Түркістанға әкім болып,
үш келіп, еселі еңбек беріп, ел
сүйіктісіне айналып, үш кетті.
Қайда барса да Әліпбек жүрген
жерінде қайнаған жұмыс жүрер
еді. Ол Түркістанға қызмет ету
арқылы дүйім қазақ жұртына
қызмет етті».
Бұл былай қарағанда,

www.qazaquni.kz

деп ұққан болар. Ал, ол об
лыс әкімінің бірінші орынба
сары болып тағайындалғанда
көпшілік мұны дұрыс таңдау деп
ұқты. Өйткені, облыстың жайкүйін, шаруаның ретін, басқа
да жағдайларды нақ Әліпбектей
білетін және жұртшылыққа
сөзі өтетін, көпті соңынан ерте
білетін іскер маман аздау еді.
Соңғы жылдары аз ғана уақыт
Ордабасы ауданының әкімі бол
ды. Онда да оның іскерлігімен
көтерілген көрсеткіштер ау
данды ілгеріге жетеледі. Арты
нан бағамдап қарасақ, сенімді
кадр, білікті басшы ретінде оған
үнемі жауапкершілік жүктеліп
отырған екен ғой.

ЖАҚСЫНЫҢ
ізі өшпесін

астарына үңілсек, мейлі,
ол қарапайым жұмысшы,
не билік баспалдақтарының
биігіне көтерілген басшы бол
сын, мынау уақытша пәнидегі
абырой-беделін, яки қандай
адам болғанын қағаздағы жол
дары айқындаса керек. Әліпбек
Өсербаев 1961 жылы 20 тамыз
да Отырар ауданына қарасты
Балтакөл ауылында дүниеге
келген. Қатарластары секілді
балалықтың бал дәуренін ау
ылда өткізіп, білім нәрімен су
сындап, мектепті Алтын ме
дальмен бітірді. 1983 жылы
Шымкенттегі Қазақ химиятехнологиялық институтын
бітіргеннен кейін жолдамамен
Қарағанды қаласындағы асбестцемент өнімдерін шығаратын
зауытқа жіберіледі. Әліпбек за
уытта үш жыл жұмыс істеп, ма
шинистен ауысым шеберіне
дейінгі қызмет сатыларынан
өтеді. 1986 жылы туған жері
Түркістан қаласына оралып, бар
білімі мен біліктілігін қаладағы
құрылыс детальдары мен кон
струкциялары комбинатын
өркендетуге жұмсайды. Әліпбек
осы зауытта табан аудармастан
19 жыл жұмыс істеді. Жұмысқа
инженер болып қабылданып,
зауыттың директорлығына дейін
өсті. Қалалық мәслихаттың де
путаты ретінде жігерлілігімен,
іскерлігімен танылған оны 2005
жылы қалалық мәслихаттың
хатшысы қызметіне шақырады.
Сөйтіп, сол жылы Түркістан
қалалық мәслихатының хатшы
сы міндетін атқаруға кіріседі.
Әліпбек бұл қызметте де жасын
дай жарқылдап, депутаттарды
халық мүддесіне жұмыс істеуге
жұмылдыра білді.
Әліпбек қай жерде жүрсе
де, Түркістанды үлкен өмір
жолындағы тәрбие алған
мекенім деп бағалады. Шынын
да да, ол осында қанаттанды.
Бұған ең алдымен себеп бо
латын жайт, оның үш мәрте
Түркістан қаласының әкімі бо
луы еді. Ол әкім болған жыл
дарында қаланың әлеуметтікэкономикалық өркендеуіне зор
үлес қосты, үлкен істер атқарды.
Сол тұстарда көне шаһардың
көркі өзгерді, мәдениет, спорт
сарайлары, басқа ірі нысандар
іске қосылды.

басшының қызмет барысындағы
мінездемесі іспетті. Ал, адами
тұлғасы ше? Құлбек ол жағын да
қағыс қалдырмапты.
«Әліпбек елге қызмет етуді,
жолы таза болуды біреулердің
айтуымен ғана түсінген жоқ. Елге
сыйлы болудың бір ғана жолы
бар, ол – халыққа қызмет ету,
оған бар ықылас-ниетің мен күшқайратыңды сарқа жұмсау екенін
оған өмірдің өзі түсіндірді», депті. Астары терең пайым.
Күннің жарығын көлең
келеуге болмайтыны сияқты
нағыз топ жарып тұрған іскер
басшыны тұсаулап ұстау мүмкін
емес еді. Түркістан қаласына
әкім болған жылдары оның
үнемі ат үстінде жүргендей
күй кешкенін көрдік. Өйткені,
Әліпбек кабинетте шіреніп оты
ратын әкім емес, үнемі қайнаған
жұмыстың ортасынан табыла
тын нағыз іскер басшы болды.
Қалаға әр жылдары әкім бо
лып келгенінде қызметкерлерге:
«Мен Түркістанның төл
перзентімін. Сол себепті туған
қалам үшін қолымнан келгеннің
бәрін жасауға міндеттімін. Туған
жерімде із қалдыратындай
еңбектенуім керек» дейтін. Ерек
ше атап өтерлігі, өзі қызмет ет
кен кезеңде сол мақсаттарының
көпшілігін жүзеге де асы
ра білді. Егер сол уақыттарда
жұмыс жүйелі жүріп, көптеген
күрделі мәселелер орайымен
шешімін тауып жатса, мұның
барлығы тәжірибелі басшының
ілкімді іс-қимылының нәтижесі

Несін жасырамыз, біздер
аға буын өкілдері, бүгінгі ел
билігінің тізгінін ұстап отырған
інілеріміздің бойынан кешегі
өткен ата-бабаларымыздың
ғажап адамгершілік қасиет
терін, білік-парасаттарының
жалғасын көргіміз-ақ келеді.
Мен Әліпбек інімнің бойынан
сол іздеген, дәметкен жақсы
қасиеттерді таптым. Махмұд
Қашқаридің мына сөзіне құлақ
түрейікші. «Түркілер көркемдік,
сүйкімділік, жарқын жүзділік,
әдептілік, үлкенді құрметтеу,
сөзінде тұру, мәрттік, тағы
сондай сансыз көп мақтаулы
қасиетке ие» деп жазған еді.
Ал, біз – сол түркі жұртының
ұрпағымыз. Міне, арғы
тегімізден келе жатқан осы
аталған жан семірерлік жақсы
қасиеттердің бәрі Әліпбек
інімнің бойынан да, ойынан да
табылатын.
Халықтың құрметі өзгеше
бір әлем. Еңбектің еленуі деген
де бір қадірлі ұғым бар. Әліпбек
Шәріпбекұлының жемісті еңбегі
«Құрмет» ордені мен Қазақстан
Республикасы Тәуелсіздігінің
20 және 25 жылдық, Қазақстан
мәслихаттарына 20 жыл,
«Облысқа сіңірген еңбегі
үшін», «Бірлік», Қазақстан мен
Түркия арасындағы достық пен
ынтымақтастықты дамытудағы
еңбегі медальдарымен атап
өтілді. Басқа да марапаттары
бір төбе.
Құдай қосқан қосағы Сафу
ра да ерінің қас пен қабағына

қарап өтті. Ағайын-туғанға,
үлкен-кішіге қонақжай үйдің
есігі әркез ашық болды. Інімнің
үйінде көбірек болғандықтан,
мұны жақсы білдім. Сонша
сапырылысып келіп-кететін
адамдарға өзінің де, әйелінің де
бір қабақ шытқанын көрмедік.
Екеуі алтын асықтай үш ұл, бір
қыз тәрбиелеп өсірді. Барлығы
да жоғары білім алып, әке салған
сүрлеумен келеді.
Облыс орталығы Түркістанға
ауысқан тарихи әрі сын
дарлы кезеңде Түркістан
қаласының әкіміне және
әкімдік құрылымдарына ар
тылатын жауапкершілік жүгі
ауыр еді. Ол осы жолда ел жүгін
қайыспай арқалап, халықтың
құрметіне бөленген Жансейіт
Түймебаев, Өмірзақ Шөкеев,
Қосман Айтмұқанбетов сын
ды азаматтармен бірге қызмет
істеді. Уақыттың салмағына
жон арқасын тосып, ауыр жүкті
бірге көтерісті. Әсіресе, облыс
әкімінің бірінші орынбасары,
марқұм Қосман Қайыртайұлы
екеуі қаланы облыс орталығына
айналдыру бағытында қыруар
жұмыстар атқарды. «Білмеген
жердің ой-шұңқыры көп»
демекші, ол бұл істе Астанада
келген әріптесіне үнемі жол
көрсетіп отырды. Ең алдымен
қаланың бас жоспарын әзірлеп,
заман талабына сай қаланың
даму динамикасын одан әрі
арттыруға күш салды. Міне,
сол үйлесімді жұмыстардың
арқасында тұрғындар мен тури
стерге қолайлы жағдай жасалып,
сәулеті мен сәні келіскен небір
ғимараттар бой көтеріп, қаланың
өзіндік инфрақұрылымы
қалыптасты. Қазір түркі
жұртына рухани орда саналған
көне шаһардың көркі сонада
йдан көз тартады. Амал нешік,
Түркістан қаласын өркендету
жолында Әліпбекпен қоянқолтық бірге жұмыс істескен аб
зал азамат Қосман Қайыртайұлы
2020 жылы 57 жасқа қараған
шағында дүниеден озды. Көп
кешікпей әріптесінің артынан
Әліпбек те кете барды. Облыс
басшысына ел риза Қосман
Айтмұқанбетовтің Түркістанды
түлету жолындағы еңбегін
бағалап, атына көше беріп,
саябаққа еңселі ескерткішбюстін орнатты. Ал, бүкіл саналы
ғұмырын Түркістан қаласының
өсіп-өркендеуіне арнаған
Әліпбек Шәріпбекұлына,
өкінішке қарай, мұндай құрмет
көрсетілмей қалғаны..
Әрине, марқұмның туған
күні мен фәниден бақиға
аттанған күні зайыбы мен бала
лары еске алып, құран оқытар.
Баспасөз бетінде бірлі-жарым
естелік те жазылар. Балалары
әке ретінде іздесе, анасы мен
зайыбы «ерім еді, еліне еңбегі
сіңіп еді» деп іздер. Бірақ, ол
дүйім ел болып іздейтін азамат
емес пе?! Тіпті, еңбегі сіңген
Түркістанның бір көшесін
асыл азаматтың есімімен атаса
да артық болмас еді. Себебі,
осындай азаматтардың адами
болмысы, өнеге-үлгісі арқылы
түркістандықтардың абыройы
асады, беделі артады. Олай
болса, Әліпбек Өсербаев Түркістанды түлетуге ерекше
үлес қосқан азамат. Оның елі
үшін атқарған қызметі ұрпаққа
үлгі етуге тұрады. Ендеше, елім
деп ғұмырын өткізген ерді ел
болып елеп, ескерсек етті...
Жақсының ізі өшпесінші..
Серікбай ИБАДУЛЛАЕВ,
«Құрмет» орденінің иегері
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Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың биылғы Жолдауында
Жаңа Қазақстанның тың бастамаларына баса назар аударылғаны
белгілі. Соның қатарында, әсіресе, азаматтық институттардың,
қоғамдық ұйымдардың жұмысын барынша нығайтуға арналған
бағыттар ерекше атап көрсетілді.
Үкіметтік емес, қоғамдық
ұйымдар – билік пен халықтың
ортасындағы байланыстыру
шы көпір іспеттес. Қарапайым
тұрғындардың әлеуметтіктұрмыстық мәселелерін көтеруде
олардың орны ерекше десек
қателеспейміз. Өйткені олар
билікке қарағанда халыққа
жақын, солардың ортасынан та
былатын ұйымдар. Сондықтан

етіп тәрбиелеу де өте маңызды.
Сондықтан бүгінгі қатаң нарық
заманында оларға қолдау көрсету
мемлекеттің де, қоғамның да
парызы. Өйткені, жасыратыны
жоқ, біздің елімізде барлық от
басы байлы-бақуатты өмір сүріп
жатпағаны белгілі. Әсіресе
көпбалалы аналарға, әлеуметтіктұрмыстық жағынан нашар
қорғалғандарға оңай соқпайды.

ҰЛТТЫҚ ҰСТАНЫМЫ

БЕРІК ҰЙЫМ

Президент қазір мемлекет пен
үкіметтік емес ұйымдардың
тығыз ынтымақтастықпен жұмыс
жасауының арқасында қоғам
дық институттарды жүйелі
түрде жаңғырту талап етілетінін
атап өтті. Реформаларды, түрлі
бағдарламаларды әзірлеу мен оны
нақты жүзеге асыру ісіне қоғамдық
ұйымдар мен белсенді азаматтарды
барынша тарту қажеттігін де ерекше
атады.

Қазіргі кезде лайықты жалақысы
бар жұмыс табу да қиын. Оған қоса
баспана, одан да басқа мәселелер
толып жатыр.
Қор алғашқы күннен аналарға
қолдау көрсетуді, балаларды
тәрбиелеуді, түрлі мамандық пен
өнерге баулуды өзіне басты бағыт
етіп алды. Қорды құрушы, оның
директоры болып жетекшілік жасап
келе жатқан – Марта Жаңабаева.
Марта Құрманәліқызының ай

Рас, республика көлемінде
қоғамдық ұйымдар саны
жетерлік. Олардың атқарып
жатқан жұмыстары да әрқилы,
сондықтан кейде оған деген кереғар
көзқарастар да жоқ еместігі белгілі.
Өйткені пікір айтушылардың
арасында қоғамдық ұйымдар тек
Үкіметтен ақша алу үшін тіркеліп,
сапаға емес, санға жұмыс істейді
дейтіндер де кездеседі. Дегенмен
қоғамдық ұйымдардың еліміздің
саяси-экономикалық, мәдени,
әлеуметтік-тұрмыстық өмірінде
алар орны маңызды екенін
айтқанымыз жөн. Өйткені бір ғана
мемлекеттік органдар белгіленген
бағдарламаларды бір өздері атқара
алмайды. Қалай болғанда да
халықтың өзінің қатысуы шарт,
оның ішінде қоғамдық ұйымдар
соған жетекшілік етіп, белсенділік
көрсетсе кез келген іс ұтымды,
нәтижелі болады. Оған қоса
қатардағы адамдардың ынтала
нуы да арта түседі, өздерінің мына
қоғамға қажеттіліктерін жете
түсінетін жағдай қалыптастырады.
Сондай ұйымдардың бірі Алматы
қаласындағы – «Алатау Аналары»
қоғамдық қоры.
Қордың негізгі бағыты –
ұйымның аты айтып тұрғандай
аналарға жан-жақты қолдау
көрсету. Отбасының берекесін
келтіретін, оның ұйытқысы да ана
екені баршаға аян. Өмірге ұрпақ
әкелу бар да, оны лайықты азамат

туынша жұмыс барысында түрлі
қиындықтарды еңсеруге тура келеді.
Соның бәрі халыққа лайықты,
сапалы қызмет көрсету үшін жаса
лады. Ең бастысы шағын ұжымда өз
замандастырымызға, аналарға шын
ықыласпен қолдау көрсетеміз деген
ниеттегі қызметкерлер топтасқан.
Өйткені бұл айлығы жоғары аты
әйгілі фирма емес, күректеп ақша
таппайсыз, негізгі мақсат аналарға
көмек көрсету.
Аталмыш қоғамдық қордың
құрылғанына, оның ресми тіркел
геніне де салыстырмалы түрде
алғанда көп уақыт бола қойған жоқ.
Дегенмен мәселе ұйымның қанша
жыл жұмыс істеп жатқанында
емес, оның нақты қандай ізгі
істер тындырғанында болар. Осы
жағынан алғанда шағын ұйым
екеніне қарамастан «Алатау Анала
ры» қорының атқарған істері ауыз
толтырып айтарлықтай. Биылғы
жылдың небары 3-4 айы ғана
өткендіктен, оны қорытындылап
үлгермегендіктен өткен жылғы
атқарған жұмыстарына сәл көз
жүгіртіп көрелік.
Өткен жылдың өзінде қор
қызметкерлері 203 отбасына
үй кезегіне және баспана салу
үшін 172 анаға жер кезегіне
тұруға көмектескен. Заңгер
Альбина Тұрынтаева осыған
қажетті құжаттарын дайындауға
кеңестерін берді. Олардың
бірқатары баспаналы болды, үй

салуға жер алды. Сол сияқты 245
отбасына түрлі әлеуметтік көмек
көрсетілді.
Қазақта ежелден келе жатқан
«Балық берме, қармақ бер» де
ген нақыл бар. Ол адамға дай
ын нәрсені бере бермей, қалай
жасалғанын, қалай алынғанын,
барысын, қыры мен сырын көрсет
деген ұғымды білдіреді. Осы
нақыл аталмыш қор жұмысына
орай айтылған ба дерсіз. Өйткені
ұйым бір жылдың өзінде жүздеген
аналарға, қыз-келіншектерге түрлі
мамандықтарды игеруге, сөйтіп
қалауы бойынша таңдаған жұмысқа
орналасуға септігін тигізді. Мы
салы, бір жылдың ішінде 258 ана
– тігінші, 131-і – кондитер, 125-і
– тырнақ әрлеу, 117-сі – бет әрлеу
мамандықтарын игеріп арнайы
сертификаттарға ие болған. Бұдан
да басқа мамандықтарды игер
гендер мен бизнестің көптеген
түрлеріне бағыт алғандар да бар.
Бір қызығы мамандық игеру жасқа
қарамайды, жетпіске таяп қалған
әжелер де жаңа мамандық игергенді
қалайды екен.
Мамандықты игеріп, соған
сәйкес сертификат алған соң
жұмысқа орналасу да үлкен мәселе.
Бұл ретте қор аудандық, қалалық
Жұмыспен қамту орталықтарымен
байланысып, өздері дайындаған
мамандарды жұмысқа тұруға ықпал
етеді. Ал көпбалалы аналардың он
дай мүмкіндігі жоқ. Айта кетелік,
аналар мамандық бойынша сабақта
болғанда олардың балаларын
қарайтын қызмет те көрсетіледі.
Балаларын жалғыз үйде тастап кете
алмайтын аналарға үйде жұмыс
істеу ыңғайлы. Сондықтан қор
мүмкіндігінше тиісті тапсырыстар
алуға көмектеседі. Айталық, киім
тігіп беру немесе түрлі тағамдар
әзірлеп беру сияқты жұмыстар.
Алдында айтқанымыздай
қордың тағы бір негізгі жұмысы –
балаларды еңбекке, түрлі өнерге

баулу. Ол үшін қор аясында оннан
аса үйірмелер жұмыс істейді. Бұл
да аналарға деген үлкен көмек.
Демек ана атқаратын тәрбиелік
міндеттерді қор өз мойнына алады
деген сөз.
Үйірмелердің ішінде ең
сұранысқа ие болып отырғаны
қазақтың ең басты ұлттық аспа
бы, домбырада ойнау өнері екен.
Еркебұлан Садуақасов сабақ беретін
бұл үйірмеге былтыр барлығы
266 оқушы қатысыпты. Хорео
графия үйрмесіне де балалардың
қызығушылығы жоғары. Хоре
ографтар Жазира Қойбағарова,
Меруерт Дәрібаева, Айнұр Тер
лекбаевалар былтыр 251 баланы би
өнеріне баулыған. Сол сияқты ән
салу (вокал) үйірмесіне – 177 бала,
актерлік шеберлікті меңгеруге – 189
бала қатысқан. Болашақта суретші
боламын деген балалар да аз емес.
Оларға сурет салудың қыр-сырын
Шолпан Төреханова үйретеді.
Мұнда ағылшын тілі үйірмесі де
тұрақты жұмыс істейді.
Өмірлік тәжірибе көрсетіп
отырғандай балаларға, әіресе қыз
балаларға қолөнерді игеру өте пай
далы. Оның ертеңгі күні, үлкен
өмірде тигізер пайдасы да мол.
Сондықтан болар өткен жылы
тоқыма үйірмесіне – 156, киім
тігуге – 138, моншақтан түрлі заттар
жасау үйірмесіне 213 бала қатысып,
Назым Жайлымысова, Гүлзира
Мұстафаева, Арайлым Тергемісова,
Камал Құлжанова, Әсем Оспанова,
Маржан Шериева секілді тәлімгерұстаздардың көмегімен қолөнерге
машықтанған. Бір айта кетерлігі,
үйрмелерге қатысып жүрген
балалардың өз қолымен жасаған
түрлі заттар көз сүйсіндіреді. Ту
расын айтсақ, қаладағы атақты
сауда орталықтарындағы сөрелерде
тұрған бұйымдардан бір де кем емес,
тіпті артық дер едік. Осы заттарды
жасауға балалар зор ынтамен, ба
рынша күш салғандары көрініп тұр.
Әрбір заттан қиялға қанат бітіріп,
шеберлікті жақсы меңгергендері
сезіледі.Әрине, бұл жерде сабақ
беретін ұстаздардың еңбегін де
атай кеткеніміз орынды. Әр баланы
белгілі бір өнерге дұрыс ынталан
дыра білу ерекше рөл атқарады.
Сонда ған бала өз ісіне құлшына
кіріседі, шығармашылықпен жұмыс
істейді. Балалар жасаған тұрмыста
күнделікті қолданып жүрген сөмке,
шұлық, ыдыс, қолғап, сәбилерге

арналған қуыршақтар тағы басқа
бұйымдардың сапасы мен сыртқы
безендерілуі таңғаларлық. Соның
бір айғағы осы жақында ғана «Ала
тау Аналары» қорының балала
ры республикалық «Жас жұлдыз»
атты балалар мен жасөспірімдер
арасындағы өнер байқауында
жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар
шығып, қолөнер жанры бойын
ша бас жүлдені жеңіп алды. Жас
қолөнерші шеберлер арнайы ди
пломмен марапатталды. Жалпы
«Алатау Аналары» қорындағы
үйірмелерде тәлім алып жүрген
балалар былтырдың өзінде осындай
аудандық, қалалық, республикалық
сияқты түрлі дәрежедегі 21
байқауларға қатысқан екен.
Солардың басым көпшілігінде
балалар жүлделі орыннан
көрінгендері мақтануға тұрарлық
нәтиже. Ұстаздардың еңбегінің
босқа кетпегенін осыдан-ақ көруге
болатын шығар.
Аналар үшін отбасының
тыныштығы, балаларының
амандығы мен лайықты білім
мен тәрбие алуы ең басты
мәселе. Әрбір ана өз ұрпағының
ертеңгі күні биіктен көрінгенін
қалайтыны да шындық. Өкінішке
орай отбасының шырқы бұзы
латын тұстар да кездеседі. Оған
тұрмыстағы жетіспеушілік,
отағасының ішкілікке салынып ай
рандай ұйығын жанұяның шырқын
бұзуы, ажырасып балаларына али
мент төлеуден жалтару сияқты
жағымсыз көріністерді жатқызуға
болады. Осындай отбасындағы
қиын кезеңдерде аналарға қолдау
аса қажет. Қордың психолог мама
ны Мархабат Базарбаеваның алды
нан өтіп, көмек-кеңесін алғандар да
аз емес. Одан кейін отбасында қайта
береке мен ынтымақ орнаған мы
салдар да бар. Отбасының сақталуы,
өсіп келе жатқан ұрпақтарымыздың
жақсы азамат болып өсуінің бір
кепілі екені белгілі.
Әрине шағын мақалада «Ала
тау Аналары» қорының атқарып
жатқан бүкіл жұмысын жазып шығу
мүмкін емес. Жалпы алғанда өткен
жылы аналар мен балаларға 3797
қызмет көрсетілген екен. Шағын
ұйым үшін бұл аз көрсеткіш емес.
Қоғамдық ұйымдар мемле
кетіміздің қозғаушы күші екенін
жоққа шығара алмаймыз. Адамдар
өз қолымен өз өмірін көркейтуге
тиісті. Ол үшін үкімет тарапынан
да қолдау қажет. «Алатау Аналары»
ұжымының Алматы қаласы Алатау
ауданы әкімдігіне айтар алғыстары
да баршылық екен. Әкімдік
мемлекеттік сатып алуларға, яғни
түрлі тендерлерге қатысуға қорға
мүмкіндік беріп, басқа да жағынан
қолдау көрсетіп келеді. Бұл да
заңдылық болса керек, өйткені
әрбір осындай қоғамдық ұйымдар
түптеп келгенде ауданның дамуына
өз үлестерін қосатыны анық.
Сөз соңында мына бір өзіміз куә
болған көріністі айтпай кетпеске
болмас. Қор орналасқан ғимаратқа
кіргеннен дәліздер мен шеберха
на қабырғаларында ұлтымыздың
Абай, Ахмет Байтұрсынұлы,
Сәкен Сейфуллин секілді белгілі
тұлғаларының еңбекке баулу,
ұлттық тәрбиеге қатысты түрлі
сөздері ілінген. Кіріп келген
алдамның назарын бірден өзіне
аударады. Әрине, бұл ұлағатты
сөздердің аналарға да, балаларға
берер ғибраты мол. Осыған қарап
ұжымның ұлттық ұстанымы
берік екенін байқауға болады.
Ұлттық ұстанымымыз берік болса
мемлекетіміздің іргесі бекіп, қуаты
арта түсері де белгілі. Лайым солай
болғай!..
Зейнолла АБАЖАН
Алматы қаласы
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Меншiк иесi:
«Қазақ үні» ЖШС

1970 жылы Жетісудағы
Есік қорғанынан шыққан
«Алтын адам» Қазақстанның
символына айналғаны белгілі.
Ал оның күміс зереншедегі
26 таңбасы көптеген
зерттеушілердің назарын
аударғанмен, нақты шешуі
ұзақ жылдар бойы табылмай
келген.Физика-математика
ғылымдарының кандидаты,
доцент, жаратылыстанушы
ғалым Мағрипа Шөжеғұлқызы
Жылқыбаева (13.04.194524.02.2019) осы көне жазуды
зерттеуге отыз жылын арнап,
нәтижесінде көп томдық еңбек
жазып шықты.
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АЛТЫН АДАМНЫҢ

МҰРАСЫН БҮГІНГЕ ЖЕТКІЗГЕН...
1989 жылдан өмірінің соңына
дейін Алтын адамның күміс
зереншесіндегі 26 таңбасын оптика ілімі арқылы зерттеумен
айналысқан ғалым еліміздегі
және шет елдердегі 1000-нан
астам жартас жазуларының, көне
каллиграфиялық суреттердің де
шифрын ашқан. Ол – Әлемде тұңғыш
рет ежелгі дәуірден жеткен құпия
жазу үлгілерін, таңбаларды кеңістік
бойынша оқудың әдісін тапқан
зерттеуші. Петроглифтерді, көне
заман жәдігерлеріндегі шифрлы
жазуларды кванттық оптиканың
көмегімен оқу әдісі – Мағрипа
Жылқыбаеваның әдісі болып табылады.
Мағрипа Жылқыбаева - квант
тық физика арқылы әлемде тұңғыш
рет Есік қорғандағы Алтын адам
мұрасы бойынша прото дәуірдегі
алғашқы адамзат тілінің расшифровкасын жасаған жаратылыстанушы ғалым. Алтын адамдардың
Планеталық деңгейдегі ерекшелігін
зерттеу арқылы Сақ қорғандар
мен Көк Түрік пирамидаларының
құпиясын ашқан қазақтан шыққан
тұңғыш оқымысты.
Жуырда әл-Фараби атындағы
Қазақ Ұлттық университетінің ӘлФараби ғылыми кітапханасында
директордың кітапхана ісі
жөніндегі орынбасары Жады ра Арекенованың жетекшілігімен
« М а ғ р и п а Ж ы л қ ы б а е в а - А л тын адамның күміс зереншедегі
26 таңбасының құпиясын ашқан
ғалым» деп аталатын дөңгелек
үстел-конференция өтті. ЖОО мен
ғылыми институттардың профессороқытушылары қатысқан алқалы жиында ғалымның«Алтын адамның
аманаты», «Алтын адамның мұрасы»
және «Құпия күштер құдіреті» деп
аталатын кітаптары туралы баяндамалар жасалды. Жиында ғалым
еңбектерін білім беру үрдісіне енгізу
мәселелері де талқыланды. Тарих
пәнінің мұғалімі Азиза Оңғарбаева
Жамбыл атындағы орта мектебінде
ашылған Мағрипа Жылқыбаева
атындағы ғылыми музейі аясында жүргізілген танымдық ісшаралардың жұмысы туралы слайд
презентация жасады.Шара барысында Мағрипа Шөжеғұлқызының
ғылыми мұрасына арналған көрме
өткізілді.
Болат Шарахымбай, «Құр
мет» орденінің иегері, қаламгер:
–Есік қорғанынан табылған Алтын адам жазуларын зерттеушілер
бұған дейін де болған. Бірақ күміс
зереншеге бедерленген 26 таңбаның
әлемдік деңгейдегі маңызы зор мұра
екендігін ғылыми тұрғыда дәлел
деген ғалым біреу. Ол – Мағрипа
Жылқыбаева. Зерттеулерінде
елу мың жыл бұрынғы тарихқа
тереңдеген ғалым адамзат баласы
үшін аса құнды мәліметтердің бәрін
Алтын адамның күміс зереншесіндегі
жазудан алған. Көне жазудың сырын ашуда мұншама көп ғылыми

тәсілдерді бір ортаға жұмылдырып
зерттеу амалдары оған дейін бір
де бір рет тәжіриб еден өтпеген.
Мағрипа Жылқыбаева жазудың
құпиясын физика-математикалық
әдіспен терең зерттеп, оқыған
әлемдегі тұңғыш ғалым болатыны
сол себептен.
Мағрипа Шөжеғұлқызы кезінде
Алтын адамға байланысты комиссия
құрған. Оның ішінде мен де болғам.
Математикалық есептермен қай
жерде қандай Алтын адам бар, қай
жерде қандай мұнай, металл бар,
осының бәрін Ломоносов химияны
есептегені сияқты есептеп шығарып
қойған ғой.
Мен1990 жылдары«Өркен» деген газетте жұмыс істеген кезде ол кісі
редакцияға келіп, өзі шифрын ашқан
текстегі көне жазуларды бізге оқып
беретін. Оны қайталауға біздің тіліміз
жете бермейді. «Бұл өте құпия жазу,

коды бар. Оқу оңай емес» деуші
еді. Шынында да оңай емес сияқты.
Өйткені, ғалым жазған Алтын адам
туралы кітаптарды ашсаңыз, осындай құпия жазуларды көресіз. Бұл 49
қабаттан тұратын, құпия жазу екенін
кітабында түсіндіреді. Коды қиын
болғандықтан ішіне кез-келген адам
кіре алмайды. Болашақта Мағрипа
Жылқыбаеваның ісін жалғастыратын
жас ғалымдар шығады деп
үміттенеміз.
Айтқұл Хамит, «Есік» мемле
кеттік тарихи-мәдени музей-қо
рығының аға ғылыми қызметкері:
–Жалпы Алтын адамға байланысты бұрын-соңды бұндай зерттеулер жүргізілмеген. Мағрипа
Шөжеғұлқызының деректері – тың.
Бізде бірнеше бағытта жүргізілетін
Марғұлан оқулары, Ақынжанов
оқулары сияқты конференциялар
бар. Негізі бұл еңбектерді сондай
конференцияларда апробация
жасасақ, ғылыми ізденіс жолындағы
бір қабатымызды толтырар еді. Өте
керемет еңбектер. Ғалым апамыздың
еңбектерін жарыққа шығарып,
қолдап жатқандарыңызға үлкен
рахмет. Алдағы уақытта да осы кісінің
еңбектері толық жарияланса дейміз.
Қазіргі таңда Есік музейінің жанынан
Визит орталығы салынып жатыр.
Үш қабатты ғимарат. Осы кісіге арнап сол жерден бір кабинет ашып,
еңбектерін қоюға болады. Бұл кісінің
зерттеген бағыты бізге өте қызық
болып отыр. Өйткені тың жол.

Ертай Айғалиұлы, «Қазақстан
дәуірі» газетінің бас редакторы:
–Ол кісіні мен жақсы білемін.
Көргенімді айтайын. Көп адамдар
күмәнмен қарайды, ғалым жазған
тарихи орындар бар ма, жоқ па деп...
Мен бар екенін білемін. Ол кісімен
бірге жүріп, анықтаған адаммын.
2000 жылдардың басында«Ана тілі»
газет інде жұмыс істеп жүрген кезде Мағрипа тәте Алтын адамның
күміс зереншесіндегі жазудың
мәнін түсіндіретін, көлемді мақала
әкелді. Редакцияда жиналыста «Бұл
мақаланы жариялаймыз ба, жоқ
па?» деген сұрақ туындады. Мереке
Құлкенов ол кезде бас редактор болатын. Ол кісілер «Бұл – қияли дүние.
Бұл – қияли адам. Бұл кісі 1990
жылдардың басынан осы Алтын адам
жазуы туралы айтып жүр. Бірақ біз
сенбейміз» деді. Сөйтіп, мақаласын
баспай қойды. Содан мен журналист

ретінде ғалыммен жеке әңгімелестім.
«Мағрипа тәте, сізді қияли адам деп,
ашқан жаңалығыңызға күмәнмен
қарап отыр. Бұны нақты деректермен
дәлелдеу керек. Барайық» дедім.
Ол кісі зереншедегі жазу арқылы
бабаларымыз кейінгі ұрпағына
көптеген қазыналар тастап кеткенін,
қай жерде қандай қазына, алтын,
күміс, байырғы өркениет орындары бар, бәрін маған айтты. «Сол
жазғандарыңыздың біреуіне барып
көрейік» дедім. Ол кісі жарайды деді.
Содан Кеген (Райымбек ауданы) барып, аудан әкіміне жолықтық.
Ақсақалдар жиналды. Мағрипа
тәтеміз: «Мен бұл ауданды бұрын
көрген емеспін, Алтын адам жазуы
арқылы білемін. Осы жерде Алтын
адамның айтуымен Алтын қала бар»
деді. Ақсақалдар «Иә, бар» деп
растады. 1970-1980 жылдары біз
газетте істеп жүргенде тасқын болып, Алтын адамнан алтын аққанын
білеміз. Алтындарды адамдар талап,
үлкен шу болғаны есімізге түсті. «Сол
алтын қала осында» деді Мағрипа
Шөжеғұлқызы. «Тағы не бар тәте?»
деп сұрадым. «Бұнда үлкен пирамида бар, бірақ қазір үлкен төбе
болып қалған» деді. Ақсақалдар:
«Иә, бір қасиетті төбеміз бар еді»
деп бас изеді. Одан кейін ғалым:
«Таудың ішінде ата-бабаларымыз
жазып кеткен үлкен жартаста жазулар бар» деді. Онда үшеуіне барайық
деп шештік. Сөйтіп, алдымен Алтын адамның алтын қаласына ба-

рып зерттедік. Шынында да алтын
қала бар екен. Сол туралы жергілікті
жердің аңызы айтылады екен.
Жаугершілік заманда қаланы жаудан сақтау үшін, үстіне құм төккен.
Жан-жағының бәрі көкорай бел, ортасында құм. Аңыз бойынша құмның
астында алтындар жатыр екен...
Екіншіден, пирамида тұрған
орынға бардық. Алып төбе екен.
Қарасаң жай ғана төбе сияқты. Кеңес
үкіметі кезінде үстіне телемұнара
орнатқысы келген. Сөйтіп трактор
жүрген ғой. Бір күш әлгі тракторды лақтырып тастаған. Ақсақалдар
айтады, төбесін тегістемек болған
қандай техника болса да, бір күш
төңкеріп тастап отырған деп. Айдаған
кезде дәу-дәу кірпіштер шыққан.
Кірпіштің әрқайсысында көне
таңбалар бар. Жергілікті мұражайға
барғанымызда жазуы бар он шақты
тасты көрдік. Әрқайсысында жазулар
бар. Төбенің астындағы пирамида
кірпішпен қаланғаны көрініп тұр.
«Бұл пирамиданың ішінде не жатыр?»
деп, Мағрипа Шөжеғұлқызынан
сұрадық. «Бұның ішінде тағы бір Алтын адам, қисапсыз байлық-қазына
бар» деді ғалым. Бірақ оны қалай
ашамыз? «Оныңішіне бір жылқыны
құрбандыққа шалып, Құран оқып,
арнайы тігілген киімдер киіп, таза
адамдар ғана кіруі керек» деді. Ғалым
пирамиданың ішіндегі заттарын да
арнайы қолғап киіп ұстау қажеттігін
ескертті. Сөйтіп пирамиданың бар
екеніне көзіміз жетті.
Үшіншісі, ақсақалдар таудың
арасындағы үлкен жазуларға ертіп
барды. Жартастағы жазуды біреулер
жойғысы келіп, бір бөлігін күйдіріпті.
Міне, Мағрипа Шөжеғұлқызы Алтын
адамның жазуы арқылы анықтаған
үш тарихи орынды өз көзіммен көріп
қайттым. Мағрипа тәте оған қоса
зереншедегі жазулар арқылы тексін
шығарып, Аралда да, Маңғыстауда
да Алтын адамның қазыналары бар
екенін айттып кетті. Сол кезде біз
үкіметке, Президентке хат жаздық.
Иманғали Тасмағамбетовке де хат
жолдадық. Бірақ бұндай қазына
керегі жоқ па, әлде оларға өзінің
байлығы жете ме, әйтеуір ешқайсысы
үн қатқан жоқ. Мағрипа Шөжеғұлқызы
құзырлы мекемелерге жүзден астам
хат жіберген. Содан кейін ғалымның
денсаулығы нашарлады. Сонымен пирамида мәселесі аяқсыз қалды. Менің
ойымша, бұнда бір үлкен шындық
бар. Ақиқат бар. Тек осы Мағрипа
Шөжеғұлқызының еңбектері негізінде
зерттеу жүргізу керек. Ғалымның
еңбектерінде құнды мәліметтер көп.
Гүлзия Пірәлиева, профессор:
–Үш кітаптың жарық көруі
руханиятымыздағы құбылыс деп
есептеймін. Мағрипа Жылқыбаева
сияқты қазақ ғылымына үлес қосқан,
шалғайдағы шағын ауылдан шығып
осынша көп томдық кітап жазып, отыз
жыл бойы қиын, күрделі тақырыпты
зерттеу кез-келген ғалымның
қолынан келе бермейді. Мағрипа
апамыз қаншама алтын қазынаның
бар екендігін бізге дәлелдеп, сонша
мол мұраны қалдырып кетсе, енді
қалғанқолжазба мұрасын жарыққа
шығару – қазақ жұртшылығының
міндеті. Құнды қазына қазақ руханиятына қосылуы керек.
Өз тілшімізден
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