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АЛҒЫ СӨЗ
Құрметті оқырман!
Уақыт талабы, заман ағысы деген ұғым бар. Әр уақыттың
өз сұранысы болады екен. Осыдан 10 жыл бұрынғы қазақпен
қазіргі қазақтың көзқарасын салыстыруға болмайды. Қазір
интернет заманы, жердің анау түкпірінен айтылған бір ауыз
сөз әлемді бір минутта шарлап кетеді. Сондықтан ғарыштық
жылдамдықпен өтіп жатқан уақыттың жалынан ұстаған ұлт
қана жаһандану үдерісінің көшінде жұтылып кетпейді. Қазір
әр мемлекет өз мәдениеті мен тілін сақтау үшін барлық
мүмкіндіктерін пайдалануда. Мысалы, миллиард халқы
бар қытайда қазақ балалары бастауыш мектептерді өз ана
тілінде оқиды да, жоғары сыныпта қазақ тілі мен әдебиеттен
басқа пәндерді қытай тілінде оқиды. Моңғолиядағы
қазақ мектептері осы уақытқа дейін Қазақстанның
оқу бағдарламасын қолданып келген, қазір олар да өз
мемлекетінің бағдарламасын кіргізіп отыр. Өзбекстанда 2011
жылы 541 қазақ мектебі болса оның осы уақытта бірталайы
өзбек тілінде сабақ беретін мектепке айналды. «Тәрбие
бесіктен басталатынын» ескерсек, бұл шетелдегі қазақ диаспорасы үшін өте күрделі де ауыр мәселе. Осыған орай әр
мемлекетте әртүрлі әріп таңбасын қолданатын қазақ үшін
ортақ таңба пайдалану уақыт талабы болып отыр. Биыл
Елбасы өзінің халыққа арнаған Жолдауында латын әрпіне
көшетін уақыт жеткенін айтты. Әрине, бұл – тілі бір, жазуы үш
түрлі қазақ үшін жақсы жаңалық.
"Туған тіл" альманағымызды Президентіміз
Н.Ә. Назарбаевтың халыққа арнаған Жолдауынан бастап
отырмыз. Альманах шетелдегі қазаққа таратылатындықтан
А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл институтының директоры,
филология ғылымдарының докторы, профессор Мырзаберген Малбақұлының латын әрпіне көшуге байланысты
мақаласын да назарларыңызға ұсынып отырмыз. Егер
ағайынның осы латын әрпіне көшуге байланысты айтар сөзі,
қосар ойы болса редакциямызға хабарласуына болады.
Биыл қазақтың ұлы ақыны Таңжарық Жолдыұлының
туғанына 110 жыл толуына орай ақынның өмірі мен
шығармашылығына арналған мақаламен қатар, қазақ
ұлтының алғашқы газеттерінің бірі «Қазақ» газетінің
шыққанына 100 жыл толуына орай тарих ғылымдарының
кандидаты Жұмамұрат Шәмшінің мақаласын беріп отырмыз. Биылғы Еуропа қазақтарының Парижде өткен кіші
құрылтайын да, одан кейінгі ойларды да осы саннан оқи аласыздар.
Ақын Таңжарықтың сөзімен айтар болсақ:
Жатырсың надандықтан өрт ішінде,
Басыңды көтермесең жандың, қазақ.
Заманы электр мен келді атомның,
Бұл кезде жүгірмесең қалдың, қазақ,–
деп сонау ХХ ғасырдың басында айтып кеткен сөзі әлі
күшін жойған жоқ. Қазақ халқының қозғалатын, оянатын,
басы қосылатын кезі келді, ағайын!

Талғат Мамашев

«Туған тіл» альманағының
бас редакторы

ТІЛ МӘРТЕБЕСІ – ЕЛ МӘРТЕБЕСІ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ПРЕЗИДЕНТІ – ЕЛБАСЫ
Н.Ә.НАЗАРБАЕВТЫҢ ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫНА ЖОЛДАУЫ

«Қазақстан-2050» стратегиясы

– қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси
бағыты
Нұрсұлтан Назарбаев: Қазақстанның
болашағы – қазақ тілінде

Қадірлі қазақстандықтар!
Қымбатты отандастар!
Біз бүгін Тәуелсіздік күні қарсаңында жиналып отырмыз.
Міне, біз 20 жыл бойы осы ұлы мерекені мақтанышпен атап өтіп
келеміз. 1991 жылғы 16 желтоқсанда біз – Қазақстан халқы –
егемендікті, бостандықты, әлемге ашықтықты таңдадық. Бүгінгі
күні осы құндылықтар біздің күнделікті өміріміздің бөлшегіне
айналды.
Сол кездері, сапарымыздың басында бәрі басқаша болды.
Енді біздің ортақ күш-жігер жұмсауымыздың арқасында ел танымастай болып өзгерді.
Біз бүгін – өзіндік бет-бейнесі бар, өзіндік ерекшеліктері мен
өзіндік ұстанымы бар табысты мемлекетпіз.
Біздің алғы шепті алуымыз қымбатқа түсті.
Ел 20 жыл бойы егемендігіміз бен саяси салмағымызды
нығайтуға жұмыс істеді. 20 жыл өткен соң бұл мақсатқа қол
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жетті. Қалыптасу кезеңі табысты аяқталды.
Қазақстан ХХІ ғасырдың басында тәуелсіз әрі өзіне сенімді
болып отыр.
Жаһандық дағдарыстың жалғасуының әсерінен әлемде
болып жатқан өзгерістер бізді үрейлендірмейді. Біз оларға
дайынбыз. Біздің ендігі міндетіміз – егемендік жылдары қол
жеткізгеннің барлығын сақтай отырып, ХХІ ғасырда орнықты
дамуды жалғастыру.
Біздің басты мақсатымыз – 2050 жылға қарай мықты
мемлекеттің, дамыған экономиканың және жалпыға ортақ
еңбектің негізінде берекелі қоғам құру.
Мықты мемлекет экономикалық жедел өсу жағдайын
қамтамасыз ету үшін аса маңызды болмақ.
Мықты мемлекет күнкөріс саясатымен емес, жоспарлау саясатымен, ұзақмерзімді дамумен және экономикалық өсумен айналысады.
Дәл осы себептен де Тәуелсіздік күні қарсаңында, қымбатты
менің отандастарым, мен сіздерге жаңа Жолдау ұсынып отырмын.
Бұл – еліміздің даму перспективаларына жасаған өзіндік пайымдауым.
Бұл – жаңа саяси бағыт.
І. ҚАЛЫПТАСҚАН ҚАЗАҚСТАН – мемлекеттілігіміздің, ұлттық
экономикамыздың, азаматтық қоғамымыздың, қоғамдық
келісіміміздің, өңірлік көшбасшылығымыз бен халықаралық
беделіміздің дағдарыста сыналуы
Дәл 15 жыл бұрын біз Қазақстан дамуының 2030 жылға
дейінгі стратегиясын қабылдадық.
Бұл 1997 жыл – кеңестік кезеңнен кейінгі бей-берекеттік
түбегейлі еңсерілмеген, дағдарыс Оңтүстік-Шығыс Азияны және
басқа да кейбір нарықтарды сансыратқан кезең болатын. Бізге
де аса қиын соқты.
Осы жылдар ішінде біздің Стратегиямыз басты мақсатымыздан
ауытқымай, шамшырақ сияқты біздің жолымызға сәуле шашып,
алға басуға жігерлендірді.
1997 жыл естеріңізде ме?
Парламентте мен сөз сөйлегеннен кейін абдырау мен абыржу
болды.
Көпшілік: «Бұл не – насихат па? Әлде аспаннан түскен нәрсе
ме?» деп сауал қойып жатты.
Сол кезде алға қойған міндеттер соншалықты асқақ болып
көрінетін.
Дегенмен, «көз қорқақ, қол батыр» дейді ғой.
Біздің алдымызда оқиғалар барысына өзгеріс енгізу сияқты
ауқымды міндет тұрды. Жаңа елдің іргесін қалау керек болды.
Ол міндетті шешу үшін біз үш бірдей жаңғырту жүргізуге
тиіс едік: мемлекеттің іргесін қалау мен нарықтық экономика-
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да серпіліс жасау, әлеуметтік мемлекеттің негіздерін қалау,
қоғамдық сананы қайта өзгерту. Біз өзіндік жолымызды
айқындауға тиіс едік. Бұл жол «Қазақстан-2030» Стратегиясында белгіленген болатын. Бұл құжат стратегиялық мақсаттар мен
міндеттерді пайымдаған, көзқарасымыздағы маңызды серпіліс
болды.
Халық нақылында айтылғандай: «Мақсат – жетістіктің
желкені». Орынды мақсаттар ғана табысқа жеткізеді.
Бүгін дұрыс таңдау жасағанымыз туралы айту мен үшін үлкен
абырой. 2008-2009 жылдардағы жаһандық дағдарыс осыны
айғақтады.
Қазақстан оған төтеп берді. Дағдарыс жетістіктерімізді
сетінете алған жоқ, бізді қуатты ете түсті.
Біз таңдаған ел дамуының саяси, әлеуметтік-экономикалық
және сыртқы саяси үлгісі өз тиімділігін дәлелдеді.
1. Қуатты да табысты мемлекет
Біздің басты жетістігіміз – тәуелсіз Қазақстанды құрғанымыз.
Біз шекарамызды заңдық тұрғыдан ресімдедік. Елдің
тұтастандырылған экономикалық кеңістігін құрдық. Елде
өндірістік байланыстарды қайтадан орнықтырып, нығайттық.
Бүгінде барлық өңірлер бір-бірімен ажырағысыз байланыста
жұмыс істейді.
Билік тармақтарының бөлінуіне негізделген заманауи мемлекеттік басқару жүйесін жасаған тарихи маңызды
конституциялық және саяси реформалар жүргіздік.
Елдің жаңа елордасы – Астананы салдық. Бұл заманауи
қала біздің бойтұмарымыз бен мақтанышымызға айналды. Біз
еліміздің мүмкіндігін әлемге көрсету үшін оның әлеуетін пайдалана алдық. Дәл сол себептен де халықаралық қауымдастық
Қазақстанды ЭКСПО-2017 Халықаралық көрмесін өткізу
орны ретінде таңдады. Егер Астана болмаса, бұл да болмас еді. Мұндай құрмет кез келгеннің еншісіне тие бермейді.
Біздің еліміз кеңестен кейінгі кезеңдегі күллі кеңістікте ЕҚЫҰға төрағалық еткен, осы Ұйымның Саммитін өткізген және
ғаламдық ауқымдағы іс-шара – ЭКСПО-2017-ні өзінде өткізетін
бірінші ел екенін айтсақ та жеткілікті.
2. Демократияландыру мен ырықтандырудың орнықты
процесі
Біз «Алдымен экономика – cодан соң саясат» деген айқын
формуламен ілгерілеп келеміз. Саяси реформалардың әрбір
кезеңі экономика дамуының деңгейімен ұштасады. Сондықтан
да біз саяси ырықтандыру жолын дәйекті ұстанудамыз. Осылайша ғана елді жаңғыртып, оны бәсекеге қабілетті етуге болады.
Қоғам әрбір қадам басқан сайын демократияландыру мен
адам құқықтары саласындағы ең жоғары стандарттарға
жақындап келеді.
Біз ел Конституциясында негізгі құқықтар мен бостандықтарды
бекіттік. Бүгінгі күні Қазақстанның барлық азаматтары тең
құқықтар мен мүмкіндіктерге ие.
3. Түрлі әлеуметтік, этникалық және діни топтардың
келісімі мен татулығы
Біз қазақ халқына, біздің мәдениетіміз бен тілімізге қатысты
тарихи әділдікті қалпына келтірдік.
Этникалық, мәдени және діни әралуандыққа қарамастан,
елімізде бейбітшілік пен саяси тұрақтылықты сақтадық.
Қазақстан 140 этнос пен 17 конфессияның өкілдері үшін туған
шаңырағына айналды.
Азаматтық татулық пен ұлтаралық келісім – біздің басты
құндылығымыз. Көпұлтты еліміздегі татулық пен келісім,
мәдениеттер мен діндердің үндесуі әлемдік эталон ретінде
танылған.
Қазақстан халқы Ассамблеясы мәдениеттер үндесуінің
бірегей еуразиялық үлгісі болды.
Қазақстан жаһандық конфессияаралық үнқатысу орталығына
айналды.

4. Ұлттық экономика. Халықаралық еңбек бөлінісіндегі
біздің рөліміз
Біз Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығында бірінші болып жекеменшікке, еркін бәсекелестікке және ашықтық
принциптеріне негізделген нарықтық экономиканың заманауи
үлгісін жасадық. Біздің моделіміз шетелдік инвестицияларды
тартудағы мемлекеттің белсенді рөліне негізделген.
Біз елімізге 160 млрд. доллардан астам шетел инвестициясын тарттық.
Кәсіпкерлік қызмет үшін негізгі талаптар мен заманауи салық
жүйесі қалыптасты.
Біз
ұлттық
экономиканы
жоспарлы
түрде
әртараптандырудамыз.
Үдемелі
индустрияландыру
бағдарламасында екі бесжылдықта экономикамыздың бетбейнеcін өзгертіп, оны шикізаттың әлемдік бағаларының
ауытқуына тәуелсіз ету міндетін қойдым.
Стратегия-2030 қабылданғаннан бері 15 жыл ішінде
мемлекетіміз әлемдегі ең серпінді дамушы елдер бестігіне енді.
Нәтижесінде, 2012 жылдың қорытындысы бойынша ІЖӨ-нің
көлемі жағынан біз әлемнің 50 ірі экономикасының қатарына
кіреміз.
Әлемнің барлық елдері өз дамуын салыстыратын
мойындалған рейтингтер бар. Осыдан алты жыл бұрын мен
алдымызға әлемнің бәсекеге қабілетті 50 елінің қатарына кіру
жөнінде жалпыұлттық міндетін қойдым. Қазақстан Дүниежүзілік
экономикалық форумның рейтингінде 51-орынды иеленді. Біз
бүгін осы мақсатымызға таяқ тастам ғана қалдық.
5. Қоғамдық тұрақтылық пен келісімді қамтамасыз еткен
күшті әлеуметтік саясат
Мен үшін әрқашан халықтың тұрмыс деңгейі басты өлшем
болды әрі солай бола бермек.
15 жыл ішінде қазақстандықтардың табысы 16 есе өсті.
Табысы күнкөріс деңгейінен төмен азаматтардың саны 7 есе
азайды, жұмыссыздар саны екі есе қысқарды.
Біз әлеуметтік бағдарланған қоғамның негіздерін қаладық.
Біз ұлт денсаулығын жақсарту ісінде едәуір ілгерілеуге қол
жеткіздік.
Денсаулық сақтау жүйесінің тиімділігін арттыру үшін оны
ұйымдастыру, басқару мен қаржыландыру жүйесі реформаланды.
Соңғы бес жылда ана өлімі шамамен 3 есе азайды, бала туу
көрсеткіші бір жарым есе өсті.
Білім алуға тең мүмкіндіктер жасалуда.
Соңғы 15 жылда білім алуға жұмсалатын қаржы 9,5 есе өсті.
Білім берудің мектепке дейінгіден бастап жоғары білімге
дейінгі барлық деңгейлерін түбегейлі жаңғыртуға бағытталған
Білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламасы іске асырылуда.
Біздің адам капиталын дамытудағы ұзақ мерзімді салымдар саясатымыздың арқасында қазіргі талантты жас ұрпақты
өсірдік.
6. Әлемдік қауымдастық таныған ел
Әлемдік саясатта біздің еліміз – талассыз халықаралық беделге ие жауапты да сенімді серіктес.
Біз жаһандық қауіпсіздікті нығайту ісінде маңызды рөл
атқарамыз,
халықаралық
терроризмге,
экстремизмге
және есірткінің заңсыз айналымына қарсы күресте әлемдік
қауымдастықты қолдаймыз.
Біз өз қауіпсіздігіміз үшін халықаралық үнқатысу алаңы –
Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары кеңесін шақыруға
бастамашылық жасадық. Бүгінгі күні АӨСШК халқы 3 млрд.-тан
асатын 24 елді біріктіреді.
Соңғы 2-3 жылда Қазақстан Республикасы Еуропадағы
Қауіпсіздік пен Ынтымақтастық Ұйымына, Ислам Ынтымақтастығы
Ұйымына және Ұжымдық Қауіпсіздік Ұйымына төрағалық етті.
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Астана экономикалық форумында біз диалогтың жаңа форматын – G-global-ды ұсындық. Бұл бастаманың мәні – әділетті
де қауіпсіз әлем сипатын жасау ісінде күш-жігерді біріктіру.
Біз жаһандық энергетикалық және азық-түлік қауіпсіздігін
қамтамасыз етуге лайықты үлес қосамыз.
7. Ядролық қаруды таратпау режімін ілгерілетудегі біздің
белсенді рөліміз
Ядролық қаруды таратпау режімін нығайту жөніндегі бастамаларымыз – әлемдік тұрақтылыққа, тәртіп пен қауіпсіздікке
қосқан сөзсіз үлесіміз.
Әлемде алғашқы болып Семей ядролық полигонын жауып
және атом қаруынан бастарта отырып, біз жетекші ядролық
державалардан – АҚШ-тан, Ресейден, Ұлыбританиядан, Франциядан және Қытайдан қауіпсіздігімізге берік халықаралық
кепілдік алдық.
Біз Орталық Азияда ядролық қарусыз аймақ құруда негізгі
рөл атқардық және жер шарының басқа да аймақтарында,
әсіресе Таяу Шығыста осындай аймақтар құруға белсенді
қолдау көрсетеміз.
Біз әлемдік қауымдастықтың ядролық терроризм қатеріне
қарсы тұрудағы күш-жігеріне қолдау жасаймыз.
Қазір біз ядролық қатерді таратпау жөнінде одан әрі табанды шешімдер қабылдау қажеттілігі туралы батыл айтамыз.
Ядролық қаруды таратпау туралы шарт таратпау режімінің
арқауы болды және солай бола бермек.
Ядролық сынақтарға жаппай тыйым салу туралы шарттың
тезірек күшіне енуі таратпау режімін нығайтудың маңызды
қозғаушысы болуға тиіс.
Бұдан үш жыл бұрын БҰҰ-ның Бас Ассамблеясы 29 тамызды
Халықаралық ядролық сынақтарға қарсы іс-қимыл күні деп жариялау туралы ұсынысымды қолдады.
Осының барлығы – жаһандық саясаттағы біздің рөлімізді
тану.
Осындай жауапты саясатының арқасында Қазақстан ядролық
қаруды таратпау режімінің көшбасшысы, басқа мемлекеттер
үшін үлгі болып танылды.
8. «Қазақстан-2030» Стратегиясы. Негізгі қорытындылар
«Қазақстан – 2030» Стратегиясында біз еліміздің табысын
жоспарладық
Біз алға қойған мақсаттарға дәйекті де табанды түрде қадам
басып келеміз. 2008-2009 жылдардағы жаһандық дағдарыстың
өзінде ұлттық экономикамыз өсуін жалғастырды.
Бүгінгі күні мен үшін 2030 Стратегиясының мерзімінен бұрын
орындауға қол жеткен параметрлерінің тұтас бір қатарын іске
асырудың қорытындыларын шығару үлкен абырой.
(1) Ұлттық қауіпсіздік. Біздің алдымызда Қазақстанның
тұтастығын сақтай отырып дамыту міндеті тұрды. Біз
жоспарлағаннан да асыра орындадық.
Тұңғыш рет тарихта біздің мемлекет халықаралық дәрежеде
танылған нақты шекарасын белгіледі. 14 мың шақырым
мемлекеттік шекара межеленді.
Қазақстан Каспий теңізінің айдынындағы ахуалды сенімді
бақылауда ұстайды.
Болашақта кез келген аумақтық даулардың туындау қаупі
қазір сейілген. Біз ұрпақтарымызға көршілермен даулы аумақтар
қалдырған жоқпыз.
Біз адамның, қоғам мен мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз
ететін күшті, заманауи, қорғанысқа қабілетті әскерді, пәрменді
құқық қорғау жүйесін құрдық.
(2) Біз 140 этнос пен 17 конфессияның өкілдері тұратын
елде Ішкі саяси тұрақтылық пен ұлттық бірлікті сақтап,
нығайттық. Біздің саясатымыз табысты болды.
Біз демократиялық даму үлгісі негізінде азаматтық қоғам институттарын дәйекті түрде қалыптастырдық. Адам құқықтары
жөніндегі Омбудсмен институты құрылды.
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Бізде бұрын ешқашан көппартиялылық болмаса, қазір
еліміздегі күллі саяси спектрді көрсететін партиялар жұмыс
істейді. Бізде көппартиялы Парламент, парламенттік көпшілік
қолдаған Үкімет бар.
Азаматтық қоғам дамуда, тәуелсіз БАҚ жұмыс істеуде. Түрлі
бағыттағы 18 мыңнан астам үкіметтік емес ұйымдар жұмыс
істейді. 2,5 мыңдай БАҚ бар, оның 90%-ы – жеке иелікте.
Қазақстан бүгінде мәдениетаралық және конфессияаралық
үнқатысудың халықаралық орталығына айналды.
Әлемдік және дәстүрлі діндердің алғашқы төрт съезі нақ
біздің елімізде өтті.
ХХІ ғасырда Қазақстан Шығыс пен Батыстың үнқатысуы мен
өзара іс-қимылының көпірі болуға тиіс.
(3) Шетелдік инвестициялар мен ішкі салымдардың
деңгейі жоғары ашық нарықтық экономикаға негізделген
экономикалық өсу. Біз дамудың нақты, орнықты және үдемелі
қарқынына қол жеткізу міндетін қойдық. Біз осы міндетті тарихи
тұрғыдан алғанда аса қысқа мерзімде шештік.
Дәл осы «Қазақстан-2030» Стратегиясында басты назар
экономикалық өсуге аударылды.
Нәтижесінде 15 жыл ішінде ұлттық экономиканың көлемі 1997
жылғы 1,7 триллион теңгеден 2011 жылы 28 триллион теңгеге
өсті.
Елдің ІЖӨ 16 еседен астам өсті. 1999 жылдан бастап
Қазақстанның ІЖӨ-нің жыл сайынғы өсуі 7,6%-ды құрап,
алдыңғы қатарлы елдерді басып озды.
Жан басына шаққанда ІЖӨ 1998 жылғы 1500 доллардан 2012
жылы 12 мың долларға жетіп, 7 еседен астам өсті.
Қазақстан әуел бастан жан басына шаққанда тартылған
тікелей шетелдік инвестициялардың көлемі жағынан ТМД-да
көшбасшы болды. Бүгін бұл 9200 АҚШ долларына жетті.
Біз сыртқы сауданың – 12 есе өсуіне, ал өнеркәсіп өнімін
өндіру көлемінің 20 есе өсуіне қол жеткіздік.
Осы жылдар ішінде мұнай өндіру – 3 есе, табиғи газ өндіру
5 есе ұлғайды. Біз шикізат ресурстарынан түскен кірісті Ұлттық
қорға жібердік.
Бұл – ықтимал экономикалық және қаржылық сілкіністерден
қорғайтын сенімді қалқанымыз. Бұл – бүгінгі және болашақ
ұрпақ қауіпсіздігінің кепілі.
Үдемелі индустрияландыру бағдарламасы аясында 2010
жылдан бастап жалпы құны 1 797 млрд. теңге болатын 397
инвестициялық жоба іске асырылды, 44 мыңнан астам жұмыс
орны ашылды.
«Бизнестің жол картасы-2020» бағдарламасы іске асырылған
екі жыл ішінде жалпы көлемі 101,2 млрд. теңге сомасындағы
кредит болатын 225 жоба мақұлданды.
Біз – бүгін халқының табысы орташа деңгейдегі және серпінді
дамитын экономикасы бар елміз.
(4) Қазақстан азаматтарының денсаулығы, білімі мен
әл-ауқаты. Адамдардың жағдайын түбегейлі өзгертудің, өмір
сүру жағдайын жақсартудың өмірлік маңызы бар. Атқарылған
жұмыстың нәтижесі көзге бірден түседі.
Орташа айлық жалақы 9,3 есе өсті. Зейнетақы төлемдерінің
орташа мөлшері 10 есе ұлғайды.
Халықтың нақтылы ақшалай кірістері 16 есе өсті.
Егер 1999 жылы қаржыландыру 46 млрд. теңгені құраса, 2011
жылы 631 млрд. теңге болды.
Денсаулық сақтаудың бес инновациялық объектісі – Балаларды оңалту орталығы, Ана мен бала орталығы, Нейрохирургия,
Шұғыл медициналық көмек және Кардиология орталықтары
кіретін медициналық кластер құрылды.
Елдің барлық өңірлерінде сапалы медициналық қызметтер
алу үшін қажетті жағдай жасалды.
Еліміздің ең шалғай аудандарын медициналық қызметтермен
қамтитын көлік медицинасы жедел қарқынмен дамуда.
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Ұлттық скрининг жүйесі ауруларды бастапқы сатысында
анықтауға және олардың алдын алуға мүмкіндік береді.
Дәрі-дәрмекпен тегін және жеңілдікті қамтамасыз ету енгізілді.
Соңғы 15 жылда халықтың саны 14 млн.-нан 17 млн. адамға
дейін өсті.
Өмір сүру ұзақтығы 70 жасқа дейін ұлғайды.
Біз қолжетімді және сапалы білім беруді дамыту бағытын
дәйекті жүргізудеміз.
«Балапан» бағдарламасын іске асыру балаларды мектепке
дейінгі білім берумен 65,4%-ға дейін қамтуға мүмкіндік берді.
Міндетті мектепалды даярлық енгізілді, ол мектеп жасына
дейінгі балалардың 94,7%-ын қамтыды.
1997 жылдан бері республика бойынша 942 мектеп, сонымен
қатар 758 аурухана және өзге де денсаулық сақтау нысандары
салынды.
Біз әлемдік деңгейдегі зияткерлік мектептер мен кәсіптіктехникалық колледждер желісін дамытудамыз.
Соңғы 12 жылда жоғары білім алуға берілетін гранттар саны
182%-ға ұлғайды.
1993 жылы біз «Болашақ» атты бірегей бағдарлама
қабылдадық, соның арқасында 8 мың талантты жас әлемнің
таңдаулы университеттерінде озық білім алды.
Астанада халықаралық стандарттар бойынша жұмыс істейтін
заманауи ғылыми-зерттеу университеті құрылды.
(5) Энергетикалық ресурстар. Қазақстанның мұнай-газ
кешені күллі экономиканың локомотиві болып табылады және
басқа салалардың дамуына ықпалын тигізеді.
Біз экономиканың заманауи, тиімді мұнай-газ және тау-кен
өндіру саласын құруға тиіс едік. Біз бұл міндеттің үдесінен
шықтық. Біз бүгін шикізат секторының табысын болашақ экономиканы құру үшін пайдаланудамыз.
Елдің ІЖӨ-де мұнай-газ саласы үлесінің тұрақты өсу қарқыны
байқалады, ол 1997 жылғы 3,7%-дан 2006 жылы 14,7%-ға және
2011 жылы 25,8%-ға өсті.
Біз өткізу нарықтарын әртараптандырып, өз позицияларымызды берік орнықтырдық, сол арқылы өнімімізді өткізудің бір
бағытқа тәуелділігін азайттық.
(6) Инфрақұрылым, әсіресе көлік пен байланыс. Біз
инфрақұрылымды дамыту міндетін алға қойдық. Біз мұны да
еңсердік. Өткен жылдар ішінде өнеркәсіп, көлік инфрақұрылымы
мен тыныс-тіршілік инфрақұрылымының ірі стратегиялық
объектілері іске қосылды. Бұл автомобиль және теміржол магистральдары, құбыр жолдары, логистикалық орталықтар, терминалдар, әуежайлар, вокзалдар, порттар және т.б.
Осының барлығы көптеген қазақстандықтарға жұмыс тауып
берді, біз өңірлік және жаһандық шаруашылық байланыстар
жүйесіне кіріктік.
Жыл сайын телекоммуникация тұтынушыларының саны өсе
түсуде. Бұл стационарлық телефондарға да, ұтқыр байланысқа
да, интернетке де қатысты.
Электронды үкімет азаматтардың мемлекетпен өзара ісқимылын едәуір жеңілдетті.
Соңғы 11 жылда автомобиль жолдары саласын дамытуға
1 263,1 млрд. теңге жұмсалды. Осы жылдар ішінде ортақ
пайдаланудағы 48 мың шақырымнан астам жол, сондай-ақ 1100
шақырым теміржол салынды және реконструкцияланды.
Қазіргі уақытта біз «Батыс Еуропа – Батыс Қытай»
магистральдық көлік дәлізін салып, жаңа Жібек жолын
жаңғыртудамыз.
Біз «Өзен – Түркіменстан шекарасы» теміржол желісін салып, Парсы шығанағы мен үлкен Шығыс елдеріне жол аштық.
«Қорғас-Жетіген» жолын төсеп, Қытайдың және күллі Азия
құрлығының нарықтарына еніп, Шығыс қақпасын айқара аштық.
Біз «Жезқазған-Бейнеу» теміржолын салуды бастадық.
(7) Кәсіби мемлекет. Біз әкімшілік-әміршілдік жүйенің

басқару дәстүрлерінен түбегейлі бастартып, басқарушылардың
заманауи әрі тиімді корпусын құруға тиіспіз. Барлық азаматтар тең құқықтар мен мүмкіндіктерге ие болатын, кадрларды
іріктеу мен жоғарылатудың біз жасаған жүйесі мемлекеттік аппарат қызметінің кәсібилігі мен ашықтығының барынша жоғары
деңгейін қамтамасыз етеді.
Біз мемлекеттік басқаруда өзіндік тұрғыда төңкеріс жасауға
қол жеткіздік, оны халыққа мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын арттыруға қайта бағдарладық.
Осылайша 2030 Стратегиясында белгіленген негізгі міндеттер
орындалды, қалғандары орындалу үстінде.
***
Бүгінгі күні біздің әрқайсымыз «2030 Стратегиясы іске асты,
заманауи Қазақстан орнықты» деп айта аламыз. Бұл – біздің
бірлігіміздің, табанды да қажырлы еңбегіміздің нәтижесі,
ұмтылыстарымыз бен үміттеріміздің жанды көрінісі.
Біз өз жетістіктеріміз үшін мақтаныш сезіміне бөленеміз.
Әлемдік дағдарыс біздің мемлекет пен қоғам ретінде
орныққанымызды растады. Біздің шекарамыз, саяси жүйеміз,
экономикалық үлгіміз ел ішінде де, одан сыртқары жерде де
ендігі жерде елеулі келіспеушіліктер мен талас-тартыстардың
өзегіне айналмайды.
Енді біздің алдымызда жаңа міндет тұр. Біз мемлекетіміздің
ұзақ мерзімді кезеңге бағдарланған одан әрі даму векторын
күшейтуге тиіспіз.
ІІ. ХХІ ҒАСЫРДЫҢ ОН ЖАҺАНДЫҚ СЫН-ҚАТЕРІ
Қазіргі уақытта адамзат жаңа жаһандық сын-тегеуріндермен
бетпе-бет келуде.
Еліміз бен өңіріміз үшін мен он негізгі сын-қатерді бөліп
көрсетемін. Егер біз өз дамуымызда жаңа табыстарға одан
әрі қол жеткізуді жоспарлайтын болсақ, олардың әрқайсысын
міндетті түрде ескеруге тиіспіз.
Бірінші сын-қатер – тарихи уақыттың жеделдеуі.
Тарихи уақыт аса жеделдей түсуде. Әлем қарқынды түрде
өзгеруде және болып жатқан өзгерістердің жылдамдығы адамды таң қалдырады.
Соңғы 60 жылда Жер тұрғындарының саны үш есе көбейді,
ол 2050 жылға қарай 9 млрд. адамға жетеді. Осы кезең ішінде
әлемдік ішкі жалпы өнім 11 есе өсті.
Бүкіл әлемдік тарихи процестің жеделдеуі қай кезде де мемлекеттер алдында жаңа шектеусіз мүмкіндіктер ашады, ал оларды толығымен пайдаланғанымызды мен мақтан тұтамын.
Соңғы 20 жылдан астам уақытта біз қоғам өмірінің барлық салаларына өте жоғары қарқынмен жаңғырту жүргіздік. Көптеген
басқа елдерге 100, тіпті 150 жыл керек болған нәрселерді
атқардық.
Дегенмен осы уақытқа дейін жалпы жаңғырту үдерісіне
кірікпеген әлеуметтік топтар бар. Оның объективті себептері де
бар. Қоғамда адамдардың моральдық жай-күйі мен қоғамдық
аңсар-үмітіне әсер ететін бірқатар теңгерімсіздік әлі де орын
алуда.
Біз осы теңгерімсіздікті жойып, қоғамның барлық жіктеріне
қоғамдық жаңғырту процесіне кірігу мүмкіндігін беруіміз керек.
Олар қоғамда өзінің лайықты орнын тауып, Жаңа саяси бағыт
ұсынған мүмкіндіктерді толық пайдалануға тиіс.
Екінші сын-қатер – жаһандық демографиялық теңгерімсіздік.
Жаһандық демографиялық теңгерімсіздік күн өткен сайын
күшейе түсуде. Жалпыәлемдік тренд – адамзаттың қартаюы.
Енді 40 жылдан кейін алпыс жастан асқан адамдардың саны 15ке толмағандардан асып түседі. Туудың азаюы және адамзаттың
қартаюы көптеген елдерде еңбек нарығындағы проблемаларға,
атап айтқанда, еңбек ресурстарының жетіспеушілігіне сөзсіз
әкеледі.
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ТІЛ МӘРТЕБЕСІ – ЕЛ МӘРТЕБЕСІ
Шиеленісе түскен демографиялық теңгерімсіздік жаңа көшіқон толқындарын туғызып, күллі әлемде әлеуметтік шиеленісті
күшейте түседі.
Біз Қазақстанда заңсыз еңбек мигранттары жергілікті
еңбек нарықтарын тұрақсыздыққа әкелген елдің жекелеген
өңірлеріндегі көші-қон қысымымен бетпе-бет келіп отырмыз.
Біз таяу болашақта кері үдеріспен – елдің шегінен тыс жерлерден бізге келетін еңбек иммиграциясымен бетпе-бет келуіміз
әбден мүмкін екенін түсінуге тиіспіз.
Біз жас ұлтпыз. Еліміздегі орташа жас – 35. Бұл біздің адамдық
әлеуетімізді сақтауға, әлемде өзіміздің дұрыс орнығуымызға зор
мүмкіндік береді. Бүгінгі күні алға жылжуға бізде жақсы негіз бар.
Елімізде әрбір іздеген адам табуына болатын жұмыс бар.
Оның үстіне біздің әрқайсымыздың өзіміз жұмыс істеп, өзімізді
асырауға мүмкіндігіміз бар. Бұл – біздің үлкен жетістігіміз.
Мен сіздерді жалпыға ортақ еңбек қоғамына бастап келемін,
онда жұмыссыздар жай ғана жәрдемақы алушылар емес, олар
жаңа кәсіптерді меңгеретін болады, мүгедектер жасампаздық
қызметпен белсенді түрде айналыса алады, ал корпорациялар
мен компаниялар олардың еңбегі үшін лайықты жағдай жасай
алады.
Біздің жастарымыз оқуға, жаңа ғылым-білімді игеруге,
жаңа машықтар алуға, білім мен технологияны күнделікті
өмірде шебер де тиімді пайдалануға тиіс. Біз бұл үшін барлық
мүмкіндіктерді жасап, ең қолайлы жағдайлармен қамтамасыз
етуіміз керек.
Үшінші сын-қатер – жаһандық азық-түлік қауіпсіздігіне төнетін
қатер.
Әлемдік халық саны өсуінің жоғары қарқыны азық-түлік проблемасын күрт шиеленістіріп отыр.
Бүгіннің өзінде әлемде миллиондаған адам аштыққа ұшырап,
миллиардқа жуық адам тағамның ұдайы жетіспеушілігін бастан
кешіруде. Тамақ өнімдерін өндіруде революциялық өзгерістер
жасамаса, осынау үрейлі цифрлар тек өсе түспек.
Біз үшін бұл сын-қатер астарында орасан зор мүмкіндіктер
бар.
Біз қазірдің өзінде астық дақылдарын аса ірі экспорттаушылар қатарына ендік. Бізде аса ірі экологиялық таза аумақтар
бар және экологиялық таза тағам өнімдерін шығара аламыз.
Ауылшаруашылығы өнеркәсібінде сапалы секіріс жасау
толықтай қолымыздағы нәрсе. Бұл үшін бізге жаңа тұрпаттағы
мемлекеттік ой-сана қажет болады.
Төртінші сын-қатер – судың тым тапшылығы.
Әлемдік су ресурстары да қатты қысым көріп отыр.
Соңғы 60 жылда жер шарында ауыз суды пайдалану 8 есе
өсті. Осы жүзжылдықтың ортасына қарай көптеген елдер суды
сырттан алдыруға мәжбүр болады.
Су – барынша шектеулі ресурс және оның көздерін иелену
үшін күрес жер бетіндегі шиеленіс пен жанжалдар себептерінің
бірі ретінде, қазірдің өзінде геосаясаттың аса маңызды факторына айналып отыр.
Сумен қамтамасыз ету проблемасы біздің елімізде де өткір
болып отыр. Бізге сапалы ауыз су жетіспейді. Бірқатар өңірлер
оның зардабын қатты тартуда.
Бұл проблеманың геосаяси астары да жоқ емес. Қазірдің
өзінде біз трансшекаралық өзендердің су ресурстарын пайдалануда бірқатар мәселелермен бетпе-бет келдік. Аталған
мәселенің күрделілігіне қарамастан, біз оны саясаттандыруға
жол бермеуге тиіспіз.
Бесінші сын-қатер – жаһандық энергетикалық қауіпсіздік.
Барлық дамыған елдер баламалы және «жасыл»
энергетикалық технологияларға инвестицияны ұлғайтуда.
2050 жылға қарай алғанның өзінде оларды қолдану барлық
тұтынылатын энергияның 50%-на дейін өндіруге мүмкіндік
береді.
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Көмірсутегі экономикасының дәуірі бірте-бірте аяқталып келе
жатқаны анық. Адамзаттың өмір тіршілігі тек бір ғана мұнай мен
газға емес, энергияның жаңғыртылатын көздеріне негізделетін
жаңа дәуір келе жатыр.
Қазақстан жаһандық энергетикалық қауіпсіздіктің басты
элементтерінің бірі болып саналады.
Мұнай мен газдың әлемдік деңгейдегі аса ірі қорларын
иеленетін біздің еліміз өзінің энергетикалық саладағы сенімді
стратегиялық әріптестік пен өзара пайдалы халықаралық
ынтымақтастық саясатынан бір қадам да кейін шегінбейтін болады.
Алтыншы сын-қатер – табиғи ресурстардың сарқылуы.
Жердің табиғи ресурстарының шектеулілігі, түгесілуі
жағдайында адамзат тарихындағы теңдесі жоқ тұтынудың өсуі
әр бағыттағы, келеңсіз де, оң да үдерістерді үдете түседі.
Біздің еліміз бірқатар артықшылықтарға ие. Жаратқан бізге
көп табиғи байлық сыйлаған. Басқа елдер мен халықтарға
біздің ресурстарымыз қажет болады.
Бізге өз табиғи байлықтарымызға деген көзқарасымызды ой
елегінен өткізудің принципті маңызы бар. Біз оларды сатудан
қазынамызға кіріс құя отырып, оларды дұрыс басқаруды, ең бастысы, еліміздің табиғи байлығын орнықты экономикалық өсуге
барынша тиімді кіріктіруді үйренуіміз керек.
Жетінші сын-қатер – Үшінші индустриялық революция.
Адамзат Үшінші индустриялық революция табалдырығында
тұр, ол өндіріс ұғымының өзін өзгертеді. Технологиялық
жаңалықтар әлемдік нарықтың құрылымы мен қажеттіліктерін
түбегейлі өзгертеді. Біз бұрынғыға қарағанда мүлде өзгеше
технологиялық болмыста өмір сүріп жатырмыз.
Цифрлық және нанотехнология, регенеративтік медицина
және басқа да көптеген ғылыми жетістіктер қоршаған ортаны ғана емес, адамның өзін трансформациялап, күнделікті
ақиқатқа айналады.
Біз осынау үдерістердің белсенді қатысушылары болуға
тиіспіз.
Сегізінші сын-қатер – үдей түскен әлеуметтік тұрақсыздық.
Қазіргі уақытта ең үлкен әлемдік проблемалардың бірі –
күшейе түскен әлеуметтік тұрақсыздық. Оның негізгі себебі –
әлеуметтік теңсіздік.
Бүгінде әлемде екі жүз миллионға жуық адам жұмыс таба
алмай отыр. Еуропалық Одақтың өзінде жұмыссыздық соңғы
онжылдықтардағы ең жоғары деңгейге жетіп, көптеген жаппай
тәртіпсіздіктерге түрткі болып отыр.
Мұның жанында Қазақстандағы ахуал біршама қолайлы болып отырғанын мойындау керек. Бүгінде біз бүкіл жаңа тарихымыз ішіндегі жұмыссыздықтың ең төменгі деңгейіндеміз. Бұл,
сөз жоқ, үлкен жетістік. Солай бола тұра, біз масаттануға тиіс
емеспіз.
Әлеуметтік-саяси
дағдарысқа
ұласатын
жаһандық
экономикалық дағдарыс Қазақстанға сөзсіз қысым көрсетіп,
біздің төзімімізді сынаққа алатын болады.
Сондықтан күн тәртібіне әлеуметтік қауіпсіздік және әлеуметтік
тұрақтылық мәселесі қойылады. Біз үшін маңызды міндет –
қоғамымыздағы әлеуметтік тұрақтылықты нығайту.
Тоғызыншы сын-қатер – өркениетіміз құндылықтарының
дағдарысы.
Әлем ауыр дүниетанымдық және құндылық дағдарысты бастан кешіріп отыр. Өркениеттер қақтығысы, тарихтың ақыры,
мультимәдениеттің күйреуін жариялайтын үндер жиі естіледі.
Жылдар бойы сыннан өткен құндылықтарымызды қорғай отырып, біз үшін осынау кертартпа көзқарастан тартынуымыздың
принципті маңызы бар. Өз тәжірибемізден білетініміз,
біздің «осал тұсымыз» деп атаған көпэтностылығымыз бен
көпконфессиялығымызды өз артықшылығымызға айналдыра
алдық.

ТІЛ МӘРТЕБЕСІ – ЕЛ МӘРТЕБЕСІ
Біз мәдениеттер мен діндердің қатар өмір сүруі жағдайында
өмір сүріп үйренуіміз керек. Біз мәдениеттер мен өркениеттер
диалогына бейілді болуға тиіспіз.
Тек басқа ұлттармен жарастықта ғана біздің еліміз болашақта
табыс пен ықпалға қол жеткізе алады. ХХІ ғасырда Қазақстан
өзінің өңірлік көшбасшылық ұстанымын нығайтып, Шығыс пен
Батыстың үндестігі мен өзара іс-қимылы үшін көпір болуға тиіс.
Оныншы сын-қатер – әлемдік жаңа тұрақсыздық қаупі.
Әлемде не болып жатқанын біздің бәріміз көріп отырмыз.
Бұл дағдарыстың жаңа толқыны емес, әлемдік экономика әлі
еңсере алмай отырған 2007-2009 жылдардағы дағдарыстың
жалғасы.
Жаһандық экономикалық жүйе 2013-2014 жылдардың өзінде
елеулі іркіліске ұшыратып, атап айтқанда, шикізатқа әлемдік
бағаның құлдырауын туғызуы мүмкін. Біз үшін мұндай көрініс
аса тиімді бола қоймайды.
ЕО мен АҚШ-тағы ықтимал рецессия дамыған елдердің
шикізат ресурстарына қажеттілігін төмендетуге әкелуі мүмкін.
Еуроодақтағы жоқ дегенде бір мемлекеттің ықтимал дефолты
«домино әсерін» тудырып, біздің халықаралық резервтеріміздің
сақталуы мен экспорттық өнім беруіміздің тұрақтылығына
күмән туғызуы мүмкін.
Валюталық резервтердің қысқаруы валюталық бағамдар
мен инфляцияның қысымын күшейтіп, бұл қайтадан әлеуметтікэкономикалық ахуалға кері әсер етуі мүмкін.
Осыған байланысты біз халықаралық ахуал дамуының кез
келген көрінісіне жан-жақты дайын болу үшін биліктің барлық
тармақтарының, мемлекет пен қоғамның ойластырылған,
келісілген және үйлестірілген бағытын тұжырымдауға тиіспіз.
ІІІ. «Қазақстан-2050» Стратегиясы – тым құбылмалы тарихи жағдайдағы жаңа Қазақстан үшін жаңа саяси бағыт
1. Біз шешуге тиісті міндеттер парадигмасы сапалық тұрғыдан
өзгерді.
Жаңа сын-қатерлерді лайықты қабылдау үшін ендігі жерде 2030 Стратегиясының аясы жеткілікті емес. Біз жоспарлау
көкжиегін кеңейтіп, 15 жыл бұрынғыдай кезекті дүниетанымдық
серпіліс жасауымыз керек.
Біріншіден, Қазақстан – қазіргі заманғы мемлекет. Біздің
мемлекетіміз кемелдікке жетті. Сондықтан да бүгінгі күн тәртібі

мемлекеттің қалыптасуы кезеңіндегіден өзгеше.
Дүниеде болып жатқан өзгерістердің сипаты мен тереңдігі,
жаһандық өзара іс-қимыл ұзақ мерзімді дамуды талап етеді.
Көптеген елдер қазірдің өзінде 2030-2050 жылдардың арғы
жағына көз жіберуге тырысады. «Басқарылатын болжамдау»
қазіргі тұрақсыз кезде мемлекеттер дамуының маңызды тетігіне
айналуда.
Екіншіден,
«Қазақстан-2030»
Стратегиясы
біздің
мемлекеттілігіміздің қалыптасу кезеңі үшін жасалған болатын.
Өзінің базалық өлшемі бойынша ол орындалды.
Үшіншіден, біз жаңа шындық тудырған сынақтар мен қауіпқатерлерге кезігіп отырмыз. Олар жалпылық сипат алып,
барлық елдер мен өңірлерге әсерін тигізуде.
Біз «Қазақстан-2030» Стратегиясын тұжырымдаған кезде нәтижесінде жаңа, мүлдем күтпеген, экономикалық және
геосаяси жағдаяттар туындайтын, өз көлемі жағынан теңдесі
жоқ әлемдік қаржы-экономикалық дағдарыс төнеді деп ешкім
күтпеген еді.
«2030 стратегиясы» 1997 жылы ашық құжат ретінде жасалды. Біз о бастан-ақ оған түзетулер енгізу мүмкіндігін ескердік.
Әлемдегі жағдай өзгеретінін және өмір өз түзетулерін енгізуі
мүмкін екенін түсіне отырып, менің тапсырмам бойынша жаңа
жағдайдағы біздің орнымыз бен біздің мүмкіндіктерімізді ой
елегінен өткізе отырып жұмыс істейтін жұмыс тобы құрылды.
Олардың талдау жұмыстарын ескере отырып, мен ұлттың
2050 жылға дейінгі жаңа саяси бағытын жасауды ұсынамын,
оның ішінде «2030 Стратегиясының» міндеттерін орындау жалғасын табатын болады. Уақыт пен жағдай 2030
бағдарламасы сияқты біздің жоспарларымызға түзетулерін
енгізетінін нақты түйсінуіміз керек.
2050 жыл – жай бейнелі дата емес.
Бұл бүгінде әлемдік қауымдастық бағдар ұстап отырған
нақты мерзім.
БҰҰ-да 2050 жылға дейінгі өркениеттер дамуының жаһандық
болжамы әзірленді.
2050 жылға дейінгі болжамдық баяндаманы Дүниежүзілік
азық-түлік ұйымы жариялады.
Қазір елдердің дені осындай ұзақ мерзімді стратегиялар
әзірлеп, қабылдауда. Қытай өзі үшін дәл осындай стратегиялық
жоспарлау көкжиегін айқындап алды.
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Ірі трансұлттық компаниялардың өзі алдағы жарты ғасырға
даму стратегияларын әзірлеуде.
Он бес жыл бұрын, 2030 Стратегиясы қабылданғанда біздің
жаңа мемлекетімізде дүниеге келген қазақстандықтардың жаңа
буыны енді ғана мектепке баруға даярланып жатты.
Бүгінде олар еңбек етуде немесе жоғары оқу орындарын
аяқтауда.
Енді екі-үш жылдан соң Тәуелсіздіктің екінші буыны дүниеге
келе бастайды.
Сондықтан қазірдің өзінде оларға дұрыс бағдар нұсқау туралы ойланғанның маңызы зор.
Біздің басты мақсатымыз 2050 жылға қарай Жалпыға ортақ
еңбек қоғамын құру.
Қазақстан ХХІ ғасырдың ортасына қарай әлемнің ең дамыған
30 елінің қатарында болуға тиіс.
Біздің жетістіктеріміз бен қазақстандық даму үлгісі Жаңа саяси бағыттың негізі болуға тиіс.
«Қазақстан-2050» Стратегиясы – «Қазақстан-2030»
Стратегиясының жаңа кезеңдегі үйлесімді дамуы. «Біз кімбіз,
қайда барамыз және 2050 жылға қарай қайда болғымыз
келеді?» деген сұрақтарға жауап осы. Жас ұрпақтың нақ осыған
мүдделі екеніне сенімдімін.
Осыған орай, ұлттың 2050 жылға дейінгі жаңа саяси
бағытының жобасын ұсынамын. Бұл менің Қазақстан халқына
Жолдауым болады.
***
2. Біз қайда бара жатырмыз?
Қазақстан 2050 жылға қарай әлемнің ең дамыған отыз елінің
қатарында болуға тиіс.
Дамушы елдер арасында осы клубтағы орынға бәсекелестік
қатал болмақ. Күн астындағы орын тек ең мықтыларға
арналғанын нақты сезіне отырып, ұлтымыз жаһандық
экономикалық тайталасқа дайын болуға тиіс. Біз бірінші
дәрежедегі мынадай мақсаттарымызды назардан шығармастан,
нысаналы әрі шабытты жұмыс істеуіміз керек:
Мемлекеттілікті одан әрі дамыту және нығайту.
Экономикалық саясаттың жаңа қағидаттарына көшу.
Ұлттық экономиканың жетекші күші – кәсіпкерлікке жан-жақты
қолдау көрсету.
Жаңа әлеуметтік үлгіні қалыптастыру.
Білім беру мен денсаулық сақтаудың қазіргі заманғы және
тиімді жүйесін құру.
Мемлекеттік аппараттың жауапкершілігін, тиімділігі мен
функционалдығын арттыру.
Халықаралық және қорғаныс саясатының жаңа сынқатерлеріне парапар саясат құру.
Бүгін, сонымен қатар мен 2050 жаңа саяси бағыттың табысты басталуын қамтамасыз ететін 2013 жылғы бірінші кезектегі
міндеттерді атағалы отырмын.
Осы міндеттерге сәйкес Үкімет шұғыл түрде 2013 жылғы
жалпыұлттық іс-қимыл жоспарын әзірлеуі тиіс.
Осынау аса маңызды құжат нақты тапсырмаларды қамтуы
және биліктің атқарушы, заң шығарушы және сот тармақтары
басшыларының дербес жауапкершілігін көздеуі тиіс. Президент Әкімшілігі оны дайындау және кейіннен іске асыру барысын ерекше бақылауға алуға тиіс. Енді мен «Қазақстан 2050»
Стратегиясының негізгі бағыттары туралы өз пайымдауымды
алға тартқым келеді.
1. Жаңа бағыттың экономикалық саясаты – пайда алу,
инвестициялар мен бәсекеге қабілеттіліктен қайтарым алу
принципіне негізделген түгел қамтитын экономикалық прагматизм
1. Түгел қамтитын экономикалық прагматизм
Жаңа бағыт экономикалық саясатының мәні – түгел қамтитын
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экономикалық прагматизм, шын мәнінде бұл біздің бүгінгі
көзқарастарымыз бен ұстанымдарымызды түбегейлі өзгерту.
Бұл нені білдіреді?
Бірінші. Экономикалық және басқару шешімдерін түгелдей
экономикалық мақсаттылық және ұзақ мерзімді мүдделер
тұрғысында қабылдау.
Екінші. Қазақстан толыққанды бизнес-серіктестік ретінде
қатыса алатын жаңа нарықтық тауашаларды айқындау.
Экономикалық дамудың жаңа тіректерін құру.
Үшінші. Экономикалық әлеуетті арттыру мақсатында қолайлы
инвестициялық ахуал құру. Инвестициядан алынатын кірістілік
пен қайтарым.
Төртінші. Экономиканың тиімді жеке секторын құру және
мемлекеттік-жекеменшік серіктестікті дамыту. Экспортты
мемлекеттік ынталандыру.
Жаңа кадр саясаты
Жаңа экономикалық саясат табыстылығының басты шарты
кадрлар арқылы нығайтылуға тиіс. Бұл үшін біз:
Басқарушылық ресурсын жетілдіруге тиіспіз әрі бұл үшін
бізде резервтер бар.
Менеждменттің жаңа құралдарын және мемлекеттік
сектордағы корпоративтік басқарудың қағидаларын енгізу
қажет.
Мұнымен бір мезгілде халықаралық еңбек бөлінісінен
пайдалы жағын алуымыз, атап айтқанда, біздің жаңа
бағытымыздың бірқатар міндеттерін іске асыру үшін аутсорсинг бағдарламалары арқылы сыртқы кадр ресурстарын тартуымыз керек. Біз сонымен қатар ашық нарықтағы ең үздік шетел
мамандарын тартуға және оларды елімізге жұмысқа шақыруға
тиіспіз.
Кең көлемді халықаралық тәжірибесі бар әрі білімді басқару
кадрларды пайдалану екі бірдей нәтиже береді: біз өндірісіміздің
менеджментін жаңғыртумен қатар, өзіміздің отандық кадрларымызды үйретеміз. Бұл – біз үшін жаңа тәжірибе.
2050 жылға дейін кезең-кезеңмен мынадай міндеттерді шешу
принципті маңызды:
Біріншіден,
мемлекеттің
макроэкономикалық
саясаты
жаңғыртылуы тиіс.
Бюджет саясаты
Біз бюджет саясатының жаңа принциптерімен қарулануға – өз
мүмкіндіктеріміз шегінде ғана шығындануға және тапшылықты
барынша мүмкіндікте қысқартуға тиіспіз. Ұзақ мерзімде
олардың сақталуын қамтамасыз ете отырып, «қиын-қыстау»
күнге резервтер жинау қажет.
Бюджеттік-қаржылық процеске деген көзқарас жекелей
салымдарға көзқарас секілді ұқыпты да ойластырылған болуға
тиіс. Басқаша айтқанда, бірде-бір бюджеттік теңге ысырап
болмауға тиіс.
Мемлекет бюджеті ұзақ мерзімді перспектива тұрғысынан
қарағанда өнімді, мәселен, экономиканы әртараптандыру және
инфрақұрылымды дамыту секілді жалпыұлттық жобаларға
бағытталуы тиіс.
Инвестициялар үшін объектілерді олардың мақсаттылығы
және қайтарымдылығы тұрғысынан қатаң іріктеу қажет.
Ең заманауи объектілердің өзі оларды ұстап тұру үшін
шығыстарды талап етіп, бірақ кірістер әкелмейтін болса және
ел азаматтарының проблемаларын шешпейтін болса, бюджетке масыл боларын есте сақтаған жөн.
Салық саясаты
Өндіріс және жаңа технологиялар саласындағы салық салу
объектілері үшін қолайлы салық режімін енгізу қажет. Қазір
бұл жұмыс басталды. Оны жетілдіру мақсатын қоямын. Барлық
қолданыстағы салық жеңілдіктеріне ревизия жүргізіп, оларды
мейілінше тиімді ету керек.
Біз салық әкімшілігін ырықтандыру және кеден әкімшілігін
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жүйелендіру саясатын жалғастыруға тиіспіз. Салық есептілігін
жеңілдетіп әрі мейлінше азайту қажет.
Біз нарық қатысушыларын салықтан жалтару жолдарын
іздеуге емес, бәсекелестікке ынталандыруымыз қажет.
Салықтық қадағалауды прагматикалық азайту шаруашылық
субъектілерінің салық қызметімен диалогын азайтуға тиіс.
Алдағы бес жылда бәріміз онлайн-электрондық есептілік
режіміне көшуіміз керек.
2020 жылдан бастап біз салықтық несиелендіру практикасын
енгізуіміз керек. Басты міндет – кәсіпкерлердің инвестициялық
белсенділігін ынталандыру.
Жаңа салық саясаты әлеуметтік бағыт алуға тиіс. Бұл
үшін 2015 жылдан бастап ынталандыру шаралары кешенін,
соның ішінде білім беруге, өзін, өз отбасын, қызметкерлерін
медициналық сақтандыруға қаражат салатын азаматтар мен
компанияларды салықтан босату практикасын көздейтін ынталандыру кешенін әзірлеу қажет.
Осылайша, бизнес деңгейіндегі болашақ салық саясаты ішкі
өсімді ынталандыруы және сыртқы нарықтарға отандық экспортты, ал азаматтар деңгейінде олардың қорларын, жинақ
тарын және салымдарын ынталандыруға тиіс.
Ақша-кредит саясаты
Әлемдік экономикадағы қолайсыз ахуалды ескере отырып, біз инфляциядан әрбір қазақстандықтың кірістерін
қорғауды қамтамасыз ететін және экономикалық өсім үшін
лайықты деңгейін ұстап тұратын боламыз. Бұл жай ғана
макроэкономикалық мәселе емес, бұл елдің әлеуметтік
қауіпсіздігінің мәселесі. Және де бұл – 2013 жылдың өзінен бастап Ұлттық Банк пен Үкімет жұмысының басты мәселесі.
Қазақстандық банктер өз кезегінде өзінің мақсатын орындауға
және нақты экономика секторының кредиттік ресурстарға деген
қажеттілігін қамтамасыз етуге тиіс. Бұл ретте қаржылық жүйеге
бақылауды әлсіретуге болмайды, банктерді проблемалық кредиттерден тазарту және қорландыру мәселелерімен тығыз айналысу қажет.
Бұл үшін Ұлттық Банк пен Үкіметке Президент Әкімшілігінің
үйлестіруімен экономиканы қажетті ақша ресурстарымен
қамтамасыз етуге бағытталған түбегейлі ақша-кредит саяса
тының жаңа жүйесін әзірлеу қажет болады.
Мемлекеттік және сыртқы қарызды басқару саясаты
Біз елдің мемлекеттік қарызының деңгейін тұрақты бақылауда
ұстауға тиіспіз.
ІЖӨ-ге қатысты бюджет тапшылығын 2013 жылғы 2,1%-дан
2015 жылы 1,5%-ға дейін төмендету керек.
Мемлекеттік қарыз аз мөлшерлі деңгейде қалуға тиіс. Бұл
қағидатты міндет, өйткені біз әлемдік тұрақсыздық жағдайында
бюджетіміздің тұрақтылығын және ұлттық қауіпсіздігімізді тек
осылай ғана қамтамасыз ете аламыз.
Экономиканың квазимемлекеттік секторы борышының
деңгейін қатаң бақылау қажет.
Екіншіден, біздің инфрақұрылымды дамытуға деген қағидатты
түрде жаңа көзқарасымыз болуға тиіс.
Инфрақұрылым
экономикалық
өсімнің
мүмкіндіктерін
кеңейтуге тиіс.
Инфрақұрылымды екі бағытта дамыту: ұлттық экономиканы
жаһандық ортаға кіріктіру, сонымен қатар ел ішінде өңірлерге
қарай қадам жасау қажет.
Өз пайдамызды мұқият есептей отырып, Қазақстанның
шегінен тыс өндірістік көліктік-логистикалық объектілер құру
үшін, елден сыртқа шығуға назар тіктеудің маңызы зор. Біз
қазіргі түсініктерімізден арылып, өңірде және барша әлемде –
Еуропада, Азияда, Америкада, мысалы, теңізге тікелей шыға
алатын елдердің порттары, әлемнің тораптық транзиттік
нүктелеріндегі және тағы басқа, көліктік-логистикалық хабтар секілді қазіргі заманғы кәсіпорындар құруға тиіспіз. Осы

мақсатта «Жаһандық инфрақұрылымдық интеграция» арнайы
бағдарламасын әзірлеу қажет болады.
Біз өз транзиттік әлеуетімізді дамытуға тиіспіз. Бүгінде
нәтижесінде 2020 жылы Қазақстан арқылы транзиттік тасымалдау екі есеге ұлғаюы тиіс болатын бірқатар ірі жалпыұлттық
инфрақұрылымдық жобалар іске асуда. 2050 жылға қарай – бұл
цифр он есе ұлғаюға тиіс.
Осының бәрі басты мақсатқа – экспортымызды тек біздің
өніміміз бен қызметтерімізге деген ұзақ мерзімді сұраныс болатын әлемдік нарықтарға қарай жылжытуға бағынуға тиіс.
Инфрақұрылым жасау, сонымен қатар табыстылық заңына
бағынуға тиіс. Жаңа бизнестерді дамытуға және жұмыс орындарын ашуға бастайтын жерде ғана құрылыс жүргізу қажет.
Шалғай өңірлерді немесе тұрғындарының тығыздылығы
жеткілікті емес өңірлерді өмірлік маңызды және экономикалық
қажет инфрақұрылым объектілерімен қамту үшін біз
«инфрақұрылымдық орталықтар» құруға тиіспіз. Бұл үшін көлік
жүйесінің озыңқы инфрақұрылымын құруды қамтамасыз ету
қажет.
Үкіметке 2013 жылы Инфрақұрылымды дамыту жөніндегі
мемлекеттік бағдарлама әзірлеп, қабылдауды тапсырамын.
Үшіншіден, мемлекеттік активтерді басқару жүйесін жаңғырту.
Қазақстан – әлемдік ауқымда көлемі шағын экономика.
Сондықтан оны өте тиімді басқару қажет. Ел біртұтас корпорация секілді жұмыс істеуі тиіс, ал мемлекет оның өзегі болуға
тиіс.
Корпоративтік ойдың қуаты барлық процестердің біртұтас
алып қаралуында жатыр. Барлық деңгейдегі мемлекеттік
басқарушылар осындай бизнес-пайымға үйренуге тиіс.
Қайталап айтамын: елдің бюджетін жай бөліп қана қоймай,
ойлы да салмақты инвестициялау қажет.
Тиімділіктің басты өлшемі – біздің салымдарымыздан түсетін
қайтарым деңгейі. Елдің өндірістік әлеуетін қаншалықты еселей алсақ, Қазақстан халықаралық нарықта қосалқы емес,
солғұрлым тезірек әлеуетті ойыншыға айналады.
Ұлттық қор жаңа экономикалық саясатқа көшудің
«локомотиві» болуға тиіс. Ұлттық қордың қаражатын бірінші
кезекте ұзақ мерзімдік стратегиялық жобаларға бағыттау керек. 2013 жылы Ұлттық қорда қаражат жинақтау жалғасуы тиіс,
бірақ бұл қаражатты мейілінше тиімді де ойластырып пайдалану керек.
Мемлекет Үшінші индустриалдық революция нәтижесінде
пайда болатын секторларды ескере отырып, ұлттық компаниялар арқылы болашақтың экономикасын дамытуды ынталандыруы тиіс. Ұлттық индустрия біз өз елімізде өндіруге тиіс ең жаңа
композиттік материалдарды тұтынуы керек.
Мемлекет ақпараттық технологиялар саласында транзиттік
әлеуетті дамытуды ынталандыруы тиіс. 2030 жылға қарай
Қазақстан арқылы біз әлемдік ақпараттық ағындардың кем дегенде 2-3%-ын өткізуге тиіспіз. 2050 жылға қарай бұл цифр кем
дегенде екі еселенуге тиіс.
Сонымен қатар жеке компаниялардың өз қаражатын зерттеулер мен инновацияларға салуын ынталандыру керек. Мына
нәрсені баса айтқым келеді: инновацияларды енгізудің маңызы
зор, бірақ бұл басты нысана емес. Біздің жаңа технологиялар
сұранысқа ие болғанда, олар нарықта қажет болғанда ғана ел
нақты пайда алатын болады. Олай болмаған күнде инновация
– ақшаны босқа шығындау деген сөз.
Жекелеген компаниялар мен салаларды іріктеп қолдау
тәжірибесін тоқтату керек. Біз әлеуметтік-маңызды стратегиялық
функцияларды атқаратын және өзінің тиімділігін дәлелдейтін
салаларды ғана қолдауға тиіспіз.
Төртіншіден, табиғи ресурстарды басқарудың түбегейлі жаңа
жүйесін енгізу қажет.
Біз ресурстарды экономикалық өсуді, ауқымды сыртқы сая-
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си және сыртқы экономикалық уағдаластықтарды қамтамасыз
ету үшін Қазақстанның маңызды стратегиялық артықшылығы
ретінде пайдалануға тиіспіз.
Қазірдің өзінде шикізаттың жаңа қаржылық күйреу жағдайында
тұрақсыздандыруға ұшырайтын халықаралық нарықтарға
шығуын барынша жеделдету қажет. Біздің негізгі импорттаушыларымыз шикізат сатып алуды елеулі қысқартуы, ал баға күрт
төмендеуі мүмкін. Ал біздің озыңқы стратегиямыз кейіннен елге
ықтимал жаһандық дағдарыс кезеңінен аман өтуге көмектесетін
қаражатты нарықтардың тұрақсыздануы басталғанға дейін өте
тез жинақтауға мүмкіндік береді.
Технологиялық революция шикізат тұтыну құрылымын
өзгертеді. Мысалы, композиттер технологиясын және бетонның
жаңа түрлерін енгізу темір кені мен көмірдің қорларын
құнсыздандырады.

Бұл – қазіргі жоғары әлемдік сұранысты елдің мүддесіне пайдалану үшін табиғи ресурстарды өндіру мен әлемдік нарыққа
жеткізу қарқынын арттырудың тағы бір факторы.
Көмірсутегі шикізатының нарығында ірі ойыншы болып қала
отырып, біз энергияның баламалы түрлерін өндіруді дамытуға,
күн мен желдің энергиясын пайдаланатын технологияларды
белсенді енгізуге тиіспіз. Бұл үшін бізде барлық мүмкіндіктер
бар. 2050 жылға қарай елде энергияның баламалы және
жаңғыртылатын түрлерін қоса алғандағы барлық энергия
тұтынудың кем дегенде тең жартысы келуге тиіс.
***
Егер ұлтымыз шикізат ресурстарынан түсетін кірістерді 35
жылдан кейін пайдаланғысы келсе, бұған бүгіннен бастап дайындалу керек. Бізге арнайы стратегия әзірлеу – барлық ірі
корпорациялар мен концерндер тәжірибесіндей алда тұрған
барлық жылдарға барша жұмысты бөліп жоспарлау үшін
басымдықтарды, серіктестерді айқындап алу қажет.
Бұл – біздің төл тарихымыздың басты тағылымы: Қашаған
бойынша келіссөздер мен дайындықты біз осыдан 20 жыл бұрын
дерлік бастадық, ал нәтижесін тек қазір ғана алуға кірістік.
Стратегияны әзірлеудің негізгі бағыттары:
Өңірлер инвестициялар тартуға мүдделі болуы үшін жер
қойнауын пайдалануға мораторийді жою қажет.
Біз жай ғана шикізат беруден энергия ресурстарын қайта
өңдеу мен аса жаңа технологиялармен алмасу саласындағы
ынтымақтастыққа көшуге тиіспіз. 2025 жылға қарай біз өз
нарығымызды жаңа экологиялылық стандарттарына сай жанаржағармай материалдармен толықтай қамтамасыз етуге тиіспіз.
Біз инвесторларды елімізге ең заманауи өндіру және қайта
өңдеу технологияларын беру шартымен ғана тартуға тиіспіз. Біз
инвесторларға еліміздің аумағында ең жаңа өндірістер құратын
болса ғана шикізаттарымызды өндіру мен пайдалануға рұқсат
беруге тиіспіз.
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Қазақстан инвестиция үшін өңірлік тартылыс күші болуы тиіс. Біздің еліміз инвестиция үшін және технологиялар трансферті үшін Еуразиядағы ең тартымды болуға тиіс.
Мұның принципті маңызы бар. Біз инвесторларға қолда бар
артықшылықтарымызды көрсетуге тиіспіз.
Барлық өндіруші кәсіпорындар тек экологиялық зиянсыз
өндірісті енгізуге тиіс.
Құрметті отандастар!
Ұлт болашағы мен мемлекет қауіпсіздігі мүддесінде
көмірсутегі шикізатының стратегиялық «резервін» құру керек.
Стратегиялық резерв ел энергетикалық қауіпсіздігінің іргетасы
болады. Осылайша біз ықтимал экономикалық сілкіністер
жағдайына тағы бір қорғаныс шебін құрамыз.
***
Бесіншіден, бізге индустрияландырудың келесі белесінің жоспары қажет.
Екі жылдан кейін үдемелі инновациялық индустрияландыру
бағдарламасын іске асырудың бірінші бесжылдығы аяқталады.
Үкімет индустрияландыру бағдарламасының келесі белесінің
егжей-тегжейлі жоспарын әзірлеуі тиіс. Перспективалық
технологиялық бағыттарды дамытудың сценарийі қажет.
Нәтижесінде, экспорттың жалпы көлеміндегі шикізаттық емес
экспорттың үлесі 2025 жылға қарай екі есеге, ал 2040 жылға
қарай үш есеге ұлғаюы тиіс.
Бұл үшін не істеу қажет?
2050 жылға қарай Қазақстан өзінің өндірістік активтерін ең
жаңа технологиялық стандарттарға сәйкес толықтай жаңартуы
тиіс.
Бәсекеге ең қабілетті салаларда біз отандық өндірушілер
үшін жаңа нарықтық тауашалар қалыптастыру стратегиясын
белсенді әзірлеуге тиіспіз. Бұл, әсіресе, ДСҰ-ға кіру перспективаларын ескере отырып, кері индустрияландырудың ықтимал
ыдыратушы әсерлерін болдырмауға мүмкіндік береді.
Отандық тауарлар бәсекеге қабілетті болуы тиіс. 2012 жылдың
1 қаңтарынан бастап Қазақстанның, Ресей мен Беларусьтің
қатысуымен Біртұтас экономикалық кеңістік құрудың іс жүзіндегі
кезеңі басталды.
Жиынтық ІЖӨ-сі 2 трлн. АҚШ доллары болатын, 170 млн.
тұтынушыны біріктіретін осынау ауқымды нарық біздің
бизнесті бәсекеге қабілеттілікке үйретуі тиіс. Бұл ретте осынау экономикалық-интеграциялық үдерісте Қазақстан өз
егемендігінің бір мысқалын да жоғалтпайды.
Біз экспортқа бағытталған шикізаттық емес секторды
кеңейтуге негізделген жаңа өндірісті дамытуға тиіспіз.
Біз Үдемелі индустриялық-инновациялық даму мемлекеттік
бағдарламасын өнеркәсіптік қуаттарды импорттауға және технологиялар алмасуға бағыттауға тиіспіз. Бұл үшін бізге бірлескен
халықаралық компаниялар мен ел үшін пайдалы серіктестіктер
құру мен дамытудың кіші бағдарламасы қажет.
2030 жылға қарай Қазақстан ғарыш қызметтерінің әлемдік
нарығындағы өз тауашасын кеңейтіп, басталған бірқатар жобаларды қисынды аяқтауға дейін жеткізуге тиіс. Мен Астанадағы
ғарыштық аппараттар құрастыру-сынақтан өткізу кешенін,
қашықтан зондтау ғарыштық жүйесін, ғарыштық мониторинг
пен жердегі инфрақұрылымның ұлттық жүйесін және жоғары
дәлдіктегі спутниктік навигация жүйесін айтып отырмын.
Екі жетекші инновациялық кластерді – Назарбаев
Университетін және Инновациялық технологиялар паркін дамытуды жалғастыру керек. Бізге төменкөміртекті экономикаға
жедел көшу қажет.
2013 жылы «жасыл көпір» халықаралық ұйымын құруды,
сонымен қатар, Алматының маңындағы төрт серіктес қалада
Green4 жобасын іске асыруды бастауды ұсынамын.
Елдің дамудың «жасыл» жолына көшуіне Астанадағы алда
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тұрған ЭКСПО-2017 қуатты серпіліс беруі тиіс. Астанада ғылым
2. Кәсіпкерлікті – ұлттық экономиканың жетекші күшін
мен техниканың үздік әлемдік жетістіктері ұсынылатын болады. жан-жақты қолдау
Көптеген қазақстандықтар біз қол созып отырған «болашақтың
Отандық кәсіпкерлік жаңа экономикалық бағыттың қозғаушы
энергиясын» өз көзімен көре алады.
күші болып табылады.
Шағын және орта бизнестің экономикадағы үлесі 2030 жылға
***
қарай, ең аз дегенде, екі есе өсуге тиіс.
Қазір мен еліміздің Үшінші индустриялық революцияға
Біріншіден, біз адамға ол үшін мемлекет барлық проблемадайындығының шарты болып табылатын ең принципті ларын шешіп беруін күтпей, өзін бизнесте сынап көруге, елде
мәселелерді атадым.
жасалып жатқан экономикалық өзгерістерге толыққанды қаты
Алтыншыдан,
ауылшаруашылығын,
әсіресе сушыға айналуына жағдай туғызуымыз керек.
ауылшаруашылығы өніміне өсіп отырған жаһандық сұраныс
Іскерлік мәдениетінің деңгейін көтеру мен кәсіпкерлік бастажағдайында ауқымды жаңғырту қажет.
маны ынталандырудың маңызы үлкен.
Әлемдік азық-түлік нарығының көшбасшысы болу және ауыл
Ол үшін төмендегідей шаралар қажет:
шаруашылығы өндірісін арттыру үшін бізге мыналар қажет:
Шағын және орта бизнестің бірлестіктер мен кооперацияларға
Егістік алаңын ұлғайту. Мұндай мүмкіндік барлық елдерде ұмтылысын көтермелеу, оларды қолдау мен көтермелеудің
бірдей жоқ екенін атап өтемін.
жүйесін жасау.
Егістік түсімін, ең алдымен жаңа технологиялар енгізу есебінен
Жергілікті бизнес-бастамаларды көтермелеу және мейлінше
елеулі көтеру қажет.
аз, бірақ қатаң реттеу есебінен ішкі нарықты дамыту.
Біз әлемдік деңгейдегі мал шаруашылығы жемшөп базасын
Бизнеске жасанды бөгеттер тудыратын мемлекеттік
құру үшін үлкен әлеуетке иеміз.
шенеуніктер үшін жаңа, әлдеқайда қатаң жауапкершілік жүйесін
Біз экологиялылыққа баса назар аудара отырып, ұлттық енгізуді қарастыру.
бәсекеге қабілетті брендтер құруға тиіспіз. Нәтижесінде мен
Жаңа жағдайларды, соның ішінде біздің Еуразиялық
агроөнеркәсіптік кешеннің алдына – экологиялық таза өндіріс экономикалық кеңістікке қатысуымызды, алда Дүниежүзілік
саласындағы жаһандық ойыншы болу міндетін қоямын.
сауда ұйымына (ДСҰ) кіретінімізді ескере отырып, отандық
Ауылшаруашылық қайта өңдеуде және саудада фермерлік кәсіпкерлерді қолдау тетіктерін жетілдіру және олардың
пен шағын және орта бизнесті дамыту.
мүдделерін қорғау мен ілгерілету үшін қажетті барлық шараны
Бұл – өзекті міндет. Бұл арада бізге:
қабылдау.
Жер өңдеу мәдениетін өзгерту және жаңа ғылыми,
Бүгінгі күннің міндеті – ұсақ кәсіпорындар мен жеке
технологиялық, басқарушылық жетістіктерді ескере отырып, кәсіпкерлерді орта деңгейге көшіру үшін жағдай және
мал шаруашылығындағы дәстүрлерімізді жаңғыртуымыз қажет. алғышарттар қалыптастыру.
Аса ірі экспорттық нарықты меңгеру үшін біз қай азық-түліктің
Өкінішке қарай, қазіргі уақытта шағын және орта бизнеске
жаппай өндірісін басты етіп қоятынымызды айқындауымыз ке- салық салу жүйесіндегі қиғаштықтар олардың дамуы мен өсуіне
рек.
кедергі келтіруде. Сондықтан Үкімет 2013 жылдың соңына дейін
Алынған шаралардың нәтижесі 2050 жылға қарай ел ІЖӨ- заңнамаға микро, шағын, орта және ірі бизнес ұғымдарын айқын
дегі ауылшаруашылық өнімінің үлесі 5 есе артуы болуы тиіс.
жіктеуге бағытталған өзгерістер енгізсін. Бұл тұста біз шағын
2013 жылдың өзінде Үкіметке мыналарды тапсырамын:
және орта іскерлік сегменттеріне түсетін күшті ауырлатпауға
Ел агроөнеркәсіп кешенінің 2020 жылға дейінгі дамуының тиіспіз.
жаңа бағдарламасын әзірлеу.
Мен Үкіметке 2013 жылдың бірінші жартыжылдығының соңына
2020 жылға қарай ауыл шаруашылығын мемлекеттік дейін Қазақстан азаматтарының өмір-тіршілігі қауіпсіздігіне
қолдаудың көлемін 4,5 есе арттыру.
тікелей ықпал етпейтін барлық рұқсаттар мен лицензияларды
Ең жаңа агротехнологияларды қолдануға бағытталған орта қайтарып алып, оларды хабарландырумен ауыстыруды тапсыжәне ірі тауарлық ауылшаруашылық өндірістерін құру жөніндегі рамын.
заңнамалық және экономикалық ынталандырулар жүйесін
Заңнамалық негізде бизнеске ұсынатын тауар, жұмыс және
тұжырымдау.
қызмет сапасын бақылау мәселелерін өзі реттейтін жағдай
Берілгеннен кейін белгілі бір кезеңде игеру қолға алынбаған тудыру қажет. Бізге тұтынушылар үшін сот шешімдерін
жерлерге салық мөлшерлемелерін көтеруді енгізу.
қабылдаудың көпдеңгейлі жүйесін алып тастап, олардың
Жетіншіден, еліміздің су ресурстарына қатысты жаңа саясат құқығын қорғаудың жаңа жүйесін әзірлеп шығу керек.
тұжырымдау қажет.
Екіншіден, Мемлекеттік-жекеменшік әріптестігі принципіне
Ауыл шаруашылығы мұқтаждығы үшін бізге аса көп су көлемі негізделген сенімді диалог құру үшін бизнесті топтастыруды
қажет. Осыған байланысты біз:
жалғастыру керек, ол бұл жаңа стратегияны жүзеге асыруда
Басқа елдердегі, мысалы, Австралиядағы сумен қамтамасыз кең ауқымды және барлық кәсіпкерлердің тартылуы міндетін
ету проблемаларын шешудің озат тәжірибесін мұқият зерде- шешіп береді.
леп, оны біздің жағдайымызда пайдалануға тиіспіз.
Халықаралық тәжірибені талдау көрсеткендей, кәсіпкерлердің
Бізде елеулі қоры бар жерасты суларын өндіру мен үнемді палаталарға топтасуы – экономиканың тиімділігінің маңызды
пайдаланудың ең озат технологияларын енгізу қажет.
факторының бірі, осылай істелген жерлерде «мықты бизнес –
Агроөнеркәсіп секторында ылғал үнемдеу технологиясына мықты мемлекет» қағидасы іс жүзіне асты.
кешенді түрде ауысуға тиіспіз.
Үкімет «АТАМЕКЕН» Одағымен бірлесіп, Кәсіпкерлердің
Қоғамымыздағы ой-сананы түбегейлі өзгерту қажет. Біздің ұлттық палатасына міндетті мүшеліктің тұжырымдамалық
ең асыл табиғи байлығымыз – суды ысырап етуді тоқтатуымыз моделін әзірледі.
қажет.
Аталған модель кәсіби-техникалық білім, әсіресе ауылдық
2050 жылға қарай Қазақстан сумен қамтамасыз ету пробле- жерлер мен моноқалалардағы шағын бизнесті кешенді
масын түбегейлі шешуге тиіс.
сервистік қолдау, сыртқы экономикалық қызмет салаларынҮкіметке дәйектілікпен, бірінші кезеңде 2020 жылға қарай – да мемлекеттік органдардың кең өкілеттіктері мен функциятұрғындарды ауызсумен қамтамасыз ету, 2040 жылға қарай су- ларын құрылатын Кәсіпкерлердің ұлттық палатасына беруді
ару проблемасын шешетін ұзақмерзімді бағдарлама жасауды қамтамасыз етеді. Кәсіпкерлердің ұлттық палатасы Үкіметтің
тапсырамын.
сенімді және білікті серіктесіне айналады.
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Осыған байланысты Үкіметке тиісті заң жобасын әзірлеп, оны
Парламентке келесі жылдың бірінші тоқсанында енгізуді тапсырамын.
Үшіншіден, мемлекет өзінің рөлін өзгертуі тиіс. Бізге кең
ауқымды жекешелендірудің екінші толқыны қажет.
Бұл оңай қадам емес, өйткені, мемлекет пен нарық
арасындағы жауапкершілікті қайта бөлісуді білдіреді. Бірақ біз
экономикалық өсімнің жоғары қарқынын сақтау үшін соған баруымыз керек.
Жеке бизнес әрқашан және барлық жерде мемлекеттен
гөрі тиімдірек әрекет етеді. Сондықтан біз стратегиялық емес
сипаттағы кәсіпорындар мен қызметтерді жеке қолға беруге
тиіспіз. Бұл – отандық кәсіпкерлікті нығайту үшін аса маңызды
қадам.
Бұл
жолдағы
алғашқы
қадам
«Халықтық
ІРО»
бағдарламасының сәтті басталуы болды. Бұл – ең алдымен ұлттық байлықтың халықтың қолына таратылып берілуі.
«ҚазТрансОйл» компаниясы тарапынан 28 миллиард теңгені
орналастыру туралы хабарланды және қазірдің өзінде тапсырыстар ұсыныстан екі есе асып кетті.
3. Әлеуметтік саясаттың жаңа принциптері – әлеуметтік
кепілдіктер және жеке жауапкершілік
Біздің басты мақсатымыз – әлеуметтік қауіпсіздік
және азаматтарымыздың бақуаттығы. Бұл – қоғамдағы
тұрақтылықтың ең жақсы кепілі.
Біздің қоғамда уақыт сынына төтеп бере алатын жаңартылған
және әлдеқайда тиімді әлеуметтік саясатқа деген сұраныс өсіп
келеді.
Әлемдік тәжірибе көрсеткендей, әлеуметтік саясаттың мінсіз
және әмбебап үлгісі жоқ. Бұл барлық азаматтары сол әлеуметтік
жүйеге қанағаттанатындай бірде-бір қоғамның жоқтығы сияқты.
Әлеуметтік қауіпсіздік және азаматтардың бақуаттығы
мәселелерін шешу – бұл әрбір қазақстандыққа әсер ететін
қиын және өте маңызды міндет. Сондықтан бұл тұста әр қадам
мұқият ойластырылған болуы тиіс.
Мен біздер басшылыққа алуға тиіс және оларды ескере
отырып, әлеуметтік әділеттілік пен әлеуметтік қамтамасыз ету
мәселелеріне деген көзқарастарымызға түзету енгізе алатын
қағидаларды өзімнің қалай пайымдайтынымды баяндап бергім
келеді.
Әлеуметтік саясаттың жаңа қағидаттары
Біріншіден, мемлекет, әсіресе жаһандық дағдарыс
жағдайында, азаматтарға ең төменгі әлеуметтік стандарт
кепілдігін беруі тиіс.
Басты міндет – кедейшіліктің өсуіне жол бермеу.
Кедейшілік ешбір қазақстандық үшін әлеуметтік перспективаға
айналмауы керек.
Біз өз азаматтарымыз үшін экономика мен бюджеттің өсіміне
тікелей тәуелді болатын ең төменгі әлеуметтік стандарттар мен
кепілдіктер белгілеуіміз керек.
Олар мынаны қамтуға тиіс:
Ең алдымен, тұлғаның қажеттіліктері тізімін кеңейту және оған
білім беру мен денсаулық сақтау баптарын енгізу (соның ішінде,
жұмыссыздар мен еңбекке қабілетсіздер үшін оларды барынша
әлеуметтендіру мақсатында), саламатты тамақтану және саламатты өмір салты, зияткерлік және ақпараттық сұраныстарын
өтеу, т.б.
Нақты бағалар бойынша тұлғаның қажеттіліктерінің құнының
есебі (тиісінше, елдегі статистиканы жетілдіру қажет).
Экономиканың өсіміне байлаулы өмір сапасының стандарттарын кезең-кезеңмен сапалы арттыру.
Осы стандарттарды сақтау бүкіл әлеуметтік саланы
бюджеттік қаржыландыру көлемін айқындауы тиіс. Бұл
бюджеттік процестердің ашықтығын арттырады және біздер
бөлетін қаражаттың атаулылығын күшейтеді. Үкіметке тиісті
заң әзірлеуді тапсырамын.
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Екіншіден, мемлекет әлеуметтік қолдауды тек бұған мұқтаж
топтарға ғана көрсетуі тиіс.
Ол үшін не істеу керек?
Мемлекет қоғамның әлеуметтік жағдайы төмен топтарына –
зейнеткерлерге, мүгедектерге, еңбекке жарамсыздарға, науқас
балаларға және т.б. атаулы көмек үшін толық жауапкершілік
алатын болады.
Ұдайы әлеуметтік және зейнетақылық қамтамасыз ету жүйесін
жетілдіріп отыру, ананы және баланы жан-жақты қорғау қажет.
Бізде жұмыссыздарды оқыту мен қайта даярлаудың еңбек
нарығына бейімделген айқын бағдарламалары болуы керек.
Мемлекет жұмыссыздарға әлеуметтік қолдауды бұл санатқа
жататын адам жаңа мамандық игеруіп, қайта даярлықтан өтуге
бет бұрған жағдайда көрсетуі керек.
Жұмыс берушілер халықтың әлеуметтік жағдайы төмен
топтарын жұмысқа белсене тартып, оларды еңбекақымен
қамтамасыз ететіндей жағдай туғызу қажеттігі маңызды. Ең
алдымен, бұл мүмкіндігі шектеулі адамдарға қатысты. Әлемнің
дамыған елдерінде осылай жасайды. Біз олардың толыққанды
еңбек етуіне жағдай туғызуға тиіспіз. Мемлекеттік жәрдемақыны
тек шынымен нақты жұмыс істей алмайтындар ғана алуы тиіс.
Жұмысқа мүгедектерді алып, оларға жағдай жасайтын компаниялар мен корпорацияларды көтермелеу керек.
Үшіншіден, біз өңірлерді дамытуда әлеуметтік теңгерімсіздік
мәселелерін шешуге назар аударуға тиіспіз.
Қазіргі кезде бірқатар өңірлердің экономикалық баяу дамуы еңбекпен қамтудың қамтамасыз етілмеуіне алып келеді.
Халықтың кірісінің деңгейі тербеліп тұр.
(1) Ең алдымен, мемлекеттік органдардың өңірлік даму
саласындағы жұмыстарын үйлестіруді күшейту қажет.
Міндет – мемлекеттік және салалық барлық бағдарламалардың орындалуын өңірлерді дамытудың басымдыққа ие
міндеттерін шешумен үйлестіру.
Үкімет 2013 жылдың бірінші тоқсанында-ақ өңірлердегі
қажетті және болашағы бар жобалардың тізбесін анықтауы
және тарифтендіруі тиіс.
(2) Өтіп бара жатқан жылда біз моноқалаларды дамыту
бағдарламасын жүзеге асыруды бастадық. Жаңа жұмыс орындарын ашуға, әлеуметтік мәселелерді шешуге, кәсіпорындар
жұмысын жетілдіруге айтарлықтай ресурстар бағытталды.
Біз жергілікті жерлерде басқарудың сапасын арттыратын боламыз. Бұл жұмыс менің жеке бақылауымда.
Сонымен бірге, бізге өңірлерде әлеуметтік-экономикалық
жағдайларды теңестірудің тиімді жаңа тетіктері қажет.
Үкіметке облыстардың әкімдерімен бірлесіп, 2013 жылы шағын
қалаларды дамыту жөнінде бағдарлама қабылдауды тапсырамын. Бұл олардың базасында көптеген индустриялық жобалар
жасай отырып, ұзақ мерзімге арналуы керек. Олардың міндеті
– өңірлердің салаларға мамандану жүйесін құруға көмектесу,
ірі агломерациялардың индустриялық-өндірістік серіктес
қалаларына айналу, ақыр соңында, жергілікті халықтың тұрмыс
деңгейін арттырып, ауыл жастарын жұмыспен қамтамасыз ету.
(3) Бізге көші-қон мәселелерін кешенді түрде шешу бойынша ел өңірлеріндегі еңбек нарығына ықпал ететін шаралар
қабылдау қажет.
Шектес елдерден келіп жатқан көші-қон ағынына бақылауды
күшейту керек.
Перспективалық міндет ретінде біздің алдымызда шетелдік
еңбек нарықтарына көптеп кетіп қалмауы үшін отандық білікті
мамандарға қолайлы жағдай жасау міндеті тұр.
Үкімет 2013 жылы Көші-қон мәселелерін шешу жөнінде
кешенді жоспар әзірлеп, бекітуі тиіс.
Ерекше назарды шекарамен шектес аумақтарға аударған жөн.
Олардың әлеуеті әлі толық ашылған жоқ. Оларды өмір сүруге
қолайлы ете түсу қажет. Үкімет облыстардың әкімдерімен
бірлесіп, 2013 жылы шекарамен шектес аудандарды дамыту
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жөнінде қосымша шаралар кешенін әзірлеуі қажет.
Төртіншіден, біз еңбекпен қамтуды қамтамасыз ету және
еңбек төлемі саясатын жаңғыртуға тиіспіз.
(1) Әлемдік тұрақсыздықтың басты қатері – жұмыссыздықтың
өсуі. Елде жүзеге асырылып жатқан мемлекеттік те, салалық
та – барлық бағдарламалар, тек әлдебір бөліктері емес,
барлығы нақты жұмысқа орналастыруды қамтамасыз етуі тиіс.
Сондықтан Үкіметке және әкімдерге 2013 жылдың өзінде-ақ
төмендегіні іске асыруды тапсырамын:
Кәсіпкерлікті дамыту және бизнесті қолдау жөніндегі бұрын
қабылданған барлық бағдарламаларды ықпалдастыру.
Бюджеттік қаражатты жұмыссыздардың және кірісі аз
адамдардың көрсеткіші жоғары өңірлерге бөлу тетіктерін
әзірлеу.
Бұл жаңартылған бағдарламаның орындалуына жауапты ретінде мен Премьер-министрдің жеке өзі мен әкімдерді
бекітемін.
(2) Бұдан жарты жыл бұрын, «Әлеуметтік жаңғырту: Жалпыға
Ортақ Еңбек Қоғамына қарай 20 қадам» атты мақалам
жарияланған соң Кәсіподақтар және еңбектің реттелуі туралы Заң әзірлене бастады. Біздің мақсатымыз – еңбеккерлер
мүддесін ескерген кәсіпкерлік қолдауын қамтитын еңбек
қатынастарының түбірімен жаңа үлгісін жасау.
Күшіне еніп, барлық еңбеккерлердің мүддесін қорғауы үшін
бұл заңның қабылдануын жеделдету қажет.
(3) Үкіметке еңбек төлеміне және ондағы сәйкессіздіктерді
қысқартуға қатысты мүлде жаңа амалдар табу шараларын
қабылдау қажет.
***
Жаңа кезеңдегі әлеуметтік саясаттың маңызды құрамдас
бөлігі ретінде ана мен баланы қорғауды жариялаймын.
Ананы қорғау. Әйелдерге үндеу
Мемлекет үшін және менің жеке өзім үшін де ананы қорғау –
ерекше мәселе.
Қымбатты ханымдар!
Сіздер – отбасының, демек, мемлекеттің тірегісіздер.
Еліміздің болашақта қандай болатыны балаларымыздың
бойына өзіміз қандай тәрбиені сіңіретінімізге тікелей байланысты.
Ең алдымен, біз қыздарымыздың тәрбиесіне көп көңіл
бөлуіміз керек. Олар – болашақ жар, болашақ ана, шаңырақтың
шырақшылары.
Қазақстан – зайырлы мемлекет. Азаматтарды ар-ождан
бостандығымен қамтамасыз ете отырып, мемлекет, дегенмен қоғамға өз бетімен біздің дәстүріміз бен заңдарымызға
қайшы келетін әлдебір қоғамдық нормаларды тықпалайтын
әрекеттерге өте қатаң қарсы тұратын болады.
Біз Қазақстан қыздарының сапалы білім алып, жақсы
жұмысқа ие болуы және тәуелсіз болулары үшін барлық
жағдайды жасауымыз қажет.
Олар банк карточкаларына ие болуға, көлік жүргізіп, қызмет
жолын қалыптастыра алуға, заманға сай болуға, сәнденуге тиіс
және біздерде ешқашан киілмеген, салтымызға жат киімдерге
оранып-қымтанбауға тиіс. Біздің халқымыздың өз мәдениеті, өз
дәстүрі мен салты бар.
Халқымыз «Қыздың жолы жіңішке» дегенге ерекше мән беріп
айтады. Бойжеткеннің жолы, қыздың жолы – қылдай, оны үзуге
болмайды. Бойжеткен, әйел заты әрдайым біздің қоғамның
теңқұқылы мүшесі, ал ана – оның ең ардақты тұлғасы болды.
Біз әйел затына – анаға, жарға, қызға деген қапысыз құрметті
қайта оралтуға тиіспіз.
Біз ананы қорғап-қолдауымыз керек. Мені отбасында
әйелдер мен балаларға тұрмыстық зорлық-зомбылық көрсету
жайттарының көбеюі алаңдатады. Әйелді құрметтемеу деген
болмау керек. Бірден айтайын, ондай зорлық-зомбылықтың

жолы қатаң түрде кесілуі тиіс.
Мемлекет әбден асқынған жыныстық құлдыққа, әйелге тауар ретінде қарайтын көзқарасқа айрықша қатаң түрде тыйым
салуға тиіс.
Біздің елімізде толық емес отбасылар көп. Мемлекет баланы жалғыз тәрбиелеп жатқан аналарға көмектесуі керек.
Біз әйелдер үшін икемді еңбек түрлерін қалыптастырып, үйде
жұмыс жасауларына жағдай туғызуымыз керек. Заң, мемлекет
және мен біздің ханымдарымыздың жағындамыз.
Біз бұдан әрі де елімізде әйелдердің рөлі артуы үшін барлық
жағдайды жасайтын боламыз. Қазіргі замандағы қазақстандық
әйел қызмет істеуге ұмтылуы керек.
Әйелдерді мемлекеттік және қоғамдық басқару ісіне белсене
тартқан жөн, әсіресе жергілікті деңгейдегі өңірлерде. Олардың
бизнес ашып, оны жүргізуіне де қолайлы жағдай жасаған абзал.
Баланы қорғау
Бейбіт өмірдің өзінде бізде мыңдаған жетімдер бар – балалар үйлері толы. Бұл, өкінішке қарай, жалпыәлемдік үрдіс және
жаһанданудың сынағы. Бірақ біз бұл үрдіспен күресуіміз керек.
Мемлекетіміз бен қоғамымыз жетімдерді асырап алуды және
отбасы типіндегі балалар үйлері салынуын көтермелеуі қажет.
Ерлердің әйелдер мен балаларға мүлдем жауапсыз көзқарас
танытқан оқиғаларының саны өсуде. Бұл біздің дәстүрімізге,
мәдениетімізге тіптен жат.
Балалар – қоғамымыздың ең әлсіз және қорғансыз бөлігі
және олар құқықсыз болуға тиіс емес.
Елбасы ретінде мен әрбір сәбидің құқығы қорғалуын талап
ететін боламын.
Біздің топырағымызда туған кез келген сәби – қазақстандық.
Және мемлекет оны қамқорлығына алуға тиіс.
Мен ажырасуға қарсымын, жастарды отбасы құндылығы,
ажырасудың қасірет екендігі рухында тәрбиелеу керек, өйткені
оның салдарынан ең алдымен, балалар зардап шегеді. «Әкесі
қой баға білмегеннің баласы қозы баға білмейді». Бала тәрбиесі
– тек ананың емес, ата-ананың екеуінің де міндеті.
Ал болған іс болған екен, онда әке алимент төлеуге тиіс. Мемлекет жалғызбасты аналарды қолдауы және алимент төлемегені
үшін жазаны күшейтуі керек.
Бала тәрбиелеу – болашаққа ең үлкен инвестиция. Біз бұл
мәселеге осылай қарап, балаларымызға жақсы білім беруге
ұмтылуымыз керек.
Мен өскелең ұрпақтың озық білім алуы үшін мүмкіндік туғызуға
көп күш жұмсадым: «Балапан» бағдарламасы жүзеге асып,
Зияткерлік мектептер, Назарбаев Университеті, «Болашақ»
бағдарламасы жұмыс жасап жатыр. Өздеріңіз білесіздер, оған
тек дайындығы бар және дарынды балалар ғана өте алады. Баланы білім мен еңбекке дайындау – ата-ананың борышы.
«Бар жақсылық балаларға» ұраны барлық ата-ана үшін
қағидаға айналуы қажет.
Үкіметке:
Ана мен баланы қорғау, сондай-ақ отбасы және неке саласында заңнаманы түбегейлі қайта қарауды;
Ана мен балаға қарсы бағытталған қылмыс үшін, сондай-ақ
осы саладағы ең ұсақ деген заңбұзушылықтар үшін жазаны
күшейтуді;
Туу мен көп балалы болуды ынталандыру жүйесін реформалауды – жеңілдетілген салық, медициналық және әлеуметтік
қызмет, еңбек нарығында жаңа мүмкіндіктер беру және сол
сияқты материалдық және материалдық емес ынталандыруларды қамтитын шаралар кешенін әзірлеуді;
Елде жыныстық ерекшелігі бойынша кемсітушілікке жол бермеу және іс жүзінде гендерлік теңдік пен әйелдерге ерлермен
тең мүмкіндіктерді қамтамасыз етуді тапсырамын. Бұл орайда
мен сөзімді ең бірінші жұмыс берушілерге арнаймын.
Ұлт денсаулығы – біздің табысты болашағымыздың негізі
Денсаулық сақтаудың ұлттық жүйесін ұзақмерзімді жаңғырту
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ТІЛ МӘРТЕБЕСІ – ЕЛ МӘРТЕБЕСІ
аясында біз елдің барлық аумағында медициналық қызметтер
сапасының бірыңғай стандарттарын енгізуге, сондай-ақ медицина мекемелерінің материалдық-техникалық жабдықталуын
бірыңғайландыруға тиіспіз.
Негізгі басымдықтар:
Сапалы және қолжетімді медициналық қызметтер көрсетумен
қамтамасыз ету.
Аурулар түрінің барынша кең спектрін диагностикалау және
емдеумен қамтамасыз ету.
Профилактикалық медицина аурудың алдын алудағы басты құралға айналуы тиіс. Халықпен ақпараттық-түсіндірмелік
жұмыс жүргізуге баса ден қою.
«Смарт-медицина», қашықтан профилактика және емдеу, «электрондық медицина» қызметтерін енгізу. Медицина
қызметтерінің бұл жаңа түрлері біздікі сияқты аумағы үлкен, кең
байтақ елде ерекше сұранысқа ие.
Біз балаларымыздың денсаулығын қамтамасыз етуге жаңа
тәсілдер енгізу мәселесімен жұмыс жүргізуіміз қажет. Барлық
16 жасқа дейінгі балаларды медициналық қызметтің барлық
спектрімен қамту қажет деп ойлаймын. Оны ең төменгі өмір
стандарттарына заңнамалық тұрғыдан бекіту қажет. Бұл қадам
ұлт денсаулығын қамтамасыз етуде маңызды үлес болады.
Медициналық білім беру жүйесін түбірімен жақсарту.
Медициналық жоғары оқу орындары жүйесі мамандандырылған
орта деңгейдегі білім беру мекемелері желісі арқылы
нығайтылуы тиіс.
Күнделікті тәжірибе оқу процесімен барынша ықпалдастырылуы тиіс.
Медициналық
жоғары
оқу
орындары
жұмысының
тәжірибелік ғылыми-зерттеушілік бөлігіне басты маңыз беру.
Адамзаттың жаңа білімдері мен технологиялық жетістіктерін
шоғырландыратын жоғары оқу орындары болуы тиіс. Мысал
ретінде, ірі және тиімділігі жоғары медициналық орталықтар
болып саналатын АҚШ-тағы университеттік госпитальдерді
келтіруге болады. Бұл бағытта да мемлекеттік-жекеменшік
әріптестігін дамыту керек.
Жеке медицинаның дамуына жағдай жасау. Барлық дамыған
әлемде медициналық қызметтердің айтарлықтай бөлігін жеке
сектор көрсетеді. Біз жеке ауруханалар мен емханаларға
тезірек көшуге жағдай туғызуға тиіспіз.
Заңнамалық деңгейде медициналық жоғары оқу орындары мен мекемелердің халықаралық аккредитациясын өткізуді
бекіту.
Қазірге дейін ауылдағы медициналық қызметтердің сапасы
жөнінде көп сын айтылады. Ал ауыл тұрғындары бізде бүкіл
халықтың 43%-ын құрайды.
Денешынықтыру мен спорт мемлекеттің айрықша назарында болуы тиіс. Нақ сол саламатты өмір салты ұлт
денсаулығының кілті болып саналады. Алайда елде барлығы
үшін қолжетімді спорт нысандары, спорт құрал-жабдықтары
жетіспейді. Осыған байланысты Үкімет және жергілікті органдар дене шынықтыруды, бұқаралық спортты дамыту және
типтік жобадағы денешынықтыру-сауықтыру нысандары, соның
ішінде, аула нысандары құрылысы бойынша шаралар қабылдау
қажет. Бұл жұмысты келесі жылы-ақ бастау керек.
4. Білім және кәсіби машық – заманауи білім беру
жүйесінің, кадр даярлау мен қайта даярлаудың негізгі
бағдары
Бәсекеге қабілетті дамыған мемлекет болу үшін біз
сауаттылығы жоғары елге айналуымыз керек.
Қазіргі әлемде жай ғана жаппай сауаттылық жеткіліксіз болып қалғалы қашан. Біздің азаматтарымыз үнемі ең озық
жабдықтармен және ең заманауи өндірістерде жұмыс жасау
машығын меңгеруге дайын болуға тиіс.
Сондай-ақ балаларымыздың, жалпы барлық жеткіншек
ұрпақтың функционалдық сауаттылығына да зор көңіл бөлу
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қажет. Балаларымыз қазіргі заманға бейімделген болуы үшін
бұл аса маңызды.
Біздің
жұмыстарымыздың
білім
беру
саласындағы
басымдықтары
(1) Бүкіл әлемдегі сияқты, Қазақстан мектепке дейінгі білім
берудің жаңа әдістеріне көшу керек.
Сіздер білесіздер, мен басты міндеті балаларымыздың
бастапқы мүмкіндіктерін теңестіру болған «Балапан»
бағдарламасы бастамасын көтердім.
Ол жүзеге асырыла бастаған сәттен бері 3 956 жаңа
балабақша мен шағын орталықтар іске қосылды.
Туу
көрсеткішінің
жоғарылығын,
жалғасып
жатқан
демографиялық өсімді ескере келе, мен «Балапан»
бағдарламасын 2020 жылға дейін ұзартуға шешім қабылдадым.
Үкімет пен әкімдердің алдына балаларды мектепке дейінгі білім
беру және тәрбиемен 100% қамтуға қол жеткізу міндетін қоямын.
(2) «Қазақстан-2050» Жаңа бағытын ескере отырып, Үкіметке
2013 жылдан бастап халықаралық үлгідегі куәліктер беру
арқылы инженерлік білім беруді және заманауи техникалық
мамандықтар жүйесін дамытуды қамтамасыз етуді тапсырамын.
Кәсіби-техникалық және жоғары білім ең бірінші кезекте ұлттық
экономиканың мамандарға деген қазіргі және келешектегі
сұранысын барынша өтеуге бағдар ұстауы керек. Көп жағынан
бұл халықты еңбекпен қамту мәселесін шешіп береді.
Жоғары оқу орындары білім беру қызметімен шектеліп
қалмауы тиіс. Олар қолданбалы және ғылыми-зерттеушілік
бөлімшелерін құруы және дамытуы қажет.
Біз академиялық автономия кепілдігін берген жоғары оқу
орындары тек оқу бағдарламаларын жетілдірумен шектелмей,
өздерінің ғылыми-зерттеушілік қызметін де белсенді дамытуы
тиіс.
(3) Жеке бизнестің, үкіметтік емес және қайырымдылық
ұйымдарының, жеке адамдардың әлеуметтік жауапкершілігі
білім беру саласында айрықша көрінуі керек. Бұл ең бірінші кезекте лайықты білім алуда оқу ақысын өз бетінше төлей алмайтын жастарға көмек беруге қатысты.
Ол үшін қажетті шаралар:
Жоғары және орта білім беру жүйесін дамыту үшін мемлекеттікжекеменшік әріптестігі желісін құру.
Көпсатылы оқу гранттары жүйесін әзірлеу.
Бүкіл ел бойынша ғылыми-зерттеушілік және қолданбалы білім
берудің өңірлік мамандықтарды ескеретін мамандандырылған
оқу орындары жүйесін құру.
Жоғары оқу орындарындағы оқудың екінші курсынан бастап
кәсіпорындардағы міндетті өндірістік тәжірибені заңнамалық
тұрғыда бекіту.
(4) Бізге оқыту әдістемелерін жаңғырту және өңірлік мектеп
орталықтарын құра отырып, білім берудің онлайн-жүйелерін
белсене дамыту керек болады.
Біз қалайтындардың барлығы үшін қашықтан оқытуды және
онлайн режімінде оқытуды қоса, отандық білім беру жүйесіне
инновациялық әдістерді, шешімдерді және құралдарды
қарқынды енгізуге тиіспіз.
Ескірген немесе сұраныс жоқ ғылыми және білім пәндерінен
арылу, сонымен бірге, сұраныс көп және болашағы бар
бағыттарды күшейту қажет.
Орта және жоғары білім берудің оқу жоспарларының
бағыттылығы мен басымдықтарын оларға тәжірибелік
машықтарға үйрету бойынша және тәжірибелік біліктілікке ие
болу бағдарламаларын қосып, өзгерту.
Кәсіпкерлікке бағдарланған оқу бағдарламаларын, білім беру
курстары мен институттарын құру.
Инновациялық зерттеулерді дамытудың жаңа саясаты
Бүкіләлемдік тәжірибенің көрсетуінше, бүкіл инновациялық
өндірістік циклды жеке бір елде жүзеге асыруға тырысу – ве-
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лосипед ойлап шығару деген сөз. Бұл – өте қымбатқа түсетін
және әрдайым нәтижелі, жемісті бола бермейтін іс. Табысқа
жету үшін ғалымдардың талай буынының тәжірибесіне, тарихи қалыптасқан ғылыми мектептердің арнаулы ақпарат және
білімдерінің көп терребайт көлеміне негізделген дербес ғылыми
база қажет болады.
Жаңа технологиялық толқын жалына жармасып, теңдессіз
инновациялар жасау барлық елдің қолынан келе бермейді. Біз
осыны жете түсінуге тиіспіз.
Сондықтан біз өте шынайы, барынша прагматикалық стратегия құрғанымыз жөн.
Біз шығыны көп емес зерттеулер мен әзірлемелерге ден
қоюға тиіспіз.
Бізге елімізге қажетті технологиялар трансферті мен оларды
қолдану үшін мамандарды оқыту керек. ЭКСПО-2017 бұл процеске серпін беріп, бізге болашақтың энергиясын дамыту үшін
жаңа технологияларды таңдап алуға көмектесуі тиіс.
Біз – жас ұлтпыз және бұл біздің қолымыздан келеді.
Оған қоса, біз ауқымды халықаралық ғылыми-зерттеу
жобаларына әбден-ақ белсене қатыса аламыз. Бұл бізге
ғалымдарымыздың күш-жігерін шетелдік ғылыми-зерттеушілік
қоғамдастықпен стратегиялық инновациялық бағыттар бойынша ықпалдастыруға мүмкіндік береді. Біздің мақсатымыз –
жаһандық технологиялық төңкерістің бөлшегіне айналу.
Біз 2013 жылдың өзінде-ақ ғылым мен бизнестің толыққанды
кооперациясы жөнінде шаралар қабылдауға тиіспіз. Үкіметке
технология трансферті мүмкін болатын салааралық секторларды анықтауды және оларға жер қойнауын пайдаланушылар
мен ұлттық компаниялар тарапынан сұраныс тудыруды тапсырамын.
Болашағы зор ұлттық кластерлер қалыптастыру жөнінде
нақтылы Жол карталарын әзірлеу аса маңызды.
Мемлекеттік-жекеменшік әріптестігі үшін құқықтық базаны
анықтауды да тездету қажет. Міндет – мұндай әріптестіктің
бүгінгі күнгі ең озық құралдары мен тетіктерін енгізу.
Авторлық құқықтар мен патенттер мәселелерін реттейтін
заңнаманы қайта қарау. Үкімет 2014 жылдың соңына дейін
бұған дейін берілген барлық патенттер мен тіркелген авторлық
құқықтарды олардың коммерциялануының ықтималдығы
жөнінен талдаудан өткізуі қажет.
Құрметті отандастар!
Мен сөзімді, әсіресе жастарымызға арнағым келеді.
Бүгін мен жариялаған Жаңа саяси және экономикалық бағыт
сіздерге жақсы білім беруді, яғни бұдан да лайықтырақ болашақ
сыйлауды көздейді.
Мен сіздерге – жаңа буын қазақстандықтарға сенім артамын.
Сіздер Жаңа бағыттың қозғаушы күшіне айналуға тиіссіздер.
Мемлекет басшысы ретінде мен әрдайым сіздердің
оқуларыңыз бен өсіп-өнулеріңіз үшін барлық жағдайды жасауға
тырыстым. Әлемдік деңгейдегі университет, зияткерлік мектептер аштым, «Болашақ» бағдарламасын құрдым.
Қазір мемлекеттік жастар саясатының жаңа тұжырымдамасы
әзірленуде.
Мемлекет сіздердің алдарыңыздан жаңа мүмкіндіктер ашылуы үшін барлығын жасауда. Олар – сіздердің ата-аналарыңыз
тіпті ойлап та көрмеген мүмкіндіктер.
Естеріңізде болсын: сіздердің табыстарыңыз – атааналарыңыздың табысы, туғандарыңыз мен туыстарыңыздың
табысы,
отбасыларыңыздың
табысы,
барлық
отандастарыңыздың табысы, біздің Отанымыздың табысы.
5. Мемлекеттілікті одан әрі нығайту және қазақстандық
демократияны дамыту
Біздің мақсатымыз – мемлекеттік басқарудың жаңа түрін
қалыптастыру. Ол қоғамға қызмет ету мен мемлекеттілікті
нығайтудың жаңа міндеттеріне сай болуы тиіс.
Бірінші. Бізге Мемлекеттік жоспарлау және болжау жүйесін

одан әрі жетілдіре түсу керек.
Қойылатын мақсат – жоспарлар мен бағдарламалар
әзірлеуде мемлекеттік органдардың жауапкершілігін күшейту.
Осыған байланысты Үкіметке беретін тапсырмам:
Менің пайымдауымдағы Қазақстанның 2050 жылға дейінгі
Даму стратегиясын ескере отырып, жұмыста және өмірде еліміз
басшылыққа алатын стратегиялық құжаттарды қайта қарау.
Елде Мемлекеттік аудит енгізу тұжырымдамасын әзірлеп,
келесі жылы Парламентке тиісті заң жобасын енгізу. Бізге
мемлекеттік аудиттің ең озық әлемдік тәжірибесі негізінде
кешенді жүйе құру қажет.
Экономикалық стратегияларымыз жүзеге асуы үшін мемлекет дағдарыстық жағдайларды күні бұрын тиімді түрде біліп,
оларға қарсы шара қолдануы тиіс. Бұл үшін бізге дағдарысқа
қарсы әрекет етудің көпдеңгейлі жүйесін құру қажет.
Бізде ықтимал дағдарыстық жағдайларға арналған стандартты іс-әрекеттер жиынтығы болуы керек. Бұл, әсіресе өңірлер
үшін маңызды. Ол жүйені әзірлеу барысында мен айтқан барлық
қатерлерді ескеру қажет.
Екінші. Біз басқаруды орталықсыздандыруды сауатты
жүргізуіміз керек.
Орталықсыздандыру идеясының мәні – шешім қабылдау
үшін құқықтар мен қажетті ресурстарды орталықтан өңірлік
билік органдарына беру.
Біз 2013 жылы жауапкершілік пен өкілеттіктерді орталық пен
өңірлер арасында бөлу жөнінде нақты шаралар қабылдауымыз
қажет.
Жергілікті жерлердегі билік органдарының өкілеттіктері
қаржылық және кадрлық ресурстармен нығайтылатын болады.
Қоғам және азаматтар мемлекеттік шешімдер қабылдау
процесі мен олардың жүзеге асырылуына тікелей қатыстырылуы
қажет. Жергілікті басқару органдары арқылы халыққа жергілікті
маңызы бар мәселелерді өз бетімен және жауапкершілікпен
шешуіне нақты мүмкіндік беру керек.
Мен Жергілікті басқаруды дамыту тұжырымдамасын бекіттім.
Ол ауылдық, селолық деңгейде басқару сапасын арттыруға
мүмкіндік жасайды және азаматтардың жергілікті маңызы бар
мәселелерге қатысуын кеңейтеді.
Біз селолық әкімдіктерге қосымша өкілеттіктер береміз және
олардың ауылдағы ахуалға ықпалын күшейтеміз.
Бірақ, сонымен бірге, бізге қоғамдық бақылауды, жергілікті
жерлердегі ахуалға азаматтардың ықпалын күшейту керек.
Сондықтан мен мәслихат арқылы ауыл әкімдерінің сайлан
балылығын енгізу туралы шешім қабылдадым. Сайлауды біз
2013 жылдың өзінде-ақ бастаймыз.
Барлығы 2533 әкім, соның ішінде селолық округтердің,
кенттердің және аудандық маңызы бар 50 қаланың әкімі сайланатын болады.
Бұл барлық деңгейдегі әкімдердің жалпы санының 91,7%-ы!
Осылайша, біз азаматтармен тікелей жұмыс жасайтын
және мәселені жергілікті жерде шешетін барлық әкімдерді
сайланбалылықпен қамтитын боламыз.
Азаматтардың жергілікті жерлердегі өзекті мәселелерді шешуге, жергілікті билік органдарының жұмысын бақылауға белсене араласатын уақыты туды.
Үкіметке менің Әкімшілігіммен бірлесіп, қажетті заңнамалық
актілер әзірлеуді тездетуді, ал Парламентке олардың басымдық
тәртібімен қабылдануын қамтамасыз етуді тапсырамын.
Біз бүкіл әлеммен бірге өркениетті жолмен жүруге және
қоғамның одан әрі демократиялануына бағыт ұстауға тиіспіз.
Парламенттің өкілеттіктерін күшейту жөніндегі саясатымызды
жалғастыру керек.
Сонымен бірге, орталықсыздандыруға тек жергілікті деңгейде
белгілі бір өкілеттіктер беруге болатын жаңа билік органдарын
құру процесі ретінде қараудың керегі жоқ.
Орталықсыздандыру – ең алдымен мемлекеттік басқару
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жүйесінің сапалық өзгерісі, мәселелерді жергілікті деңгейде
шешу жүйесін өзгерту.
Бұл орайда орталықсыздандыру жоғарыдан төмен қарай
басқару билігінің әлсіреуіне, орындаушылық тәртіп мен
реттіліктің төмендеуіне апарып соқтырмауы тиіс. Оған жол
беруге болмайды. Жергілікті жерлерде әкімдер, Үкімет мұны
ерекше бақылауда ұстауға тиіс.
Үшінші. Алдымызда, мен бүгін жариялаған қағидаларға
сәйкес, халыққа және мемлекетке қызмет етуді барлығынан
жоғары қоятын кәсіпқой мемлекеттік аппарат қалыптастыру
міндеті тұр.
Біз мемлекеттік қызметтің кадрлық құрамын іріктеу және
кәсіби даярлықтың жетілдірілген әдістемелерін енгізу арқылы
сапалы түрде жақсартуымыз керек.
Басқарушылық шешімдер мемлекет деңгейінде төмендегідей
талаптарға сай болуы тиіс:
Тек қысқамерзімді ғана емес, ұзақмерзімді нәтижелерді де
есепке алу.
Басқарушылық шешімнің мультипликативті әсерін есепке
алу.
Адал бәсекелестік және кәсіпкерліктің еркіндігі ережелерін
қамтамасыз ету.
Мемлекеттік қызметшілердің лауазымдық міндеттерінің
екі түрлі түсіндірілуін болдырмау. Олардың қызметінің
заңнамалық тұрғыдан дәл регламенттелуі.
Жаңа талаптарды ескере отырып, біз әкімшілік
реформасының екінші кезеңін бастап кеттік.
Ең алдымен мемлекеттік аппарат реформаланатын болады. Мен мемлекеттік қызметтің жаңа жүйесі туралы Заңға
қол қойдым. Ол сыбайлас жемқорлыққа қарсы шараларды
күшейтуді, мемлекеттік қызметшілерді іріктеуде ашықтықты
арттыруды, меритократия қағидаларын енгізуді, яғни жақсы
кадрларды ілгерілетуді қамтамасыз етеді.
Біз Кадр саясаты жөніндегі ұлттық комиссия құратын боламыз. Мемлекеттік саясаттың нақты бағыттарын жүзеге асыруға
жауапты кәсіпқой басқарушылардың мүлдем жаңа санаты –
«А» корпусы құрылады.
«А» корпусына бірінші кезекте жауапты хатшылар мен облыс
әкімдерінің аппарат басшылары, комитет төрағалары, қалалар
мен аудандар әкімдері кіреді. Өзімнің Әкімшілігіме «А» корпусына үміткерлерге қойылатын біліктілік талаптары туралы
Жарлық жобасын дайындауды тапсырамын.
Бұдан былай мемлекеттік қызметші лауазымдық сатымен
кезең-кезеңмен, билік иерархиясының бір сатысынан келесісіне
өзінің машығын жетілдіре және кәсіби деңгейін арттыра отырып көтерілетін болады. Белгіленген көрсеткіштерді асыра орындағандар мен өзінің тиімділігін көрсеткендерге және
жоғары нәтижеге қол жеткізгендерге ғана ерекшелік жасалуы
керек.
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттікке 2013 жылдың
соңына дейін мемлекеттік қызметшілердің лауазымдық өсуінің
осындай мүлде жаңа тетігін енгізуді тапсырамын.
Ерекше назарды мемлекеттік қызметтер көрсетудің сапасын арттыруға аудару қажет. Міндет – мемлекеттік аппараттың
халықпен өзара қарым-қатынастарында біржақты-өктем
көзқарастардан арылып, азаматтарға мемлекеттік қызметтерді
тиімді және жедел түрде көрсетуге көшу.
Қазір Парламентке «Мемлекеттік қызмет туралы» заң жобасы енгізілді. Оны 2013 жылдың бірінші тоқсанының соңына
дейін қабылдау керек.
Біз мемлекеттік органдарды оларға тән емес функцияларды
орындаудан босатып, мемлекеттік институттардың дербестігін
сапалық тұрғыдан кеңейтуге тиіспіз. Үкімет оның орындалуын
2014 жылдан бастап жергілікті бюджет қалыптастырудың жаңа
тетігін енгізумен ұштастыруы керек.
Төртінші. Мемлекеттік аппарат бизнес-қауымдастықпен жаңа
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өзара іс-қимыл жүйесін құруы керек.
Біз бизнеске араласпауға және «бәрін қолынан жетелеп
жүрмеуге» тиіспіз. Біз бизнеске ертеңгі күнге деген сенімділік
сіңіруге тиіспіз, кәсіпкерлер өздерінің күшіне сенуге және мемлекет оларды алдамайтынын, қорғайтынын білуге тиіс. Олардан
тек адал жұмыс істеу ғана талап етіледі.
Бұл үшін біз, біріншіден, жекеменшік құқығының беріктігін іс
жүзінде қамтамасыз етуге кепілдік беруге тиіспіз деп санаймыз.
Екіншіден, шарттық міндеттемелерді қорғауға кепілдік беру керек.
Мемлекеттің міндеттемесі – азаматтарға олардың іскерлік
белсенділігін жүзеге асыруға барынша мүмкіндік беру. Ал бұл
дегеніміз – отандық бизнес үшін инфрақұрылым құрудың қамын
ойлау.
(1) Осы мақсатта жаңа 2013 жылдың өзінде ұлттық құқықтық
жүйені жаңғыртудың кезекті кезеңін бастау керек.
Заңнама тек ұлттық мүдделерді ғана қорғап қана қоймай,
қарқынды дамып отырған халықаралық құқықтық ортамен де
үйлесуге тиіс. Үкіметке жария, сондай-ақ жеке құқықтың барлық
базалық салаларында біздің құқық жүйеміздің бәсекелестігін
арттыру жөнінде жүйелі шаралар қабылдауды тапсырамын.
(2) Үкіметке 2013 жылы менің Әкімшілігіммен бірлесіп
атқаратын мынадай тапсырма беремін:
Қылмыстық және Қылмыстық-іс жүргізу заңнамаларын реформалауды бастау керек. Ілгері ізгілендіруге, оның ішінде,
экономикалық құқық бұзушылықты қылмыссыздандыруға
маңыз беру керек;
Парламентке 4 жаңа кодексті: Қылмыстық-іс жүргізу,
Қылмыстық, Қылмыстық-орындаушылық және Әкімшілік құқықбұзушылық туралы кодексті әзірлеп, енгізу керек.
Бұл өзекті заң актілерінің қабылдануы қылмыстық сот ісін
жүргізуді және, ең алдымен, қылмысқа қарсы мемлекеттің
күрес саясатын тұжырымдық тұрғыдан жаңғыртады, біздің
құқықтарымызды қазіргі сын-қатерлерге өз дәрежесінде әрекет
жасайтындай деңгейге көтереді.
Бесінші. Мемлекет тәртіпсіздікке мүлдем төзбеушілік
принципін ұстануға тиіс.
Дамыған қоғам барлық жерде тәртіп пен реттілік орнатудан,
жайлы подъезден, жинақы ауладан, таза көшеден және жарқын
жүзді адамдардан басталады.
Біз
ең
ұсақ
құқық
бұзушылықпен,
бұзақылықпен,
мәдениетсіздікпен ымыраға келмеуіміз керек, өйткені осының өзі
қоғам тыныштығын бұзады, өмірдің сапасына селкеу түсіреді.
Тәртіпсіздік пен бетімен кетушілікті сезіну одан да елеулі
қылмыстарға жол ашады.
Ұсақ құқық бұзушылыққа төзбеу ахуалы – қоғамдық тәртіпті
нығайтуға, қылмыспен күреске бастайтын маңызды қадам.
Біз құқықтық нигилизмді жеңіп, қоғамды қоғамдық тәртіпті
қорғау ісіне тартуымыз керек.
Біз әлеуметтік бүлдіргі пиғылды жұмысқа орналасу
мәселесімен байланыста қарауымыз керек. Біз қоғамдық
орындардағы бұзақылық әрекет үшін жеке іс қағазында және
резюмеде міндетті түрде көрсетілетін және жұмысқа қабылдау,
қызмет сатысы бойынша өсіру кезінде ескерілетін жаза
қолдануды енгізуіміз керек.
Мұның бәрі қоғамдық өмірдің нормасы болуға тиіс.
Алтыншы. Мемлекет пен қоғам жемқорлыққа қарсы күресетін
бір күш болуға тиіс.
Жемқорлық – жай құқық бұзушылық емес. Ол мемлекеттің
тиімділігіне деген сенімді сетінетеді және ұлттық қауіпсіздікке
төнген тікелей қатер болып саналады.
Біз түпкі мақсатымыз – жемқорлықты құбылыс ретінде жою
үшін жемқорлыққа қарсы заңнамаларды жетілдіру арқылы
жемқорлықпен күресті қатты күшейтуіміз керек.
Жетінші. Біз құқық қорғау органдары мен арнайы қызметтердің
реформасын жалғастыруға тиіспіз. Онсыз біз тәртіпсіздікке
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мүлдем төзбеуді қалыптастыру және жемқорлықты түбірімен
жою жөніндегі міндеттерді шеше алмаймыз.
(1) Соңғы үш жылда құқық қорғау органдары мен арнайы
қызметтердің бірқатар маңызды реформалары жүргізілді.
Бұл – мемлекеттікті нығайтудың маңызды қадамы. Олардың
жұмысының құқықтық базасы жақсартылды. Функциялары
нақты айқындалды. Қызметтің қайталануы жойылды. Қылмысқа
қатысты саясат ізгілендірілді.
Барлық құқықтық құрылымдардың қызметкерлері түгелдей
аттестаттаудан өткізілді. 100 мыңнан астам адамнан 12,5 мың
адам аттестаттаудан өтпей қалды және органдардан босатылды.
(2) Біз бұл жұмысты одан әрі жалғастыра береміз.
Менің Әкімшілігім мен Қауіпсіздік Кеңесіне және Үкіметке
бірлесіп атқаратын мынадай тапсырма беремін:
Құқық қорғау органдары қызметкерлерін ақшалай
қамтамасыз ету және зейнетақымен қамсыздандыру деңгейін
арттыру жөніндегі іс-қимыл жоспарын дайындау керек.
Осы 2013 жылдан бастап арнайы атақтар үшін төленетін
қосымша ақы мөлшерін әскери атақтар бойынша төленетін
жалақы деңгейіне дейін көтеруді тапсырамын.
Құқық қорғау органдарының Кадр саясаты тұжырымдамасын
әзірлеу керек.
Жоғары аттестаттау комиссиясы базасында құқық қорғау
органдарындағы кадр саясаты жөніндегі тұрақты жұмыс істейтін
құрылым құру керек.
Құқық қорғау және арнайы органдар жетекшілерінің
Президентік резервін қалыптастыру керек.
(3) Менің Әкімшілігіме, Қауіпсіздік Кеңесіне Үкіметпен бірлесіп,
ведомствоаралық жұмыс тобын құруды және 2013 жылдың
екінші тоқсанының аяғына дейін Құқық қорғау жүйесін одан әрі
жаңғырту бағдарламасының жобасын әзірлеуді тапсырамын.
(4) Құқықтық саясаттың маңызды мәселесі азаматтардың
Конституция кепілдік беретін сот арқылы қорғалу құқын жүзеге
асыруы болып табылады.
Бұл үшін сот төрелігін жүзеге асыру процесін оңайлату, оны
басы артық бюрократиялық рәсімдерден арылту керек. Жаңа
ақпараттық технологияларды белсенді енгізген жағдайда мұны
істеу қиын емес.
Сонымен бір мезгілде соттардың жұмысын жеңілдету
мақсатында дауларды соттардан тыс реттеу институттарын дамытуды жалғастырған жөн. Болмашы мәселелер бойынша дауларды шешу соттардан тыс тәртіппен жүргізілетіндей тетіктер
қарастыру қажет.
Сот билігінің беделі орындалмаған сот шешімдерінен
төмендейді. Осыған байланысты, бұл жағдайды түбегейлі
өзгерту жөніндегі шаралар қабылдануға тиіс.
(5) Шекара қызметінің ауқымды реформасын жүргізу керек.
Міндет – оның тиімділігін түбегейлі арттыру, материалдықтехникалық базасын жаңғырту.
Бұл үшін Қауіпсіздік Кеңесіне менің Әкімшілігіммен және
Үкіметпен бірлесіп, Шекара қызметін дамытудың және
мемлекеттік шекараны орта мерзімді кезеңде орнықтырудың
арнайы Кешенді жоспарын әзірлеуді тапсырамын.
6. Дәйекті және болжамды сыртқы саясат – ұлттық
мүдделерді ілгерілету мен аймақтық және жаһандық
қауіпсіздікті нығайту
Қазақстан
тәуелсіздік
жылдарында
халықаралық
процестердің тең құқықты қатысушысы болып қалыптасты
және біз қолайлы сыртқы ахуал құруға қол жеткіздік.
Біздің басымдықтарымыз өзгермейді – көршілеріміз – Ресеймен, Қытаймен, Орталық Азия елдерімен, сондай-ақ АҚШ-пен,
Еуроодақпен, Азия елдерімен серіктестікті дамыту мәселесі болып табылады.
Біз Кеден одағын және Біртұтас экономикалық кеңістікті
нығайтатын боламыз.

Біздің таяудағы мақсатымыз – Еуразиялық экономикалық
одақ құру. Осыған орай біз мәселелердің консенсус арқылы
шешілетінін нақты мәлімдейміз. Саяси егемендікке қысым
көрсетілмейді.
Сыртқы саясатымызды теңдестіру әлемдік істерде елеулі рөл
атқаратын және Қазақстан үшін практикалық қызығушылық
туғызатын барлық мемлекеттермен достық және болжамды
қарым-қатынастарды дамыту дегенді білдіреді.
Алайда халықаралық ахуал және геосаяси орта қарқынды
өзгеруде және әрқашан жақсы жағына қарай ойыса бермейді.
Солтүстік Африка мен Таяу Шығыстан Солтүстік-Шығыс
Азияға дейін тұрақсыздықтың алып белдеуі созылып жатыр.
Күштердің ара салмағы жаһандық деңгейде де, сонымен қатар
Жер шарының жекелеген аймақтарында да елеулі өзгерістерге
ұшырауда. Соған сәйкес, БҰҰ, ЕҚЫҰ, НАТО, ҰҚШҰ, ШЫҰ,
АӨСШК және басқа аймақтық қауіпсіздік тетіктерінің рөлі
арта түседі. Орталық Азияда ұлттық қауіпсіздікке төнген жаңа
қатерлер пайда болды.
Мұндай ахуалда Қазақстанның сыртқы саясаты ішкі саясаты
сияқты жаңғыртылуға тиіс.
Сыртқы саясатты жаңғыртудың басымдықтары:
Аймақтық және ұлттық қауіпсіздікті жан-жақты нығайту;
Экономикалық және сауда дипломатиясын белсенді дамыту;
Мәдени-гуманитарлық, ғылым-білім және басқа шектес
салалардағы халықаралық ынтымақтастықты арттыру;
Азаматтарымызды
құқықтық
қорғауды,
олардың
шетелдердегі жеке, отбасылық, іскерлік мүдделерін қорғауды
күшейту.
Біріншіден, ұлттық мүдделерді сыртқы саясатта ілгерілету
айрықша прагматикалық принциптерге негізделген.
Біздің міндеттеріміз: сыртқы саясатты әртараптандыру,
ұлттық экономикалық және сауда мүдделерін ілгерілету үшін
экономикалық және сауда дипломатиясын дамыту.
Екіншіден, біз әрі қарай да аймақтық қауіпсіздік үшін
өз жауапкершілігімізді сезінуге және Орталық Азияны
тұрақтандыруға өз үлесімізді қосуға тиіспіз.
Біздің міндетіміз – аймақтағы тартысты жағдайдың
алғышарттарын жоюға барынша көмектесу.
Орталық Азияны тұрақтандырудың озық тәсілі – аймақішілік
бірігу. Нақ осы жолмен біз біздің аймақтың тартыстық әлеуетін
төмендетіп, толғақты әлеуметтік-экономикалық проблемаларды шешіп, су-энергетикалық және басқа да қайшылықтардың
түйіндерін жаза аламыз. Біздің дауысымыз барлық әлемге
естіліп тұруға тиіс. Сондықтан мен Астана Экономикалық форумында өзіміз G-Global деп атаған диалогтың жаңа түрін
ұсындым.
Әлемде бірде-бір ел бастан кешіп жатқан дәуірінің қатерлерін
жалғыз өзі жеңе алмайды. Менің бастамамның мәні – әділ және
қауіпсіз әлем орнықтыру үшін баршаның күшін біріктіру.
Үшіншіден, біздің еліміз халықаралық прогрессивті бастамаларды бәрін одан әрі қолдап, жаһандық қауіпсіздікке үлесін
қоса беруі керек.
Қазақстан барлық мүдделі серіктестермен және біздің
көршілерімізбен бірге Ауғанстан мәселесін тезірек саяси реттеуге және қайта қалпына келтіруге қол жеткізетін болады.
Қазақстан ИЫҰ-ның белсенді қатысушысы бола отырып, Таяу Шығысты реттеу процесінің бейбіт сипатына шын
жүректен мүдделілік танытады. Араб-ислам әлеміндегі
халықтық толқудан босаған күш-қуаттың жасампаздық арнаға
бағытталып, аймақтың әлеуметтік-экономикалық проблемаларын шешуге қызмет етуі маңызды.
Біз озық қарқынмен Азия-Тынық мұхиты аймағының
елдерімен экономикалық тұрғыдан жақындасуға тиіспіз. Бұл
бізге тек экономикалық дивиденд беріп қана қоймайды, сыртқы
саясатымыздың теңгерімділігін де нығайта түседі.
Төртіншіден, Қазақстан өзінің қорғаныс қабілеті мен әскери
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доктринасын нығайтуға, түрлі қорғаныстық тежеу тетіктеріне
қатысуға тиіс.
Біз ұлттық қорғаныс моделін әзірлей отырып, түрлі елдермен
және ұйымдармен ынтымақтасуға тиіспіз.
Қазақстан ҰҚШҰ бойынша одақтастармен тығыз жұмыс
істейтін және жедел қимылдайтын Ұжымдық күштердің әлеуеті
мен жауынгерлік қабілетін арттыруға көмектесетін болады.
7. ЖАҢА ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ПАТРИОТИЗМ – БІЗДІҢ
КӨПҰЛТТЫ ЖӘНЕ КӨПКОНФЕССИЯЛЫ ҚОҒАМЫМЫЗ
ТАБЫСЫНЫҢ НЕГІЗІ
Біздің бұл бағыттағы басты мақсатымыз қарапайым және
түсінікті: біз қоғамдық келісімді сақтауға және нығайтуға тиіспіз.
Бұл – біздің мемлекет ретінде, қоғам ретінде, ұлт ретінде өмір
сүруіміздің айнымас шарты.
Қазақстан патриотизмінің іргетасы – барлық азаматтардың
тең құқылығы және олардың Отан намысы алдындағы жалпы
жауапкершілігі.
Биыл Лондон Олимпиадасында біздің спортшыларымыз 205
ұлттық құрама арасынан 12-орын алды.
Біздің команда көпұлтты Қазақстанның, көптеген этностардың
берік және ынтымақты шаңырағының біртұтас жасағы ретінде
сайысқа түсті.
Олимпиададағы жеңіс салтанаты халқымызды одан әрі
біріктіре түсті, патриотизмнің ұлы күшін танытты. Бұқаралық
спорт және жоғары жетістіктерге жеткізетін спорт кешенді жүйелі
тәсілді талап етеді. Тек саламатты ұлт қана бәсекелестікке
қабілетті болмақ.
Үкіметке әлемдік озық тәжірибені есепке ала отырып,
Бұқаралық спорт пен жоғары жетістікке жеткізетін спортты дамыту бағдарламасын әзірлеуді тапсырамын.
Бірінші. Жаңа қазақстандық патриотизм.
Болашаққа деген сенім болмаса, толыққанды мемлекет
құруға болмайды. Мемлекет пен азаматтың мақсаттары барлық
бағыттар бойынша сәйкес келуі өмірлік тұрғыдан маңызды.
Мемлекеттің басты міндеті де осы.
Азаматтар мемлекетке болашақ бар болса, даму үшін, жеке
және кәсіби тұрғыдан өсу үшін мүмкіндіктер болса ғана сенім
артады.
Мемлекет және халық мұны сезініп, бірлесіп жұмыс істеуге
тиіс.
Өз бойымызда және балаларымыздың бойында жаңа
қазақстандық патриотизмді тәрбиелеуіміз керек. Бұл ең алдымен елге және оның игіліктеріне деген мақтаныш сезімін
ұялатады.
Бірақ бүгінде қалыптасқан мемлекеттің жаңа даму кезеңінде
бұл түсініктің өзі жеткіліксіз. Біз бұл мәселеге прагматикалық
тұрғыдан қарауымыз керек.
Егер мемлекет әр азаматтың өмір сапасына, қауіпсіздігіне,
тең мүмкіндіктеріне және болашағына кепілдік беретін болса,
біз елімізді сүйеміз, онымен мақтанамыз.
Осындай тәсіл ғана патриотизмді және оны тәрбиелеу
мәселесіне прагматикалық және шынайы көзқарасты оятады.
2050 жылға қарай біз Қазақстанның кез келген азаматы
ертеңгі күнге, болашаққа өте сенімді болатындай саяси жүйе
құруымыз керек.
Біздің балаларымыз бен немерелеріміз сырт елден гөрі Отанында өмір сүргенді артық көретіндей, өйткені өз жерінде өзін
жақсы сезінетіндей болуға тиіс. Біздің еліміздің әрбір азаматы
өзін өз жерінің қожасы ретінде сезінуге тиіс.
Екінші. Барлық этностар азаматтары құқықтарының теңдігі.
Біз – бәріміз тең құқықты, тең мүмкіндіктерді иеленген
қазақстандықтармыз.
Жаңа қазақстандық патриотизм барлық қоғамды, барлық
этностық әркелкіліктерді біріктіруге тиіс.
Біз – көпұлтты қоғамбыз. Және де ұлтаралық қатынастар
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мәселесінде ешқандай қосарланған стандарттар болмауға тиіс.
Мемлекетте бәрі де тең болуға тиіс. Этностық немесе басқа
да белгілер бойынша жақсы немесе жаман деген болмауға тиіс.
Бұл мәселе мен үшін декларативті емес. Егер біреуге этностық
белгісі бойынша қысым жасалса, онда бүкіл қазақстандықтарға
қысым жасалды деп есептеу керек.
Ешқандай этносқа ешқандай артықшылық болмайды және
болмауға тиіс, барлығының құқықтары мен міндеттері бірдей.
Біз тең мүмкіндіктер қоғамын, бәрі заң алдында бірдей болатын қоғамды құрудамыз.
Біз ешқашан оқуға түсу, жұмысқа тұру және қызмет бабында
өсу этностық белгі арқылы шешіледі дегенді ойға да алмауға
тиіспіз.
Мен Үкімет пен әкімдердің еңбек саясатына тәртіп енгізуін
талап етемін. Жұмысқа, әсіресе жергілікті билік органдарына этностық ерекшеліктеріне қарамастан, үздіктер алынуы
керек. Өлшем біреу ғана – өте жоғары этика және кәсібилік.
Министрліктер мен әкімдіктердің барлық буындарында кадр
таңдауда байқалатын біржақтылықты түзеу керек.
Біздің қоғамымызда «артық» немесе «бөтен», «біздікі» немесе «біздікі емес» деген болмауға тиіс. Біз еліміздің бірдебір азаматын сыртта қалдыра алмаймыз. Әрбір қазақстандық
биліктің қолдайтынын және тірек екенін сезінуге тиіс.
Ұлттардың
этносаралық
келісіміне
сына
қағуға
тырысатындардың барлығы да заңмен қудаланады.
Мұнда ерекше жауапкершілік біздерге, қазақтарға артылады.
Қазақстан – біздің қасиетті мекеніміз.
Кейінгі ұрпақ осынау қастерлі өлкеде өмір сүріп, өркен жаятын болады.
Қазақ жеріне тағдырдың жазуымен алуан түрлі ұлт өкілдері
қоныс аударды.
Біз оларға құшағымызды ашып, қазақи қонақжайлылықпен
қарсы алдық.
Олар біздің елімізде өсіп-өніп, бауырларымызға айналды.
Қазір біз көпұлтты сипаты бар, біртұтас елміз.
Жаһандану дәуірі – көпұлтты мемлекеттер дәуірі.
Бұл – әлемдік үрдіс.
Еліміздің дамуына барша ұлт пен ұлыс өкілдері бірге үлес
қосты.
Ендеше, тәуелсіз қазақ елінің азаматтарын алалауға,
бауырластығын бұзуға ешкімнің хақысы жоқ.
Барлық ұлт өкілдерімен тіл табысып, тату-тәтті, бейбітшілік
пен келісімде өмір сүру – барша қазақтың басты қағидасы болуы шарт.
Өз халқын сүйетін адам, өз жұртына жақсылық тілеген жан
өзге халықтарды ашындырмайды, өз ұлтын ешкімге қарсы
қоймайды.
Біз ел иесі ретінде биік бола білсек, өзгелерге сыйлы боламыз.
Тіл туралы жауапкершілігі жоғары саясат біздің қоғамымызды
одан әрі ұйыстыра түсетін басты фактор болуға тиіс.
Біз алдағы уақытта да мемлекеттік тілді дамыту жөніндегі
кешенді шараларды жүзеге асыруды табандылықпен
жалғастыра береміз.
Кез келген тіл өзге тілмен қарым-қатынасқа түскенде ғана
өсіп, өркен жаятынын әрдайым есте сақтаған жөн.
Осы заманғы ғылыми терминологияның негізін латын тілінен
енген сөздер құраса, ақпараттық технология дамыған қазіргі
дәуірде күн сайын дерлік ағылшын тілі дүниежүзі халықтарының
тілдеріне жаңа сөздер мен ұғымдар арқылы батыл ену үстінде.
Бұл үдерістен біз де тыс қалмауымыз керек.
Қазақ тілінің осы заманның биік талабына сай, бай
терминологиялық қорын жасаған соң оны рет-ретімен, кезеңкезеңімен қоғамдық өмірдің бар саласына батыл енгізуіміз керек.
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Мемлекеттік тілмен қатар Қазақстанда тұратын барлық ұлттар
мен ұлыстардың тілін, мәдениетін және салт-дәстүрін дамытуға
барынша жағдай жасауды алдағы уақытта да жалғастыра
беретін боламыз.
Үшінші. Қазақ тілі және тілдердің үштұғырлылығы.
Жауапкершілікті тіл саясаты қазақ ұлтын біріктіруші басты
факторлардың бірі болып табылады.
(1) Қазақ тілі – біздің рухани негізіміз.
Біздің міндетіміз – оны барлық салада белсенді пайдалана отырып дамыту. Біз ұрпақтарымызға бабаларымыздың
сандаған буынының тәжірибесінен өтіп, біздің де үйлесімді
үлесімізбен толыға түсетін қазіргі тілді мұраға қалдыруға тиіспіз.
Бұл – өзін қадірлейтін әрбір адам дербес шешуге тиіс міндет.
Мемлекет өз тарапынан мемлекеттік тілдің позициясын
нығайту үшін көп жұмыс атқарып келеді. Қазақ тілін кеңінен
қолдану жөніндегі кешенді шараларды жүзеге асыруды
жалғастыру керек.
Біз 2025 жылдан бастап әліпбиімізді латын қарпіне, латын
әліпбиіне көшіруге кірісуіміз керек. Бұл – ұлт болып шешуге
тиіс принципті мәселе. Бір кезде тарих бедерінде біз мұндай
қадамды жасағанбыз.
Балаларымыздың болашағы үшін осындай шешім қабылдауға
тиіспіз және бұл әлеммен бірлесе түсуімізге, балаларымыздың
ағылшын тілі мен интернет тілін жетік игеруіне, ең бастысы –
қазақ тілін жаңғыртуға жағдай туғызады.
Біз қазақ тілін жаңғыртуды жүргізуге тиіспіз. Тілді заманға сай
үйлестіріп, терминология мәселесінен консенсус іздеу керек. Сонымен қатар әбден орныққан халықаралық және шет тілінен
енген сөздерді қазақ тіліне аудару мәселесін біржола шешу
қажет. Бұл мәселе оқшауланған қайраткерлердің ортасында
шешілмеуге тиіс. Үкімет мұны реттегені жөн.
Бүкіл әлемде бірдей қабылданған терминдер бар. Олар кез
келген тілді байытады. Біз өмірді өзіміз күрделендіре түсеміз,
түсінбестікке бой алдырып, ақыл-ойды сапырылыстырамыз,
көнерген сөздердің шырмауынан шықпаймыз. Мұндай мысалдар аз емес.
Мен қазіргі тілде жазылған кемінде жүздеген қазіргі
кітаптардың тізімін жасап, қазақ тіліне қазіргіше аударуды
ұсынамын. Бәлкім, жастар арасында конкурс жариялау керек
шығар: өздеріне не нәрсе қызықты әрі пайдалы екенін олар да
айтсын.
***
Қазақ тілін дамыту саясаты одан жерінуге, тіпті қазақтардың
өздерінің бойды аулағырақ ұстауына ықпал етпеуі керек.
Керісінше, тіл Қазақстан халқын біріктіруші болуға тиіс. Бұл үшін
тіл саясатын сауатты және дәйекті, қазақстандықтар сөйлесетін
бірде-бір тілге қысым жасамай жүргізу керек.
Сіздер біздің саясатымыз туралы – 2025 жылға қарай
қазақстандықтардың 95 пайызы қазақ тілін білуге тиіс екендігін
білесіздер.
Бұл үшін қазір барлық жағдай жасалған.
Қазірдің өзінде еліміздегі оқушылардың 60 пайыздан астамы
мемлекеттік тілде оқиды. Мемлекеттік тіл барлық мектептерде
оқытылады. Бұл – егер бала биыл мектепке барса, енді он-он
екі жылдан соң жаппай қазақша білетін қазақстандықтардың
жаңа ұрпағы қалыптасады деген сөз.
Қазақстанның болашағы – қазақ тілінде.
Қазақ тілі 2025 жылға қарай өмірдің барлық саласында
үстемдік етіп, кез келген ортада күнделікті қатынас тіліне айналады.
Осылай тәуелсіздігіміз бүкіл ұлтты ұйыстыратын ең басты
құндылығымыз – туған тіліміздің мерейін үстем ете түседі.
Тәуелсіздігін алған тұста еліміздегі қазақтың саны 6,8 миллион немесе 41% болса, қазір 11 миллионға жетіп, 65 %-дан асты.
Қазақтың саны 4 миллионға артты.

Егер әрбір қазақ ана тілінде сөйлеуге ұмтылса, тіліміз
әлдеқашан Ата Заңымыздағы мәртебесіне лайық орнын иеленер еді.
Қазақ тілі туралы айтқанда, істі алдымен өзімізден бастауымыз керектігі ұмыт қалады.
Ұлттық мүддеге қызмет ету үшін әркім өзгені емес, алдымен
өзін қамшылауы тиіс.
Тағы да қайталап айтайын: қазақ қазақпен қазақша сөйлессін.
Сонда ғана қазақ тілі барша қазақстандықтардың жаппай
қолданыс тіліне айналады.
Тілге деген көзқарас, шындап келгенде, елге деген көзқарас
екені даусыз.
Сондықтан оған бей-жай қарамайық.
Қазақ тілі жаппай қолданыс тіліне айналып, шын мәніндегі
мемлекеттік тіл мәртебесіне көтерілгенде, біз елімізді ҚАЗАҚ
МЕМЛЕКЕТІ деп атайтын боламыз.
(2) Қазір біз балаларымыз қазақ тілімен қатар орыс және
ағылшын тілдерін де белсенді меңгеру үшін жағдай жасауға
шаралар қабылдап жатырмыз.
Үштілділік мемлекеттік деңгейде ынталандырылуы керек.
Орыс тіліне және кириллицаға біз қазақ тіліне қандай
қамқорлықпен қарасақ, сондай қамқорлықпен қарауымыз керек. Орыс тілін білу – біздің ұлтымыздың тарихи артықшылығы
екені баршаға белгілі.
Дәл осы орыс тілі арқылы қазақстандықтар бірнеше ғасыр
бойы қосымша білім алып, ел ішінде де, шет жерлерде де
өз дүниетанымдары мен араласатын ортасын кеңейтіп келе
жатқанын жоққа шығармауға тиіспіз.
Біз ағылшын тілін игеруде серпіліс жасауымыз керек. Қазіргі
әлемнің осы «лингва франкасын» меңгеру біздің еліміздің әрбір
азаматына өмірдегі шексіз жаңа мүмкіндіктерді ашады.
Төртінші. Мәдениет, дәстүр және даралық.
Дәстүр мен мәдениет – ұлттың генетикалық коды.
Патшалықтың, төңкеріс дүмпуі мен тоталитаризмнің
барлық ауыртпалығы мен қиыншылықтарына қарамастан,
біздің еліміздің аумағында тұратын қазақтар және басқа да
халықтардың өкілдері өздерінің мәдени ерекшеліктерін сақтай
алды.
Тәуелсіздік жылдарында, жаһандану мен вестернденуге
қарамастан, біздің мәдени іргетасымыз беки түсті.
Қазақстан – бірегей ел. Біздің қоғамда әртүрлі мәдени элементтер бір-бірімен біріккен және бірін-бірі толықтырып тұрады,
біріне-бірі нәр беріп тұрады.
Біз өзіміздің ұлттық мәдениетіміз бен дәстүрлерімізді осы
әралуандығымен және ұлылығымен қосып қорғауымыз керек,
мәдени игілігімізді бөлшектеп болса да жинастыруымыз керек.
Бірлігі бар ел озады, бірлігі жоқ ел тозады.
Бұл – тарих заңы.
Сондықтан қазақтың бірлігі – елдігіміздің кілті, ең басты
мәселесі.
Ел бірлігі – ең асыл қасиет.
Бірлік, ынтымақ, сабырлылық пен парасаттылық ең алдымен
өзімізге – қазақтарға керек.
Қазақты ешуақытта сырттан жау алған емес.
Қазақ әлсіресе, алауыздықтан әлсіреген, күшейсе, бірліктен
күшейген.
Үйдің берекесі қабырғасының қиюымен емес, теңінің жиюымен, отбасындағы сыйластықпен, татулықпен кіреді.
Мемлекет те солай.
Қазақстанның елдігі асқан, ерлігі тасқан, кемел де келісті
елге айналуына бізден – қазақтардан артық мүдделі кім бар?!
Қазақтың ішкі тұтастығын бұзғысы келетін рушылдық,
жершілдік әңгімемен ел бірлігін бүлдіргісі келетін күштердің пайда болуы Елбасы ретінде мені алаңдатпай қоймайды.
Ондай жымысқы ниеттілердің айқайына құлақ асып, айтағына
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ілескен жан әр атаның шежіресін әспеттеп, әр жаққа тартқанын
аңдамай қалуы мүмкін.
Ру мен тайпаға бөліну – ұлттық тұтастықтан айырылудың өте
қауіпті түрі.
Қазақ шежіресінің түпкі мәнін ұмытпау керек, алып дарақтың
бұтақтары сияқты күллі рулардың түбін қуа келгенде, барлығы
бір ғана ұлы тамырға – қазақ деген ұлтқа барып тіреледі.
Қай шежірені алып қарасаңыз да, ол қазақтың бірлігін,
тұтастығын әйгілейді.
Шежіре – қазақты бөлшектейтін емес, керісінше, біріктіретін
ұғым.
Барша адамзаттың Адам атадан басталатыны сияқты, бүкіл
қазақтың шежіре атаулысы Атам қазақтан бастау алатынын
әрбір қазақ жүрегінің төрінде ұстауға тиіс.
Тек бірлесіп қана, бүкіл халықтың күш-жігерін біріктіріп қана
біз алға баса аламыз.
Бірлігі берекелі, тірлігі мерекелі, ынтымағы жарасқан елдің
ғана ырысы мен табысы мол болмақ.
Бесінші. Ұлттық интеллигенцияның рөлі.
Біз мемлекеттілігіміздің рухани мәселелер экономикалық,
материалдық мәселелерден ешбір кем бағаланбайтын даму
кезеңіне келіп отырмыз.
Рухани дамуда негізгі рөлге әрқашан интеллигенция ие.
2050 жылғы Қазақстан прогрессивті идеалдар қоғамы болуға
тиіс.
Біздің қоғамымыздың қазіргі көзқарастарының негізін дәл осы
интеллигенция беруі керек.
(1) Интеллигенция қалыптасқан мемлекет кезеңінде жаңа
жалпыұлттық құндылықтар жасауда алдыңғы қатарлы күш
болуы керек. Олар заманға сай және болашаққа құлшынысты
болуға тиіс.
Біз жастарымыз бағыт алып, бой түзеуге тиіс өз заманымыздың
жаңа қаһармандарын көрсету және жасауымыз керек.
(2) Интеллигенция менің пайымдауымдағы Қазақстан-2050
Жаңа саяси бағыты негізінде ел болашағының ментальді,
дүниетанымдық үлгісін жобалауда негізгі рөлді қолға ала алады
және алуға тиіс.
(3) Біз ұлттың тарихи санасын қалыптастыру жұмысын
жалғастыруымыз керек.
Бүкілқазақстандық бірегейлік біздің халқымыздың тарихи
санасының өзегіне айналуға тиіс.
Бүгінде кез келген этносқа жататын немесе дінді ұстанатын
қазақстандық – өз елінің тең құқықты азаматы.
Қазақ халқы және мемлекеттік тіл даму үстіндегі қазақстандық
азаматтық тұтастықтың біріктіруші ұйытқысы болып келеді.
Біз: «Мен – қазақстандықпын, өз елімде мен үшін барлық есік
ашық!» – деп айта алатын әділетті қоғам құрып жатырмыз.
Бүгінде біздің азаматтар үшін барлық есік, барлық мүмкіндік,
барлық жол ашық.
Біз көппіз және бәріміз – бір Елміз, бір халықпыз.
Өз еліне пайдасын тигізу, өз Отанының тағдырына жауапты
болу – әрбір жауапты саясаткер үшін, әрбір қазақстандық үшін парыз және абырой.
Біз бірлік пен татулық құндылықтарын қоғамның іргетасына,
қазақстандық ерекше толеранттылықтың негізіне айналдырдық.
Біз осы құндылықтарды қазақстандықтардың әрбір болашақ буынына аялай ұсынуымыз керек.
Алтыншы. ХХІ ғасырдағы Қазақстандағы дін.
Бүгінде біздің халқымыз үшін дәстүрлі емес діни және жалған
діни ағымдар мәселесі өткір тұр.
Жастарымыздың бір бөлігі өмірге осы жат жалған діни
көзқарасты көзсіз қабылдайды, өйткені, біздің қоғамның бір
бөлігінде шеттен келген жалған діни әсерлерге иммунитеті әлсіз.
Біздің Конституция сенім бостандығына кепілдік береді, бұл
– факт. Бірақ өздеріңіз білетіндей, шексіз еркіндік деген болмайды. Ол дегеніміз – хаос. Барлығы да Конституция мен заңдар
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аясында болуға тиіс.
Әркімнің таңдау құқығы бар. Діни таңдауға өте үлкен
жауапкершілікпен қарау керек, өйткені адамның өмірлік салты,
тұрмысы, көп жағдайда бүкіл өмірі соған байланысты.
Бүгінде, интернет пен жоғары технологиялар ғасырында,
ақпараттар тасқындаған заманда, «сүзгі» адамның ішінде болу
керек.
Ішкі «сүзгі» сұрақтар қойып отыруға тиіс: аналарымыз, әпкеқарындастарымыз, қыздарымыз орамалға оранып алып,
басқа халықтардың киімін кигені бізге керек пе? Бізбен бір
дастарқанда отырып тамақ ішпеуге тиіс пе? Көлік жүргізбеуі
керек пе? Мұның бәрі – басқа елдердің орныққан дәстүрлері,
біздің даламызда ондай дәстүрлер ешқашан болған емес.
Классиканы оқыңыздар, фильмдерді көріңіздер.
Біздің әйелдерде ұлттық тәкаппарлық, қалыптасқан киіну
стилі бар, оны олар ибалылықпен ұстана біледі және біз, ерлер,
әйелдердің осы қасиетін жиі теріс пайдаланамыз.
Біз мұсылманбыз, оның ішінде Әбу Ханифа мазһабын
ұстанатын сүнниттерміз.
Бабаларымыз ұстанған бұл жол ұлттық салт-дәстүрді, атаананы сыйлауға негізделген.
Ендеше, бүгінгі ұрпақ та әлемдегі ең ізгі дін – ислам дінін
қадірлей отырып, ата дәстүрін ардақтағаны абзал.
Қазір кейбір сыртқы күштер жастарымызды ислам дінінің хақ
жолынан адастырып, теріс бағытқа тартуға тырысуда.
Мұндай ұлттық табиғатымызға жат келеңсіздіктерден бойымызды аулақ салуымыз керек.
Біз мұсылман үмбетінің бір бөлігі екенімізді мақтан тұтамыз.
Ол – біздің дәстүріміз. Бірақ бізде зайырлы қоғамның
дәстүрлері де бар екенін, Қазақстан зайырлы мемлекет екенін
ұмытпауымыз керек.
Біз елдің дәстүрлері мен мәдени нормаларына сәйкес келетін
діни сана қалыптастыруымыз керек. Біз өзін-өзі ұстаудың ерекше үлгілерін алуға тиіспіз. Мен жария етіп отырған стратегия
біздің халқымызды орта ғасырларда емес, ХХІ ғасырда өмір
сүруге дайындайды.
***
Мемлекет пен азаматтар радикализмнің, экстремизмнің және
терроризмнің барлық түрлері мен бой көрсетулеріне қарсы
біртұтас шеп құруға тиіс.
Діни экстремизм қаупі ерекше алаңдаушылық тудырып отыр.
Дінбасылар да ортақ алаңдаушылық білдіруде.
Біз Жаратушыға деген кіршіксіз сенімнің агрессиялы және
қырып-жойғыш фанатизммен алмасуына жол бермеуіміз керек.
Соқыр фанатизм біздің бейбітсүйгіш халқымыздың психологиясы мен діліне мүлде жат. Ол Қазақстанның мұсылмандары
ұстанатын ханафи мазһабына қарама-қайшы.
Қазақстандағы экстремизм мен терроризмде идеялық емес,
қылмыстық негіз бар. Жалған діни көпірмеліктің артында
қоғамның негізін күл-талқан еткісі келетін қылмыстық іс-әрекет
жасырынып жатыр.
Бұл – біздің еліміздегі бейбітшілік пен тұрақтылыққа шабуыл. Бұл – біздің мемлекеттігіміз бен азаматтық кемелдігіміздің
мықтылығының сынға түсуі.
Біз діни радикализм мен экстремизмнің пайда болуын бейтараптандыру мақсатында заңдарымызды жетілдіруіміз керек. Біз
терроризмге қарсы заңдарды да жетілдіруге тиіспіз. Мемлекет
қайдан бой көтерсе де, радикализм мен экстремизмнің жолын
кесу керек.
Біз әлеуметтік, этностық және діни шиеленістер мен
қақтығыстарды еңсерудің жаңа сенімді механизмдерін жасауымыз керек. Дәстүрлі емес секталар мен күмәнді жалған діни
ағымдардың іс-әрекетін қатаң түрде тыйып отыру қажет.
Біз қоғамда, әсіресе, жастар арасында діни экстремизм профилактикасын күшейтуіміз керек.
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Әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының съезі
беретін артықшылықтарды да пайдалануымыз керек. Осы
әңгімелесу алаңының базасында діни ыңғайдағы дауларды
шешудің жаңа платформасын жасауымыз қажет.
Біз діни және этностық дауларды шешу үшін аймақтағы ыстық
нүктелерде, Үлкен Таяу Шығыс аясында, тіпті одан да ауқымды
деңгейде араағайындық жасауға дайын болуымыз керек.
Біздің мемлекетіміздің зайырлы келбеті – Қазақстанның табысты дамуының маңызды шарты.
Мұны Қазақстанның қазіргі және болашақ саясаткерлері,
барлық қазақстандықтар айқын түсінуге тиіс.
Үкіметке менің Әкімшілігіммен бірлесіп, Діни экстремизммен
және терроризммен күрес жөніндегі мемлекеттік бағдарлама
дайындауды тапсырамын.
Сөйте тұрып, мен ұлтты да сақтандырғым келеді. Экстремизммен күрес әйтеуір жазықтыны іздеп табуға айналып кетпеуге және дінмен күреске жалғасып кетпеуге тиіс.
Дін мәселелерінде ойластырылған қадам және өте
мұқияттылық қажет. Мемлекет діни бірлестіктердің ішкі ісіне
араласпауға тиіс. Біз ұят, толеранттылық және төзімділік
еркіндігі принциптерін қастер тұтуымыз керек.
Құрметті қазақстандықтар!
Менің отандастарым!
Бүгінгі Жолдауымда мен сіздердің әрқайсыларыңызға сөз арнаймын.
Ел алдында ірі мәселелер тұр. Мен біздің табысты
болатынымызға сенімдімін.
Болашақтың Қазақстанын мен қалай елестетемін?
Мен 2050 жылғы қазақстандықтар – үш тілде сөйлейтін
білімді, еркін адамдардың қоғамы екеніне толық сенімдімін.
Олар – әлемнің азаматтары. Олар саяхаттап жүреді. Олар
жаңа білім меңгеруге құштар. Олар еңбексүйгіш. Олар – өз
елінің патриоттары.
Мен 2050 жылғы Қазақстан – жалпыға ортақ еңбек қоғамы
екеніне сенімдімін. Ол – барлығы да адам игілігі үшін жасалатын, экономикасы мықты мемлекет. Білім беру саласы да,
денсаулық сақтау саласы да үздік. Бейбітшілік пен тыныштық
салтанат құрған. Азаматтары еркін және тең құқықты, ал билігі
әділ. Онда заң үстемдік етеді.
Мен біздің дұрыс бағытпен ілгерілеп бара жатқанымызға
сенемін және бізді ештеңе де түзу жолдан тайдыра алмайды.
Егер біз күшті болсақ, бізбен санасатын болады.
Егер біз таңғажайыпқа сенсек немесе басқаларға иек артсақ,
қол жеткізген жетістіктерімізді жоғалтып аламыз.
Бүгін біз ең дұрыс таңдау жасауға тиіспіз.

үшін бір болуымыз керек.
Бейбіт күндегі белестерді бағындырып, алдағы сындардан сүрінбей өтеріміз, ең алдымен, өзімізге, бірлігіміз бен
берекемізге байланысты.
Біз бәріміз бір атаның – қазақ халқының ұлымыз.
Бәріміздің де туған жеріміз біреу – ол қасиетті қазақ даласы.
Бұл дүниеде біздің бір ғана Отанымыз бар, ол – тәуелсіз
Қазақстан.
Біз болашаққа көз тігіп, тәуелсіз елімізді «Мәңгілік Ел» етуді
мұрат қылдық.
«Қазақстан-2050» Стратегиясы осынау мәңгілік жолдағы буындар бірлігінің, ұрпақтар сабақтастығының көрінісі.
Тәуелсіз елді өз қолымен құрған буыннан басталған ұлы
істерді кейінгі ұрпақтың лайықты жалғастыратынына кәміл
сенемін.
Бабалардың ерлігі, бүгінгі буынның ерен істері және жас
ұрпақтың жасампаздығы арасында сабақтастық болса ғана біз
«Мәңгілік Ел» боламыз.
Сондықтан барлық буын өкілдеріне үн қатамын!
Алдымен, алдыңғы толқын – аға буын!
Сіздердің көрегендіктеріңіз бен өмірлік тәжірибелеріңіз кейінгі
буынның ақиқат жолынан адаспай, алға басуына септігін
тигізеді.
Ортаңғы буын отандастарым!
Сіздердің еншілеріңізге алып империяның күйреп, жас,
тәуелсіз мемлекеттің түлеген кезеңі дөп келді.
Сіздердің күрделі де қиын шешімдер арқылы жинаған
өлшеусіз тәжірибелеріңіз – қиындықтардан қыңбай өтуімізге
қажетті баға жетпес қазына.
Ал кейінгі толқын жастарға айтарым: Сендер – болашаққа деген үкілі үмітіміздің тірегісіңдер.
Біздің бүгінгі атқарып жатқан қыруар шаруаларымыз тек сендер үшін жасалуда.
Сендер тәуелсіз Қазақ елінің перзенттерісіңдер.
Тәуелсіз елде туып, тәуелсіз елде тәрбие алдыңдар.
Сендердің азат ойларың мен кемел білімдерің – елімізді
қазір бізге көз жетпес алыста, қол жетпес қиянда көрінетін тың
мақсаттарға апаратын құдіретті күш.
Мен барша халқымды жарқын болашаққа жол бастайтын адамзат баласының мәңгілік құндылықтары – ерік-жігер
мен еңбексүйгіштік, мақсаткерлік қасиеттерді бойға сіңіруге
шақырамын.
Мен ХХІ ғасыр Қазақстанның «алтын ғасыры» боларына
сенемін.
Бұл бейбітшіліктің, тұрақтылық пен гүлденудің ғасыры болады.
***
Қазақстан халқы ұлы тарихтың иесі атануға лайық.
Қымбатты отандастар!
Біз көздеген мақсатымызға міндетті түрде жетеміз.
«Қазақстан 2050» Жаңа стратегиялық бағытын жүзеге асыАңсарлы азаттығымыз бен тәу етер тәуелсіздігіміз баянды
руда бізге – қазақ халқына айрықша жауапкершілік жүктеледі.
болсын!
Тағылымы мол тарихымызбен, ұлы бабалардың ұлағатты
Мәңгілік Ел болу жолындағы ұлы істеріміз жаңа дәуірлерге
өмірінен алар тәлімімізбен біз алдағы асулардан алқынбай аса- жол ашсын!
мыз.
Баршаларыңызға бақ-береке, отбасыларыңызға амандық
Үдеудің сыры – бірлікте,
тілеймін.
Жүдеудің сыры – алауыздықта.
Осыдан 3 ғасыр бұрын Аңырақайда болған ұлы шайқаста
ата-бабаларымыз бірліктің құдіреті қандай боларын өзіне де,
өзгеге де дәлелдеген.
Сын сағатта туған елге деген перзенттік парызды бәрінен биік
Астана, Ақорда, 2012 жыл
қоя білген.
Сол шайқаста төгілген қан барша қазақтың тамырында бар.
«Егемен Қазақстан»,
Бізді бір-бірімізбен біріктіретін де, бауыр ететін де бабалардың
15 желтоқсан 2012 ж.
бостандық жолында төгілген осы қаны деп білемін.
Елдік мұрат жолындағы ұлы ерлік әрқашан аталарымыздың
бойынан табылған.
Бабаларымыз тірі болу үшін бір болса, біз әрдайым ірі болу
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Латын қарпі:
ұлт болып шешуге
тиісті мәселе

Қазақстан Республикасының Президенті
– Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Қазақстан –
2050» Стратегиясы – қалыптасқан мемлекеттің жаңа
саяси бағыты» атты Қазақстан халқына жолдауында еліміздің даму жолындағы жаңа саяси бағытты
белгілеп берді. XXI ғасырдың 10 жаһандық сынқатеріне тоқталған Елбасы тарихи уақыттың аса жеделдей түсіп, әлем қарқынды түрде өзгеріп отырғанын,
адамзаттың үшінші индустриялық революция
табалдырығында тұрғандығын, технологиялық
жаңалықтардың әлемдік нарықтың құрылымы мен
қажеттіліктерін түбегейлі өзгертіп отырғанын,
дүниеде дүниетанымдық құндылықтардың ауыр
дағдарысы орын алып отырғанын айта келіп,
ұлттық дамудың 2050 жылға дейінгі жаңа саяси бағытының жобасын ұсынды. Президентіміз
2050 жылға дейін кезең-кезеңімен шешілуі
тиісті міндеттерді ашып айтты. Мемлекетіміздің
ақпараттық технологиялар саласында транзиттік
әлеуетті дамыту ісін ынталандыра отырып, әлемдік
ақпараттық ағындардың Қазақстан арқылы өтім
қабілетін еселеп арттыруы қажеттігін ескертті.
Сыртқы саясат мәселесіне тоқтала отырып, оның
дәйекті және болжамды болуы, ұлттық мүдделерді
ілгерілетуге, аймақтық және жаһандық қауіпсіздікті
нығайтуға қызмет етуі туралы ойларын ортаға салды. Біздің басымдықтарымыздың өзгермейтіндігін,
оның көршілеріміз – Ресеймен, Қытаймен, Орталық
Азия елдерімен, сондай-ақ АҚШ-пен, Еуроодақпен,
Азия елдерімен серіктестікті дамыту мәселесі болып табылатынын қадап айтты. Сыртқы саясатты жаңғыртудың басты басымдықтары қатарында
мәдени-гуманитарлық, ғылым-білім салаларындағы
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халықаралық ынтымақтастықты арттыру ісін атады. Жаңа қазақстандық патриотизм мәселесінде
«өз бойымызда және балаларымыздың бойында
жаңа қазақстандық патриотизмді тәрбиелеуіміздің
керектігіне» тоқталды. «Тіл туралы жауапкершілігі
жоғары саясат біздің қоғамымызды одан әрі
ұйыстыра түсетін басты фактор болуға тиіс» деген Елбасы мемлекеттік тілді дамыту жөніндегі
кешенді шараларды жүзеге асыруды табандылықпен
жалғастыра беретіндігімізге тоқтала отырып, сонымен қатар «осы заманғы ғылыми терминологияның
негізін латын тілінен енген сөздер құраса, ақпараттық
технология дамыған қазіргі дәуірде күн сайын
дерлік ағылшын тілі дүниежүзі халықтарының
тілдеріне жаңа сөздер мен ұғымдар арқылы батыл
ену үстінде. Бұл үдерістен біз де тыс қалмауымыз
керек» деген байлам жасады. «Қазақ тілі және
тілдердің үш тұғырлылығы» туралы бөлікте: «Біз
2025 жылдан бастап, әліпбиімізді латын қарпіне, латын әліпбиіне көшіруге кірісуіміз керек. Бұл – ұлт
болып шешуге тиіс принципті мәселе. Бір кезде
тарих бедерінде біз мұндай қадамды жасағанбыз.
Балаларымыздың болашағы үшін осындай шешім
қабылдауға тиіспіз және бұл әлеммен бірлесе
түсуімізге, балаларымыздың ағылшын тілі мен интернет тілін жетік игеруіне, ең бастысы – қазақ тілін
жаңғыртуға жағдай туғызады» деген ойларын ортаға
салды.
Елбасының жоғарыда аталған сындарлы ойтұжырымдарының бәрі де біздің сөз еткелі отырған
тақырыбымызға тікелей қатысты. Сол себепті оларды
толық келтіріп отырмыз. Тарихи уақыттың жеделдеп,
әлемнің қарқынды түрде өзгеріп бара жатқандығы,
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оған технологиялық жаңалықтардың, әсіресе
ақпараттық технологиялардың тигізіп отырған әсері,
әлемдік ақпараттық ағындардың Қазақстан арқылы
өтім қабілетін арттыру талабы, сыртқы саясатта
мәдени-гуманитарлық, ғылым-білім салаларындағы
халықаралық ынтымақтастықты арттыру талабы,
заманауи ғылыми терминологияның негізін латын
тілінен енген сөздердің құрайтыны, ақпараттық технология дәуіріндегі ағылшын тілінің рөлі, кейінгі
ұрпақтың болашағы үшін латын қарпіне көшуге
тиістігіміз анық нәрсе. Мұның «бүкіл әлеммен
бірлесе түсуімізге, балаларымыздың ағылшын тілі
мен интернет тілін жетік игеруіне, ең бастысы –
қазақ тілін жаңғыртуға» жағдай туғызатындығын
бір сәт ұмытуға болмайды. Жаңа жыл қарсаңында
отандық телеарналар өкілдеріне берген сұхбатында
Елбасы латын қарпіне көшуге дайындықтың бар
екендігін айтып, сол себепті бұл істі 2025 жылға
дейін созбауымыздың мүмкін екендігін ескертті.
Енді осы мақсатты мүмкіндігінше тездетіп жүзеге
асыру үшін не істеуіміз керек? Ең алдымен, әрине,
бұқаралық ақпарат құралдарының көмегімен жанжақты үгіт-насихат жұмыстарын жүргізген абзал
болмақ. Оны Елбасымыздың өзі бастап берді.
Екінші кезекте жазуды латын қарпіне көшіру
мәселесі бойынша тұрақты жұмыс жасайтын
мемлекеттік комиссия құрудың қажеттілігі анық
нәрсе. Ол комиссияның құрамында ірі мемлекет, қоғам қайраткерлерімен бірге білім-ғылым,
мәдениет-ақпарат, қаржы салаларының басшылары мен білікті мамандары жинақталса,
нұр үстіне нұр болар еді. Латын қарпіне көшіру
ісінің басты-басты мәселелерін (лингвистикалық,
дидактикалық, мәдени-ақпараттық, баспаханалық,
қаржылық, т.б.) айқындап алған соң, комиссия
құрамына кіретін сала мамандары арнайы мақсатта
іссапарларға шығып, осы мәселелердің латын
графикасын тұтынушы елдердегі, соның ішінде
түркі республикаларындағы шешілу тарихын
зерделеуі қажет. Сол елдерде орын алып отырған
тілдік, әлеуметтік, психологиялық, экономикалық,
саяси жағдаяттардың тиімді-тиімсіз, жағымдыжағымсыз жақтары кешенді тұрғыдан зерттелгені
жөн. 2007 жылы Қазақстан Республикасының
Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің
ұйымдастыруымен А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл
білімі институты, М.Әуезов атындағы Әдебиет және
өнер институты, Философия және саясаттану институты, Р.Сүлейменов атындағы Шығыстану институ-

ты, Ш.Уәлиханов атындағы Тарих және этнология
институты, Экономика институты, сондай-ақ Информатика және басқару институтының қатысуымен
Түркия, Әзірбайжан, Өзбекстан елдерінің латын қарпіне көшу тәжірибесін кешенді зерттеу
қолға алынған еді. Енді осы мәселе түпкілікті
қарастырылып, әсіресе 2007 жылдан бергі бес жыл
ішінде болған өзгерістерге терең ғылыми талдаулар
жасалғаны абзал. Ерекше жауапты істердің бірі –
латын негізді әліпбидің ұлттық стандартын жасау.
Қазақ жазуын латын қарпіне көшірудің жекелеген жобаларын өзара салыстырып, өзге тілдердегі
әліпбилермен салыстыру жолымен, олардың заманауи компьютерлік ақпараттық технологиялардың талаптарына сәйкесімділігін тексеру, дидактикалық,
эстетикалық, т.т. ғылыми-практикалық талаптар
тұрғысынан қолайлылығын сынақтан өткізу жолымен, әліпбидің ең тиімді құрамы анықталып, стандарты жасалады. Латын негізді әліпбидің ұлттық
стандарты жасалғаннан кейін, ол мемлекеттік
деңгейде бекітіледі. Ғаламторда орналастырылады. Стандартталған әліпби мен оның құрамына
кіретін қаріптердің ерекшеліктері ескеріле отырып, жаңа жазудың тұжырымдамасы дайындалады. Тұжырымдаманы даярлау ісінде осы мәселе
бойынша 2007 жылы жүргізілген ғылыми зерттемелер нәтижесінде жарық көрген «Латын графикасы негізіндегі қазақ әліпбиі: тарихы, тағылымы
және болашағы» атты жинақта келтірілген
тұжырымдардың ескерілгені жөн болар еді деп ойлаймыз. Ең үлкен жұмыс – жазуды латын қарпіне
көшірудің мемлекеттік бағдарламасын жасау екені
белгілі. Ол іс те абыроймен атқарылады деген
сенімдеміз.
Сонымен қазақ жазуын латын қарпіне көшірудің
жобалары қандай?
Бүгінгі таңда жүзден астам жобаның ұсынылғаны
белгілі болып отыр. Осы жобаларды принциптік
тұрғыдан жүйелейтін болсақ, үш-төрт нұсқаның
негізгі болып табылатынын байқау қиын емес.
Бірінші нұсқа – төл дыбыстарымызды бейнелейтін
қаріптерден құралған таза ұлттық дәстүрлі әліпби
нұсқасы. Әрине, бұл нұсқаның да түрлі варианттары
бар. Олар жекелеген қаріптердің бейнеленуіне байланысты ерекшеленеді. Профессор Ә.Жүнісбектің
сөзімен айтқанда, «әлеми жазудың тәжірибесіне
қарасақ, ешбір мемлекет, ешбір халық кірме дыбыс
үшін арнайы таңба ойлап таппайды немесе сол кірме
дыбыстың төркін таңбасын алмайды. Таңбаны сол
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өзінің төл әліпбиінің ішінен қарастырады. Кірме
дыбысқа сол дыбыстың төркін таңбасын қоса алу деген бұрынғы кеңес түркі республикаларында (оның
қақ төрінде өзіміз бармыз) ғана болды». Бұл нұсқаны
қолдаушылар кірме дыбыстардың таңбалануын
қосалқы ережеде көрсетуді жөн санайды, «ұлттық
әліпби ұлт сөздерін жазуға арналып жасалуы керек»
деген көзқарасты ұстанады.
Екінші нұсқа – қазіргі кезеңдегі қазақ тілінің төл
дыбыстарын бейнелейтін қаріптермен бірге негізгі
латындық тізбеге кіретін, сондай-ақ араб, парсы,
түркі тілдеріне ортақ сөздік қордағы сөздерде жиі
қолданылатын, ескі қазақ жазба тілінде қолданыста
болған екі-үш қаріпті (f, v, h) қамтитын, ішінара
ымыраластырылған әліпби түрі.
Үшінші нұсқа – төл дыбыстарымызды бейнелейтін
қаріптермен бірге бұл құрамға енбей қалған кірме
қаріптердің біразын қамтитын, мүмкіндігінше
толық ымыраластырылған әліпби түрі. Осы кезге
дейін пайдаланылып отырған кирил негізді қазақ
жазуы осы айтылып отырған мүмкіндігінше толық
ымыраластырылған әліпби түріне жататын еді. Сол
сияқты, бұл нұсқада да латын әліпбиінің негізгі
құрамында бар қаріптер мүмкіндігінше толық алынады.
Төртінші нұсқа – соңғы жылдары Түркі кеңесі
ұсынған ортақ түркілік әліпби жобасы.
Аталған нұсқалардың қай түрінің негізге
алынғаны жөн? Ең алдымен ойға келетіні – қазіргі
төл дыбыстарымызды бейнелейтін дәстүрлі әліпби
нұсқасы. «Ұлттық жазудың әліпбиі ұлттық тілдегі
дыбыстардың құрамын бейнелеуі керек» деген
тұжырым біздің қай-қайсысымыздың да көкейімізге
қонады. Қазақ тіл білімінің, оның фонетика
саласының көрнекті маманы, белгілі түркітанушы
ғалым профессор Ә.Жүнісбек ұсынып отырған
әліпби жобасы осы «Ана тілі» газетінің бетінде
жарияланған болатын. Сондықтан оқырман қауым
таза ұлттық әліпби жобасының жай-жапсарымен таныс деп ойлаймыз.
Екінші кезекте ойға келетіні – Түркі кеңесі ұсынып
отырған жоба. Жалпытүркілік бірегейлікке, толық
егемендікке ұмтылу – түркі халықтарының ежелден
армандаған асыл мұраты. Өткен тарихқа назар аударар болсақ, түркі сөзінің құдіретін танытқан, түркі
тілдерінің тазалығы үшін күрескен, түркі тілдерінің
әлемдік деңгейде жұмсалып жүрген өзге тілдерден
еш кемістігі жоқ екендігін дәлелдеген азаматтардың,
жалпытүркілік деңгейдегі ірі тұлғалардың болғанын
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байқаймыз. Солардың ішінде біртуар бірегей
тұлғалар ретінде Махмұт Қашқари мен Әлішер
Науаиді ерекше атау қажет. М.Қашқари араб және
түркі тілдерін бірге жегілген, бір-бірінен кемістігі
жоқ, бір-біріне тең пар атқа балай отырып, түркі
тілдерін әлемдік деңгейде қолданысқа шығарудың
қажеттігін дәлелдейді. Кейбір түркі тайпалары тілінде сөз арасында парсылық элементтердің
ұшырасуын сынай отырып, қай тілдегі қандай
элементтердің парсы негізді екендігін көрсетіп отырады. Тіл тазалығы үшін күрес жүргізеді. Одан
бергі кезеңде Әлішер Науаи да түркі тілдерінің
ортағасырлық парсыдан еш кемістігі жоқ екендігін
дәлелдеп, тіл тазалығы үшін күрес жүргізіп, түркілік
пен парсылық қолданымдардың басын ашып,
айқындап, ара-жігін ажыратып отырды. Түркі
тілдерінің, түркі поэзиясының сәні мен сәулетін
айғақтап, «түркі тілім», «түркілерім» деп ұрандап
өтті. М.Қашқари туындысын ортағасырлық түркі
тілінің бас сөздігі ретінде қабылдайтын болсақ,
Ә.Науаи шығармаларының шағатайша түркінің
негізін құрағаны мәлім. Қазіргі заман қайраткерлері
арасынан Мұстафа Кемал Ататүріктің түркі тілдері
туралы айтқан сөзі «Түрікше сөздік» атаулының
ішкі мұқаба беттерінде беріліп келеді. Ататүрік 1930
жылы «Ұлттық сана-сезім мен тіл арасындағы байланыс өте күшті. Тілдің жалпыұлттық және бай болуы ұлттық сана-сезімнің табиғатындағы ең басты,
әсерлі, көңіл толқытарлық жағдай. Түрік тілі – әлем
тілдерінің ішіндегі ең бай тілдердің бірі. Сәйкесінше,
бұл тілдің кеңінен қолданым табуы қажет. Елі мен
жерін, биік егемендігін сақтауды білген Түрік ұлты
өзінің тілін де өзге тілдердің қамытынан құтқаруы
керек» деген-ді. Өзге тілдің қамытынан құтылудың
бір жолы – төл дыбыстарды бейнелейтін ұлттық
әліпби жасау болып табылады. Сондықтан түркі
халықтарының өзара тілдік қарым-қатынастары
үшін бұл әліпбидің маңыздылығы дау тудырмайды.
Әлекең де (Ә.Жүнісбек) осы мәселені ескеріп отыр.
Ортақ түркілік әліпбидің жаңа жобасының пайда болғанына ерекше ризалығымызды білдіреміз.
Бұл жоба түркіаралық қарым-қатынаста айрықша
маңызды рөл атқаратын болады. Ортақ әліпби осы
мақсат үшін, түркі әлеміндегі өзара түсіністікті
сақтап, оны әрі қарай дамыту мақсаты үшін жасалып отыр.
Төменде ортақ түркілік әліпби жобасы беріліп
отыр. Жоба профессор Ә.Жүнісбектің «Деловой Казахстан» газетінде (№50, 28 желтоқсан) жарияланған
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«К вопросу об алфавите казахского языка» атты Бүкіл ортағасырлық жәдігерліктердің жазба
мақаласынан алынды.
нұсқаларында осындай жағдай байқалады. Қазіргі

i
Бұл – түркі елдерінің жазуларындағы ортақ
таңбалар алынып, сондай-ақ жекелеген түркі
тілдерінде бар ерекше таңбалар ескерілген, түркі
әлеміне арналып ымыраластырылған әліпби жобасы. Ұзақ жылдар бойы, сан ұрпаққа қызмет жасау мақсатында жасалып отырған жоба. Жоғарыда
айтылғандай, ортақ түркілік әліпби түркі елдерінің
арасындағы тілдік қатынастарда, ортақ ғылыми,
мәдени басылымдар шығаруда, т.б. осылар
тәрізді мақсаттарда қолданылуы мүмкін. Алайда біріншіден, бұл «бәріміз де өз әліпбилерімізді
тастайық, осы әліпбиге бүгін дереу көшіп алайық»
дегенді білдірмейді. Яғни бұл әліпби түркі
халықтарын олардың төл әліпбилерінен айыруды мақсұт тұтпайды. Уақыты келгенше, ең тиімді
әліпби жасалғанша әркім өз әліпбиінде қала
береді. Осы мәселені естен шығармағанымыз абзал.
Бұлай деуіміздің себебі бар. Бір мысал келтірейік.
Ортақ түркілік әліпбидегі ә қарпі түркі тілдерінің
бірқатарында кеңінен қолданылады. Әсіресе
әзірбайжан тілінде. Сондықтан оларға өте қолайлы.
Қазақ тілі үшін де қолайлы екені даусыз. Алайда
латын графикасын пайдаланатын тілдер тізбесіне
көз салсақ, бұл таңбаның әзірбайжан мен шешен
тілдерінде ғана ұшырасатыны байқалады. Яғни латын графикасында өте сирек қолданылатын таңба.
Керісінше, а қарпінің варианттары өте көп. Бұл
«модаға» байланысты жағдай емес. Графикалық
тұрғыдан туыстас а қарпінен алыстап кетпеудің
жолы. Яғни заңдылық. Бұл – мәселенің бір жағы.
Оның екінші жағы да бар. Түрік тілінде атамзаманнан бері ә қарпінің орнына е қарпі қолданылады.

түріктердің ауызекі тілінде де ә дыбысы болғанмен,
оның орнына е жазылады. Дыбыс тілде болғанмен,
жазуда жоқ. Түріктердің жазба тілінде осы заңдылық
сақталады. Түріктер осылайша ә-нің орнына е
қолдана береді. Әліпбидегі ә қарпі өзге түркі тілдері
үшін беріліп отыр. Ал түріктер «біз де өзге түркі
тілдеріне жақындайық, жазуда е қарпімен жазылып жүрген ә дыбысы бар сөздерді ә-мен жазайық»
десе ше? Онда не болады? Бәрі өзгереді! Бір қаріп
бәрін өзгертеді! Тілдік жүйе бұзылады. Сондықтан
осы жерде байқалып отырғандай, бір ғана қаріпті
өзгертудің өзі оңай шаруа емес.
Екіншіден, осы әліпбидегі қаріптер құрамына v, f,
h қаріптерін қосу қажет сияқты. Себебі біріншіден, в
– қазіргі кезеңде жалпы саны жүз миллионнан асып,
жүз елу миллионға бара жатқан оғыздардың тілінде
ежелден бар дыбыс. Екіншіден, түркі халықтарының
бірнеше мыңжылдықтарға созылатын тарихи жолында түрлі мәдениет, өркениеттің араласуынан
немесе жақын қатынасқа түсуінен болған, соның
нәтижесінде пайда болған ортақ құндылықтар бар.
Ежелгі замандардан бері араб, парсы, түркі елдерінің
мәдениеті қоян-қолтық араласты. Орта ғасырлардағы
арабы-парсы-түркілік ислам мәдениетіне, әсіресе
оның асыл жауһар поэзиясына тең келер не бар?!
Мәдени, діни негізде ұйысқан ортақ әлемге кіретін
араб, парсы, түркі тілдеріне ортақ сөздер жеке
тілдердегі сөз қорының басым бөлігіне айналды.
Мұндай жағдай түркі жұртының көпшілік бөлігін
құрайтын түрік, әзірбайжан, өзбек халықтарының
тілдерінде айқын байқалады. Ежелден бері келе
жатқан ортақ сөздік қорда ф, х қаріптерімен жазы-
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латын сөздер ерекше мол ұшырасады. Олар өте көп. «Қазақ графикасы негізіндегі қазақ әліпбиі: таБұлар кірме ме, әлде байырғы түркілерде бұрыннан рихы, тағылымы және болашағы» атты еңбекте
бар дыбыс па? Кірме болса, сонау бағзы замандарда А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты

латынша

кімнен кімге кірді? Бұлардың кірмелігін әлі дәлелдеу
керек. Тіпті кірме болғанның өзінде бағзы заманнан бері келе жатқан, «туыстасып», «бауырласып»
кеткен кірмелер екендігі айқын. Біздің қазақтың
ескі жазба әдебиет тілінде де, «кітәби тілде», араб
графикалы тарихи мұраларымызда ескі түркіден,
ортағасырлық түркіден бері келе жатқан в, ф, х дыбыстары таңбаланып келді. Сондықтан олардан
біз де бастарта алмаймыз. Олар да қазағымыздың
ұлттық мәдениет сарайының кірпіштері болып табылады.
Латын қарпіне көшу мәселесі бойынша мақала
жазып отырғандықтан, тікелей фонологияның,
грамматологияның маманы болмасам да, ұлттық
әліпби құрамы жөнінде өз ұсынысымды білдіруім
қажет секілді. Бұл, әрине, 2007 жылы жарық көрген
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ұсынған жобаларды қолдайтындығымды білдіреді.
Жоғарыда сөз болғандай, ф, в, х қаріптері –
қазіргі қазақ тілі үшін бөгде, жат, тілімізге кейінгі
кезде батыс тілдері арқылы енген кірмелер тәрізді
көрінгенмен, шындығында ежелгі мәдениетіміздің
алтын қорына кіретін қаріптер екенін байқадық.
Қазіргі кезде кірме тәрізді көрініп отырғаны
үшін ғана оларды тізбенің ең соңында бердік. Ана
тіліміздегі, сондай-ақ өзге тілдердегі сөздердің
құрамында кездесетін құрама, тіркесті дыбыстарды
таңбалайтын құранды қаріптердің бәрі де қосымша
емле-ережеде беріледі.

Мырзаберген Малбақұлы,

Филология ғылымдарының докторы, профессор,
А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі
институтының директоры
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АНА ТІЛІМ - АЙБАРЫМ

Біртұтас

ұлттың
ұйытқысы –

қазақ тілі
25 сәуір күні Астанада Елбасы Нұрсұлтан
Назарбаевтың төрағалық етуімен Қазақстан
халқы ассамблеясының ХХ сессиясы өтті.
«Қазақстан-2050»: бір халық – бір ел – бір
тағдыр» тақырыбы аясында өткізілген жиынға
Ассамблея мүшелері, Парламент депутаттары,
Үкімет мүшелері, саяси партиялар мен діни
конфессиялар, шығармашылық және ғылыми
сала өкілдері қатысты. Мерейтойлық сессияда
сөйлеген сөзінде Елбасы тіл тағдыры туралы
тереңнен ой қозғады.
«Тіл бар жерде халық бар. Тіл бар жерде, оның
мәдениеті бар. Тіл жоқ болса, оның бәрі жойылады. Енді жүздеген этностар бір ұлтқа айналуы
үшін оны біріктіруші материал керек. Бүгінде
ұлттың басын біріктіретін фактор – қазақ тілі,
мемлекеттің тілі»,– деді Елбасы.
Бұдан әрі сөзін жалғай түскен Президент
Н.Назарбаев Ассамблеяның ұлт біртұтастығын
қалыптастыру жолында маңызды институтқа
айналғанын атап өтті. Этносаралық татулық
қоғамымыздағы бірліктің басты ұстынына айналды. Осыдан он сегіз жыл бұрын құрылған
Ассамблея Президенттің сөзімен айтқанда,
бүгінде кәмелеттік жасқа толды. Екі жылдан соң Ассамблеяға 20 жыл толмақ. Бұл
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ұйым да көптеген өзгерістерді бастан өткерді.
«Қазақстан халықтарының ассамблеясы» болып өзгертіп, ұлтты біріктірудің алғышартын
қалыптастырды. Тоғыз бірдей өкілін Парламентке депутаттыққа сайлап, билік жүйесіне
араласатын саяси құрылымға айналды.
Ассамблеяның тақырыбына орай Елбасы:
«Кезінде тағдырдың жазуымен қасиетті қазақ
даласына сан түрлі ұлт өкілдері қоныс тепкен
еді. Бүгінде олар тегі басқа болғанымен, теңдігі
бір, қаны бөлек болғанымен, жаны бір, арманы ортақ біртұтас халыққа айналдық. Туған
елдің туының астында бірігіп, туған жердің
тұғырын биік етуге бел шешкен адамдарды
бір тағдыр күтеді. Осылай елдігіміздің ертеңі,
ошақтың үш тағаны сияқты «бір халық – бір
ел – бір тағдыр» деген үш ауыз сөзге сыйып
отыр»,– деп түсіндіріп өтті.
Бүгінде әлем түрлене, күрделене түскен.
Діни, мәдени, тілдік тұрғыдан әлемде рухани
тұйықталу тығырыққа тіремек.
Сондықтан ХХІ ғасырда Ассамблеяның миссиясы бұрынғыдан да кеңейе түспек. «Ассамблея дегеніміз – 17 миллион халқымыздың
өзі.
Қазақстандық
патриотизмнің
түп
қазығы – ел бірлігі. Ассамблея ең әуелі
қазаққа керек. Елдің тыныштығы, татулығы
қазаққа керек»,– деді Нұрсұлтан Назарбаев. Оның ішінде ұлтаралық татулықты
сақтау Ассамблея қызметінің бір парасы ғана. Сессия алдында ғана Қазақстан
халқы
ассамблеясының
2020
жылға
дейінгі даму тұжырымдамасы бекітілді.
Тұжырымдамада орта таптың қоғамның
басым бөлігін құрап, қоғам тұрақтылығы
кепіліне айналатыны, Қазақстанның әрбір
азаматының дамуына, кәсіби тұрғыда өсуіне
барлық жағдай жасалатыны айтылған. Жиын
соңына қарай Президент Қазақстан халқы
ассамблеясы мүшелеріне «Бірлік» алтын
медалін табыстады. Сонымен қатар, Елбасы
Ассамблеяның аймақтық филиалдарын дамыту тұжырымдамасын әзірлеуді, жер-жердегі
Достық үйлерінің жұмысының тиімділігін
арттыруға тапсырма берді.
Қазақ әдебиеті № 17
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«Қазақ» газетіне
100 жыл
Астана – 2013 жыл.
Наурыз айының 29-і күні сағат 10.00де Лев Гумилев атындағы Еуразия
ұлттық университеті, Журналистика және саясаттану факультетінің
ұйымдастыруымен «Қазақ» газетінің
100
жылдығына
арналған
«Қазақстан-2050
стратегиясы:
қазақ журналистикасының тари«Қазақ» газеті
хы, бүгіні мен даму болашағы» атты журналистикасының өткен тарихы мен
республикалық
ғылыми-теориялық бүгінін салыстырып, келер болашағын саконференция болып өтті.
ралау. Жақында ҚР Мемлекеттік хатшы-

Конференция жұмысы журналистика тарихы мен теориясы, саясаттану, педагогика және психология, тарих, этнография, философия, әдебиеттану, тіл білімі
сынды бағыттарда жүргізілді. Шараның
басты мақсаты – «Қазақ» газетінің
алғашқы санының шыққанына бір ғасыр
толғанын, Алаш жұрты үшін қандай қызмет
атқарғанын жеткізу болып табылады. Алаш
қозғалысының саяси ұстанымдарын жариялап тұрған басылымның ағартушылық рөл
ғана емес, алғаш жарық көрген күнінен бастап қазақ даласының қоғамдық-саяси және
мәдени өмірін жақсартуға қызмет еткенін
паш ету.
Сондай-ақ, Елбасы Н. Назарбаевтың
«Қазақстан
–
2050»
стратегиясы
–
қалыптасқан
мемлекеттің
жаңа
саяси бағыты» атты Қазақстан халқына
Жолдауында
көтерілген
мәселелерге
басымдық беріп, оның қазіргі қоғам үшін
маңыздылығын көрсету. Сол арқылы қазақ
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сы Марат Мұханбетқазыұлы Тәжин атап
өткендей, қазақ журналистикасының тарихи
тәжірибесін талдай отырып, сапасын биік
деңгейге көтеріп, бәсекеге қабілеттілігін
арттыру бүгінгі күннің басты талабы.
Шараға ҚР Мәдениет және ақпарат
министрлігі, ҚР Білім және ғылым
министрлігі өкілдері мен Қ. Сұлтанов
бастаған бір топ депутаттық корпус өкілдері
А. Смайыл, О. Асанғазықызы т.б, БАҚ басшылары мен жетекші журналистер қатысты.
Жиында Алаштың маңдайалды ғалымдары
М. Қойгелді, Х. Әбжанов, Д. Қамзабекұлы,
Қ. Сақ, Б. Жақып, Т. Жұртбай, А. Қырықбай,
Қ. Атабаев, Ө. Әбді м а н ұ л ы , А . Ш ә р і п ,
Б . О маров секілді профессорлар баяндама
жасады.
Сахнаға алдымен Ш. Уәлиханов атындағы
тарих және этнология институтының директоры, тарих ғылымдарының докторы,
профессор Ханкелді Әбжанов шығып, баяндамасын былай бастады: ХХ ғасыр қазақ
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даласына мамыражай келді. Ресейге толық
бодандыққа көшу аяқталды, қазақтың
қатысуынсыз-ақ көрші ел Қытаймен шекара
мәселесі тиянақталды, әкімшілік-аумақтық
реформалар
өлкедегі
билік
жүйесін,
ондағы қазақтың мәртебесін белгілеп
берді. Қысқасы, ежелгі өркениет ошағы –
Еуразияның сайын даласы отарлаушылардың
классикалық қамытын мойнына ілді. Бірақ
бұл уақытша алдамшы тыныштық екен.
Бәрін империядағы ішкі және сыртқы
қайшылықтардың асқынуы астан-кестен етті.
Патшалық монархия билеген империяның
1904 жылы жапондармен соғыста жеңілуі,
1905 жылы 9 қаңтарда «қанды жексенбіге»
ұрынуы Ресей пролетариаты мен буржуазиясын тарих аренасына шығарып қойған жоқ,
отар өлкедегі қордаланып қалған саяси,
әлеуметтік, экономикалық, т.б. мәселелерге
де қозғау салды. Тап осы бірінші орыс революциясы тұсында отарланған қазақ
қоғамында жаңа интеллектуалдық әлеует
қалыптасқаны белгілі болды. Бұлар ұлт тарихы мен руханиятынан кіндігі ажырамай
есейген Абай, Шоқан, Ыбырай, Шәкәрім,
Махамбет пен Исатай, Құрманғазы, Ақан,
Біржан, Жаяу Мұса, Сүйінбай мұраларын
шығармашылықпен игерген әрі халық
ғұмырын ұзартушы мәңгілік құдіретін
түсінген қазақ оқығандары мен зиялылары
еді.
Өз заманына, империя табиғатына лайық
білім алған, қайраткерлік жолды қапысыз
таңдаған, қабілет-қарымын туған халқының
мүддесіне риясыз жеккен интеллектуалдық
жаңа қауымның кемелденуіне Ресейдегі
либералдық қозғалыстың әсері зор екенін
мойындауымыз керек. 1905-1907 жылдарғы
оқиғалар – жер-жердегі наразылық шерулері,
прокламациялар жазу, мемлекеттік Думаға
сайлау,
қуғын-сүргінге
ұшырау,
т.б.
ізденіске жетелемей тұрмайды. Осылайша
жат қолына қарағаннан беріде ұлғая түскен
ұлт-азаттық қозғалысының ең пәрменді
де мазмұнды кезеңі – Алаш қозғалысы
кезеңі басталды деп күрсініп алды. Ол
кісіден кейін «Егемен Қазақстан» газетінің

Мұстафа Ахметұлы Оразаев

«Қазақ» газетінің ресми иесі

президенті Сауытбек Абдрахманов мырза
құттықтау сөзін айтты. Одан соң Әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық университеті Журналистика факультетінің деканы, филология ғылымдарының докторы, профессор
Өмірхан Әбдіманұлы «Қазақ» газетінің тарихын «Азатшыл рухты асқақтатқан басылым» тақырыпты анық түсіндіріп беруге
тырысып бақты.
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық
университеті Журналистика мәселелерін
зерттеу институтының директоры, филология ғылымдарының докторы, профессор
Намазалы Омашев «Ұшқын», «Еңбек туы»
басылымдарындағы ұлттық мәселелер атты
баяндама жасады. Ал, Л.Н. Гумилев атындағы
Еуразия ұлттық университеті Журналистика және саясаттану факультетінің деканы, Еуразия халықаралық теле-радио және
баспасөз академиясының академигі Қайрат
Сақ Өмірбайұлы «Он алтының ойраны» туралы шындықты айтатын уақыт жетті деген
тақырыпты талқылады.
Жалпы, бізге жеткен тарихи мұрағаттық деректерге сүйенсек, «Қазақ» газеті 1913 жылы
2-ақпан күні жарық көрген. Газет алғашында
аптасына бір рет, кейін қаржы көтеріміне
қарай, 1915 жылдан бастап жетісіне екі рет
басылып отырған. Қалыптасушы қоғамдағы
заман ағымына қарай «газет – халықтың
көзі, құлағы һәм тілі»,– деп таныған Алаш
арыстарына осы тұңғыш ұлттық басылымға
жетекшілік жасап, оны өз уақытында басып, шығару жұмыстары, жалпы қазақ
халқына үнқағаз арқылы қызмет жасау
оңайға түспеді. Ахмет Байтұрсынұлы мен
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Міржақып Дулатұлы бастаған зиялылар
Орынборға 1910 жылдың басында келсе
де, араға үш жыл салып, газетті шығаруға
әрең қол жеткізгендіктерінен көруге болады. Сантүрлі әрі қитұрқы кедергілерге
қарамастан, ұлт газетін шығаруға аянбай
тер төгіп, өз заманының бақуаттылардың
қаржылай көмегінің арқасында мүмкіншілік
алады.
Олар баспасөзге аса қажетті қаражат
көздерін, әрі ұлт газетіне жазылушылар-

да еді. Сол себепті де туған халқының төл
атын қайта жаңғырту мақсатында, олар ұлт
баспасөзін «Қазақ» деп атады.
А. Байтұрсынұлы «Губернатор өзгертулері»
атты мақаласында «өз басым жасырын
шағым болмаса, мен Қарқаралыда тұрып
осы істеп отырған ісімді істей алмас едім.
Орынборға қуылмасам, Қарқаралыда тұрып
елу-алпыс балаға ғана берген сабақтан алты
миллион қазақта алаламай істеп отырған
ісімді артығырақ көремін» деп жазады.

«Қазақ» газетінің құрылтайшылары
Ахмет Байтұрсынұлы, Әлихан Бөкейхан, Міржақып Дулатұлы

ды ұйымдастырады. Ең бастысы, қазақ
ұлтының тарихи атауы – «Қазақ» атымен
шығатын газеттің тілін анықтап та алады.
Бұл басылым қазақтың төл жазумен шыққан
тұңғыш газет болатын. Орынбор ордасы – Ахмет Байтұрсынұлының ата баласы
емес, Алланың құлы адамзат баласының
бірі «қазақ» деген ұлыстың ісіне бел шешіп
кіріскен кезеңінде пана болған рухани Отан.
ХХ ғасыр басындағы әлеуметтік ортада ресми іс жүргізу тілінде қазақ ұлтының атадан балаға мирас болған өз атауы қасақана
аталмай, «қырғыз» аталып келгендігі қазақ
оқығандарының жанын жаралауы заңды
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«Қазақ» газеті өмірге келгенге дейін де қазақ
жұртшылығының қажетін өтеген бірліжарым ескі жазумен шығатын мерзімді басылымдар болды. Олар «Түркістан уалаятының
газеті» (1870-1882ж.ж), «Дала уалаятының
газеті» (1888-1902ж.ж) «Айқап» журналы (1911-1915ж.ж), «Қазақстан» (19111913ж.ж) және т.б. Бұл басылымдардың
кейбірі орыс патшалығы үкіметі тарапынан
арнайы шығарылғандықтан, үнпарақтың
мақсаты билеушілердің ел басқарудағы
түрлі заңдарын, әкімшілік ережелерін
бұқараға жеткізумен шектелген. Сондықтан
да қазақ елі жұртшылығы өзін қолдайтын,
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әрі қорғайтын, керек кезінде ақылшы
боларлық газетке сусаулы еді. «Іздегенге –
сұраған» дегендей басылым дер кезінде дөп
түсіп, елдің көзайымына айналды. Тіпті,
сусаған елдің шөлбасары «Қазақ» басылымы болды. Бір ғажабы, сол тұста ақпарат
құралдарының
таратылу
жылдамдығы
қазіргідей құралдармен жабдықталмаған
болса-дағы, газет қолдан-қолға, елден-елге
тізбектеліп, ұшқан құстай тез тарап отырды.
Осылайша дала мен қаланың арасы өзінше
байланыс орнап, қарым-қатынаста болды. Ал қыр даласына сағындырып жеткен
«Қазақ» ауылдағы бірлі-жарым сауаты бар
қазақ шұқшия, бар өнерін салып мәнерлеп
оқып қалғандары «құлаққа ұрған танадай»
тапжылмастан, тыңдайтын еді.
Айналасы 5-6 жылдың ішінде ұзын саны
– 267 нөмір жарық көрген Қазақ басылымы қыр даласының шет аймақтарынан
бөлек, Ресейдің – Петерборына, Қытайдың –
Шәуешегіне, қазіргі Өзбекстанның – Бұхара
мен Хорезміне, сонымен бірге Түркияда
тұрып жатқан қандастарымызға тарап
үлгерді. «Қазақ» газетінің ғұмыры бес жыл
болғанымен, ұлт өміріне үлкен өзгеріс, ұлы
серпіліс әкелді. Осы уақыт аралығында
газет бетінде көтерілген кейбір саяси
тақырыптағы мағлұматтар үшін, оның
басшысы А. Байтұрсынұлы бірнеше
рет абақтыға қамалады. Әлбетте, қазақ
тілінде шығатын газет бетіндегі материалдарды «орыс тілді» адамдардың
ұқпайтыны түсінікті. Бірақ, мұның да
айла-шарғысын патша үкіметінің отаршыл саясаты сұрқиялық жолмен шешіп
те алады. Мұрағат деректеріне сүйенсек,
сол тұстағы Баспасөз ісі жөніндегі бас
басқарманың графы Сергей Сергеевич
Татищевке жан-жаққа құпия өкімдер
мен бұйрықтар беріп, «Қазақ» газетінде
жарияланған саяси ахуалға қатысты
мақаланы
мұқият-тексеруді
жансыздарына жүктеп те үлгереді. Граф Татищевке «тыңшылықты» тыңғылықты
атқаруды қатаң тапсырған Орынбор
Ішкі істер министрлігінің губернато-

ры А. Сухомлинов болатын. Мұндай
жымысқы жұмысты жүргізу Торғай
облыстық басқармасының тілмашы, татар тіліндегі мерзімді басп асөздерді
бақылаушы Мұхамедияр Тұңғаншин
мен Ғабдулрахман Машиев сынды өз
ішімізден шыққан «қандас – көсеулерге»
жүктеледі. Сатқындар қай дәуірдеде
болған және болады да. Яғни, орталықта
отырып-ақ, айналасын отап, басуға
әбден төселген билік, тіміскілеуді ешбір
қиындықсыз «аз-маз берген лауазымын
пұлдап», ақша десе «арын сатқандар»
арқылы іске асырып отырған.
Дербес ел болудың өздеріне оңайлықпен
келмейтінін білсе де, келешек ұрпақ үшін
тәуекелге бел буған олар, ұлттығымызды
ұйытатын
мүмкіншіліктерді
барынша пайдаланды. «Бұратана жұрттың
ұрпағымыз»
деп
бүгежектемеді...
Өйткені, ендігі жерде бүгежект еудің салдарынан, жер бетінен ұлт ретінде жойылып кету қаупі тұрғандықтан, өмірлерін
қатерге тіге жүріп, ұлы істерге барды. Бүгінде қазақша сөйлемейтін қазақ
қоғамы алдағы 10-20 жылда жер бетінен
ұлт ретінде жойылып кетуі ғажап емес.
Жұмамұрат Шәмші,
тарих ғылымдарының кандидаты
«Қазақ» газетінен
...Қазақ деген қашаннан ө з алдына
ұлт болып, Еділден Ертіске, Оралдан
Ауғанға дейін тұтас тұрған халық еді.
Арамызға әртүрлі жұрт кіріскенде солармен қатар, атымыз жоғалмай қазақ
ұлты болып тұра аламыз ба? Осы біздің
төсекте дөңбекшітіп ұйқымызды бөлетін
нәрсе. Басқа жұртпен араласқанда өз
алдына ұлт болып, өз алдына тілі бар,
өз тілінде жазылған сөзі (әдебиеті)
бар жұрттарға не тұрады. Өз тілімен
сөйлескен, өз тілімен жазылған жұрттың
ұлттығы, еш уақытта адамы құрымай
жоғалмайды. Ұлттың сақталуына да,
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ҰЛЫ ДАЛА МӘДЕНИЕТІ
жоға луына да себеп болатын нәрсенің ең
қуаттысы – тіл. Сөзі жоғалған жұрттың
өзі де жоғалады. Өз ұлтына басқа жұртты
қосамын дегендер әуелі сол жұрттың тілін
аздыруға тырысады. Егерде біз қазақ деген
ұлт болып тұруды тілесек, қарнымыз ашпас қамын ойлағанда тіліміздің де сақталу
қамын қатар ойлау керек. Қазақтың осы
күнгі ісінің бетіне қарағанда һәм мұнан
былай ісіміздің беті осы болса, қазақ тілі
азып , жоғалуғ а ықтимал. Біз келімсек
жұрттан кем болмас үшін оқымай тұра
алмаймыз. Оқымасақ басқалармен қатар
тіршілік
ете
алмайтынымыз
сүттей
ақ, күндей жарық. Оқығанда ісіміз осы
қалпында болса, тіліміздің азып жоғалуы
да анық. Қазақтың балалары қалай оқып
жүр? Елде оқыса, он жыл оқып хат жазуды білмейтін ескі жолмен оқиды. Шаһарда
оқыса, я сарт, я ноғай медреселерінде
оқиды. Рус школында оқитыны русша кітап,
үйренетіні русша жазу, қазақша көбі оқи да,
жаза да білмейді. Мұсылман медресселерінде
оқығандардың естігені әдеби тіл, оқығаны
әдеби тілмен жазған кітап, жазғаны да сол
кітаптың тіліне салып еліктеу. Ол әдеби тіл
деген қандай тіл? Араби, фарсы сөздер көп
кірген тіл. Неғұрлым араби, фарсы сөздер
көп қосылса, неғұрлым қара халық түсінуге
ауыр, тіпті түсінбейтін болса, әдебиырақ
болады деп тұтынған жолдан шыққан тіл.
Бұл тіл халықтан тумаған, жаны жоқ тіл.
Мұсылманша оқығандарымыз әдеби тілмен
сөйлейміз, әдеби тілмен жазамыз, қазақша
жазсақ, әдеби тіл болмайды деп қазақ
тілімен жазуға ұялады, қорынады. Русша
оқығандарымыз қазақ тілімен пікірімізді
толық айта алмаймыз, жетпейді, русша
жазғанымыз оңай дейді. Қысқаша, русша,
мұсылманша оқығандарымыз қазақ тілімен
жазуға қорынып, біреуі русша жазады, біреуі
әдеби тілмен жазады.
Бұлардың өз тілінен қорынып, жиренетін
себебі не? Менің ойлауымша, бұл әдеттенуден
бірі орысша, бірі әдеби тілмен оқып қазақша
жазу әдетінде болмағандық. Әдетінде жоқ
нәрсе қалыптан тысқары болып, басында
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ерсі көрінеді. Қазақ тілі мен жазу әдетінде
болмаған соң русша һәм мұсылманша
оқығандарымыз қорынады. Бір-біріне жазған
хаттарын да қазақша жазбайды. Бұлай
істеулері ұнамды емес. Бірақ қазақ балаларын аталары осы күнгі оқытуына қарағанда
«бұл неге солай» деп ғажаптанар да іс емес.
Сегіз, тоғыз жасынан оқуға түссе, оқыған
тілі басқа болса, жазғанда сол кітаптардан
үлгі алып жазса, олар қайдан қазақша жазуға
әдеттенер? Мұнан былай да осы бетімізбен
жүре берсек, ақтығында қазақ тілі азыптозып, бірте-бірте тұтынудан шығып, әуелі
қазақша жазу ұят көрінер, онан әрі не болары белгілі. Оқыған жастарымыз қазақ
тілінен жиренсе, қарттарымыз мың жасайтын болмаса, қазақ тілі жан сақтайтын
орын жоқ. Сондықтан бұлтақтамай осы бастан істің бетін тура жіберу үшін анықтап
ашатын нәрсе мынау: қазақ тілін сақтау
керек пе, болмаса русша болсын, басқаша
болсын сөйлеуге жараған соң бәрі тіл ғой,
қазақ тілі жоғалса, жоғала берсін дейміз бе?
Біздің газетіміздің таңбасы «Қазақ» яғни
қазақтығымызды сақтау. Қазақтың әрине
аты мен тілі жоғалмаса сақталады.
Бұл айтқанымыз русша, я басқаша
оқымасын деген емес, рус тілін де білу керек.
Бірақ өз тілінен жиренбеске керек деген сөз.
Тұтынбаған нәрсе жоғалады. Он жыл, он
бес жыл еңбек етіп, қиналып рус яки әдеби
тілдерді үйренгендерге өз тілімен жазуды
үйрену қиын деп ешкім айта алмас. Русша
біздің де әдеби тілді білудің де орындары бар.
Біздің қарауымызша оларды өз орындарына жұмсау тиіс. Ақырында айтатынымыз,
әдеби тілді сүйетін бауырларымызға газеттегі
қазақтың қара тілімен жазғанымыз ұнамсыз
көрінсе, өз кемшілігімізге кешу өтінеміз.
Жұрт үшін шығарылған нәрсе жұртқа жақын
болуы тиіс. Аспандағанмен жерден алыс
кете алмаспыз. Артылдық дегенмен елден
алыс кете алмаспыз.
Ахмет Байтұрсынұлы
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ТҮРКІНІҢ ТҮБІН

ТҮГЕНДЕГЕН ЖИЫН
Баку д е 2 1 - 2 2 маусы мда Түр кі кең е с іне
мүш е е л д е р д і ң диаспор а ұйым дарын ың
І Ко нгр е с і ө т т і.
Жерден біршама көтерілген соң-ақ, еңсесі
биік Астананы қанатының астына жасырған
ұшағымыз қонар сәтте басқаша мінез танытты.
Қаншама уақыт бойы төмен құлдилағанымен,

халықаралық әуежайына табанымыз тиісімен,
ыдырап сала берді. Ә дегеннен көзге ұрады екен,
жазу атаулы өзгеше.
Көзіміз үйренген кириллица әріптерінің
кездеспеуі біраз жайды еске салды. Кеңес
Одағының тарауын әркім әртүрлі пайдаланды ғой, одақтас әр ел әртүрлі әрекетке бой
ұрды. 1991 жылға дейін әлемдегі жалғыз
ғана Тәуелсіз түркі мемлекеті болып келген Түрік республикасының қатарына 5 мемлекет (Әзірбайжан, Қазақстан, Қырғызстан,

Бакудің ұшы-қиырсыз оттарын қанатының
астына сыйғыза алмады. Қап-қара болып
үңірейген теңіз аумағынан басқа көз жетер
жердің бәрін оттар тізбегі алып жатыр. Осыған
дейін Баку туралы жинақтаған азын-аулақ ойларымыз, ұшақ үстінде-ақ, біртіндеп бізден
қашықтап бара жатқандай. «Жұмыр жердің бір
шеті емес, талай қазақтың аяғы басқан жер,
қарт Каспиіміздің екінші жағалауы ғана ғой»
деген ниетіміз де, Гейдар Әлиев атындағы Баку

Түрікменстан, Өзбекстан) қосылды. Осылардың
ішінен өзінің түркілік түбін табуға ерте
ұмтылғандардың бірі
Әзірбайжан елі еді.
Түркіленуді әліпбиді өзгертуден бастады.
Тәуелсіздік таңы атысымен, қолданыстағы
орыстың кириллицасы орнына латын әліпбиін
енгізді. Мұнысы өміршең шешім болған тәрізді.
Бұл елде ана тілінің жағдайы едәуір жақсарғанын
сырттай еститінбіз. Әуежай ішінде де бірбірімен ана тілінен өзге тілде сөйлескен ешкімді

44-бет

АНА ТІЛІМ – АЙБАРЫМ

байқамадық. Орысша түсінісуге асыққан тек
біздің қазақстандықтар ғана тәрізді. Әуежайдың
іші-сырты, қала
жөніндегі қысқа-қайырым
сауалдарымызға негізінен орысша әп-әдемі жауап бергенімен, мүдіріп қалатындар да кездесе
бастады. Осыдан соң-ақ, кеңестік дағдымызға
біздің тым жабыса беруіміз ерсілеу көрінетінін
сезінгендей болдық. Әзірбайжандармен қазақ
тілінде де тәп-тәуір түсінісуге болады екен.
Іштей қуанып қалдық, көңілімізге жылылық
нұры себезгіледі. Өзіміз арн ай ы к еле жа тқа н
т ү р і к к е ң е с і не мүше мемлек еттер диа с пора
ұ йы мда р ы н ың І Кон г ресіне, жалп ы, түрік
д үни е с і не бі з дің де қаты сты лы ғ ы мыз а з
ем есі н с е з і н г ен дей міз.
Көрмеген жер көңілге әрқилы елестейді ғой.
Бұл қаланың келбеті біз ойлағаннан анағұрлым
асып түсті. Түнгі Бакудің сән-салтанаты
өзгеше екен... Зәулім ғимараттар самсап тұр.
Олардың бұрыштары мен қырларын жарық
арқылы аша түсуге бакуліктер шебер тәрізді.
Әуежайдан қонақүйге жеткенше, ғимараттарды
сәулелендірудің сан қилы үлгісін көрдік. Самаладай жарқыраған қаланың шырайына сын айту

қиын. Мың сан шамның ішінен орны үңірейіп
жанбай қалған біреуін көрмейсіз. Қала іші
тап-таза. Әр тал, әр бағанның, гүлзарлардың
орналасуынан мұқияттылық ізі сезіледі.
Әзірбайжандарыңыз шаруақорлықтың шегіне
жеткен ел сияқты.
Әуежайдан күтіп алған екі жігіт бізді
зауыттың конвейерінен жаңа шыққандай жайлы, жұмсақ автобустармен қонақүйдің алдына
әкеліп түсірді. Бесжұлдызды қонақүйдің ішісыртын, қала келбетін көріп, бұл ел мұнай мен
газ байлығын орынды пайдаланып жатыр екен,
деген ойға келдік.
Жайғасып болған соң жалғыздықты сейілту әрі
келген еліміз туралы түсінігімізді толықтыру
үшін теледидар қосқышты қолға алдық. Біз
аударыстырған жетпіс-сексен арнаның дені тек
әзірбайжан мен түрік тілінде хабар береді екен.
Ағылшын мен орыс тіліндегі арналар саны екеуүшеуден аспады. Өз ақпарат кеңістігіне өздері
ие елдің тіршілігі... Демек, бұл ел өз билігі
өзінде, санасын өзгелер билемеген ел болды.
Өзін-өзі сөгуден, өзін-өзі кем көруден қолымыз
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бір босамайтын, жағымыз талмайтын біздің
тіршілігімізді айтсашы... Рейтинг дегенге табынып, кесетін, қысқартатын жердің бәрінде тек
қазақша арналарды ғана шолтитуға құмармыз.
Қазақтың бір бөлігін екіншісіне қосып отырған,
қытайдан қазақша хабар беретін екі арнаның
да Қазақстанда кабельдік желі арқылы таратылуы сондай солақайлық кесірінен тоқтатылды.
Әзірбайжан
бауырларымыздан
ұлттық
ақпараттық кеңістікті қорғау, дербестігін сақтау
мәселесінде біраз нәрсені үйренгеніміз жөн-ау...
Таң ағарып атып, теңіз жағалауынан
тауға қарай өрмелеген қала қонақүйдің кең
терезелерінен алақанға салғандай көрінді. Біз
сол көркем көріністер ортасына, сыртқа шығуға
асықтық. Бүгін негізгі келген шаруамыз –
түркі кеңесіне мүше мемлекеттер диаспора
ұйымдарының І Конгресіне қатыспақпыз.
Қала атауы парсының «Бакы» деген сөзінен
шыққанын – «жел өтіндегі қала» деген мағына
беретінін түнде естігенбіз. Сыртқа шыққандарды,
Баку өз атауын қалайда ақтайын дегендей,
теңіз жақ беттен соққан жанға жайлы самалымен қарсы алды. Сергіп сала бердік. Дүниежүзі
қазақтары қауымдастығының шақыртуымен
түрлі шетелдерден келген қазақ диаспорасының
өкілдері және диаспора істеріне жауапты
ұйымдар өкілдері – 65 адамдық қазақстандық делегация мүшелері есік алдындағы автобустарға
отырдық. Бірін-бірі танып, емен-жарқын құшақ
жая амандасып жатқандар аз емес.
2,5 миллион ресми тіркелген, ал, жалпы
4 миллионға жуық тұрғыны бар қалада көлік
кептелісі сирек. Әрі жол бастаған көлік полициясы қызметкерлерінің көмегі болу керек,
қырда орналасқан, көлемді саябаққа тез-ақ
жеттік. Мұнда әзірбайжан халқының Ұлттың
көшбасшысы Гейдар Әлиевтің қабіріне зиярат етіп, рухын еске түсірдік, гүл шоқтарын
қойдық. Бұдан соң теңіз жағалауына төнген биік
мүйістегі Тәуелсіздік үшін шейіт болғандардың
ескерткішіне беттедік. «Кеңестік қызыл империя» аталған алпауытқа қарсы шыққан 200-ге
жуық адамның қабірі басындағы ескерткіштақталардан бұрын-соңды кездеспеген сұмдықты
көріп шошындық. Әртүрлі жастағы екі жүздей
адамның бәрінің қайтыс болған күні бір екен –
құлпытастарға « - 1990. 21. ІІ.» деп жазылыпты.
Мәскеудің орталық газеттері бетінде Бакудегі

46-бет

жағдай туралы сол кезде жарияланған қысқа
ғана қатыгез хабарлар еміс-еміс есімізге түсті.
Небір сұрқия кезеңдер бастан өтті ғой. Елі
үшін қандары нақақтан-нақақ төгілген ерлерін
ардақтай білген әзірбайжан халқына разы
болыстық.
Уақыт оннан өте бере тау беткейіндегі
«Гүлістан»
сарайына
келдік.
Конгреске
қатысатын түрік, қырғыз, әзірбайжан елдерінің
диаспора өкілдері, делегация мүшелері де жинала бастапты. Бәрі бірдей бастарына ақ қалпақ
киіп, қолдарына мемлекеттік Туларының
макетін ұстаған қырғыз ағайындарды алыстан

таныдық. Жылыұшырай бас изестік.
Түркі кеңесіне мүше мемлекеттер диаспора ұйымдарының І Конгресінің салтанатты
жиынын Түркі кеңесінің бас хатшысы Халил
Ақынжы ашты.
- Әлемнің аса маңызды геостратегиялық
аймағында орналасқан түркі елдерін ортақ

АНА ТІЛІМ – АЙБАРЫМ
мәдениет,
салт-дәстүр,
рухани
құндылықтар,
тарихи
тамырластық және этникалық
жақындық біріктіреді,– деп бастады ол өз сөзін, – Бүгінгі әлемдегі
жағдай, өмірдің шындығы түбі
бір
түркі
мемлекеттерінің,
олардың
сырттағы
диаспора ұйымдарының арасындағы
достық, ынтымақтастық және
өзара байланыстарды ұйымдасқан
түрде жүзеге асыруды қажет
етеді. Бүгінгі форумға бауырлас
Әзірбайжан,
Қазақстан,
Қырғызстан және Түркия елдерінің диаспора
ісіне жауапты үкіметтік, қоғамдық ұйымдарының
белсенділері, кәсіпкерлер мен өнер адамдары қатысып отыр. Келешекте Өзбекстан мен
Түрікменстан да осы ынтымақтастық ұйымы
жұмысына атсалысатынына, барлық бауырлас
халықтар түгелдей бірігетініне сенеміз.
Халил Ақынжы түркі халықтарының ортақ
құндылықтарын қорғау мен насихаттау, әлемнің
әр түкпіріндегі түркі диаспораларының өзекті
мәселелерін шешуге көмектесу, түркілік тілдік
орта қалыптастыру тәрізді маңызды жайттарға
кеңінен тоқталды. Қазір жер бетіндегі 40-қа
тарта түркі тектес ұлт пен ұлыс құрамында 250
миллион адам бар десек, соның 20 миллионнан
астамы (мұның 5 миллионы қазақ) өз тарихи
отандарынан тыс елдерде өмір сүріп жатыр
екен. Араны ашыла түскен, жемсауы түпсіз терең
бүгінгі «жаһандану» атты аждаһа ешкімді аямайды. Оның құрсағына ұйымшылдығы аз, төңірегі
жалғыз, бәсекелестікке қабілетсіз, әлсіз елдер
алдымен түседі, Конгрестің биік мінбесінен
сөйлеу құрметіне ие болғандардың бәрі де түбі
бір түркі жұртының ортақ мәселелері, диаспора
жағдайы туралы әр қырынан сөз етті. Дүниежүзі
қазақтары қауымдастығы Төрағасының бірінші
орынбасары Т.А.Мамашев ҚР Президенті
Н.Ә.Назарбаевтың
Түркі
кеңесіне
мүше
мемлекеттердің І Конгресіне қатысушыларға
арнаған Құттықтауын оқып берді. Біздің Елбасы лебізін Конгреске қатысушылар зейін қоя
тыңдап, ықыласпен қол соқты. Қазақстандықтар
арасынан Еуропа қазақтары мәдени орталығы
федерациясының төрағасы Абдулқаюм Кесижи,
Астанадағы Түркі академиясының президенті

Шәкір Ыбыраев, Түркі кеңесінің «Түрксой»
ұйымының бас хатшысы Дүйсен Қасейіновтер
сөз сөйледі.
Табысты да нәтижелі алты сағатқа созылған
жиын жұмысы Түркі кеңесіне мүше елдердің
диаспора ұйымдарының І форумының Баку
декларациясын және Түркі кеңесіне мүше елдер
диаспора ұйымдары І форумының Әзірбайжан,
Қазақстан, Қырғыз, Түркия республикаларының
мемлекет басшыларына арналған Үндеуін
қабылдаумен аяқталды. Конгресс жұмысы түрік
дүниесінің жоғын түгендеуге, барын жетілдіріп
жүзеге асыруға, диаспора ұйымдарының
жұмысын жандандыруға жол ашатынына сенген көңілмен «Гүлстан» сарайынан тарастық
бәріміз.
Кешкілік І Конгреске қатысушыларды «Бута»
сарайында Әзірбайжан республикасының атынан ресми қабылдау болды. Ресми қонақасы
соңы
салтанатты
концертке
жалғасып,
әзірбайжан, түрік, қазақ, қырғыз әндері алмакезек шырқалды.

Серік Рәсілов, журналист
Алматы – Баку – Алматы.
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Еуразия қыпшақтары:
тарих, тіл және жазба ескерткіштері
2013 жылы 29-30 мамырда Л.Н.
Г у м и ле в атындағы Еуразия ұлттық
университетінде (Астана қ., Қазақстан)
Кимек мемлекеттігінің 1100 жылдығына
арналған «Еуразия қыпшақтары: тарих, тіл және жазба ескерткіштері»
атты халықаралық ғылыми конференция өтті.
Ғылыми форум Қазақстан Республикасы
Мәдениет және ақпарат министрлігінің Тіл
комитеті ұйымдастырған «Түркі жазбалары
мен мәдениеті күндері» аясында өтілді.
Тұжырымды
ғылыми
бағыт
ретінде
қыпшақтану
кешенді
тұрғыдан
өтілетін
зерттеулерді
талап
етеді,
сондықтан
конференцияның жұмысына шығыстанушы,
түрколог, тарихшы, филолог, археолог,
әдебиетші, философ, этнолог, деректанушы
мамандары қатысты. Бұл халықаралық ғылыми
жиын жұмысының мазмұнды өтуіне Болгария,
Венгрия, Түркия, Ресей, Украина, Қырғызстан
мен Қазақстан елдерінің ғалымдары белсене
ат салысты.
Ғылыми
конференцияның
ашылуының
алдында
шетелдік
және
Қазақстандық
ғалымдардың
мақалалары
Еуразия
тарихының іргелі мәселесі қыпшақтану
тақырыбына, сондай-ақ түркологияның өзекті
тұстарына арналған жинақ басылып шыққан
(Еуразия қыпшақтары: тарих, тіл және жазба
ескерткіштері. Халықаралық ғылыми конференциясы материалдарының Жинағы. Астана,
2013.-348 б). Бұл жинақтың беттерінде танымал шетелдік ғалымдардың П.Б. Голден (АҚШ),
С.Г. Кляшторный (Ресей), В. Стоянов (Болгария), И. Зимонидің (Венгрия) мақалалары көңіл
аударады.
Конференцияның пленарлық мәжілісі мен
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секциялар отырыстарында қыпшақтану және
түркітану салаларына байланысты өзекті
мәселелерге тиісті баяндамалар жасалды.
Олар жан-жақты, ауқымды орта ғасырлық
Еуразия қыпшақ пен түрік тілдес елдер мен
тайпалардың тарихы және мәдениеті, далалық
өркениет, отырықшыл және көшпелі тарихимәдени ареалдардың өзара ықпалдастығы,
қыпшақтардың этникалық және тайпалық
құрамдары, Дешті Қыпшақтың тарихи географиясы, құман-қыпшақ қоғамындағы діни
көзқарастары, шығыс және батыс жазба
ескерткіштері, деректану мәселелері қозғалған.
Сонымен бірге ортағасырлық еуразиялық
қыпшақтардың алыс-жақын көршілес өзге
де халықтармен түрлі деңгейлердегі өзара
ықпалдастық мәселелеріне қатысты зерттеу жұмыстарының жетістіктері мен алдағы
проблемалары ортаға салынды. Конференция жұмысы барысында отыздан аса ғылыми
мазмұнды баяндамалар талқыланды.
Бүгінгі Қазақстан аумағынан бастау алатын Қыпшақ хандығының ықпалы XI-XII
ғғ. Ертістен Қара теңізге дейінгі жерлерді
қамтыған. Сондықтан Еуразиялық көлемдегі
көптеген елдерде қыпшақтар тарихына деген
қызығушылық артып келеді. Конференцияға
қатысушылардың ішінде бірқатар ғалымдардың
ортағасырлық
қыпшақтардың
тікелей
мирасқорлары қатарынан саналатын қазақ
халқының, Қазақстан елінің осындай маңызды
жұмыстардағы жетекшілік рөліне де маңыз
беретіні байқалды. Ғылыми жиында аса назар
аударуды қажет ететін қыпшақтардың көрші
және алыс жатқан Түркі әлемі, Араб Шығысы
және Шығыс Еуропа елдері желісінде қарастыру
кәзіргі кезеңдегі инновациялық дамудың ұлттық
тарихының мәнді қыры болып табылады.

АНА ТІЛІМ – АЙБАРЫМ
Аталмыш
форумға
қатысушылар
ортағасырлық қыпшақтар тарихын зерттеу Еуразия халықтарының тұрақты дамуы мен өзара
достық байланыстарының тарихи тамырларын
тану ғана емес, оларды одан ары тереңдетуде
айрықша маңызға ие екендігін бірауыздан
құптайтындықтарын
мәлімдеді.
Сонымен
бірге ұлы даладағы этникалық үрдістерінде
қыпшақтардың біріктіруші рөлі айқын көрініс
тапты. Дала өркениеті дәстүрлерін қыпшақтар
еуразиялық деңгейде билікті атқаруда, әскери
жүйені ұйымдастыруда, материалдық, рухани
мәдениетті қалыптастыруда, әдет- ғұрыптық және
салт-дәстүрлік нормалар аясында жалғастырды.
Конференция жұмысына қатысушылардың
алдында қыпшақтану бағытында ғылыми
зерттеулер жасап келе жатқан отандық
ғалымдардың теориялық және практикалық
зерттеулері шетелдік ғалымдар тарапынан
жоғары бағалауларға ие болып, кейбір пайдалы
пікірталастар мен өзара тәжірибе алмасуларға

себепкер болды.
Сондықтан қыпшақтануды өз алдына белгілі
ғылым саласы ретінде Астана қаласында
орналасқан Еуразия ұлттық университетінде
осы бағытта арнайы зерттеу жасап келе жатқан,
әлемдік деңгейдегі ғалымдардың ғылыми
ізденістерінің басын біріктіретін, координациялық
жұмыстарын үйлестіретін ғылыми зерттеу
орталығына айналуы әбден уақыты жеткені
айқын айтылды.
Осы бағыттағы жұмыстарды жетілдіре түсу
үшін конференцияның қорытынды қаулысында
осындай алқалы жиындарды үш жыл сайын
тұрақты өткізіп тұру ұсынылды. Конференция
жұмысына қатысқандарға Мәдениет және ақпарат
министрлігінің сертификаты тапсырылды.
Сонымен, өткізілген Халықаралық қыпшақтану
конференция жұмысы ұлттық тарихымызды
әлемдік деңгейде тану мен таныту жолында алдымызда күтіп тұрған міндеттерді айқындай түсті.

Болат Көмеков,
ҚР ҰҒА академигі, Л.Н. Гумилев
атындағы ЕҰУ профессоры
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ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ ҚАЙРАТКЕРІ

Ардагер
ақын
Қазақ жазба әдебиетінің негізін қалаушылардың
бірі, бірі болғанда талай тарихи-әлеуметтік, саясиауқымдық себептерге қатысты әлі де толық зерттелмей, әйгіленбей қазақтың тайқы маңдайына
әлі де толық сыймай келе жатқан ардагер ақын,
ағартушы – Жүсіпбек Шайхысыламұлы.
Ұлы ақын, ұлағатты ұстаз 1857 жылы
Қазақстанның Шымкент облысы Құзылқұм
ауданының Қожатоғай деген жерінде дүниеге
келген. 1937 жылы ҚХР Шыңжаң өлкесі Текес ауданының Кетпентөбе деген жерінде дүние
салған. Ақынның сүйегі Текестің Мыңбұлақ деген жеріндегі Төрткөл қабырстанына жерленген.
1982 жылы марқұмның басына құлпытас орнатылды. Әлем қазақ жазба әдебиетінің шаңырағын
көтерісіп, іргетасын қаласқан ірі талант иесінің
бір елде туып, енді бір елде дүниеден көшуі
ардагердің өмір жолын, өнер жолын зерттеуге
үлкен кедергі болғаны шындық. Басқаны қойып,
ардагердің осы сөз болып отырған туған жері мен
өлген жері, уақыты туралы екі ел зерттеушілерінің
тұжырымы екі басқа. Әр түрлі басылымдарды
қоя тұрып, ең инибатты дәу кітап «Қазақ Совет энциклопедиясының» 4-том, 533- бетінде:
«Жүсіпбек Шайхысыламұлы (1857-1936) қазақ
ақыны. Қазақтың ауыз әдебиеті үлгілерін жинаушы, бастырып таратушы, насихаттаушы... Естіген
қисса-дастандарын жазып алып жаттап, өңдеп айтып жүрді.... ХІХ ғасырдың 90 жылдарынан бастап
Петербург, Қазан, Уфа, Ташкент қалаларында дастандарды, хисса-хикаяттарды, айтыстарды жеке
кітап етіп бастырумен шұғылданды... Жүсіпбек
20 жылдардың аяқ кезінде Шынжаң өлкесінде Іле
облысының Бұратала ауданында қайтыс болған»
делінген. Мұндағы жаңсақ айтылған ағаттықтар:
біріншіден, ардагер ақын 1936 жылы емес, 1937
жылы қайтыс болған. Бұл туралы Қожаназар
ақсақал: «1937 жылы Жүсіпбек Текестің арғы
жағасын жайлайтын алжан деген елді аралап
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Жүсіпбек Шайхысыламұлы
жүріп, Кетпентөбе деген жерде қайтыс болды. Сол
елдің білікті адамдары Қожаекең барлығымызға
ортақ, сүйегін осы жерге арулап көмеміз деп хабар
айтты. Содан марқұмның ауылындағы Борантай,
Көпес, Хасен деген адамдар араға жүріп, оларды әрең көндіріп, қадірменді ақынның сүйегін
Текес ауданының Мыңбұлақ ауылы Төрткөл
қабырстанына жерлегенбіз» деген дерек айтады.
Сонымен Жүсіпбек 20 жылдардың аяқ кезінде
емес, 30 жылдардың аяқ кезінде дүниеден көшкен.
Екіншіден, Шыңжан өлкесінің Бұратала ауданында емес, Текес ауданының Кетпентөбе деген
жерінде қайтыс болған. Үшіншіден, «қазақтың
ауыз әдебиеті үлгілерін жинаушы, бастырып таратушы, насихаттаушы... Естіген хисса-дастандарын жазып алып, жаттап, өңдеп айтып жүрді»
деген тұжырым бейне ғұлама ақын Шәкәрім
Құдайберді атамыздың:
Айтса да қандай ғалым зат,
Дәлелсіз айтса бәрі ағат – дегеніндей тексеріп,
анықтамай тұрып, асығыстан ағат айтылған
тұжырым. Бұл қазақ жазба әдебиетінің негізін
қалаушылардың бірі болған Жүсіпбекті тек халық
арасынан шыққан қисагер қатарында ғана тану
ағаттықтан туған жаңсақ ұғым. Мәселен, «Айман-Шолпан» өлең романының бірінші бөлімін
Қазақстанда жазғандықтан ондағы ғалымдар бұл
шығарманы ғашықтық жыры – поэма деп талдау
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жасады. Ал, шығарманың екінші бөлімі «Ерназар
– Бекетті» ақын 30 жылдардың ішінде Текестің
Қаражон жайлауында:
Мұны да қарт Жүсіпбек Қожа жазды,
Өткіздім жолдас болып не сабазды.
Келгенде сексен жасқа мұны жаздым,
Ойласам өзімді-өзім ақыл азды – деп жазғанды. «Айман-Шолпанның» Қазақстанда басылған
бірінші бөлімінде Айманның ақылдылығы сөз
болады. Ал кейін жазылған екінші бөлімінде
Шолпанның және оның екі баласының ерлік
істерін жырлайды. 1898 жылы Қазанда басылған
«Қыз Жібек» екі бөлім болып, бірінші бөлімі Қыз
Жібек пен Төлегеннің махаббатын жырлауға арналды. Бұл 2981 жол, екінші бөлімі Қыз Жібек
пен Сансызбай ортасындағы қатынас жырланады.
Бұл бөлім 2526 жол. Осы екі бөлімін Қазақстан
ғалымдары ғашықтық жыр деп талдау жасады.
Үшінші бөлімін Жүсіпбек Шынжаңға келген соң
жазды. Бұл бөлімі 1127 жол болып, Қаршығаның
ерлігі болып жырланады. «Қыз Жібек» өлең
романының үш бөлігін қосып толық жырлаған
біздің әйгілі жырауымыз Шерияздан деген азамат. Бұл жырау төрт бөлімді «Бөкенбай» атты
өлең-романында толығымен жырлаған болатын.
Жүсіпбек көп оқыған, көп тілге жетік, көп
жерді аралаған, көпті көрген, көп жасаған, көп
жазған әйгілі ақын, ағартушы. «Кезінде Жүсіпбек
қожаның 180-ге жуық еңбегі жарыққа шыққан
екен». («Парасат» журналы 1991 жыл. № 4, «Хисса сөз қалам алсам болады оңай»). «Кезінде
Жүсіпбек қожаның 40-тан артық ірі шығармасы
жеке кітап болып шыққан екен» («Іле айдыны»
журналы). «Қазақ поэзиясында дастан, хиссаларды жетекші жанр десек, ақын Жүсіпбек қожа бұл
жанрға көбірек қалам тартып, артына мол мұра
қалдырып кетті. Атап айтқанда, ол дастан, хисса
да, айтыс та жазған адам. Ақын түрлі тақырып,
түрлі мазмұндарды қамтыған елуге жуық ірі
шығарма жазыпты. Көркемдігі мен мазмұны
жағынан бұлардың қай-қайсысы болса да өзіндік
стилі, дараланған дарындылығымен көзге түседі».
(«Ғылыми мақалалар жинағы» 1982 жыл. № 3).
Қазақ әдебиетінде сюжетті шығарма жазудың
көш басшыларының бірі, көп шығарма жазып,
еліне танылған Ақылбек Сабалұлы:
Шығардым он төртінші – «Ғабдулхайым»,
Халыққа мәшһүрленген болдым ғалым.
Шығардым он бесінші – «Сәдуақас»

Сөйлеуге Жүсіпбектей келмейді әлім – деп
Жүсіпбектің ақындық дарынына жоғары баға
берген болатын. Ғұлама ақын Жүсіпбектің қалам
аты – «Таңшолақ». Кемеңгер кемелді ақынның
өзіне неліктен осындай бүркеніш қалам ат
қойғандығы жайында қазақстандық аға зерттеуші
Сәрсенбі Дәуітұлы «ақын ұзақ сартаңға көз
ілмей, майшамның түбінде жұмыс істеп отыратын болғандықтан таңның қалай атып кеткенін
сезбей қалады екен. Ол осы жайға байланысты
өзіне «Таңшолақ» деген бүркеніш ат қойып, кейбір
шығармаларына осылайша қол қоятынын айтыпты» («Қазақ әдебиеті» газеті). Әлемге аты әйгілі
ақын жазған «Сейфулмәлік – Жамал» қиссасының
алғы сөзінде: «Он төрттен бері қарай қисса жаздым», «Көп жазып Жүсіпбектің көзі талды» деп
жазса, «Айман-Шолпан» өлең романының екінші
бөлімі «Ерназар – Бекет» шығармасында: «Келгенде сексен жасқа мұны жаздым» деп ескертеді.
Өн төрт жасынан сексен жасына дейін 66 жыл
бойына тынбай шығарма жазған.
Ұшан-теңіз еңбек жазған ұлы ақынның кезінде
Қазан, Алматы, Уфа, Петербург, Орынбор,
Ташкент және Қытайдағы «Ұлттар баспасы»
«Шынжиаң халық баспасы», «Іле халық баспасы», «Шынжиаң жастар-өрендер баспасы»,
«Оқу-ағарту баспасы» және «Мұра», «Шалғын»,
«Іле айдыны», «Тарбағатай», «Алтай аясы»
қатарлы журналдарда жарияланған, қолтанбасы
түсірілген шығармаларын үлкен екі бөлімге бөліп:
бірінші бөлім қазақтың төл тұрмысынан жазған
шығармалары деген тақырыппен: 1 – өлеңдері, 2 –
мысалдары, 3 – дастандары, 4 – өлең-романдары,
5 – айтыстары, 6 – шежіресі деп жіктеген жөн.
Екінші бөлімі шығыстың аңыз-ертегі, хикаяларынан назиралық жолмен жазған қиссалары деген
тақырыппен: 1 – «Бақтиярдың қырық бұтағынан»
жазғандары, 2 – «Мың бір түннен» қиссаға
айналдырғандары, 3 – «Тотының тоқсан тарауынан» қиссаға айналдырғандары, 4 – «Қисса Сұл
әнбинадан» қисаға айналдырғандарының арасынан өзінің қолтаңбасы түсірілген, аты-жөні
жазылған шығармалары деп жіктеген жөн.
Жүсіпбек Шайхысыламұлы ерекше талант иесі.
Ақын «Қасымжомарт» қиссасында:
Маған берді Ахмет Кәрім алты кітап,
Бұларды беріңіз деп өлең жасап.
Қара сөзді өлеңге айналдырсаң,
Қазанға жіберем деп поштаға сап.
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Ахмет Кәрім ол өзі жақсы ноғай,
Өлең деген біздерге тіптен оңай.
Неше қисса шығардым өлең етіп,
Шабытыма дем берсін Жаппар құдай – деп
жазғанындай көптеген Шығыстың аңыз-ертегі,
хикаяларын қара өлең өрнегіне салып хиссаға
айналдырған кемелді ақын. Жүсіпбектің тек
«Бақтиярдың қырық бұтағынан» он сегіз бұтағын
қара сөзден киссаға айналдырғанын аға зертеуші
Әбілез Шәріпұлы зерттеу мақалаларында
қиссалардың аты-жөнімен санамалап отырып атап көрсеткен болатын. Қазақ тілі
мен әдебиетін зерделеп зерттеп жүрген аға
зерттеуші Хуаң Жұңшияң профессор өзі жазған
«Қазақ халық эпостары және дала мәдениеті»
атты кітабында Жүсіпбек Шайхысыламұлы
жазған хиссаларға аялдағанда: «Хасен –
Ғайнижамал», «Шәкім – шәкірт», «Иранғайып»,
«Шеризат»,
«Мұңлық-Зарлық»,
«Алтын балық», «Сиқырлар сыры», «Мәңгі
тату ерлі-зайып» қатарлы көптеген қиссалар
жазғандығын және батырлық эпостардан «Алпамыс», «Қобыланды», «Ер тарғын» секілді
шығармаларды жазғандығы, бұл эпостардың
Ташкент қаласында басылғандығы және
Жүсіпбек
Шайхысыламұлының
Ташкент,
Бұқара
медресесінен
арабша,
парсыша,
шағатайша тіл жазу үйренгендігін жазады.
Ақын, ағартушы Жүсіпбек Шайхысыламұлы
«1877 жылдан 1916 жылға дейін 39 жыл Алматы облысы Кеген ауданында бала оқытады».
(«Қазақ әдебиеті» газеті). Жүсіпбек Ілеге ауып
келгенде Қазақстаннан көптеген кітаптар,
оқулықтар ала келіп Іле сахарасына мәдениет
таратады. Текес ауданы Шиліөзек ауылы
Қамысты бұлақ деген жерінде жұртшылықты
аттанысқа шақырып, жылу жинап мектеп ашады. Сол мектептен оқыған Сәди ақсақал:
Оқып ем Жүсіпбектен жас кезімде,
Шал болдым аппақ қудай осы күнде.
Есімнен талай сөздер қалды шығып,
Бар әлі тағлымдары көңілімде – деп жазады.
Ұлы ақын, ұлағатты ұстаз өзінің аты-жөні,
ата-тегі жайында жазған шығармаларында
мынадай деректер айтады:
Шайхысылам әкем аты, мен Жүсіпбек,
Үйсінді іздеп келдім нағашым деп
Әулеті пайғамбардың нәсілім қожа
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Қыздарды
жүруші
едім
баса-көктеп.
(Уәзипамен айтыс).
Айқожадан Шайқысылам, мен Жүсіпбек,
Ұлы дүбір болғанда жата алмаған.
Айқожа, Жақып қожа үлкен атам,
Қара қожа қолдай гөр болса қатем.
Шаймашырап шарапатты арғы бабам
Шайхысылам Жүсіпбекке тисін батаң.
(Нұрғазарын)
Жүсіпбек Шайхысыламұлы ұлы жүздің дулат руына сіңіп, дулат болып кеткен. Ақын
өзінің руы жайында «Матай еліне барғанда»
деген өлеңінде:
Руым – Дулат төре, мен Жүсіпбек,
Келіп ем матай елін көрейін деп,– жазады.
Текес аудындағы Тұрсынғазы Рақышұлының
айтуында оның әжесі Торғын дулат қызы екен.
Сондықтан Тұрсынғазы Жүсіпбекті нағашы
ата деп атайды.
Жүсіпбек Шайхысыламұлы үш әйел алған
адам. Бәйбішесі – Балжан Ақбайқызы.
Жүсіпбек ауып келгенде бірге келіп Текесте қайтыс болыпты. Ортаншы әйелі Мария
ноғайдың қызы. Марияның әкесі оқымысты
адам болып Жүсіпбектің көп кітаптарының
Қазан қаласында басылуына көмектеседі.
Жүсіпбек Шайхысыламұлы Қытайға ауып келгенде Мария төркінінде қалып қойыпты. Кіші
әйелі Батимадан бір ұл, екі қыз туылыпты.
Ұлының аты Бекқожа. Құлжа ауданының Тасжол мекемесінен зейнетке шыққан. Ұрпақтары
Текес ауданында тұрады.
Қолтаңбасы жайында
Жазған шығармаларына қолтаңбасын түсіру
сол дәуірде жасаған қазақ ақындары үшін
салтқа, дәстүрге айналған болатын-ды. Бір
оқиғаны жарыса жырлау қазақ әдебиетінде
ертеден бар дәстүр. Мәселен «Мың бір түн»
хикаясынан алынған «Сейфулмәлік – Жамал»
оқиғасын Жүсіпбек те, Ақыт та, Сейіткерей
де жарыса жырлаған. «Біреуінің тақырыбын
біреуі алуды заңды жол еткен. Тек алдыңғының
өлеңін алмай және көбінше алдыңғы айтқан
оқиғаларды негізінен пайдаланса да, көп жерде еркімен өзгертіп отырып, тыңнан жырлап
шығаратын болған. Бұлайша бір тақырыптың
әр ақында қайталануын еш уақытта аударма
деп танымау керек. Ол өзінше бір қайта жырлау, тыңнан толғау немесе ақындық шабыт-
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шалым сынасып жырмен жарысу есепті бір
салт еді» (М. Әуезов «Мақалалар мен зерттеулер» 188-182 беттер).
Осы
дәстүр
бойынша
Жүсіпбек
Шайхысыламұлы қол таңбасы басылған
шығармаларынан мысалдар:
Сұрасаң мұны жазған мен Жүсіпбек,
Дүниеде пенде едім күнәсі көп.
Сол үшін кітапқа атым жаздым,
Оқыған жан бір дұға қыла ма деп.
(Жүсіп-Зылиха)

Сөйлей бер қызыл тілім аманыңда
Болыпты мәңгі тату ерлі-зайып
Әулие қызыр Ілияс заманында.
(Мәңгі тату ерлі-зайып)
Бұл сөзді тамамдадым осыменен
Жылым ит жиырма тоғыз жасым екен.
Жігіттер тіршілікте күліп-ойна
Әркім-ақ әуре болар басыменен.
(Сиқырлар сыры)

Өзінің мүшел жасын жазу да Жүсіпбек
Қолыма қалам алдым баяндауға,
Шайхысыламұлының қолтаңбасы болып санаҮш жігіт оқиғасын бастағалы.
лады. 1857 жылы сиыр жылы туған ақын 1886
Айдай ашық ақ сөзді қисса қылмай
жылы ол жиырма тоғыз жаста ит жылы.
Жүсіпбек немеден жасқанады.
Қолыма қалам алсам тайпалмай ма,
(Нұрғазарын) Жасымнан бала оқыттым кедей-байға.
Жазбадым жалқауланып көптен бері
Жүсіпбек енді сөзін тама етті,
Әйтпесе тәуір едім осындайға.
Хисадан өлең қылдым талай сөзді.
(Алтын балық)
Бұрын жаста жазып ем хисса жолын
Шүкір Алла хисса боп бұ да бітті.
Басында менен жайылды,
(Наурызбай төре) Қисса болып бұл «Жібек»
Баспасына қарасам
Әуелі жат айтайын тәңір атын
Бәрі шала сөзінің,
Тілейді пенделердің оң қажетін.
Еңіреп, жылап жүр жүдеп.
Жүсіпбек бұл қиссаны бастай салды
(Қыз Жібек)
Жамағат ғайып етпе жазған хатын
(Сейфулмәлік-Жамал) «Үшбуды жазушы қисса қылып Жүсіпбек
қожа Шайхысыламұлы.... 1898 жылы 8 наПенденің бақыты ашылмас
урызда. Асығып бір күн, бір түнде бітірдім.
Маңдайы қалың сорласа
Қатесін өткеруге уақыт тар болды». (Алпамыс
Жүсіпбек қожа сөйлейді
батыр)
Жамағаттар зорласа.
Ұлы ақын, ұлағатты ұстаздың туылғанына
(Мұңлық-Зарлық) биыл 155 жыл болды. Ұлының ұлағаты уақыт
өткен сайын ұлыланып, ұлғайып келеді.
Пендеге құдай берген көрінбейді
Шығармалары халық қазынасына айналып,
Әр сөзі алтын сарай төріндей-ді
еліне рухани азық, нәр болып, халықтың
Осындай жақсы сөздер кез боп тұрса
қанына, жан дүниесіне сіңіп кеңінен таралып
Жүсіпбек жазудан бір ерінбейді.
келеді, таралып барады, тарала береді.
(Қасымжомарт)
Жамағат Жүсіпбектен сөз тыңдаңыз,
Атымды ауыстырып бір бұрмаңыз.
Омархан Асылұлы,
Кешегі Абылайханның заманында
ҚХР, тіл маманы
Өтіпті өнерпаз боп бір сақау қыз.
(Сақау қыз)
Жаз Жүсіпбек мін болмасын қаламыңда,
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Қазақ тіл білімінің диалектология саласында жергілікті ерекшеліктермен қатар қазақ
жерімен шектес жатқан бұрынғы Одақтас республикалар Ресей, Өзбекстан, Түрікменстан,
Қарақалпақстандағы шоғырланып қоныстанған
қазақтардың тілі де зерттеліп келді. Кейінгі 1520 жылдың ішінде алыс шет елдердегі қазақ
диаспорасы, оның ішінде ирредентасының
(Моңғолия, Қытай, Түркия, Ауғанстан, Иран т.б.)
тілін мақала, бөлек монографиялық еңбек түрінде
зерттеу қолға алынды. Диалектологиялық

Моңғолиядағы

қазақтардың

тілдік ахуалы

Үдербаев Алмас,

Филология
ғылымдарының
кандидаты

54-бет

еңбектерде шетелдегі қазақтардың тілі қазақ
тілінің белгілі бір сөйленістер (говор) тобына жататын вариант (сөйленіс) ретінде сипатталып, тілдік ерекшеліктері жинастырылып,
оларға талдау жасау арқылы қолданылу сипаты, өзге сөйленістерімен ұқсастықтары мен
айырмашылықтары, көршілес, аралас отырған
тілдердің деректерімен салыстыру тұрғысынан
қарастырылды.
Дегенмен алыс шет елдердегі қазақ тілінің
материалдары, түрлі көркем әдебиеттердегі,
жырлардағы, фольклордағы мәтіндер, фразеологизмдер, пареомологизмдер, шұғылданатын
кәсібіне қатысты, жергілікті тілмен қарымқатынаста пайда болған аймақтық бірліктер
жан-жақты, толық жиналған жоқ болатын.
Ендігі кезекте мұндай зерттеуді жүргізу үшін
Қытайдағы,
Түркиядағы,
Моңғолиядағы,
Ауғанстан, Иран елдеріндегі қазақ шоғырының
тілін, ондағы тілдік жағдаятты әлеуметтікдиалектологиялық аспектіде зерттеу қажеттігі
туып отыр. Себебі уақыт озған сайын түрлі
саяси-әлеуметтік факторларға, тілдік жағдаятқа
байланысты өзге тілдік ортада сақталып келген
қазақ тілі де өзгеріске ұшырауда. Сондықтан
аталған елдердегі қазақ тілінің жай-күйін, дамуын, өзгерісін, қолданысын бұрынғы жиналған
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материалдар, мақалалар бойынша диалектология аясында зерттеу шектеулі болып отыр.
Ал кейбір елдегі (мысалы, Түркияда, Еуропа
елдерінде) қазақтар тілінің жай-күйі әлі жүйелі
зерттелген емес.
Осы тұрғыда мақалада зерттеу нысанымыз
болған Моңғолиядағы қазақтар тілінің бүгінгі
ахуалы, қызметі, олардың тiлiне түрлi сыртқы
фактордың әсерi қандай екенiн‚ әрi ондағы
қалыптасқан тiлдiк жағдаятты да қысқаша
сипаттап өткімiз келеді. Әлеуметтік лингвистика саласының білгірі проф. Б.Хасановтың
пікірінше, кез келген этностың өз ортасынан
тыс жерде‚ өзге тiлдiк ортада өз тiлiн қалай
сақтап‚ дамытатындығын анықтау – әлеуметтiк
тiл бiлiмiндегi көкейтестi мәселелердiң бiрi. Шет
ел‚ шет жердi мекендейтiн қазақтардың тiлдiк
жағдайын зерттеудi дәстүрлi лингвистика‚ атап
айтқанда‚ диалектологиялық тұрғыдан жүргiзу
жеткiлiксiз. Оны әлеуметтiк лингвистикаға тән
әдiс‚ тәсiлдердi пайдалану арқылы жүзеге асыру ләзiм /1‚ 251/.
Батыс Моңғолияға қоныстанғаннан берi ұзақ
уақыт аралығында алты-жетi ұрпақ ауысып
үлгерсе де‚ моңғол жерiндегi қазақ диаспорасы
өзiнiң ана тiлiн сақтап келедi. Олардың сөйлеу
тiлi фонетикалық‚ лексикалық‚ морфологиялық‚
сөздiк
қоры
жағынан
өзгешеленгенiмен‚
қазақтың бiртұтас халықтық тiлiнен алшақтап
кетпеген.

Моңғолиядағы қазақтардың тіл ерекшелігі
1980 жылдардан бастап диалектологиялық
тұрғыдан зерттелініп, Баян-Өлгий сөйленісі
(говоры) деп аталып, қазақ тілінің шығыс
сөйленістері
құрамында
қарастырылады.
Шығыс өңірі қазақтарының тілін зерттеген
ғалым Ж.Болатов өз еңбегінде Моңғолия
қазақтарының тілін Баян-Өлгий сөйленісі деп
алынуының негізгі себебі республиканың
басқа аймақтарында да қоныстанғанымен
қазақтардың негiзгi тобы осы мекенде‚ осы бiр
аймақ көлемiн толықтай қамтып орналасуында
болып отыр деп жазады /2, 8/.
Моңғолия жерiнде қазақтардың ертеден мекен етiп келе жатқандығы тарихтан белгiлi.
Ондағы қазақтардың шоғырлана қоныстанған
жерi деп Баян-Өлгий аймағы мен Қобда‚
Увсы аймақтарын‚ Налайх көмiр өндiрiсiн‚
Ұланбатыр өлкелерiн атауға болады. Бұған
қоса республиканың өзге де Хэнтий‚
Төв‚ Сэлэнгэ аймақтары мен өзге елдi
мекендерiнде жергiлiктi халықпен араласақұраласа тiршiлiк құрып жатқандары бар.
Моңғолия қазақтарының тілін арнайы зерттеу нысаны етіп, жан-жақты зерттеген ғалым
Б.Базылханның пікірінше: «мұндағы қазақтар
тiлiнiң сақталуының басты бiр себебi олардың
Моңғолияға қоныс аудару процесiнiң әдеби
тiлiмiз әбден кемелденген тұсқа тура келуiмен
байланысты» /3, 6/. Өйткенi тұрғылықты
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қазақтардың тiлiнде жергiлiктi ерекшелiктермен
қатар қазiргi халықтық тiлiмiзде ескiрiп‚
қолданыстан шыққан сол кездердегi байырғы
сөздердiң бiразы әлi де қолданылады. Бұл
жалпы шет жерде қоныстанған тiл өкiлдерiнiң
сөйлеу тiлiне тән ерекшелiк (дыбыс жүйесіндегі‚
лексикасындағы‚
тiлдiк
болмысындағы
көнелiктiң сақталуы) болса керек. Бұған қоса
тiлдiң iшкi даму заңдылығының өрiс алуы,
соңғы тоқсан жылдан берi мектеп‚ баспасөз‚
радио‚ театр т.б. рухани мәдениет саласы
арқылы Қазақстан мәдениетiнiң игi ықпалы болуы сияқты факторлар да тiлдiң сақталуына
септiгiн тигiздi. Дегенмен мұндағы қазақ тiлi
қаншалықты сақталғанымен де‚ кез келген
тiл‚ не диалектi (сөйленiс), жалпы тілдік форма үнемi өзгерiске ұшырап‚ өздігінше дамып
отыратындығы белгілі. Негізі тiлдiң дамуына iшкi
факторлар мен сыртқы факторлар да шешушi
рөл атқарады. Сыртқы фактор дегенiмiз көршi
тiлдiң әсерi‚ басқаша айтқанда‚ географиялық
ортаның ықпалы. Iшкi фактор болса‚ ол – сол
тiлдiң iшкi даму заңдылығынан туған‚ оның
табиғатына‚ жаратылысына тән өз бойындағы
төлтума ерекшелiгi.
Моңғолиядағы қазақтардың тiлiн зерттеуде және ондағы қалыптасқан тiлдiк жағдаятты
көрсету үшiн мұндағы қазақы тiлдiк ортаның
өмiр сүру формасын анықтау қажет. Тiлдiң
барлық өмiр сүру формалары бiр-бiрiнен
қолданылу аясы‚ әмбебаптығы‚ даму деңгейi
жағынан өзгешеленiп тұрғанымен‚ бiр халық
тiлiнiң көлемiнде түсiнiктi болады. Көпшiлiк
әдебиеттерде тiл формалары деп көбiнесе
әдеби тiл‚ халықтық ауызекi тiл‚ койне‚ пиджин‚
креол тiлдерi‚ қарапайым тiл‚ территориялық
диалект‚
әртүрлi
әлеуметтiк
диалектiлер
көрсетiледi. Кез келген қоғамда әдеби тiлдiң
әлеуметтiк беделi ұлттың мәдени символы
ретiнде өте жоғары болмақ. Ал әдеби тiлге
қарсы қойылатын оның нұсқаларының бiрi –
территориялық диалект. Жазу мен әдеби тiл
пайда болмаған кезге дейiн территориялық
диалект кеңiнен таралған, тiлдiң негiзгi өмiр сүру
формасы болып келген. Территориялық диалект
көбiнесе рулық‚ тайпалық диалектiлердi негiзге
алады‚ соған сүйенедi. Өйткенi сол территорияда оның қолданушысы болып табылатын әр рутайпа өкiлдерi тұрады. Баян-Өлгий сөйленiсiн
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осындағы қазақтардың денiн құрайтын абақ керейлер‚ iшiнара найман т.б. рулар құрайтынын
айта кету керек.
Синхрондық тұрғыдан Моңғолиядағы қазақтар
тiлiнiң өмiр сүру формасы территориялық диалект (сөйленіс) деп қарастырылады. Олардың
тiлi негізінен моңғол, кейбір аудандарында
(сұмын) тува, урианхай халықтарымен қатар өз
халқынан және оның басқа сөйленістік топтарынан ұзақ уақыт оқшауланып қалған тiл ретiнде
өмiр сүрiп отыр.
Ендiгi
қарастырылатын
мәселе
–
Моңғолиядағы қазақы тiлдiк ортаның тiлдiк
жағдаяты.
Мұндағы
қазақ
шоғырының
тiлдiк жағдаяты көп тiлдi қоғамдағы әртүрлi
факторлардың әсерiмен тығыз байланысты. Бiр тiлдi және көп тiлдi қоғамдағы тiлдiк
жағдаятты және көп ұлтты мемлекеттегi әр бiр
тiлдiң жұмсалу жайын зерттеу қазiргi кездегi
маңызды мәселелердiң бiрi. Тiлдiк жағдаят
жөнiндегi зерттеушiлердiң берген анықтамасы
бiркелкi емес. Орыс тілінің әлеуметтiк тiл бiлiмi
саласындағы В.В.Аврорин‚ В.Д.Бондалетов‚
А.Д.Щвейцер‚ Г.П.Степанов‚ А.Б.Никольский‚
А.И.Домашнев т.б. ғалымдар бұл ұғымды әр
қырынан түсiндiредi. Қалыптасқан жалпы түсiнiк
бойынша‚ тiлдiк жағдаятты анықтауда тiлдiк
ұжымда жұмсалатын тiлдiк жүйе (система) мен
жүйе iшiлiк жүйе (подсистема) жиынтығы негiзге
алынады /4‚ 133/. Басқаша айтқанда‚ тiлдiк
жағдаят дегенде белгiлi тарихи кезеңдегi бiр
этностық бiрлестiкте қолданылатын тiлдердiң
(тiлдiң өмiр сүру формалары: территориялық
және әлеуметтiк диалектiлер‚ койне‚ жаргондар) жиынтығын‚ қоғамдағы басқа тiлдердiң
жұмсалуын түсiнемiз.
Тiлдiк жағдаятты танып бiлу – мемлекеттiк
тiл саясатын белгiлеу үшiн‚ елдiң тiлдiк өмiрiнiң
болашағын болжау мен баға беру үшiн аса
қажет. Тiлдiк жағдаят бiр тiлдi‚ екi тiлдi және көп
тiлдi болып бөлiнедi. Моңғолияның Баян-Өлгий
аймағындағы қазақтардың тiлдiк жағдаятын бiз
екi тiлдi немесе қостiлдi сипатта деп бiлемiз.
Себебi қазақтар тұратын аймақта негiзгi тiлдер
– қазақ және моңғол тiлдерi.
Қостiлдiлiк (билингвизм) – қоғамда қалыптасқан
тiлдiк жағдаяттың көрiнiсi, «белгiлi бiр территория көлемiндегi ұлтаралық қарым-қатынасқа
түсетiн белгiлi бiр этникалық қауымдастық
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өкiлдерiнiң‚ бүкiл қоғамның әртүрлi жағдайда
екi тiлдi алма кезек немесе қатар қолдануы»
/1‚ 132/. Билингвизм жағдаятында генетикалық
жағынан туыс‚ типологиялық жағынан жақын
не болмаса генетикалық жағынан туыс емес‚
типологиялық жағынан алыс тiлдер қатар
келе бередi. Әлеуметтік лингвистикалық
әдебиеттерде билингвизм жағдаятында қатар
қолданылатын тiлдердiң өзара әрекеттесуінің
төмендегiдей негiзгi типтерi көрсетіледі: 1) туыс
емес тiлдердiң әрекеттестігі; 2) туыстығы алыс
тiлдердiң әрекеттестігі; 3) туыстығы жақын
тiлдердiң әрекеттестігі /5, 4/.
Бiз сөз қылмақшы қостiлдiлiк жағдаятын
туыстығы алыс тiлдердiң өзара әрекеттестігі
тұрғысынан қарастырған дұрыс деп бiлемiз.
Себебi алтай теориясы бойынша түркі және
моңғол тiлдерi туыстығы немесе типологиялық
жағынан төркiндес тiлдер тобы деп саналады. Салыстырмалы-тарихи зерттеулер бойынша алтай тiлдерiндегi көптеген ортақ келетiн
тiлдiк элементтер‚ ұқсастықтар бар екенi
айқындалды. Алтайлық тiлдерде орын алатын
ортақ элементтердiң саны көп‚ әрi олардың бәрi
де белгiлi бiр (фонетикалық‚ грамматикалық)
заңдылықтар бойынша қайталанып‚ тiлдердiң
барлық қабатында‚ әсiресе негiзгi түбiр
құрамында жиi кездеседi екен /6, 10/.
Түркi
тiлдерiнiң
iшiндегі
қазақ
және
моңғол тiлдерiнiң өзара байланысы қазақ
ғалымдарының назарын ертеден аударып
келгенi мәлiм. Қазақ және моңғол тiлдерiнде
әрi дыбыстық‚ әрi мағыналық тұрғыдан сәйкес
келетiн сөздер сөздiк құрамның барлық сатысында кездеседi. Олар туысқандық атаулар‚ адамның және жан-жануарлардың дене
мүшелерi атаулары‚ тұрмыстық атаулар‚ өсiмдiк
және табиғат құбылыстары атаулары‚ санды‚
сапаны‚ iс-әрекет‚ қимыл-қозғалысты бiлдiретiн
сөздер болып лексика-тематикалық топтарға
жiктеледi.
Қазiргi қазақтар қоныстанған аймақта және де
жалпы Моңғолия көлемiндегi үстем тiл – халха диалектiсiнiң негiзiнде қаланған моңғол тiлi.
Жалпы моңғол тiлдерi болып моғол‚ моғнор‚
дағур‚ ойрат-моңғол‚ бурят-моңғол және
моңғол тiлдерi танылып, өз iшiнде бiрнеше
диалектiлер‚ сөйленiстерге бөлiнедi. Моңғол
тiлдерiн зерттеген Б.Я.Владимирцов хал-

ха диалектiсiнде моңғол халқының көп бөлiгi
сөйлейтiндiгiн атап айтқан едi /7, 48-50/. Автор
диалектiнiң ерекшелiктерiн көрсете отырып‚
оның басты диалектi болу себебi мемлекеттiк
және дiни қолданыста болғандығында деп
пайымдаған-ды. Көптеген ғасырлар бойы осы
халха диалектiсiнiң‚ өзге де диалектiлердiң‚
көне моңғол тiлiнiң негiзiнде қаланған қазiргi
ұлттық моңғол тiлi мемлекеттiк тiл мәртебесіне
ие. Бұл тiл өмiрдiң барлық салаларын қамтып‚
республикадағы басқа ұлт өкiлдерiнiң де екiншi
тiлi саналып отыр.
Iшкерi аймақтардағы қазақтарды айтпағанда‚
Баян-Өлгий аймағындағы қазақтардың көпшiлiгi
моңғол тiлiн бiледi. Қазақтар ана тiлiнде сөйлей
отырып моңғол сөздерiн‚ моңғол тiлi арқылы
енген кiрме сөздердi еркін қолданады. Дегенмен
оларда билингвизм жалпылық қасиетке ие емес.
Моңғол тiлiн бiлетiндердiң көпшiлiгi жоғары
бiлiм алғандар‚ ғылым-білім, өнер‚ әкiмшiлiк
саласындағы қызметкерлер‚ мұғалiмдер т.с.с.
Мектепте моңғол тiлi оқытылатындықтан‚ мектеп оқушылары да осы тiлде түсiнiсiп‚ сөйлесе
алады. Дейтұрғанмен тұрғылықты қазақтар
тұтастай қоныстас отырған халықтың тiлiн
толық игерiп кетпеген. Сондықтан Моңғолия
қазақтары тiлiндегi билингвизм құбылысын
әзірге топтық билингвизм (групповой билингвизм) түрiне жатқызамыз.
Жергiлiктi қазақтардың моңғол тiлiн толық
игермеуiнiң басты себебi моңғол тiлi қазақ тiлiне
туыстығы соншалықты жақын болмағандығынан.
Салыстырар болсақ‚ басқа түркi халықтарының
арасында отырған немесе iргелес отырған
қазақтар сол көршiлес халықтың тiлiн еркiн
игерiп алатындығын жақсы бiлемiз. Мысал
ретінде Қарақалпақстандағы‚ Өзбекстандағы,
Түркиядағы т.б. тiлi жақын елдердегi қазақтарды
келтіруге болады. Мұндағы қазақтардың
экономикалық‚
мәдени-тұрмыстық
өмiрi
республиканың немесе облыстың өмiрiмен
тығыз байланысты. Зерттеушiлердiң пайымдауынша бұл сөйленiс иелерi өздерiн қоршаған
халық тiлiн өз тiлiнен кем бiлмейдi.
Қостiлдiлiк
құбылысы
тiлдердiң
өзара
қатынасы арқылы жүзеге асатындығы белгiлi.
Тiлдiк қатынас тiлдiң тарихында маңызды
құбылыс ретiнде тiлдiң өзгеруiне елеулi ықпал
етедi.
Моңғолиядағы
қазақ
шоғырының
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жергiлiктi халық өкiлдерiмен араласып‚ тiлдiк
қатынас жасауы XIX ғасырдың екiншi жартысынан басталған. Қазақтардың Батыс Моңғолияға
қоныстануы 1860 жылдар шамасында. Алғаш
қоныстанған қазақтар моңғол халқымен бiрден
араласып кетпедi‚ мұндағы қазақтардың
алдыңғы ұрпағы ана тiлiнде ғана сөйлеп‚ бiр тiлдi
болды деуге болады. Уақыт өте келе қазақтар
қоныстас ұранқай‚ тува‚ торғауыттармен араласа бастады. Халықтардың өзара тiлдiк қатынасы
ауызша түрде жүрдi. Тiлдердiң қолданылу аясы
күнделiктi тұрмыс‚ кәсiп‚ шаруашылық, саудасаттық саласын қамтыды. Соның өзiнде және
кейiнгi кезге дейiн қазақтар моңғол халқымен
жақын араласып‚ сiңiсiп кетпеген. Бұл турасында Л.Н.Гумилев: «В Монгольской Народной
Республике живут тюркские этносы: казахи и
другие‚ но несмотря на сходства материального и духовного развития общества‚ они не
сливаются с монголами‚ составляя самостоятельные этносы..» – деп келтiредi /8, 61/. Кейiнгi
кезеңдерде қазақтар мен жергiлiктi ұлттың
қатынасы екi жақтың билингвтерi (аудармашылар‚ екi тiлде сөйлейтiн ру басылары) арқылы
кеңейе бастады. Алғашқы бiр тiлдi буыннан
кейiнгi ұрпақтың iшiндегi кейбiр тіл иелері екi
тiлде сөйлеп‚ бұл үдерістің жалғаса бергендiгi
белгiлi. Қазiргi ұрпақтың көпшiлiгi қостiлдiлiкке
ауысып‚ өз ана тiлiне қоса үстем тiл‚ моңғол
тiлiн үйренiп‚ сол тiлде сөйлеуге мәжбүр. Оның
өзi қазақтардың бiрте-бiрте жалпылай екiншi
тiлдi игерiп‚ ана тiлiн ұмытуына‚ қостiлдiлiктiң
басқа түрiне (замещаемое двуязычие) ауысуына немесе болашақта олардың үстем тiлде
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сөйлейтiн бiр тiлдi монолингвке жетуiне әкеп
соқтыруы мүмкiн. Ал қостiлдiлiктен бiр тiлдiлiкке
өту кезеңiнде‚ екi тiлдiң бiреуiнiң (ана тiлiнiң)
қоғамдық қызметi шектелуiне байланысты‚ аз
халықтардың мәдениетiнiң дамуы да шектеледi
/9‚ 60/. Ал Баян-Өлгий аймағындағы кейбiр
қазақ тұрғындарының моңғолдануға бет бұруы
(балаларын осы тiлде оқытуы) болмаса iшкерi
аймақтарда қоныстанған қазақтардың ұдайы
моңғол тiлiнде сөйлеп‚ ана тiлiн ұмытып (тiптi
нигилизмге) бар жатқан жайы осының бiр дәлелi
есебiнде.
Моңғол тiлi мәртебесi үстем мемлекеттiк тiл
болғандықтан‚ Баян-Өлгий аймағында оның
еркiн қолданылуына күш жұмсалуда және ол саясат мемлекет тарапынан жүргiзiлiп отыр. Бүкiл
iс қағаздары‚ iс жүргiзу жұмыстары осы тiлде.
Бұл – қоғамдағы белгiлi мақсатпен жүргiзiлiп
отырған тiл саясатының жемiсi. Тiл саясаты
көп ұлтты мемлекеттiң ұлттық саясатының ең
басты бөлiгi. Ол – тiлдiң қолданылуына‚ даму
барысына мүдделi түрде мемлекет тарапынан қоғамдық топтар арқылы ықпал етедi.
Мәселен‚ Баян-Өлгий аймағындағы 1976 жылдан бастап жүргiзiлген моңғолдандыру саясаты
осындай саясат. Ол кезде аймақтық әкiмшiлiк
тарапынан Баян-Өлгий қазақтарының басты
ұлттық белгiсi қазақ тiлiн‚ мәдениетiн шектеуге
бағытталған iстер жасалған болатын. Өкiмет
саясаты қазақтың салт-дәстүрiне мән бермей‚
аймақ құрылғаннан берi әкiмшiлiк‚ сот‚ прокуратура‚ мектеп‚ мәдениет ұйымдары барлығында
қазақ кадрлерi қызмет iстейтiн мекемелердi
моңғол тiлiнде жүргiзiп‚ ересектерге моңғол тiлiн
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үйрететiн курстар ашып‚ елдегi қазақтарға жеке
ұлт ретiнде қарамай‚ моңғолдандыру бағытына
ойысқан едi. Қазақ тiлiн шектеу мақсатында
Қазақстан баспасынан шығатын әдебиеттiң
таратылуы азайтылған. Бүгінде ондай шектеу
болмағанымен, аймақта Қазақ елiнiң баспасынан шығатын басылымдарды алып отыруға да
мүмкiндiк бола бермейді, әрі Қазақстан тарапынан да ондай қолдау жасалып жатқан жоқ.
Білім беру саласына келсек, аймақта алғаш
мектеп 1927 жылы ашылған. Осыдан бастап
мектеп саны бiрте-бiрте көбейе түстi. 1940 жылға
дейiн мектеп ескi араб‚ ескi моңғол жазуын ғана
қолданды. 1940-41 оқу жылында Моңғолияға
Қазақстаннан білікті мамандар, оқытушылар
келiп‚ солардың көмегiмен 1940 жылдан бастап
барлық мектептерде латын әліпбиі енгiзiлдi. Көп
ұзамай 1942 жылдың қаңтарынан бастап орыс
емлесi негiзiнде жаңа әліпбиге көштi. Орыс графикасына негiзделген жаңа жазуға қазақ‚ елдегi
көпшілік халық моңғолдар да көшкен болатын.
Қазiргi кезде де Моңғолия халқы осы графиканы
қолданып келедi. Дегенмен мемлекет құрушы
халық өкілдерінің көне моңғол жазуына көшсек
деген ұсынысы да жоқ емес.
Сонау 1940 жылдан берi қарай аймақтағы
мектеп саны да көбейiп‚ қазақ жастары өз
ана тiлiнде бiлiм алып келеді. Бiрақта кей
жылдары моңғол тiлiнiң қолданылу аясы
кеңейтiлiп‚ мектеп бағдарламасында кеңiнен
қолданылуына мән берiлiп‚ қазақ тiлi пәнiн оқу
бағдарламасынан қысқарту жағы да назарға
алынған. Қазақ мектептерiнде 1978 жылдан
қазақ тiлi‚ қазақ әдебиетiне бөлiнетiн сағат

қысқартылуы көптеген керi әсерлерге әкеп
тiредi. Ал 1988 жылдан бастап қазақ тiлi мен
әдебиетi сабағының оқу аптасына кiретiн сағаты
50-60 пайызға қысқартылып‚ IX-X сыныптарда
оқытылмауы‚ IV-VIII сыныптарда физика‚ георафия‚ химия пәндерiн‚ IX-X сыныпта барлық
пәндердi моңғол тiлiнде үйретiлуi Моңғолия оқуағарту министрлiгiнiң әкiмшiлдiк-әмiршiлдiгiнiң
басты кесiрi едi /10, 156/. Тiл саясатына қатысты
мұндай шаралар әр кез түзетiлiп отырғанымен‚
оның зардабы әлi де байқалады.
Қазiр Баян-Өлгий аймағы бойынша 42 мектеп,
28 бала-бақша жұмыс iстейдi. Осы мектептiң
бiреуi ғана моңғол тiлiнде дәрiс бередi,
қалғандары қазақ мектептерi. 1991 жылы
Өлгий қаласында қазақ колледжi ашылды.
Онда бастауыш сынып мұғалiмдерi даярланады. 2001 жылдан берi Баян-Өлгий аймағында
Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан
мемлекеттiк университетiнiң филиалы жұмыс
iстейдi. Онда баянөлгийлiк қандастарымыз
екi жыл бiлiм алады да, қалған екi жылын
Өскеменде жалғастыратын болады. Мұнда
орыс филологиясы, информатика, есеп және
аудит, қазақ филологиясы мамандықтары бойынша 4 факультет бар /11/.
Бұқаралық ақпарат құралдары бойынша
аймақтың өзiнде қазақ тiлiнде радиохабар
жүргiзу 1956 жылдан бастап iске қосылды. Ал
1960 жылдан қазақ тыңдаушыларына арналған
хабар Ұланбатырдан таратыла бастаған. Сөйтiп‚
осындағы қазақтарға iш пен сырттың хабарын
ана тiлiнде тыңдауға‚ ұлттық тiл‚ мәдениеттiң
әрi қарай жетiлуiне жағдай жасалған. 1984
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жылы Ұланбатыр-Өлгей арасында 1700
км радиореле жүйесi қондырылып‚ Өлгей
қаласы және сұмын (ауданға шамалас)
орталықтары телехабар көру мүмкiндiгiне
ие болды. Бастапқыда бағдарламалардың
мөлшерi шектеулi болса‚ 1991 жылдан
берi уақыт мөлшерi көбейген. Мұндағы
көрермендер моңғол телеарналарының
хабарларын көрумен бiрге‚ 2002 жылдардан бері жергiлiктi ТВК 10 қазақ арнасын‚
Қазақстанның «Хабар»‚ одан кейiн «Хабар
2», кейіннен «Еларна» телеарналарының
бағдарламаларымен танысып отыруға қол
жеткiздi. Әрине‚ қазақ тiлiндегi хабарлар
таралу жиiлiгi‚ уақыты жағынан шектелген. Қазіргі кезде «эфирiнiң 50%-дан астамын орыстiлдi бағдарламалар иеленетiн
қазақ телеарналарының барлығы дерлiк
мұнда спутник арқылы көрсетiледi. Сондайақ, жергілікті тұрғындар 24 сағат қазақша
сөйлейтiн Үрiмжi телеарнасын да тамашалай алады. Алайда, Үрiмжi телеарнасының
төл туындылары тым аз, көбi қытай тiлiндегi
хабарлардың аудармасы. Бiр-екi жылдан
берi «Өлгий» телеарнасы ашылды. Бұл телеарна аптасына екi рет екi сағат хабар таратып, тек аймақ орталығы Өлгий қаласында
ғана көрсетiледi» /11/.
Баспасөз жағынан аймақта қазақ тiлiнде
газет-журналдар шығып тұрады. 1957 жылы
жылына төрт рет шығатын әдеби «Жаңа талап» журналы жариялана бастады. Соңынан
1970 жылдардан бері қарай ол «Шұғыла»
журналы болып шығуда. «Шұғыла» журналы 80-жылдары көлемі 6 баспа табаққа
дейін шығарылып, барлық таралымы 4000
данаға жеткен еді. Өтпелі кезеңде тоқырауға
ұшырады және көлемі ықшамдалды, 2006
жылдан қайтадан жарық көре бастады. Баян-Өлгий аймағы орнағаннан кейiн
1941 жылы алғаш жергiлiктi “Өркендеу”
газетi басылып шыққан едi. Газет 1957
жылы «Жаңа өмір» болып атын өзгертті.
1980 жылдардың аяғында аптасына 3 рет
моңғолша қосымшасымен басылып, газетке
жазылушылар саны 10 000-ға жеткен. 2002
жылдан бері «Жаңа дәуір» атанып, қазірге
дейін аймақтық жетекші баспасөз құралы
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болып келеді. Газеттің 5400-ден астам саны жарық
көріп, бет саны 30-ға дейін ұлғайған кездері болды. 1990 жылға дейін аймақтық халық депутаттар
құралы атқару әкімшілігі мен парткомның ресми органы ретінде партиялық, мемлекеттік мәселелерді
жариялауды басшылыққа алып келсе, соңғы 20
жылда жариялылыққа сәйкес қоғамдық өмірдің
барлық саласын қамтитын болды /12/.
Сонымен қатар 1980 жылдардың соңғы шегінде
қазақ тiлiндегi газеттердiң саны басқа да
«Алау»‚ «Балдәурен», «Темiрқазық»‚ «Әділет»,
«Шамшырақ»,
«Шарапат»,
«Қазақ»,
«Жарнама»,
«Заман-ай»,
«Жаршы»,
«Дәстүр»,
«Білім», «Ғылым», «Халық үнi» тағы сол
сияқтылармен көбейдi. Бiрақ көпшілігі қайтадан
жабылып, дағдарысқа кез болып отыр. Жоғарыда
келтіргендей, аймақта Қазақстаннан шығатын
газет-журналдардың таратылуы тоқтады деуге
болады. Бұл Кеңес Одағы тұсындағы жағдаймен
салыстырғанда
әлдеқайда
төмен
екенін
көрсетеді. Дегенмен, қазіргі заман талабына сай
қазақстандық баспасөзбен, қазақтілді сайттармен
ғаламтор арқылы танысып отыруға мүмкіндік бар.
Моңғолиядағы қазақ сайттары да жұмыс істеуде.
Ендігі кезекте, Моңғолиядағы қазақ тілінің жайкүйін, дамуын, өзгерісін, қолданысын зерттеп
көрсету үшін мұндағы қазақтардың тілі тек қана
сөйленіс ретінде емес, қалыптасқан термин, атаулары бар, өзіндік әдеби нормаға түскен, жазбаша,
ауызша түрде қолданылатын аймақтық тіл ретінде
зерттеле алады.
Өйткені қазақтар шоғырланып қоныстанған
Моңғолия, сонымен қатар Қытай, Түркия елдерінде
қазақ тілінде мерзімді басылымдар, саяси-көркем
әдебиеттер, оқулықтар шығады, радио, теле хабарлар таратылады. Ауызекі тілдегі айырмашылықты
айтпағанда, шет елдерде қазақ тілінде жарық
көрген әдебиеттердің Қазақстанда қолданылып
отырған әдеби тіліміздің жазу нормасымен сәйкес
келмейтін тұстары жеткілікті.
Олай болса ондағы қолданылып отырған тілді
диалекті, не сөйленіске жатқыза алмаймыз. Өйткені
сөйленіс, жергілікті тілдің, диалектінің бір критерийі
жазба формасы болмайтындығы белгілі. Осы тұста
шет елдегі жазба, ауызша формада қолданылып
отырған тіл қай форма? Осындағы тіл жергілікті
сипаттағы ма, әлде Қазақстандағы әдеби тілдің
қызметін атқарып жатыр ма? Әдеби тілде жергілікті
элементтер қаншалықты дәрежеде қолданылады?

ШЕТЕЛ ҚАЗАҚТАРЫ ЖӘНЕ ҚАЗАҚ ТІЛІ
Әрі тілдің барлық деңгейінде қолданыла ма? –
деген сияқты мәселелер туындайды.
Бұл мәселелерді шешу мақсатында ондағы
қазақ диаспорасы мен ирридентасының тілінен
жинақталған материалдарды кейінгі тілдік
материалдармен жаңартып, толықтырып,
қазақтар қоныстанған шет елдердегі тілдік саясатты, тілдік жағдаятты, тілдің қолданылу аясын, ортасын зерттей түсу қажет деп білеміз.
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«Қазақ қайда
Тәуелсіздік таңы атқаннан
бергі 22 жыл ішінде шетелдерде тұрат ын қандастарымызбен
қауышу
жиілей
бастағаны
белгілі. Оны елім іздің Алматы, Түркістан, Астана секілді
ірі қалаларында өткен әлем
қазақтарының
1992,
2002,
2005 және 2011 жылдардағы 4
құрылтайынан анық байқауға
болады. Бұған қоса соңғы 8
жылдан бері Дүниежүзі қа
зақтары
қауымдастығының
тікелей қолға алып ұйымдастыруымен өтіп келе жатқан
кіші құрылтайлар тағы бар.
Бұл, әсіресе, Еуропадағы қан
даст арымыздан қызу қолдау
тауы п отыр. Өзара келіскен ор
тақ ұйғарыммен Швец ияның
Вестерос, Германияның Берлин,
Норв егияның
Осло
қалаларында өтіп келе жатқан
Батыстағы қазақ диасп оралары
басқосуларының
мұнд ағы
қордаланып қалған өмірл ік
мәселелердің кейбір түйінді
тұстарын шешуді дөп басқан
іс-шара көзі деп айтуға болады.
Еуропа қазақтарының осындай кезекті кіші құрылтайы
биыл Франция астанасы Па-

рижде өтетін болғандықтан
Дүниежүзі
қазақтары
қауымдастығы Төрағасының
бірінші
орынбасары
Талғат Мамашев баст аған
қазақстандық делегация 17
мамыр күні осындағы Шарль
де Голль әуежайына келіп
атбасын тір ед і. Құрамында
академик, сенатор
Ға
рифолла Есім, Мәдениет
және ақпарат министрлігі
Тіл комитетінің төрағасы
Мақсат Ысқақов, Білім және
ғылым министрлігі Философия, саясаттану және дінтану
институт ы
директорының
орынбасары,
профессор
Серік Нұрмұратов, Ш.Айм а
нов атындағы «Қазақфильм»
акционерл ік
қоғамының
бас редакторы, жаз ушы Дидар Амантай, Астана мем
лекеттік филармониясының
әншіс і, Қазақстанның еңбек
сіңірген қайр атк ері Алтынай Жорабаева мен эстрад а
лық «Кеш You» тобы және
Дәнеш Рақыш ев атындағы
республикалық конк урстың
лауреаты, әнші Захан Уатх ан
мен күйші Ерген Еркін сияқ

ты белгілі адамдар бар топ осындағы кәсіпкер қандасымыз Құрбанәлі Гүлен бастаған Үйлестіру
кеңесі мүшелерінің құшақ жая қарсы алуынан кейін, бірден автобусқа беттеді.
Қаланың «Lepik» қонақүйіне дейінгі жолдағы көлік салоны ішіндегі таныстық-білістікте біраз
әңгіменің басы қайырылып үлгерілді. Оған қозғау салған өзіне гид міндетін алған жолбасшы
Мұрат Динк есімді қандасымыз дер едік. Еуропа елдері мен Франция арасындағы туристік трансфер қызметінде жүрген ол көп нәрседен хабары бар адам екенін бірден байқатты.
– Парижде 250-дей қазақ отбасы тұрады, – деп бастады әңгімесін ол. – Бұл ар негізінен 70-80
жылдары Түркиядан көшіп келген ағайындарымыздың ұрпақтары. Кәсіптері – тері өңдеу мен
тігіншілік, жолаушылар тасымалы, дүкендер мен дәріханаларға жарнама жасау. Халқымызда:
«Елің қандай болса, бөркің де сондай», деген мақал бар ғой. Франция – көп ұлтты мемлекет.
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жүрсе де, қазақ»
Сондықтан тіршілігіміз үшін 2-3 тіл білуге
мәжбүрміз. Ал балаларымыз 4-5 тілді еркін
меңгерген.
Сөз орайында айтар тағы бір жәйт, осы Францияда үш қазақ қоғамы жұмыс істейді. Оның
біріншісі, қазақ-француз қоғамы. Екіншісі, 2000
жылдан бері жұмыс істей бастаған Мұстафа
Шоқай бірлестігі. Үшіншісі, Парижде оқып,
ғылыми орталықтарда тәжірибеден өтіп жүрген
қазақ студент-жастар ұйымы. Алғашқысының
міндетіне Түркия, Германия, Голландия, Швеция, Австрия сияқты мемлекеттердегі қандас
тарымызбен барлық іске мұрындық болар тығыз
қарым-қатынас, жанды байланыс орнату жатса, одан кейінгісінің бағ ыты өзінің атынан
көрініп тұрғандай Мұстафа Шоқай өмірінің
Париждегі тұрған кезеңін зерттеп, насихаттау болып табылады. Ал соңғысы Қазақстан
елшілігі қызметкерлерімен бірлесіп, осы Парижде наурыз мейрамын тойлауға қолқ абыс жасап,
ЮНЕСКО-дағы республика тұрақты өкілдігінің
туған еліміз абыройын арттырар «Қозы Көрпеш
– Баян сұлу» жырының 1500 жылдығын әлемдік
деңгейде атап өту, табиғат інжу-маржаны –
Қорғалжын қорығын Дүниежүзілік резерват
тізіміне енгізу сияқты бастамаларға флешмоб
ұйымдастыру болып табылады.
Жолбасшымыз Мұрат Динктің осынд ай
әңгімелерін тыңдай отырып, қаланың орталық
көшелеріне қалай келіп қалғанымызды да
байқамай қалыппыз. Содан көп кешікпей
қонақ үйге келіп орналасқан соң делегация
басшысы Талғат Мамашев Еуропа қазақтары
мәдени орталығының басшыларын жинап,
кеңес өткізді. Әңгіме тақырыбы алдағы үш
күн ішінде атқарылар іс-шаралар еді. Бұлар:
Еуропадағы қазақ қауымы тұратын мемлекеттерден жасақталған футбол командаларының
турнирін өткізу, кіші құрылтай ашылатын
ғимарат залында осы форумға қатысуға келген
қандастарымызға арнап әкелген «Қазақфильм»
туындыларын
көрсетіп,
кітап
көрмесін
ашу және «Қазақстан-2050» Стратегиясы –

қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяс и бағыты»
тақырыбында дөңгелек үстел ұйымдастырып,
«Қазақ ТV» шығ армашылық тобының күшімен
«Ағайын» атты телехабар түсіру, сондай-ақ
Қаз ақстан өнер шеберлерінің гала-концертін
ұйымдастыру сияқты қадау-қадау мәселелер болатын. Сөйтіп, бұл күні Дүниеж үзі қазақтары
қауымдастығының жұм ыс тобы, Франциядағы
Қазақстан елшіл ігі қызметкерлері мен Еуропа
қазақт арының мәдени орталығы өкілдері осы
жәйттерді бүге-шігесіне дейін талқылап, кеш
түсе тарасты.
Ертесінде, таңғы сағат 10-да Париждің «Rue
Jean Cocteav» стадионында өтетін футбол
турнирінің ашылу салтанатына келдік. Міне,
қызық! Өз көзімізге өзіміз сенбей тұрмыз.
Франция астанасының осы бір атшаптырым
аумағында қаптаған қазақ!!! Қазақ болғанда
да әр жастағы қандастарымыз. Ақ қалпақты
ақсақалдар мен кең қамзолды әжелер, бөртпе
шәліні төгілдіре тартқан келіншектер мен зерлі
тақия киген бүлдіршіндер… Бәрі-бәрі бар!
Мұны футбол матчының алдындағы салтанаттың
ашылу рәсімінде сөйлеген Еуропадағы қазақ
мәдени орталықтары Үйлестіру кеңесінің
төрағасы, саясаттану ғылымдарының докторы Әбілқайым Кесіжінің сөзінен кейін барып
түсінгендей болдық. Сөйтсек, Париждегі кіші
құрылтайға Еуропаның 10 елі мен АҚШ және
Англиядан 1800-ге жуық қандасымыз келіпті.
Оған осында оқитын студенттер мен елшілік
қызметкерлерін және іссапарда жүріп естіп
келген отандаст арымызды қосыңыз. Балашағасымен жүргендердің өзі бір қауым. Қарап
тұрып қызығасыз, қуанасыз. Жазушы ағамыз
Мұхтар Мағауиннің: «Қазақ қайда жүрсе де
қазақ», дегені мынадай көріністі көргеннен
туған ой шығар, сірә. Тайлы-таяғы қалмай келді
деген, міне осы.
Бұл жолғы кіші құрылтайға Үйлестіру кеңесі
12 футбол командасын жас ақтаған екен. Олар
«Rue Jean Cocteav» стадионындағы алаңда
қарсыластарын жеребе бойынша анықтап алып,
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қос-қостан матч өткізіп жатқанда біз жанкүйер
қауымды жағалап, әңгімелесе бастадық.
– Менің аты-жөнім – Біләл Өзгір, – деп бастады шашы бурыл тартқан орта бойлы отағасы.
– Өткен ғасырдың ортасында Алтайдан ауған
қазақтың 1800 түтіні Пәкстан арқылы Түркияға
өтіп келгенде 3 жастағы бала екенмін. Есейіп,
ат жалын тартып мінгеннен бастап Ыстамбұлда
тері өңдеп, тон тігу сияқты жұмыстар істеп, тыным тапқанымыз жоқ. 35 жасымда Францияға
келіп орнықтым. 26 жылдан бері, міне осындамын. 3 балам бар. Ұлым Сардар – көлік-тасымал
фирмасында бөлім бастығы. Қызым Әсия – фармацевт. Ал кіші балам Якуб болса, қаладағы
Орли әуежайының жанындағы спорт кешенінің
директоры.
– Ал мен Мюнхеннен келдім, – деді ұзын бойлы арықша келген ақсақал. – Ахмет Ұсты деген
атаң боламын. Жасым – 80-де. 1970 жылдан бері
Герман ияда тұрамын. Мюнхенде 67 қазақ отбасы бармыз.
– Мына жасыңызда сізге жол жүріп, осында
жету оңай болмаған шығар, ағасы.
– Әрине, қиын, қарағым. Десем де мен і мұнда
жетелеп алып келген нәрсе – бір күн болса да
қазақтардың ішінде жүрс ем, солардың сөзі мен
әңгімесін естіп, орталарында болсам деген ой.
Оған қоса, үрім-бұтағымды алыс-жақыннан
келген қандастарыммен таныстырсам деген ниет
тағы бар.
Ахмет ақсақалдың бұл сөзінде терең мән бар
сияқты. Оны біз содан көп кешікпей басталған
дискотекада анық байқадық. Бірде Швецияда, одан кейін Германия мен Норвегияда, енді
міне, Парижде кезектесіп өтіп келе жатқан кіші
құрылтай Еуропа қазақтары үшін ұл-қыздарын
жат жұртқа жібермеудің, сөйтіп өздерімен
өздері құда болып, қыз ұзатып, келін түсірудегі
таныстықтың таптырмас түрі екен. Олар осындай жиындарға өздерімен бірге балаларын ертіп
келеді. Ойлары – жастар бір-бірімен таныссын, ұнатса үйленіп, отау құрсын деген ниет.
Байқап қарасақ, Еуропа төріндегі наурыз, кіші
құрылтай жиындарында жандары жарасып, жұп
құрған қазақ диаспорасының жас ұрпақ өкілдері
аз емес екен. Мысалы, осы футбол турнирі өтіп
жатқан стадионда Халифа Алтай ағамыздың
Парижде тұратын ұлы Абдулсәметке кездесіп
қалған голландиялық Расул есімді қандасымыз
алғашқы аман-саулықтан кейін немере қызының
былтыр Австрия астанасы Венадағы наурыз
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мейрамында Бельгиядан келген қазақ жігітімен
танысқанын, енді мына кіші құрылтай біткен
соң Брюссельде құдалық өткізетінін қуанышпен
айтып жатты. Сондай жақсы хабар, жағымды
жаңалықты кешкі қонақасы кезінде бізбен бір
үстелде отырған норвегиялық қазақ Селжук те
айтып отырды. Оның інісі былтырғы Түркиядағы
ораза айтында қазақ отбасының қызымен
танысқан екен. «Париждегі мына басқосудан
кейін Коньяға барып, болашақ келінімізге сырға
тағу рәсімін жасаймыз», дейді ол күлімдеп.
Оның қуанышын түсініп отырмыз. «Ұлым шведтен келін әкелмесе, қызым французға тұрмысқа
шықпаса жарар еді. Еуропадағы аз қазақ өз
тілімізді білмей, мұндағы басқа ұлттың арасына
жұтылып кетпесек игі», – деген бұлқыныс қой
бұл қандастарымыздікі.
Париждегі біз сөз етіп отырған кіші
құрылтайдың келесі күнгі өткізген үлкен ісшарасы «Қазақстан-2050» Стратегиясы –
қалыптасқан мемлек еттің жаңа саяси бағыты»
атты През идент Н.Ә.Назарбаевтың Жолдауынан туынд айтын міндеттерге орай ұйымдас
тырылған дөңгелек үстел мәжілісі болды. Оны
жүргізген академик, сенатор Ғарифолла Есім
өзінің кіріспе сөзінде: «Бұл – бізді биіктетер
бағдарлама. Қысқа да нұсқа қағидалармен
қашалған қуатты құжат. Мұнда егемен еліміз
атқарар ауқымды істер мен алар асулар жөнінде
қадау-қадау мәселелер қарымды ойлармен
қамтылған», – дей келіп: «Стратегиядағы
сіздердің
түсініктеріңізге
лайық,
ұғым
дарыңызға жақын-ау деген төмендегі тың
тақырыптарға тоқталайын», – деп Жолдаудағы
мына ұйғарымдарға талдау жасады. Оның
алғашқысы Қазақ елі, Қазақ мемлекеті ұғымдары
мен «Мәңгілік Ел» идеясының бағдарламалық
құжатта батыл айтылуы. Бұл атауларға Стратегияда: «Біз елімізді Қазақ мемлекеті деп атайтын боламыз… Сендер тәуелсіз Қазақ елінің
перзенттерісіңдер… Біз болашаққа көз тігіп,
тәуелсіз елімізді «Мәңгілік Ел» етуді мұрат
қылдық», деген міндеттер қойылуы. Екінші,
мемлекеттік мәртебеге егемендіктің елең-алаңы,
сонау 1989 жылдың күзінде ие болса да тұсаулы
аттай кібіртіктеген қазақ тілін таққа отырғызар
тұжырым. Бұл жөнінде Жолдауда: «Қазақ тілі
2025 жылға қарай өмірдің барлық саласында үстемдік етіп, кез келген ортада күнделікті
қатынас тіліне айналады», – деп нақты айтылған.
Үшінші, бар қазақтың басын қосар, түркі жұртын
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түгендеуге түрткі болар латын әліпбиіне ойысу
және оған жалтақтамай кірісу туралы: «Біз 2025
жылдан бастап әліпбиімізді латын қарпіне, латын әліпбиіне көшіруге кірісуіміз керек. Бұл –
ұлт болып шешуге тиіс принципті мәселе», – деген талап. Төртінші, демографиялық ахуал мен

қазақстандық патриотизм туралы пайым. Стратегия жолдарындағы бұл мәселелерге уақыттың
өзі әділ түрде жауап беруде. Олай дейтініміз,
кеңестік кезеңдегі өзінің атымен аталатын
елде өзі азшылыққа ұшыраған қазақ секілді
халық сол кездегі 15 одақтас республиканың
ешқайсысында болған емес. 1991 жылғы
тәуелсіздік
табалдырығын
41
пайыздық
көрсеткішпен аттаған біз содан бергі 22 жыл
ішінде өсіп-өніп, 65 пайызға жетіп отырмыз.
Республикамыздың Статистика агенттігі таяуда ғана
Қазақстанның өз ішіндегі қандастарымыздың
саны 11 миллион 58 мың адамға жеткенін хабарлады. Бұған шетелдегі 5 миллион отандасымызды қосыңыз. 16 миллион қазақ! Демек, күшті,
қуатты, жас ұлтпыз. «Мәңгілік Ел» идеясын
мұрат тұтқан мемлекетпіз. Оған жету үшін: «Ел
ерлігі – бірлігі», – деп Жамбыл баба айтқандай,
ынт ымақ керек. Бұл Стратегияда: «Біз ел иесі
ретінде биік бола білсек, өзгелерге сыйл ы боламыз», – деп өте дәл айтылған. Бүг інгі таңдағы
талап та, мақсат та міне, осы.
Дөңгелек үстелдегі академик Ғариф олла
Есімнің осындай мәнді де мағын алы әңгімесінен
кейін сөз кезегін Дүниежүзі қазақтары
қауымдастығы Төрағасының бірінші орынбасары
Талғат Мамашев алды. Шешен өз ойларын «Стратегия – 2050» бағдарламасындағы міндеттермен
тығыз байланыстыра отырып, біраз жайларды
айтқан соң: «Әлем қазақтарының 2011 жылы Ас
танада өткен IV құрылтайынан бері 2 жыл өтті.
Сондағы сіздердің айтқан ұсын ыс-тілектеріңізге
байланысты ненд ей нәрселердің қолға алынып,
жүз еге асқанын хабардар етуге рұқсат етіңіз
дер», – деп мына мәселелерге тоқталды.
Шетелдердегі қандастарымыздың соңғы форумда ерекше өтініп сұрағаны мемлекеттік тілдегі
бұқаралық ақпарат құралдарындағы интернет қолжетімділігі еді. Соған байланысты қауымдастық «Қазақ әлемі»
атты сайт ашты. Республикалық «Егемен
Қазақстан» газетінде күн сайын латын, араб,
кириллица қарпіндегі электронды ресурс өнімдері Қытай, Моңғолия, Ресей
мен Түркия және Еуропа қазақтарына
интернет желісі арқылы жол тартуда.
Бұған «Айқын» газеті мен «Түркістан»
апталығындағы
және
«Қазақпарат»
агенттігіндегі шетелд ердегі қандастарымызға
арналған
сайттарды
қосыңыз. Бұрын Америка мен Еуропа
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Еуропа қазақтарының кіші құрылтайы
құрлықтарындағы және Ұлыбританиядағы отандастарымыз үшін ағылшын, қазақ тілдерінде
көрсететін бір ғана «Каспионет» телеарнасы бар
еді. Қазір енді оған «Қазақ ТV» мен «7-ші» арна»
жүйесінің серік боп қосылғанын қуанышпен
айта аламыз.
Дүниежүзі қазақтарының үлкен және кіші
құрылтайларында оқтын-оқтын айтылып келе
жатқан мәселелердің тағы бірі, деп жалғады
сөзін бұдан әрі шешен, қазақ алфавитін латын
жазуына көшіру мен шетелдерде тұратын қазақ
диаспораларының дарынды балаларын қолдау
және жоғары оқу орындарында оқығысы келетін
жастарға мемлекет есебінен квота беру мәселесі.
Бірден айтайын, латын әліпбиіне байланысты
жауап «Стратегия – 2050» бағдарламасында
нақты айтылған. Оны осы жаңа ғана сенатор Ғарифолла Есім сіздерге түсіндіріп айтып берді. Сондықтан оған тоқталып жатпай, шетелдердегі дарынды балаларды қолдау
жөніндегі іс-шараларға келейік. Бұл бойынша
«Дарын» республикалық ғылыми-практикалық
орталығы жыл сайын еліміздің ірі қалаларында
«Қазақстан – атажұртым, қасиетті ана тілім»
атты халықаралық олимпиада өткізіп келеді.
Оның негізгі мақсаты – қазақ диаспораларының
балаларына ана тілінің қасиетін сезіндіріп,
құдіретін таныттыру, қазақ тарихы мен
мәдениетінің байлығын білдіру. Сондай-ақ, осы
жерде өздеріңіз секілді алыстағы ағайындардың
мектеп жасындағы ұл-қыздарына арналған
«Балдәурен» бағдарламасын да айта кеткеннің
артықтығы жоқ. Бұл іс-шара бойынша Қытай,
Түркия,
Моңғолиядағы
қандастарымыздың
бүлдіршіндері ғана емес, осы Еуропадағы
өздеріңіздің де балаларыңыздың Бурабай
оқушылар лагерінде болып қайтқандарын мен өте
жақсы білемін. Еуропадағы қазақ жастарының
еліміздегі жоғары оқу орындарында Қытай мен
Моңғолиядағы қыз-жігіттер сияқты мемлекет
есебінен оқығысы келетін квотаға ұмтылуына
келсек, бұл үшін арнайы мемлекеттік бағдарлама
қажет. Қазір соған алғыш артт ар жасалуда. Бірақ
ол қашан шешіледі, оны енді уақыт көрсетеді.
Дөңгелек үстел басындағы әңгімеде бұдан
кейін де көптеген адамдар сөйлеп, өз ойпікірлерін ортаға салды. Солардың ішінде
Ш.Айманов
атындағы
«Қазақфильм»
акционерлік қоғамының бас редакторы Дидар Амантай мен Мәдениет және ақпарат
министрлігі Тіл комитетінің төрағасы Мақсат
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Сқақ овтың сөздері әсерлі шықты. Дидар Амантай киностудия қазір өздерінің төл фильмдерінің
титрларындағы кейіпкерлер сөзін ағылшын,
қазақ тілдеріндегі сөйлемдермен беруді қолға
алып, шетелдердегі қазақ диаспоралары туралы деректі фильм түсіруге ниеттеніп жатқанын
айтса, Мақсат Ысқақов қазақ мектептері мен
балабақшалары жоқ Еуропа қазақтарының
ұл-қыздарына ана тілін үйрету үшін Астана
мен Алмат ыдағы көптеген зиялы қауым отба
сыларының есігі ашық екенін айтты. Оның
сөзіне қарағанда, егер мұндағы қандастарымыз
рұқсат етсе, биылғы жазғы демалыс кезінде осы
жердегі 120 баланы Қазақстандағы ағайындар
өз үйлеріне шақырып, екі ай тіл үйретіп, ел, жер
көрсетіп қайтаруға әзір.
Дөңгелек үстел мәжілісі біткеннен кейін Сена
өзенінің жағасындағы «Ile-Saint-Denis» спорт
кешенінде Еуропа қазақтары кіші құрылтайының
салтанатты ашылуы болды. Мінбеге көтеріліп,
сөз бастаған Дүниежүзі қазақтары қауымдастығы
Төрағасының бірінші орынбасары Талғат Мамашев Қазақстан Республикасының Президенті
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жолдаған
құттықтауын оқып берді. Онда былай делініпті:
«Құрметті бауырлар! Ардақты ағайын!
Кіші құрылтайдың әлемдік мәдениет үлгілерін
тоғыстырған Парижде өтуінің маңызы зор.
Шете лдердегі қазақтардың өз атамекенін
қастерлей білетіндігі осыдан көрінеді. Сіздер
жырақта жүрсеңіздер де ана тілімізді
ардақтап, салт-дәстүріміз бен мәдениетімізді
дамытуға үлес қосып келесіздер.
Қазақ елі өзінің шет елдердегі қандастарына
ерекше
ілтипатпен
қарайды.
Еуропа
мемлекеттері мен Қазақстан арасына алтын
көп ір орнатуға бәріміз мүдделіміз. Сізд ер де
бұл маңызды іске белсене атсал ысуларыңыз
қажет.
Мен былтыр «Қазақстан-2050» Стратегиясы – қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Жолдауымды жарияладым. Жолдаудың алға қойған басты мақсаты
– таяу жылдары Қазақстанды әлемнің ең
дамыған 30 мемлекетінің катарына косу.
Бұл ауқымды міндетті жүзеге асыруға біздің
әлеуетіміз толық жетеді. Осы игі істен Еуропа қазақтары да шет қалмауға тиіс.
Қазір Қазақстанға келіп, еліміздің дамуына үлес қосып жүрген шетелдік азаматтар жеткілікті. Олардың арасынан өз
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қандастарымызды кезд естіру – біз үшін
үлкен қуаныш. Тар ихи Отанымыздың өсіпөркендеуіне атсалыссақ деген тілектеріңізді
әрқашан құптаймыз. Сіздердің ел экономикасына, оның мәдениеті мен ғылымының дамуына косар үлестеріңіз айрықша маңызды.
Елордамыз – Астанада 2017 жылы ЭКСПО халықаралық көрмесі өтеді. Бұл шара
Қазақстанның бүкіл әлем алдындағы беделін
бұрынғыдан да биіктете түсері анық.
Қазір елімізде көрмеге жан-жақты әрі қызу
дайындық жүргізілуде. Еуропа қазақтары да
оның ойдағыдай өтуіне белсене қатысады
деп сенеміз.
Сіздерге атамекеннің құшағы қаш анд а
айқара ашық! Барыс-келісіміз ұлғайып, байланысымыз нығая берсін! Баршаңызға мол
табыс, бақ-береке тілеймін!
Нұрсұлтан Назарбаев».
Елбасы құттықтауын алыста жүрген ағайын
ықыласты пейілмен, зор ризашылықпен қабыл
алды. Содан соң Талғат Асылұлы осы жиынды өткізуге сергектікпен қарап, жәрдем қолын
жанашырлықпен созған «Самұрық-Қазына»
әл-ауқат қорына, Қазақстанның Франциядағы
елшілігіне
ризашылығын
білдіре
келіп,
басқосудың ойдағыдай өтуіне үлкен күшжігер жұмсаған Еуропа қазақтары Үйлестіру
кеңесінің
мүшелері:
Норвегия
мәдени
орталығының жетекшісі Махмұд Башташ пен
Франциядағы Қазақ мәдени орталығының басшысы Құрбанәлі Гүленге Дүниежүзі қазақтары
қауымдастығы Төралқасының атынан оқалы
шапан жауып, рахметін айтты да, кешелі

бері өтіп, мәресіне жеткен футбол турнирінің
қорытындысын хабарлау үшін сөз кезегін
Еуропадағы қазақ мәдени орталықтары Үйлестіру
кеңесінің төрағасы Әбдіқайым Кесіжіге берді.
Әбекеңнің кең залды жаңғырықтыра хабарлауынан жұртшылық бірінші орынға «Париж – 1»,
екінші орынға Кельн, ал үшінші орынға Мюнхен
командасының лайық деп табылғанын естіп білді.
Осы жерде, сондай-ақ көпшілік қауым келесі Еуропа қазақтары кіші құрылтайының Германияда
өтетінінен де хабардар болды. Бұдан кейінгі кезек Қазақстаннан келген өнер жұлдыздарына тиді.
Әнші Алтынай Жорабаева мен Захан Уатханның
әуелете салған әндеріне қол соқпаған жан жоқ.
Күйші Ерген Еркіннің сиқырлы саусағына
табынбаған көрермен қалмаған шығар, сірә осы
кеште. Эстрадалық «Кеш You» тобындағы үш
қыздың қимылдары өзінше бір жыр етіп айтар
әңгіме.
Француздың ұлы жазушысы Оноре де Бальзактың
«Шегірен былғары» романының финалы есіңізде
ме, құрметті оқырман? Қазіргі Париж тіршілігі
дәл сондай қусырылған, қысылған күйде. Еуропаны дендеген дағдарыстан ол да демігіп, діңкелеп
тұр. Осындай сәтте оның бір бұрышында ешбір
уайым-қайғысыз іс-шараның көтеріңкі көңілкүймен өтіп жатуы Сена жағалауындағы қарт
шаһардың бір шетін жылытып, оған сәл де болса нұрлы сәуле түсіргендей. Бұл да болса біздің
халқымыздың қандаст арына деген қылаусыз
көңілі. Дарқан пейілі. Бауырмалдығының берік
белгісі. Өйткені, қазақ қайда жүрсе де қазақ!
Жанболат ӘЛИХАНҰЛЫ (Аупбаев),
Франция, Париж.
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«Qazaq qayda
jürse de, qazaq»
Täuelsіzdіk tañi atqannan bergі 22 jil іşіnde
şetelderde twratin qandastarimizben qauişu jiіley
bastağani belgіlі. Oni elіmіzdіñ Almati, Türkіstan,
Astana sekіldі іrі qalalarinda ötken älem qazaqtariniñ
1992, 2002, 2005 jäne 2011 jildardaği 4 qwriltayinan
aniq bayqauğa boladi. Bwğan qosa soñği 8 jildan
berі Düniejüzі qazaqtari qauimdastiğiniñ tіkeley
qolğa alip wyimdastiruimen ötіp kele jatqan kіşі
qwriltaylar taği bar. Bwl, äsіrese, Europadaği qandas
tarimizdan qizu qoldau tauip otir. Özara kelіsken or
taq wyğarimmen Şveciyaniñ Vesteros, Germaniyaniñ
Berlin, Norvegiyaniñ Oslo qalalarinda ötіp kele
jatqan Batistaği qazaq diasporalari basqosulariniñ
mwndaği qordalanip qalğan ömіrlіk mäselelerdіñ
keybіr tüyіndі twstarin şeşudі döp basqan іs-şara
közі dep aytuğa boladi.
Europa qazaqtariniñ osinday kezektі kіşі qwriltayi
biil Franciya astanasi Parijde ötetіn bolğandiqtan
Düniejüzі qazaqtari qauimdastiği Törağasiniñ bіrіnşі
orinbasari Talğat Mamaşev bastağan qazaqstandiq
delegaciya 17 mamir künі osindaği Şarl de
Goll äuejayina kelіp atbasin tіredі. Qwraminda
akademik, senator Ğarifolla Esіm, Mädeniet jäne
aqparat ministrlіgі Tіl komitetіnіñ törağasi Maqsat
Isqaqov, Bіlіm jäne ğilim ministrlіgі Filosofiya,
sayasattanu jäne dіntanu instituti direktoriniñ
orinbasari, professor Serіk Nwrmwratov, Ş.Ayma
nov atindaği «Qazaqfilm» akcionerlіk qoğaminiñ
bas redaktori, jazuşi Didar Amantay, Astana mem
lekettіk filarmoniyasiniñ änşіsі, Qazaqstanniñ eñbek
sіñіrgen qayratkerі Altinay Jorabaeva men estra
daliq «Keş You» tobi jäne Däneş Raqişev atindaği
respublikaliq konkurstiñ laureati, änşі Zahan Uathan
men küyşі Ergen Erkіn siyaqti belgіlі adamdar bar
top osindaği käsіpker qandasimiz Qwrbanälі Gülen
bastağan Üylestіru keñesі müşelerіnіñ qwşaq jaya
qarsi aluinan keyіn, bіrden avtobusqa bettedі.
Qalaniñ «Lepik» qonaq üyіne deyіngі joldaği kölіk
saloni іşіndegі tanistiq-bіlіstіkte bіraz äñgіmenіñ
basi qayirilip ülgerіldі. Oğan qozğau salğan özіne
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gid mіndetіn alğan jolbasşi Mwrat Dink esіmdі
qandasimiz der edіk. Europa elderі men Franciya
arasindaği turistіk transfer qizmetіnde jürgen ol köp
närseden habari bar adam ekenіn bіrden bayqatti.
– Parijde 250-dey qazaq otbasi twradi, – dep
bastadi äñgіmesіn ol. – Bwlar negіzіnen 70-80-şі
jildari Türkiyadan köşіp kelgen ağayindarimizdiñ
wrpaqtari. Käsіpterі – terі öñdeu men tіgіnşіlіk,
jolauşilar tasimali, dükender men därіhanalarğa
jarnama jasau. Halqimizda: «Elіñ qanday bolsa,
börkіñ de sonday», degen maqal bar ğoy. Franciya –
köp wltti memleket. Sondiqtan tіrşіlіgіmіz üşіn 2-3
tіl bіluge mäjbürmіz. Al balalarimiz 4-5 tіldі erkіn
meñgergen.
Söz orayinda aytar taği bіr jäyt, osi Franciyada üş
qazaq qoğami jwmis іsteydі. Oniñ bіrіnşіsі, qazaqfrancuz qoğami. Ekіnşіsі, 2000 jildan berі jwmis іstey
bastağan Mwstafa Şoqay bіrlestіgі. Üşіnşіsі, Parijde
oqip, ğilimi ortaliqtarda täjіribeden ötіp jürgen
qazaq student-jastar wyimi. Alğaşqisiniñ mіndetіne
Türkiya, Germaniya, Gollandiya, Şveciya, Avstriya
siyaqti memleketterdegі qandastarimizben barliq іske
mwrindiq bolar tiğiz qarim-qatinas, jandi baylanis
ornatu jatsa, odan keyіngіsіnіñ bağiti özіnіñ atinan
körіnіp twrğanday Mwstafa Şoqay ömіrіnіñ Parijdegі
twrğan kezeñіn zerttep, nasihattau bolip tabiladi.
Al soñğisi Qazaqstan elşіlіgі qizmetkerlerіmen
bіrlesіp, osi Parijde nauriz meyramin toylauğa qol
qabis jasap, YUNESKO-daği respublika twraqti
ökіldіgіnіñ tuğan elіmіz abiroyin arttirar «Qozi
Körpeş – Bayan swlu» jiriniñ 1500 jildiğin älemdіk
deñgeyde atap ötu, tabiğat іnju-marjani – Qorğaljin
qoriğin Düniejüzіlіk rezervat tіzіmіne engіzu siyaqti
bastamalarğa fleşmob wyimdastiru bolip tabiladi.
Jolbasşimiz Mwrat Dinktіñ osinday äñgіmelerіn
tiñday otirip, qalaniñ ortaliq köşelerіne qalay
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kelіp qalğanimizdi da bayqamay qalippiz. Sodan
köp keşіkpey qonaq üyge kelіp ornalasqan soñ
delegaciya basşisi Talğat Mamaşev Europa qazaqtari
mädeni ortaliğiniñ basşilarin jinap, keñes ötkіzdі.
Äñgіme taqiribi aldaği üş kün іşіnde atqarilar іsşaralar edі. Bwlar: Europadaği qazaq qauimi twratin
memleketterden jasaqtalğan futbol komandalariniñ
turnirіn ötkіzu, kіşі qwriltay aşilatin ğimarat zalinda
osi forumğa qatisuğa kelgen qandastarimizğa arnap
äkelgen «Qazaqfilm» tuindilarin körsetіp, kіtap
körmesіn aşu jäne «Qazaqstan-2050» Strategiyasi
– qaliptasqan memlekettіñ jaña sayasi bağiti»
taqiribinda döñgelek üstel wyimdastirip, «Qazaq TV»
şiğarmaşiliq tobiniñ küşіmen «Ağayin» atti telehabar
tüsіru, sonday-aq Qazaqstan öner şeberlerіnіñ galakoncertіn wyimdastiru siyaqti qadau-qadau mäse
leler bolatin. Söytіp, bwl künі Düniejüzі qazaqtari
qauimdastiğiniñ jwmis tobi, Franciyadaği Qazaqstan
elşіlіgі qizmetkerlerі men Europa qazaqtariniñ
mädeni ortaliği ökіlderі osi jäytterdі büge-şіgesіne
deyіn talqilap, keş tüse tarasti.
Ertesіnde, tañği sağat 10-da Parijdіñ «Rue Jean
Cocteav» stadioninda ötetіn futbol turnirіnіñ aşilu
saltanatina keldіk. Mіne, qiziq! Öz közіmіzge özіmіz
senbey twrmiz. Franciya astanasiniñ osi bіr atşaptirim
aumağinda qaptağan qazaq!!! Qazaq bolğanda da är
jastaği qandastarimiz. Aq qalpaqti aqsaqaldar men
keñ qamzoldi äjeler, börtpe şälіnі tögіldіre tartqan
kelіnşekter men zerlі taqiya kigen büldіrşіnder… Bärіbärі bar! Mwni futbol matçiniñ aldindaği saltanattiñ
aşilu räsіmіnde söylegen Europadaği qazaq mädeni
ortaliqtari Üylestіru keñesіnіñ törağasi, sayasattanu
ğilimdariniñ doktori Äbіlqayim Kesіjіnіñ sözіnen
keyіn barip tüsіngendey boldiq. Söytsek, Parijdegі
kіşі qwriltayğa Europaniñ 10 elі men AQŞ jäne

Angliyadan 1800-ge juiq qandasimiz kelіptі. Oğan
osinda oqitin studentter men elşіlіk qizmetkerlerіn
jäne іssaparda jürіp estіp kelgen otandastarimizdi
qosiñiz. Bala-şağasimen jürgenderdіñ özі bіr qauim.
Qarap twrip qiziğasiz, quanasiz. Jazuşi ağamiz
Mwhtar Mağauinnіñ: «Qazaq qayda jürse de qazaq»,
degenі minaday körіnіstі körgennen tuğan oy şiğar,
sіrä. Tayli-tayaği qalmay keldі degen, mіne osi.
Bwl jolği kіşі qwriltayğa Üylestіru keñesі 12
futbol komandasin jasaqtağan eken. Olar «Rue
Jean Cocteav» stadionindaği alañda qarsilastarin
jerebe boyinşa aniqtap alip, qos-qostan matç ötkіzіp
jatqanda bіz janküyer qauimdi jağalap, äñgіmelese
bastadiq.
– Menіñ ati-jönіm – Bіläl Özgіr, – dep bastadi şaşi
buril tartqan orta boyli otağasi. – Ötken ğasirdiñ
ortasinda Altaydan auğan qazaqtiñ 1800 tütіnі
Päkstan arqili Türkiyağa ötіp kelgende 3 jastaği bala
ekenmіn. Eseyіp, at jalin tartip mіngennen bastap
Istambwlda terі öñdep, ton tіgu siyaqti jwmistar
іstep, tinim tapqanimiz joq. 35 jasimda Franciyağa
kelіp orniqtim. 26 jildan berі, mіne osindamin. 3
balam bar. Wlim Sardar – kölіk-tasimal firmasinda
bölіm bastiği. Qizim Äsiya – farmacevt. Al kіşі balam
yakub bolsa, qaladaği Orli äuejayiniñ janindaği sport
keşenіnіñ direktori.
– Al men Myunhennen keldіm, – dedі wzin boyli
ariqşa kelgen aqsaqal. – Ahmet Wsti degen atañ
bolamin. Jasim – 80-de. 1970 jildan berі Germa
niyada twramin. Myunhende 67 qazaq otbasi barmiz.
– Mina jasiñizda sіzge jol jürіp, osinda jetu oñay
bolmağan şiğar, ağasi.
– Ärine, qiin, qarağim. Desem de menі mwnda
jetelep alip kelgen närse – bіr kün bolsa da qazaqtardiñ
іşіnde jürsem, solardiñ sözі men äñgіmesіn estіp,
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ortalarinda bolsam degen oy. Oğan
qosa, ürіm-bwtağimdi alis-jaqinnan
kelgen qandastarimmen tanistirsam
degen niet taği bar.
Ahmet aqsaqaldiñ bwl sözіnde
tereñ män bar siyaqti. Oni bіz
sodan köp keşіkpey bastalğan
diskotekada aniq bayqadiq. Bіrde
Şveciyada, odan keyіn Germaniya
men Norvegiyada, endі mіne,
Parijde kezektesіp ötіp kele jatqan
kіşі qwriltay Europa qazaqtari üşіn
wl-qizdarin jat jwrtqa jіbermeudіñ,
söytіp özderіmen özderі qwda
bolip, qiz wzatip, kelіn tüsіrudegі
tanistiqtiñ taptirmas türі eken. Olar
osinday jiindarğa özderіmen bіrge
balalarin ertіp keledі. Oylari – jastar
bіr-bіrіmen tanissin, wnatsa üylenіp,
otau qwrsin degen niet. Bayqap
qarasaq, Europa törіndegі nauriz, kіşі
qwriltay jiindarinda jandari jarasip,
jwp qwrğan qazaq diasporasiniñ
jas wrpaq ökіlderі az emes eken.
Misali, osi futbol turnirі ötіp jatqan
stadionda Halifa Altay ağamizdiñ
Parijde twratin wli Abdulsämetke
kezdesіp qalğan gollandiyaliq Rasul
esіmdі qandasimiz alğaşqi amansauliqtan keyіn nemere qiziniñ
biltir Avstriya astanasi Venadaği
nauriz meyraminda Belgiyadan
kelgen qazaq jіgіtіmen tanisqanin,
endі mina kіşі qwriltay bіtken soñ
Bryusselde qwdaliq ötkіzetіnіn
quanişpen aytip jatti. Sonday jaqsi
habar, jağimdi jañaliqti keşkі
qonaqasi kezіnde bіzben bіr üstelde
otirğan norvegiyaliq qazaq Seljuk
te aytip otirdi. Oniñ іnіsі biltirği
Türkiyadaği oraza aytinda qazaq
otbasiniñ qizimen tanisqan eken.
«Parijdegі mina basqosudan keyіn
Konyağa barip, bolaşaq kelіnіmіzge
sirğa tağu räsіmіn jasaymiz», deydі
ol külіmdep. Oniñ quanişin tüsіnіp
otirmiz. «Wlim şvedten kelіn
äkelmese, qizim francuzğa twrmisqa
şiqpasa jarar edі. Europadaği az
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qazaq öz tіlіmіzdі bіlmey, mwndaği basqa wlttiñ arasina jwtilip
ketpesek igі», – degen bwlqinis qoy bwl qandastarimizdіkі.
Parijdegі bіz söz etіp otirğan kіşі qwriltaydiñ kelesі küngі ötkіzgen
ülken іs-şarasi «Qazaqstan-2050» Strategiyasi – qaliptasqan
memlekettіñ jaña sayasi bağiti» atti Prezident N.Ä.Nazarbaevtiñ
Joldauinan tuindaytin mіndetterge oray wyimdastirilğan döñgelek
üstel mäjіlіsі boldi. Oni jürgіzgen akademik, senator Ğarifolla Esіm
özіnіñ kіrіspe sözіnde: «Bwl – bіzdі biіkteter bağdarlama. Qisqa da
nwsqa qağidalarmen qaşalğan quatti qwjat. Mwnda egemen elіmіz
atqarar auqimdi іster men alar asular jönіnde qadau-qadau mäseleler
qarimdi oylarmen qamtilğan», – dey kelіp: «Strategiyadaği sіzderdіñ
tüsіnіkterіñіzge layiq, wğimdariñizğa jaqin-au degen tömendegі
tiñ taqiriptarğa toqtalayin», – dep Joldaudaği mina wyğarimdarğa
taldau jasadi. Oniñ alğaşqisi Qazaq elі, Qazaq memleketі wğimdari
men «Mäñgіlіk El» ideyasiniñ bağdarlamaliq qwjatta batil aytilui.
Bwl ataularğa Strategiyada: «Bіz elіmіzdі Qazaq memleketі dep
ataytin bolamiz… Sender täuelsіz Qazaq elіnіñ perzentterіsіñder…
Bіz bolaşaqqa köz tіgіp, täuelsіz elіmіzdі «Mäñgіlіk El» etudі mwrat

qildiq», degen mіndetter qoyilui. Ekіnşі, memlekettіk märtebege
egemendіktіñ eleñ-alañi, sonau 1989 jildiñ küzіnde ie bolsa da twsauli
attay kіbіrtіktegen qazaq tіlіn taqqa otirğizar twjirim. Bwl jönіnde
Joldauda: «Qazaq tіlі 2025 jilğa qaray ömіrdіñ barliq salasinda
üstemdіk etіp, kez kelgen ortada kündelіktі qatinas tіlіne aynaladi»,
– dep naqti aytilğan. Üşіnşі, bar qazaqtiñ basin qosar, türkі jwrtin
tügendeuge türtkі bolar latin älіpbiіne oyisu jäne oğan jaltaqtamay
kіrіsu turali: «Bіz 2025 jildan bastap älіpbiіmіzdі latin qarpіne,
latin älіpbiіne köşіruge kіrіsuіmіz kerek. Bwl – wlt bolip şeşuge tiіs
principtі mäsele», – degen talap. Törtіnşі, demografiyaliq ahual men

Еуропа қазақтарының кіші құрылтайы
qazaqstandiq patriotizm turali payim. Strategiya joldarindaği bwl
mäselelerge uaqittiñ özі ädіl türde jauap berude. Olay deytіnіmіz,
keñestіk kezeñdegі özіnіñ atimen atalatin elde özі azşiliqqa
wşirağan qazaq sekіldі haliq sol kezdegі 15 odaqtas respublikaniñ
eşqaysisinda bolğan emes. 1991 jilği täuelsіzdіk tabaldiriğin 41
payizdiq körsetkіşpen attağan bіz sodan bergі 22 jil іşіnde ösіpönіp, 65 payizğa jetіp otirmiz. Respublikamizdiñ Statistika agenttіgі

tayauda ğana Qazaqstanniñ öz іşіndegі qandastarimizdiñ sani 11
million 58 miñ adamğa jetkenіn habarladi. Bwğan şeteldegі 5 million
otandasimizdi qosiñiz. 16 million qazaq! Demek, küştі, quatti, jas
wltpiz. «Mäñgіlіk El» ideyasin mwrat twtqan memleketpіz. Oğan jetu
üşіn: «El erlіgі – bіrlіgі», – dep Jambil baba aytqanday, intimaq kerek.
Bwl Strategiyada: «Bіz el iesі retіnde biіk bola bіlsek, özgelerge siyli
bolamiz», – dep öte däl aytilğan. Bügіngі tañdaği talap ta, maqsat ta
mіne, osi.
Döñgelek üsteldegі akademik Ğarifolla Esіmnіñ osinday mändі
de mağinali äñgіmesіnen keyіn söz kezegіn Düniejüzі qazaqtari
qauimdastiği Törağasiniñ bіrіnşі orinbasari Talğat Mamaşev aldi.
Şeşen öz oylarin «Strategiya – 2050» bağdarlamasindaği mіndettermen
tiğiz baylanistira otirip, bіraz jaylardi aytqan soñ: «Älem qazaqtariniñ
2011 jili Astanada ötken IV qwriltayinan berі 2 jil öttі. Sondaği
sіzderdіñ aytqan wsinis-tіlekterіñіzge baylanisti nendey närselerdіñ
qolğa alinip, jüzege asqanin habardar etuge rwqsat etіñіzder», – dep
mina mäselelerge toqtaldi.
Şetelderdegі qandastarimizdiñ soñği forumda erekşe ötіnіp swrağani
memlekettіk tіldegі bwqaraliq aqparat qwraldarindaği internet
qoljetіmdіlіgі edі. Soğan baylanisti qauimdastiq «Qazaq älemі» atti
sayt aşti. Respublikaliq «Egemen Qazaqstan» gazetіnde kün sayin latin,
arab, kirillica qarpіndegі elektrondi resurs önіmderі Qitay, Moñğoliya,

Resey men Türkiya jäne Europa
qazaqtarina internet jelіsі arqili
jol tartuda. Bwğan «Ayqin» gazetі
men «Türkіstan» aptaliğindaği jäne
«Qazaqparat» agenttіgіndegі şetel
derdegі qandastarimizğa arnalğan
sayttardi qosiñiz. Bwrin Amerika
men Europa qwrliqtarindaği jäne
Wlibritaniyadaği
otandastarimiz
üşіn ağilşin, qazaq tіlderіnde
körsetetіn bіr ğana «Kaspionet»
telearnasi bar edі. Qazіr endі oğan
«Qazaq TV» men «7-şі» arna»
jüyesіnіñ serіk bop qosilğanin
quanişpen ayta alamiz.
Düniejüzі qazaqtariniñ ülken jäne
kіşі qwriltaylarinda oqtin-oqtin
aytilip kele jatqan mäselelerdіñ taği
bіrі, dep jalğadi sözіn bwdan ärі
şeşen, qazaq alfavitіn latin jazuina
köşіru men şetelderde twratin qazaq
diasporalariniñ darindi balalarin
qoldau jäne joğari oqu orindarinda
oqiğisi keletіn jastarğa memleket
esebіnen kvota beru mäselesі.
Bіrden aytayin, latin älіpbiіne
baylanisti jauap «Strategiya – 2050»
bağdarlamasinda naqti aytilğan.
Oni osi jaña ğana senator Ğarifolla
Esіm sіzderge tüsіndіrіp aytip berdі.
Sondiqtan oğan toqtalip jatpay,
şetelderdegі darindi balalardi qoldau
jönіndegі іs-şaralarğa keleyіk.
Bwl boyinşa «Darin» respublikaliq
ğilimi-praktikaliq ortaliği jil sayin
elіmіzdіñ іrі qalalarinda «Qazaqstan
– atajwrtim, qasiettі ana tіlіm»
atti haliqaraliq olimpiada ötkіzіp
keledі. Oniñ negіzgі maqsati –
qazaq diasporalariniñ balalarina
ana tіlіnіñ qasietіn sezіndіrіp,
qwdіretіn tanittiru, qazaq tarihi
men mädenietіnіñ bayliğin bіldіru.
Sonday-aq, osi jerde özderіñіz
sekіldі alistaği ağayindardiñ mektep
jasindaği wl-qizdarina arnalğan
«Baldäuren» bağdarlamasin da
ayta ketkennіñ artiqtiği joq. Bwl
іs-şara boyinşa Qitay, Türkiya,
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Moñğoliyadaği qandastarimizdiñ büldіrşіnderі ğana
emes, osi Europadaği özderіñіzdіñ de balalariñizdiñ
Burabay oquşilar lagerіnde bolip qaytqandarin men öte
jaqsi bіlemіn. Europadaği qazaq jastariniñ elіmіzdegі
joğari oqu orindarinda Qitay men Moñğoliyadaği
qiz-jіgіtter siyaqti memleket esebіnen oqiğisi keletіn
kvotağa wmtiluina kelsek, bwl üşіn arnayi memlekettіk
bağdarlama qajet. Qazіr soğan alğişarttar jasaluda.
Bіraq ol qaşan şeşіledі, oni endі uaqit körsetedі.
Döñgelek üstel basindaği äñgіmede bwdan keyіn de

özenіnіñ jağasindaği «Ile-Saint-Denis» sport keşenіnde
Europa qazaqtari kіşі qwriltayiniñ saltanatti aşilui
boldi. Mіnbege köterіlіp, söz bastağan Düniejüzі
qazaqtari qauimdastiği Törağasiniñ bіrіnşі orinbasari
Talğat Mamaşev Qazaqstan Respublikasiniñ Prezidentі
Nwrswltan Äbіşwli Nazarbaevtiñ joldağan qwttiqtauin
oqip berdі. Onda bilay delіnіptі:
«Qwrmettі bauirlar! Ardaqti ağayin! Kіşі qwriltaydiñ
älemdіk mädeniet ülgіlerіn toğistirğan Parijde ötuіnіñ
mañizi zor. Şetelderdegі qazaqtardiñ öz atamekenіn

köptegen adamdar söylep, öz oy-pіkіrlerіn ortağa saldi.
Solardiñ іşіnde Ş.Aymanov atindaği «Qazaqfilm»
akcionerlіk qoğaminiñ bas redaktori Didar Amantay
men Mädeniet jäne aqparat ministrlіgі Tіl komitetіnіñ
törağasi Maqsat sqaqovtiñ sözderі äserlі şiqti. Didar
Amantay kinostudiya qazіr özderіnіñ töl filmderіnіñ
titrlarindaği keyіpkerler sözіn ağilşin, qazaq tіlde
rіndegі söylemdermen berudі qolğa alip, şetelderdegі
qazaq diasporalari turali derektі film tüsіruge niettenіp
jatqanin aytsa, Maqsat Isqaqov qazaq mektepterі men
balabaqşalari joq Europa qazaqtariniñ wl-qizdarina
ana tіlіn üyretu üşіn Astana men Almatidaği köptegen
ziyali qauim otbasilariniñ esіgі aşiq ekenіn aytti. Oniñ
sözіne qarağanda, eger mwndaği qandastarimiz rwqsat
etse, biilği jazği demalis kezіnde osi jerdegі 120 balani
Qazaqstandaği ağayindar öz üylerіne şaqirip, ekі ay tіl
üyretіp, el, jer körsetіp qaytaruğa äzіr.
Döñgelek üstel mäjіlіsі bіtkennen keyіn Sena

qasterley bіletіndіgі osidan körіnedі. Sіzder jiraqta
jürseñіzder de ana tіlіmіzdі ardaqtap, salt-dästürіmіz
ben mädenietіmіzdі damituğa üles qosip kelesіzder.
Qazaq elі özіnіñ şet elderdegі qandastarina erekşe
іltipatpen qaraydi. Europa memleketterі men
Qazaqstan arasina altin köpіr ornatuğa bärіmіz
müddelіmіz. Sіzder de bwl mañizdi іske belsene atsa
lisulariñiz qajet.
Men biltir «Qazaqstan-2050» Strategiyasi –
qaliptasqan memlekettіñ jaña sayasi bağiti» atti
Joldauimdi jariyaladim. Joldaudiñ alğa qoyğan
basti maqsati – tayau jildari Qazaqstandi älemnіñ eñ
damiğan 30 memleketіnіñ katarina kosu. Bwl auqimdi
mіndettі jüzege asiruğa bіzdіñ äleuetіmіz toliq jetedі.
Osi igі іsten Europa qazaqtari da şet qalmauğa tiіs.
Qazіr Qazaqstanğa kelіp, elіmіzdіñ damuina üles
qosip jürgen şeteldіk azamattar jetkіlіktі. Olardiñ
arasinan öz qandastarimizdi kezdestіru – bіz üşіn
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ülken quaniş. Tarihi Otanimizdiñ ösіp-örkendeuіne
atsalissaq degen tіlekterіñіzdі ärqaşan qwptaymiz.
Sіzderdіñ el ekonomikasina, oniñ mädenietі men
ğiliminiñ damuina kosar ülesterіñіz ayriqşa mañizdi.
Elordamiz – Astanada 2017 jili EKSPO haliqaraliq
körmesі ötedі. Bwl şara Qazaqstanniñ bükіl älem
aldindaği bedelіn bwrinğidan da biіktete tüserі aniq.
Qazіr elіmіzde körmege jan-jaqti ärі qizu dayindiq
jürgіzіlude. Europa qazaqtari da oniñ oydağiday
ötuіne belsene qatisadi dep senemіz.
Sіzderge atamekennіñ qwşaği qaşanda ayqara aşiq!
Baris-kelіsіmіz wlğayip, baylanisimiz niğaya bersіn!
Barşañizğa mol tabis, baq-bereke tіleymіn!
Nwrswltan Nazarbaev».
Elbasi qwttiqtauin alista jürgen ağayin iqilasti
peyіlmen, zor rizaşiliqpen qabil aldi. Sodan soñ Talğat
Asilwli osi jiindi ötkіzuge sergektіkpen qarap, järdem
qolin janaşirliqpen sozğan «Samwriq-Qazina» äl-

auqat qorina, Qazaqstanniñ Franciyadaği elşіlіgіne
rizaşiliğin bіldіre kelіp, basqosudiñ oydağiday ötuіne
ülken küş-jіger jwmsağan Europa qazaqtari Üylestіru
keñesіnіñ müşelerі: Norvegiya mädeni ortaliğiniñ
jetekşіsі Mahmwd Baştaş pen Franciyadaği Qazaq
mädeni ortaliğiniñ basşisi Qwrbanälі Gülenge
Düniejüzі qazaqtari qauimdastiği Töralqasiniñ atinan
oqali şapan jauip, rahmetіn aytti da, keşelі berі ötіp,
märesіne jetken futbol turnirіnіñ qoritindisin habarlau
üşіn söz kezegіn Europadaği qazaq mädeni ortaliqtari

Üylestіru keñesіnіñ törağasi Äbdіqayim Kesіjіge berdі.
Äbekeñnіñ keñ zaldi jañğiriqtira habarlauinan jwrtşiliq
bіrіnşі orinğa «Parij – 1», ekіnşі orinğa Keln, al üşіnşі
orinğa Myunhen komandasiniñ layiq dep tabilğanin
estіp bіldі. Osi jerde, sonday-aq köpşіlіk qauim kelesі
Europa qazaqtari kіşі qwriltayiniñ Germaniyada
ötetіnіnen de habardar boldi. Bwdan keyіngі kezek
Qazaqstannan kelgen öner jwldizdarina tidі. Änşі
Altinay Jorabaeva men Zahan Uathanniñ äuelete salğan
änderіne qol soqpağan jan joq. Küyşі Ergen Erkіnnіñ
siqirli sausağina tabinbağan körermen qalmağan şiğar,
sіrä osi keşte. Estradaliq «Keş You» tobindaği üş qizdiñ
qimildari özіnşe bіr jir etіp aytar äñgіme.
Francuzdiñ wli jazuşisi Onore de Balzaktiñ «Şegіren
bilğari» romaniniñ finali esіñіzde me, qwrmettі
oqirman? Qazіrgі Parij tіrşіlіgі däl sonday qusirilğan,
qisilğan küyde. Europani dendegen dağdaristan ol da
demіgіp, dіñkelep twr. Osinday sätte oniñ bіr bwrişinda
eşbіr uayim-qayğisiz іs-şaraniñ köterіñkі köñіl-küymen

ötіp jatui Sena jağalauindaği qart şahardiñ bіr şetіn
jilitip, oğan säl de bolsa nwrli säule tüsіrgendey. Bwl
da bolsa bіzdіñ halqimizdiñ qandastarina degen qilausiz
köñіlі. Darqan peyіlі. Bauirmaldiğiniñ berіk belgіsі.
Öytkenі, qazaq qayda jürse de qazaq!
Janbolat ÄLIHANWLI (Aupbaev),
Franciya, Parij.
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Құрылтайдан

кейінгі ойлар
Таяуда «Егемен Қазақстан» газетінде
осы басылымның арнаулы тілшісі Жанболат Аупбаевтың «Қазақ қайда жүрсе де
қазақ» деген мақаласы шықты. Ол Еуропа
қазақтарының кіші құрылтайына арналған.
Биыл Парижде бас қосқан Еуропа қазақтары
туралы жазылған бұл дүниені оқи отырып
мен де осы шетте жүрген қандастарымыздың
шешілмей жатқан күрделі мәселелерін ортаға
салайын деп ойладым.
Жылда Еуропа қазақтарының кіші құрылтайы
өтетінін көзіқарақты оқырман жақсы біледі.
Кәрі құрлықтың қай шетінде жүрсе де құрылтай
кезінде бір жиналатын ағайындар арқа-жарқа болатыны даус ыз. Десек те, сыртынан кереметтей
көрінетін көріністің астарында не жатыр, ой мен
армандары қандай екенін сол қандастарымызбен
аралас-құралас жүрген Дүниежүзі қазақтарының
қауымдастығы жақсы біледі. Қазіргі уақыт ұзын
арқан, кең тұсаумен қадам жасайтын заман емес.
Ғарыштық жылдамдықпен зымырап жатқан
уақыт. Осыдан 10 жыл бұрынғы қазақты бүгінгі
қазақпен салыстыра да алмайсың. Бұрынғыдай:
«Ассалаумағалейкүм, қазақ жерінен келдім!»
дегенге жүрегін қолына ұстап, алып-ұша
қоятын адам да жоқ. Себебі, заман басқа. Бұдан
бірнеше жыл бұрын Астана мен Алматыдағы
қандастарын көрсе құшақ жая қарсы алатын қазақ диаспорасының бүгінде көзқарасы
біршама өзгерген. Өйткені, егемендік алған
алғашқы жылдары Қазақстаннан бірдеңе сұрау
ұят, ыңғайсыз іс болатын. Ал қазір аяғынан тік
тұрған еліміз шетте жүрген 5 миллион қазақтың
жоқтаушысы, асқар тауы, атажұрты. Сондықтан,
алыста жүрген қазақтың жоғын жоқтауына,
жоғалғанын түгендеп беруге біздің еліміздің
жағдайы да, мүмкіндігі де жетеді. Ал бүгінгі
күнде шеттегі қандастарымызбен араласып,
солардың жағдайын біліп отырған жалғыз ұйым
– Дүниежүзі қазақтары қауымдастығы. Сондайақ, қауымдастық алыстағы ағайындардың
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ұлттық-рухани және көші-қон жөніндегі мұңмұқтаждары мен өтініш-тілектерін тыңдап,
Қазақстан үкіметіне, басқа да тиісті орындарға
жеткізеді және олардың шешілуіне ықпал
етеді. Сондықтан шеттегі бауырларымыз өкпеназдары мен өтініш-тілектерін бізге айтуы
заңды.
Ал біз не істей аламыз? Бар-жоғы қоғамдық
ұйым болып саналамыз. Әрине, диаспораның
жасап жатқан түрлі шараларына өзіміздің
шама-шарқымызша көмектесеміз. Жоғарыда
айтылған кіші құрылтайларға, ол тек Еуро
пада ғана емес, биыл шілде айында Моңғолия
қазақтарының ІІІ кіші құрылтайы, ал тамыз айында Ресей қазақтарының дәл осындай тұңғыш
форумы өтеді, осыларға бастамашы болып,
сондай-ақ түрлі семинарлар мен жиналыстарға
барып, диаспора саласын ғылыми айналымға
енгізіп отырған да Қауымдастық. 33 мемлекетте ашылған Қазақ мәдени орталықтарындағы
кітапханаларға
кітап-журналдар
жеткізіп
беріп отырған да біз. Бұл ісіміз «қарлығаштың
қанатымен су сепкендей» болса да алыстағы
ағайын тілін ұмытпасын, жерін ұмытпасын деген ниет. Ал сол шығарған кітап-журналдардың
өзіне керек қаражатты, шетел қазақтарымен
байланыс жасауға қажетті 5-6 млн. теңгенің
өзін Қауымдастық түрлі тендерлерге қатысып,
бірнеше рет құлап-сүрініп жүріп әрең алады.
Және мұндай тендерлерге шетел қазақтарымен
ешқандай байланысы жоқ көлденең көк аттылар
қатысып, Қауымд астықтың жұмысына кедергі
жасап бағады.
Диаспора тек қазақ ұлтында ғана бар емес,
ХХ ғасырдың зобалаңынан барлық дерлік
ұлттың шетке кеткен бөліктері бар. Аяғынан
тұрған, есін жиған мемлекеттердің көпшілігі
дерлік өз диаспорасын қанаттыға қақтырмай,
тұмсықтыға шоқтырмай көмектесіп отырғаны
баршаға аян. Статистика бойынша біз ақшалай
көмектесіп, яғни квотамен көшіріп алып жатқан
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үш елдің біріміз. Көшіп-қонуға байланысты талай қордаланған мәселе болғанымен, шетелдегі
қазақтардың
Қазақстанға
оралуы
бізде
айтарлықтай жолға қойылған. Бұл жұмыстарды
жүзеге асырудың заңнамалық негізі жасалған.
«Көші-қон туралы» арнайы Заң да бар, оралман көшін ұйымдастыруға қажетті қаржы да
бөлінген. Бұл жұмыспен айналысатын арнайы
мемлекеттік мекеме – Көші-қон комитеті де
құрылған. Бірақ, иә, бірақ, іс жүзінде Көші-қон
комитеті бірде ана министрліктің қарамағына
көшсе, бірде мына ведомствоның қарамағына
өтіп жүрген мемлекеттік ұйым болып қалды.
Содан қарқынды басталған көш саябырлады. Басын ашып айтар болсақ, елге келген
ағайындармен жұмыс істейтін мекеме – Көшіқон комитеті.
Ал Дүниежүзі қазақтары қау ымд аст ығына
келер болсақ, ұйымның Төрағасы – Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Десек те,
қауымдастық мемлекеттік мекеме емес, шеттегі
қазақ диаспорасымен жұмыс істейтін қоғамдық
ұйым. Бұл құрылым 1992 жылы өмірге келген кезде шеттегі қазақтың жоғын жоқтайтын,
атажұртпен байланыстыратын алтын көпір
ретінде белгілі болатын. Ал қазір қауымдастық
сол мүдде үдесінен шығып жатыр дегенді мен
өзім батыл айта алмаймын. Өйткені, бұл салада
да шешуді қажет ететін біраз күрделі мәселелер

бар екендігін жасыруға болмайды. Олардың
ең бастыларының бірі – шетел қазақтарының
өздері тұратын елдің этностық ортасына сіңіп,
өз ана тілінен, мәдениетінен, салт-дәстүрінен айырылып, ассимиляцияға ұшырап жатқаны. Мысалы, Ресейдегі қандастарымыздың жас ұрпағы
түгелдей орыс тілінде оқиды. Қытайдағы
қазақтардың да өз ана тілінде әліппе ашып,
білім алуы төмендеп барады. Өзбекстандағы
қазақ мектептері де барған сайын азаюда.
Және олар маман ұстаздарға, оқу-әдістемелік
құралдарға зәру. Моңғолияда да жағдай осыған
ұқсас. Түркіменстандағы қазақ мектептері түгел
жабылған.
Ал оған ел болып, жұрт болып көмект есудің
орнына «өзімізге жетпей жатқанда елден кеткендерге не үшін жәрдемдесу керек», деп кері
тартатындар бар. Оған қоса заң дұрыс жұмыс
істемейді, жүйе жоқ. Аталған мәселелерді
шешеді
деген
түрлі
министрліктердің
ешқайсысы нақты көмек қолын созбайды. Біз
көптеген ведомстволарға диаспора жағдайын
айтып хат та жаздық, бетпе-бет те кездестік.
«Мақұл» деп жылы сөзбен шығарып салады,
бірақ артынан ешқандай нәтиже болмайды.
Ал басқа мемлекеттердің диаспораға жасап
жатқан қамқорлығы қомақты да, жүйелі.
Бұрын Кеңес Одағы кезінде Қазақс танн ан
шыққан қазақша оқулық, көркем әдебиет, га-
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зет-журналдар шетелдердегі қандастарымызға,
әсіресе, сол кездегі одақт ас республикаларға
кедергісіз барып тұрат ын. Ал кейін мұның бәрі
дерлік тоқтады. Моңғолия мен Өзбекстанда
қазақ театры бар, бірақ олардың қазіргі жағдайы
да мүшкіл. Яғни, шетелдердегі қазақ диаспорасына ерекше қолдау мен қамқ орлық өте
қажет. Және олардың жәрдемнің қандай түрін
де бірінші кезекте атажұрты – Қазақстаннан
күтетіні айтпаса да түсінікті.
Қазір жұртшылық қауымдастықты шетел қазақтарының мәдени-рухани, оқу-білім,
ана тілі жағдайы мен демографиялық өсіпөнуі жөніндегі бүкіл мәліметтерді бір ортаға
жинақтап, жүйеге түсіріп отыратын ұйым
ретінде ғана көріп, көзге оны солай елестетеді.
Осыған орай шетелдердегі қазақ диаспорасымен байланыс жасау екі салаға бөлінетінін атап
айта кеткіміз келеді. Оның біріншісі – шетелдегі
қазақтардың атажұртқа көшіп келуіне қолдау
жасау. Бұл ағайындармен байланыс жасаудың
екінші саласы – оларға сол тұрған жерлерінде
қажетті қамқорлық жасап, қолдау көрсету. Осы
сала, яғни оларға сол тұрған жерлерінде қолдау
көрсетуде бұл мәселелер нақты шешілмеген.
Осыған орай мына жағдайды қадап айтқымыз
келеді. Шетел қазақтарына сол отырған
жерлерінде қолдау көрсетудің маңызы оларды
Қазақстанға көшіріп әкелуден артық болмаса,
ешқандай да кем емес.
Осы ретте, шетелдегі 5 млн. қазақты Қазақстанға
түгел көшіріп алу мүмкін еместігі белгілі. Оның
себептері алуан түрлі. Яғни, шетелдердегі
қандастарымыздың басым көпшілігінің алдағы
уақытта да сол жерлерде тұра беретіні анық.
Міне, осы ағайындарымызды болашақта қазақ
ұлтының құрамдас бір бөлігі ретінде қалай
сақтап қаламыз? Мұндай сұрақ жалғыз бізді
ғана емес, шетелдерде диаспорасы бар барлық
мемлекеттерді де ерекше ойландырады. Соған
орай өркениетті елдердің бәрі шетелдердегі өз
диаспорасын қолдауға айрықша көңіл бөліп,
бұған қажетті мәселелерді дер кезінде шешуге тырысады. Мысалы, өзімізбен көрші Ресей
1999 жылы «Ресей Федерациясының шетелдегі
отандастарға байланысты мемлекеттік сая
саты туралы» заң қабылдап, арнайы мол қаржы
бөліп, алыс-жақын мемлекеттердегі отандастарына қолдау жасауды жан-жақты жүзеге
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асыра бастады. Израиль де шетелдегі еврей
мәдени орталықтарына жанды көмек көрсетеді.
Оңтүстік Корея Алматыдан бір мәдениет сарайын сатып алып, Корей мәдени орталығына
айналдырды. Германия Қазақстандағы және
басқа да елдердегі неміс мәдени орталықтарына
нақты көмек беруде.
Түрік Республикасында да диаспораға қатысты
мәселе мемлекеттік деңгейде шешілг ен. Бұл
елдің диаспорамен айналыс атын мекемесінің
жылдық бюджеті – 100 миллион АҚШ доллары,
қызметк ерлерінің саны – 170 адам. Сол мекеме
үстіміздегі жылғы 13-15 мамыр күнд ері Түрік
Республикасының астанасы Анкара қаласында
Түркі кеңесінің диасп ора мәселелеріне жауапты министрлер және мекеме басшыларының
жиналысын өткізді. Бұл жиында «Түркі тілдес
елдерд ің диаспораларының ортақ әрекет стра
тегиясы» қабылданды. Түркия тарапынан
диаспораға байланысты барлық мәселелер үкімет
деңгейінде шешімін тауып, соның негізінде
нақты қаржылай көмек көрсетілетіндігін атап
айтты. Анкарадағы келісім бойынша 21 маусым
күні Әзербайжан астанасы Бакуде «Түркі елдері
диаспораларының І конгресі» болды. Сол жерде түркі елдеріне байланысты барлық мәселелер
талқыланды. Ал Әзербайжан мемлек етіне келер
болсақ, диаспора жөнінде тікелей Президентке
қарайтын мемлекеттік комитет бар. Бұл комитетте 100-ге жуық қызметкер жұмыс істейді.
Және бұған қажетті қаржы да толық бөлінеді.
Мысалы, олардың шетелдердегі әзербайжан
жастарымен байланыс орнатуына ғана 5 миллион еуро бөліп отырғанын анық білеміз.
Міне, осылармен салыстырғанда біздің
шетелдердегі қазақ диаспорасын қолдапқорғауымыз жеткіліксіз. Мысалы, шетелдік
қандастарымызға қолдау көрсету қандай
ресми құжаттар мен заң-ережелерге сүйеніп
жүргізіледі, оған қажетті қаржы қалай бөлінеді
деген сұраққа қазір бізде ешкім нақты жауап
бере алмайды. Баяғы Кеңес Одағының кезінде
бұл жұмыспен «Қазақстан» қоғамы айналысатын. Ол қоғамға Үкімет тарапынан нақты қолдау
да жасалатын, қажетті қаржы да бөлінетін. Кейін
«Қазақстан» қоғамын Дүниежүзі қазақтары
қауымдастығына қосты да соның салдарынан
шетелдік қазақтарға қолдау көрсету қандай
ресми құжаттарға сүйеніп жүргізіледі, оған
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қажетті қаржы қайдан, қалай бөлінеді деген
мәселе мүлдем белгісіз болып қалды.
Жоғарыда айтқанымыздай, бүгінгі таңда
шетелдердегі қазақ диаспорасымен байланыс
жасауды Дүниежүзі қазақтары қауымдастығы
жүзеге асырады. Бұл жұмыстарды ойдағыдай
жүргізу, ең алдымен, тағы да айтамыз, қаржыға
тіреледі.
Қауымдастық
қоғамдық
ұйым
болғандықтан, сөз етіп отырған мәселе қазір
нақты шешілмеген. Елбасының тікелей тапсырмасымен «Самұрық-Қазына» әл-ауқат қоры
қауымдастықтың шетелдерде кіші құрылтайлар
өткізуіне азын-аулақ қаржы бөледі. Бірақ бұл
шетелдегі 5 миллион қандастармен күнделікті
байланыс жасап, жүйелі жұмыс жүргізуге
мүлдем жеткіліксіз.
Міне, осы жағдайларға орай алдағы уақытта
Дүниежүзі қазақтары қау ымд астығы арқылы,
болмаса мемлек еттік мекеме құру арқылы
сырттағы қазақ диаспорасының ұлт ретінде
жойылып кетпеуіне жағдайлар жасалынуы
керек деп есептейміз. Бұған бүгінгі таңда
елімізде толық мүмкіндік бар. Ол үшін бірінші
кезекте Елбасының Дүниежүзі қазақтары
құрылтайларында шетелдердегі қазақ диас
порасымен байланыс жасап, қамқорлық көрсету
жөніндегі алға қойған міндет-тапсырмаларын
жүйелі түрде жүзеге асыру мәселесі нақты
қолға алынуға тиіс. Соған орай, бұл мәселенің
заңнамалық негіздері жасалынса дейміз. Яғни,
барлық өрк ениетті елдердегі сияқты бізде де
мемлек етт ің шетелдердегі диаспораға деген
айқын тұжырымдамасы, өзіндік саясаты, бел
гіленген жоспар-бағдарламасы болуы керек.
Сондай-ақ, қазақ диаспорасы орналасқ ан
елдермен шекаралас облыстарымыз да жанды жұмыс жасауы тиіс. Қауымдастық Павлодар, Атырау, Оңтүстік Қазақстан, Алматы,
Қостанай, Шығыс Қазақстан, Ақтөбе сияқты
өңірлер мен Астана қалас ында өз филиалдарын ашқан. Бұл бөлімш елер өздеріне жақын,
көршілес елдегі қазақтармен байланыс жасау
ісімен айналысуы керек. Бірақ қазіргі кезде
қауымд астықтың осы құрылымдарына жергі
лікті әкімдіктер тарапынан ешқандай көмек
болмай тұр. Сөзіміз құрғақ болмас үшін айта
кетер болсақ, осы жақында Қост анай облысынан біздің филиал ашылды. Енді сонау
Қостанайдан ашылған соң сол облыстың әкіміне

хат жазып, біздің филиалғ а бір бөлме беруін
сұрадық, көңіл бөліп, жағдай жасау керектігін
айттық. Алайда, әкім бос бөлме жоқ деп жауап хат жазыпты. Міне, біздегі әкімдердің диаспора мәселесіне көзқарасы. Әрине, біз барлық
облыстардың әкімдері Қостанайдағы секілді
деп отырған жоқпыз. «Жақсының жақсылығын
айт, нұры тасысын» дегендей, Ақтөбе және Павлодар облыстарының басшылары өз тараптарынан қажетті қамқорлықтарын жасап келеді, жасай да береді деп ойлаймыз.
Соңғы уақытта өзге мемлекеттердегі сияқты
Қазақстанда да шетелдік отандаст арымызбен
байланыс жасайтын жеке мемлекеттік мекеме
құру қажет деген әңгімелер айтылып жүр. Соған
орай, алдағы уақытта бұл мәселенің өз шешімін
табуы да ықтимал. Ал қазіргі жағдайда ең алдымен қолдағы бар мүмкіндікті дұрыс, тиімді
пайдалану қажет. Бұл үшін бірінші кезекте шетел қазақтарымен байланыс жасау жұмыстарын
үйлестіріп, бағыт-бағдар беріп отыратын
қоғамдық кеңес сияқты орталық құрылса
дейміз. Ол Дүниежүзі қазақтары қауымдастығы
және шетелдегі қазақ диасп орасына қатысы бар
түрлі министрліктер мен басқа да мемлекеттік
мекемелердің басын қосып, қажетті мәселелердің
оң шешілуіне ықпал жасап отырар еді. Қазіргі
таңда шетелдердегі қазақ диаспорасына қолдау
көрсетудегі қиындықтар осындай үйлестіру
орталығының болмауынан туындап отыр.
Жоғарыда көтерілген мәселелер алдағы уақытта
өз шешімін тапса, шетелдердегі 5 млн. қазақ
диаспорасына қолдау көрс ету жұмыстарының
жаңа деңгейге көтер іліп, жемісті түрде жалғаса
берері және Елбасының бұл жөнінде алға қойған
мінд ет-тапсырмаларының ойдағыдай жүзеге
асары анық.
Қазақ диаспорасының бүгіні мен келешек
тағдырын мемлекеттік деңгейде шешетін уақыт
жетті. Сырттағы ағайынның күтері де, арманы
да, сағынышы да, үміті де осы…

Талғат МАМАШЕВ,
Дүниежүзі қазақтары қауымдастығы
Төрағасының бірінші орынбасары
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Tayauda «Egemen Qazaqstan» gazetіnde osi
basilimniñ arnauli tіlşіsі Janbolat Aupbaevtiñ
«Qazaq qayda jürse de qazaq» degen maqalasi şiqti.
Ol Europa qazaqtariniñ kіşі qwriltayina arnalğan.
Biil Parijde bas qosqan Europa qazaqtari turali
jazilğan bwl dünienі oqi otirip men de osi şette
jürgen qandastarimizdiñ şeşіlmey jatqan kürdelі
mäselelerіn ortağa salayin dep oyladim.
Jilda Europa qazaqtariniñ kіşі qwriltayi ötetіnіn
közіqaraqti oqirman jaqsi bіledі. Kärі qwrliqtiñ
qay şetіnde jürse de qwriltay kezіnde bіr jinalatin
ağayindar arqa-jarqa bolatini dausiz. Desek te,
sirtinan keremettey körіnetіn körіnіstіñ astarinda
ne jatir, oy men armandari qanday ekenіn sol
qandastarimizben aralas-qwralas jürgen Düniejüzі
qazaqtariniñ qauimdastiği jaqsi bіledі. Qazіrgі
uaqit wzin arqan, keñ twsaumen qadam jasaytin
zaman emes. Ğariştiq jildamdiqpen zimirap
jatqan uaqit. Osidan 10 jil bwrinği qazaqti bügіngі
qazaqpen salistira da almaysiñ. Bwrinğiday:

Quriltaydan
«Assalaumağaleyküm, qazaq jerіnen keldіm!»
degenge jüregіn qolina wstap, alip-wşa qoyatin
adam da joq. Sebebі, zaman basqa. Bwdan bіrneşe
jil bwrin Astana men Almatidaği qandastarin körse
qwşaq jaya qarsi alatin qazaq diasporasiniñ bügіnde
közqarasi bіrşama özgergen. Öytkenі, egemendіk
alğan alğaşqi jildari Qazaqstannan bіrdeñe swrau
wyat, iñğaysiz іs bolatin. Al qazіr ayağinan tіk
twrğan elіmіz şette jürgen 5 million qazaqtiñ
joqtauşisi, asqar taui, atajwrti. Sondiqtan, alista
jürgen qazaqtiñ joğin joqtauina, joğalğanin tügendep
beruge bіzdіñ elіmіzdіñ jağdayi da, mümkіndіgі de
jetedі. Al bügіngі künde şettegі qandastarimizben
aralasip, solardiñ jağdayin bіlіp otirğan jalğiz
wyim – Düniejüzі qazaqtari qauimdastiği. Sondayaq, qauimdastiq alistaği ağayindardiñ wlttiq-ruhani
jäne köşі-qon jönіndegі mwñ-mwqtajdari men
ötіnіş-tіlekterіn tiñdap, Qazaqstan ükіmetіne, basqa
da tiіstі orindarğa jetkіzedі jäne olardiñ şeşіluіne
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iqpal etedі. Sondiqtan şettegі bauirlarimiz ökpenazdari men ötіnіş-tіlekterіn bіzge aytui zañdi.
Al bіz ne іstey alamiz? Bar-joği qoğamdiq
wyim bolip sanalamiz. Ärine, diasporaniñ
jasap jatqan türlі şaralarina özіmіzdіñ şamaşarqimizşa kömektesemіz. Joğarida aytilğan kіşі
qwriltaylarğa, ol tek Europada ğana emes, biil şіlde
ayinda Moñğoliya qazaqtariniñ ІІІ kіşі qwriltayi,
al tamiz ayinda Resey qazaqtariniñ däl osinday
twñğiş forumi ötedі, osilarğa bastamaşi bolip,
sonday-aq türlі seminarlar men jinalistarğa barip,
diaspora salasin ğilimi aynalimğa engіzіp otirğan
da Qauimdastiq. 33 memlekette aşilğan Qazaq
mädeni ortaliqtarindaği kіtaphanalarğa kіtapjurnaldar jetkіzіp berіp otirğan da bіz. Bwl іsіmіz
«qarliğaştiñ qanatimen su sepkendey» bolsa da
alistaği ağayin tіlіn wmitpasin, jerіn wmitpasin
degen niet. Al sol şiğarğan kіtap-jurnaldardiñ
özіne kerek qarajatti, şetel qazaqtarimen baylanis
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qajettі qarji da bölіngen. Bwl jwmispen aynalisatin
arnayi memlekettіk mekeme – Köşі-qon komitetі
de qwrilğan. Bіraq, iä, bіraq, іs jüzіnde Köşі-qon
komitetі bіrde ana ministrlіktіñ qaramağina köşse,
bіrde mina vedomstvoniñ qaramağina ötіp jürgen
memlekettіk wyim bolip qaldi. Sodan qarqindi
bastalğan köş sayabirladi. Basin aşip aytar bolsaq,
elge kelgen ağayindarmen jwmis іsteytіn mekeme
– Köşі-qon komitetі.
Al Düniejüzі qazaqtari qauimdastiğina keler
bolsaq, wyimniñ Törağasi – Elbasi Nwrswltan
Äbіşwli Nazarbaev. Desek te, qauimdastiq
memlekettіk mekeme emes, şettegі qazaq
diasporasimen jwmis іsteytіn qoğamdiq wyim.
Bwl qwrilim 1992 jili ömіrge kelgen kezde şettegі
qazaqtiñ joğin joqtaytin, atajwrtpen baylanistiratin
altin köpіr retіnde belgіlі bolatin. Al qazіr
qauimdastiq sol müdde üdesіnen şiğip jatir degendі
men özіm batil ayta almaymin. Öytkenі, bwl salada
da şeşudі qajet etetіn bіraz kürdelі mäseleler bar
ekendіgіn jasiruğa bolmaydi. Olardiñ eñ bastilariniñ

keyіngі oylar...
jasauğa qajettі 5-6 mln. teñgenіñ özіn Qauimdastiq
türlі tenderlerge qatisip, bіrneşe ret qwlap-sürіnіp
jürіp äreñ aladi. Jäne mwnday tenderlerge şetel
qazaqtarimen eşqanday baylanisi joq köldeneñ kök
attilar qatisip, Qauimdastiqtiñ jwmisina kedergі
jasap bağadi.
Diaspora tek qazaq wltinda ğana bar emes, ХХ
ğasirdiñ zobalañinan barliq derlіk wlttiñ şetke
ketken bölіkterі bar. Ayağinan twrğan, esіn jiğan
memleketterdіñ köpşіlіgі derlіk öz diasporasin
qanattiğa qaqtirmay, twmsiqtiğa şoqtirmay
kömektesіp otirğani barşağa ayan. Statistika boyinşa
bіz aqşalay kömektesіp, yağni kvotamen köşіrіp alip
jatqan üş eldіñ bіrіmіz. Köşіp-qonuğa baylanisti
talay qordalanğan mäsele bolğanimen, şeteldegі
qazaqtardiñ Qazaqstanğa oralui bіzde aytarliqtay
jolğa qoyilğan. Bwl jwmistardi jüzege asirudiñ
zañnamaliq negіzі jasalğan. «Köşі-qon turali»
arnayi Zañ da bar, oralman köşіn wyimdastiruğa

bіrі – şetel qazaqtariniñ özderі twratin eldіñ etnostiq
ortasina sіñіp, öz ana tіlіnen, mädenietіnen, saltdästürіnen ayirilip, assimilyaciyağa wşirap jatqani.
Misali, Reseydegі qandastarimizdiñ jas wrpaği
tügeldey oris tіlіnde oqidi. Qitaydaği qazaqtardiñ
da öz ana tіlіnde älіppe aşip, bіlіm alui tömendep
baradi. Özbekstandaği qazaq mektepterі de barğan
sayin azayuda. Jäne olar maman wstazdarğa, oquädіstemelіk qwraldarğa zäru. Moñğoliyada da
jağday osiğan wqsas. Türkіmenstandaği qazaq
mektepterі tügel jabilğan.
Al oğan el bolip, jwrt bolip kömektesudіñ ornina
«özіmіzge jetpey jatqanda elden ketkenderge ne üşіn
järdemdesu kerek», dep kerі tartatindar bar. Oğan
qosa zañ dwris jwmis іstemeydі, jüye joq. Atalğan
mäselelerdі şeşedі degen türlі ministrlіkterdіñ
eşqaysisi naqti kömek qolin sozbaydi. Bіz köptegen
vedomstvolarğa diaspora jağdayin aytip hat ta
jazdiq, betpe-bet te kezdestіk. «Maqwl» dep jili
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sözben şiğarip saladi, bіraq artinan eşqanday nätije
bolmaydi.
Al basqa memleketterdіñ diasporağa jasap jatqan
qamqorliği qomaqti da, jüyelі.
Bwrin Keñes Odaği kezіnde Qazaqstannan şiqqan
qazaqşa oquliq, körkem ädebiet, gazet-jurnaldar
şetelderdegі qandastarimizğa, äsіrese, sol kezdegі
odaqtas respublikalarğa kedergіsіz barip twratin.
Al keyіn mwniñ bärі derlіk toqtadi. Moñğoliya
men Özbekstanda qazaq teatri bar, bіraq olardiñ
qazіrgі jağdayi da müşkіl. yağni, şetelderdegі
qazaq diasporasina erekşe qoldau men qamqorliq
öte qajet. Jäne olardiñ järdemnіñ qanday türіn de
bіrіnşі kezekte atajwrti – Qazaqstannan kütetіnі
aytpasa da tüsіnіktі.
Qazіr jwrtşiliq qauimdastiqti şetel qazaqtariniñ
mädeni-ruhani, oqu-bіlіm, ana tіlі jağdayi
men demografiyaliq ösіp-önuі jönіndegі bükіl
mälіmetterdі bіr ortağa jinaqtap, jüyege tüsіrіp
otiratin wyim retіnde ğana körіp, közge oni
solay elestetedі. Osiğan oray şetelderdegі qazaq
diasporasimen baylanis jasau ekі salağa bölіnetіnіn
atap ayta ketkіmіz keledі. Oniñ bіrіnşіsі – şeteldegі
qazaqtardiñ atajwrtqa köşіp keluіne qoldau jasau.
Bwl ağayindarmen baylanis jasaudiñ ekіnşі salasi
– olarğa sol twrğan jerlerіnde qajettі qamqorliq
jasap, qoldau körsetu. Osi sala, yağni olarğa sol
twrğan jerlerіnde qoldau körsetude bwl mäseleler
naqti şeşіlmegen. Osiğan oray mina jağdaydi
qadap aytqimiz keledі. Şetel qazaqtarina sol
otirğan jerlerіnde qoldau körsetudіñ mañizi olardi
Qazaqstanğa köşіrіp äkeluden artiq bolmasa,
eşqanday da kem emes.
Osi rette, şeteldegі 5 mln. qazaqti Qazaqstanğa
tügel köşіrіp alu mümkіn emestіgі belgіlі.
Oniñ sebepterі aluan türlі. yağni, şetelderdegі
qandastarimizdiñ basim köpşіlіgіnіñ aldaği
uaqitta da sol jerlerde twra beretіnі aniq. Mіne, osi
ağayindarimizdi bolaşaqta qazaq wltiniñ qwramdas
bіr bölіgі retіnde qalay saqtap qalamiz? Mwnday
swraq jalğiz bіzdі ğana emes, şetelderde diasporasi
bar barliq memleketterdі de erekşe oylandiradi.
Soğan oray örkeniettі elderdіñ bärі şetelderdegі öz
diasporasin qoldauğa ayriqşa köñіl bölіp, bwğan
qajettі mäselelerdі der kezіnde şeşuge tirisadi.
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Misali, özіmіzben körşі Resey 1999 jili «Resey
Federaciyasiniñ şeteldegі otandastarğa baylanisti
memlekettіk sayasati turali» zañ qabildap, arnayi
mol qarji bölіp, alis-jaqin memleketterdegі
otandastarina qoldau jasaudi jan-jaqti jüzege asira
bastadi. Izrail de şeteldegі evrey mädeni ortaliqtarina
jandi kömek körsetedі. Oñtüstіk Koreya Almatidan
bіr mädeniet sarayin satip alip, Korey mädeni
ortaliğina aynaldirdi. Germaniya Qazaqstandaği
jäne basqa da elderdegі nemіs mädeni ortaliqtarina
naqti kömek berude.
Türіk Respublikasinda da diasporağa qatisti
mäsele memlekettіk deñgeyde şeşіlgen. Bwl
eldіñ diasporamen aynalisatin mekemesіnіñ jildiq
byudjetі – 100 million AQŞ dollari, qizmetker
lerіnіñ sani – 170 adam. Sol mekeme üstіmіzdegі
jilği 13-15 mamir künderі Türіk Respublikasiniñ
astanasi Ankara qalasinda Türkі keñesіnіñ dias
pora mäselelerіne jauapti ministrler jäne mekeme
basşilariniñ jinalisin ötkіzdі. Bwl jiinda «Türkі
tіldes elderdіñ diasporalariniñ ortaq äreket stra
tegiyasi» qabildandi. Türkiya tarapinan diasporağa
baylanisti barliq mäseleler ükіmet deñgeyіnde
şeşіmіn tauip, soniñ negіzіnde naqti qarjilay kömek
körsetіletіndіgіn atap aytti. Ankaradaği kelіsіm
boyinşa 21 mausim künі Äzerbayjan astanasi
Bakude «Türkі elderі diasporalariniñ І kongresі»
boladi. Sol jerde türkі elderіne baylanisti barliq
mäseleler talqilandi. Al Äzerbayjan memleketіne
keler bolsaq, diaspora jönіnde tіkeley Prezidentke
qaraytin memlekettіk komitet bar. Bwl komitette
100-ge juiq qizmetker jwmis іsteydі. Jäne bwğan
qajettі qarji da toliq bölіnedі. Misali, olardiñ
şetelderdegі äzerbayjan jastarimen baylanis
ornatuina ğana 5 million euro bölіp otirğanin aniq
bіlemіz.
Mіne, osilarmen salistirğanda bіzdіñ şetelderdegі
qazaq diasporasin qoldap-qorğauimiz jetkіlіksіz.
Misali, şeteldіk qandastarimizğa qoldau körsetu
qanday resmi qwjattar men zañ-erejelerge süyenіp
jürgіzіledі, oğan qajettі qarji qalay bölіnedі degen
swraqqa qazіr bіzde eşkіm naqti jauap bere almaydi.
Bayaği Keñes Odağiniñ kezіnde bwl jwmispen
«Qazaqstan» qoğami aynalisatin. Ol qoğamğa
Ükіmet tarapinan naqti qoldau da jasalatin, qajettі
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qarji da bölіnetіn. Keyіn «Qazaqstan» qoğamin
Düniejüzі qazaqtari qauimdastiğina qosti da soniñ
saldarinan şeteldіk qazaqtarğa qoldau körsetu
qanday resmi qwjattarğa süyenіp jürgіzіledі, oğan
qajettі qarji qaydan, qalay bölіnedі degen mäsele
müldem belgіsіz bolip qaldi.
Joğarida
aytqanimizday,
bügіngі
tañda
şetelderdegі qazaq diasporasimen baylanis jasaudi
Düniejüzі qazaqtari qauimdastiği jüzege asiradi.
Bwl jwmistardi oydağiday jürgіzu, eñ aldimen, taği
da aytamiz, qarjiğa tіreledі. Qauimdastiq qoğamdiq
wyim bolğandiqtan, söz etіp otirğan mäsele qazіr
naqti şeşіlmegen. Elbasiniñ tіkeley tapsirmasimen
«Samwriq-Qazina» äl-auqat qori qauimdastiqtiñ
şetelderde kіşі qwriltaylar ötkіzuіne azin-aulaq qarji
böledі. Bіraq bwl şeteldegі 5 million qandastarmen
kündelіktі baylanis jasap, jüyelі jwmis jürgіzuge
müldem jetkіlіksіz.
Mіne, osi jağdaylarğa oray aldaği uaqitta
Düniejüzі qazaqtari qauimdastiği arqili, bolmasa
memlekettіk mekeme qwru arqili sirttaği qazaq
diasporasiniñ wlt retіnde joyilip ketpeuіne
jağdaylar jasalinui kerek dep esepteymіz. Bwğan
bügіngі tañda elіmіzde toliq mümkіndіk bar. Ol
üşіn bіrіnşі kezekte Elbasiniñ Düniejüzі qazaqtari
qwriltaylarinda şetelderdegі qazaq diasporasimen
baylanis jasap, qamqorliq körsetu jönіndegі alğa
qoyğan mіndet-tapsirmalarin jüyelі türde jüzege
asiru mäselesі naqti qolğa alinuğa tiіs. Soğan oray,
bwl mäselenіñ zañnamaliq negіzderі jasalinsa
deymіz. yağni, barliq örkeniettі elderdegі siyaqti
bіzde de memlekettіñ şetelderdegі diasporağa
degen ayqin twjirimdamasi, özіndіk sayasati, bel
gіlengen jospar-bağdarlamasi bolui kerek.
Sonday-aq, qazaq diasporasi ornalasqan
eldermen şekaralas oblistarimiz da jandi jwmis
jasaui tiіs. Qauimdastiq Pavlodar, Atirau, Oñtüstіk
Qazaqstan, Almati, Qostanay, Şiğis Qazaqstan,
Aqtöbe siyaqti öñіrler men Astana qalasinda öz
filialdarin aşqan. Bwl bölіmşeler özderіne jaqin,
körşіles eldegі qazaqtarmen baylanis jasau іsіmen
aynalisui kerek. Bіraq qazіrgі kezde qauimdastiqtiñ
osi qwrilimdarina jergіlіktі äkіmdіkter tarapinan
eşqanday kömek bolmay twr. Sözіmіz qwrğaq
bolmas üşіn ayta keter bolsaq, osi jaqinda Qos

tanay oblisinan bіzdіñ filial aşildi. Endі sonau
Qostanaydan aşilğan soñ sol oblistiñ äkіmіne hat
jazip, bіzdіñ filialğa bіr bölme beruіn swradiq,
köñіl bölіp, jağday jasau kerektіgіn ayttiq.
Alayda, äkіm bos bölme joq dep jauap hat jazipti.
Mіne, bіzdegі äkіmderdіñ diaspora mäselesіne
közqarasi. Ärine, bіz barliq oblistardiñ äkіmderі
Qostanaydaği sekіldі dep otirğan joqpiz. «Jaqsiniñ
jaqsiliğin ayt, nwri tasisin» degendey, Aqtöbe
jäne Pavlodar oblistariniñ basşilari öz taraptarinan
qajettі qamqorliqtarin jasap keledі, jasay da beredі
dep oylaymiz.
Soñği uaqitta özge memleketterdegі siyaqti
Qazaqstanda da şeteldіk otandastarimizben
baylanis jasaytin jeke memlekettіk mekeme qwru
qajet degen äñgіmeler aytilip jür. Soğan oray,
aldaği uaqitta bwl mäselenіñ öz şeşіmіn tabui da
iqtimal. Al qazіrgі jağdayda eñ aldimen qoldaği bar
mümkіndіktі dwris, tiіmdі paydalanu qajet. Bwl üşіn
bіrіnşі kezekte şetel qazaqtarimen baylanis jasau
jwmistarin üylestіrіp, bağit-bağdar berіp otiratin
qoğamdiq keñes siyaqti ortaliq qwrilsa deymіz.
Ol Düniejüzі qazaqtari qauimdastiği jäne şeteldegі
qazaq diasporasina qatisi bar türlі ministrlіkter men
basqa da memlekettіk mekemelerdіñ basin qosip,
qajettі mäselelerdіñ oñ şeşіluіne iqpal jasap otirar
edі. Qazіrgі tañda şetelderdegі qazaq diasporasina
qoldau körsetudegі qiindiqtar osinday üylestіru
ortaliğiniñ bolmauinan tuindap otir.
Joğarida köterіlgen mäseleler aldaği uaqitta
öz şeşіmіn tapsa, şetelderdegі 5 mln. qazaq
diasporasina qoldau körsetu jwmistariniñ jaña
deñgeyge köterіlіp, jemіstі türde jalğasa bererі
jäne Elbasiniñ bwl jönіnde alğa qoyğan mіndettapsirmalariniñ oydağiday jüzege asari aniq.
Qazaq diasporasiniñ bügіnі men keleşek tağdirin
memlekettіk deñgeyde şeşetіn uaqit jettі. Sirttaği
ağayinniñ küterі de, armani da, sağinişi da, ümіtі
de osi…
Talğat MAMAŞEV,
Düniejüzі qazaqtari qauimdastiği
Törağasiniñ bіrіnşі orinbasari
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ҚұРманғазы Сағырбаев
және Ресей қазақтары

Ресей Федерацияның Астрахан қаласында
2013 жылдың 30 мамырында ұлттық
мәдениетіміздің
дарабозы,
қазақтың
аспаптық музыкасының классигі, халық
сазгері Құрманғазы Сағырбаевтың туғанына
190 жыл толуына орай халықаралық салтанатты шара өтті. Бұл шараны жоғары дәрежеде
ұйымдастырылуы мен өткізілуіне Астрахан
облысы Губернаторының әкімшілігімен бірге
Жаркенов Ахмет басқаратын Аймақтық
қазақ мәдени «Жолдастық» қоғамы қатысты.
Міне, Қазақстан Республикасы мен
Ресей
Федерациясы
президенттері,
Астрахан облысы губернаторының тікелей
қолдауымен «Жолдастық» 23 жыл бойы
Құрманғазыны мәңгі есте тұтуға және Ресей
Федерациясындағы қазақтардың ана тілі мен
салтын, дәстүрін сақтауғабайланысты шара-
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лар өткізіп келеді. «Жолдастықтың» жауапты
хатшысы Әлиев Ермек Баделұлының берген
мәліметтері бойынша, Астрахан облысында
150 мың қазақ тұрады, ал 45 мектепте қазақ
тілі пәні өтеді. Мұғалімдерді 1995 жылдан бері
бюджеттік негізде әлеуметтік-педагогикалық
колледж бен Мемлекеттік университеттің
қазақ тілі мен әдебиеті бөлімшесі дайындайды. Оның алғашқы түлектері кәсіби жоғарғы
білімді дипломмен 2007 жылы бітірді. Ал
қазақ және орыс тілдерінде 1991 жылдан бастап айына екі рет «Ақ арна» газеті1700 дана
– шығарылыммен шығып келеді. Мәдениет
колледжі жылына «халықтық аспаптары»
бөлімшесінен 5-7 домбырашыларды дайындайды, музыкалық мектептерде домбыра
үйрететін бөлімшелер құрылып, «Шалқыма»,
«Ақ марал», Құрманғазы атындағы ансамбль
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және өз күштерімен құрылған ұжымдардың
шығармашылық тобын жас дарындармен
толықтырып отырады.
Астрахан облысының губернаторы Александр Жилкин, құрамында 7 адамы бар,
Қазақстаннан барған ресми делегацияны
қабылдады: Нақпаев Сәлімжан – Атырау облысы әкімінің орынбасары, Сейтімов Нұрлан
– Ресей Федерациясындағы Қазақстан
Республикасы
Елшісінің
кеңесшісі,

ры аппаратының басшысы, Евгений Торбин
– аймақтық мекеме басшысы – Астрахан қаласындағы Ресейдің Сыртқы істер
министрлігінің өкілі, Денис Афанасьев
– облыстың халықаралық және сыртқы
экономикалық байланыс министрі, Татьяна
Бондарева – облыстың мәдениет министрінің
бірінші орынбасары, Валерий Максимов
– қоғаммен байланыс басқармасының
бастығы, сондай-ақ Дүниежүзі қазақтары

Сыздықов Асхат – Астрахандағы ҚР консулы,
Сабиров Нұрлан – Батыс Қазақстан облысы
Бөкейорда ауданының әкімі, Гумарова Майра – Маңғыстау облысы әкімінің кеңесшісі,
Мүсіреп Еркебұлан – Қазақстанның еңбек
сіңірген қайраткері, Құрманғазы атындағы
Қазақтың мемлекеттік академиялық халық
аспаптар оркестрінің директоры және
осы жолдардың авторы мен – Балтабаева Күлғазира, Дүниежүзі қазақтарының
қауымдастығы Талдау орталығының директоры. ҚР БАҚ өкілдері атынан Атырау облыстық
«Атырау» газетінің тілшісі және «Прикаспийская коммуна» газетінің фототілшісі,
«Қазақстан» ұлттық телеарнасының редакторы мен операторы болды.
Ресей Федерациясы тарапынан сондайақ, Шантеміров Қанат – облыс Губернато-

қауымдастығының төралқа мүшесі, РФ
Президентінің жанындағы ұлтаралық қарымқатынас Кеңесінің мүшесі, Самарадағы Ресей қазақтарының федералдық ұлттықмәдени
автономиясының
президенті
– ДүсенбаевТоқтарбай қатысты.
Өзінің алғы сөзінде Губернатор екі ел
президенттерінің «аса жайсаң да дәстүрлі
қарым-қатынасының»
дамуының
орнын
ерекше атап кетті, сонымен қатар облыстағы
ұлттық мәдениеттердің араласып кеткенін
айтты. «Құрманғазының мәдениетті дамытуға
қосқан үлесін мақтанышпен атаймыз, асқан
құрметімізді білдіре отырып Астрахан облысында ашылып жатқан жаңа туристік
бағыттарды Құрманғазының есімімен байланыстыра дайындаудамыз,– деп атап айтты облыс басшысы Александр Жилкин. «Біз шетел-
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ден келген сыйлы қонақтарымызға, өзіміздің
ұлттық киім ретінде қазақтың шапанын жабамыз» деп жылы жымиып шынын айтты.
Облыстағы әрбір жетінші астрахандық –
қазақ. Оның үстіне осы жерде Қазақстаннан
келген 2000 студент жоғары білім алуда.
Еркебұлан Саламатұлы
Губернаторға
«Әлемге әйгілі оркестр» атты аты аңызға
айналған оркестрдің құрылғанына 70 жыл толуына арналып қазақ және орыс тілдерінде
жарық көрген кітапты сыйға тартты.
Оған бастайтын халық соқпағы жоғалмайды...
Астрахан облысының Губернаторы және
Қазақстаннан барған ресми делегация
мүшелері, 2008 жылы Астрахан қаласына
450 жыл толуына орай Қазақстанның
сыйы ретінде орнатылған Құрманғазы
Сағырбайұлының ескерткішіне гүл шоқтарын
қойдық. Қола ескерткіш қаланың нақ ортасында тұрғандықтан Губернатордың резиденциясынан ескерткішке жаяу бардық.
Алайда жолай бағытты Губернатордың өзі
өзгертіп, қайта жөндеуден өткен Драма театрын қонақтарға көрсетті. Губернатордың
сөзінен байқағанымыз, керемет жөндеуден
өткен театрлар немесе 2010 жылы жаңадан
соғылған Опера және балет театры оның
мақтанышы. Қаланың бюджетіне ешқандай
да қолма-қол пайда келтірмейтін мәдени
мекемелердің дамуына күш салып отырған
әріптесінің осы тірлігін ұнатпайтын Ресейде кейбір губернаторлар да бар екен. Өз басымды Губернатордың осы ұстанымы қатты
қуандырды.
Құрманғазының ескерткішіне қалампыр
гүлін ұстаған қалалықтар, «Жолдастықтың»
қазақ мәдени орталығының белсенділері,
самаралық және саратовтық қазақтар, Астрахан жерінде өмір сүрген және өлмес күйлерін
дүниеге әкелген қазақ халқының ұлы
перзентіне тағзым етуге ағылып келіп жатты.
Бізге белгілі болғандай, облыстың бірінші Губернаторы Александр Гужвин Құрманғазы
атындағы сыйақы тағайындапты.
Оның
иегерлері болған өнерде, әдебиетте, журналистикада өздерінің дарындарымен ерекшеленген түрлі ұлттың өкілдері.
Ашық аспан астындағы мұражай
Астраханды ашық аспан астындағы мұражай
деп бекер атамаған, өйткені мұнда Хазар
қағанаты, Алтын орда, Астрахан хандығының
тарихтары жинақталған. Каспий жағалауының
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ойпатындағы 11 аралға, Волга өзенінің
жоғарғы сағасына орналасқан бұл шаһарды
«Балықшылар астанасы», «Волгалық Венеция» деп те атайды. Біз қаланы тамашалауды гранит тасымен жаңартылып төселген 2
шақырымға созылған жағалаудан бастадық.
Осы секілді әсем жағалаумен Ресейде тек
Санкт-Петербург қаласы ғана мақтана алады. Ал теплоходпен серуеніміз Астрахан
губерниясының негізін қалаушы Петр І-нің
ескерткішінен басталды. Біз тек жайнаған
табиғаттың сұлулығына сүйсініп қана қоймай,
адамзаттың қолымен жасалған дүниелерді –
бірегей сәулет шешімі табылған, әдемілігімен
қатар заманауи ғимараттарды, біз тоқтаған
қаладағы алғашқы да жалғыз бес жұлдызды
«Al Pash Grand Hotel» бизнес-қонақ үйін
тамашаладық.
Волга
сағасының
басты
құндылығы болып табылатын аймақтың нышаны суда өсетін жәдігер гүл – лотос. Оның
гүлдеуі шілде айынан қыркүйекке дейін созылып, лотос өсетін алаңқай алқызыл түстен ақ
түске дейін көшеді. Қаланың басты көркі кез
келген тұстан көрінетін сексен метрлік Кремль
кешені. Ал әдемілігі мен ерекшелігі тең керемет Опера және балет театрын аралағанда
ерекше сезімге бөлендік, театр директорының
айтуынша бұл ғимараттың құрылысына
4,5 млрд. рубль жұмсалған екен. Біздің
көргеніміз Волгалық Венецияның туристік
құндылықтардың шағын ғана бөлшегі.
«Мен өзімді қазақ сезіндім....»
Сағат кешкі 18.00-ге қарай Астраханның
мемлекеттік
филармониясына
салтанатты киінген, қолдарында гүл шоқтары бар
қалалықтар көтеріңкі көңіл-күймен бірін-бірі
бауырларына басып, мерекемен құттықтап
жинала бастады. Қалада концертке шақырған
жарнаманы да көзіміз шалмаса да залда бос
орын болмады.Ұйымдастырушылардың айтуына қарағанда, залдағы орыннан да көп халық
жиналатындығына кәміл сенген.Біздер оған
куә болдық. Сахнаға«Құрманғазы 190 жыл»
деп жазылған баннер ұлы күйші, дала батырлары Исатай мен Махамбеттің ұстазының
суретімен бірге ілінген.
Ең бірінші құттықтау сөзбен вице-губернатор, Астрахан облысының Үкімет
басшысы
Константин
Маркелов
пен
Қазақстандық
делегацияның
басшысы
Сәлімжан Нақпаев сахнаға шықты. Жиынға
келген азаматтардың ду қол шапалағының
қолдауымен Атырау облысы әкімінің аты-
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нан
Сәлімжан
Жұмашұлы«Жолдастық»
қазақ мәдени орталығының төрағасы Ахмет
Жәркеновке «Джип» автокөлігінің кілтін
сыйға тартты.
Құрманғазы атындағы Қазақтың мемлекеттік
академиялық халық аспаптар оркестрінің
орындауында, халықаралық конкурстардың
лауреаты
Ерболат
Ахмедияровтың
дирижерлік етуімен Құрманғазының «Серпер» күйі концертке ерекше серпін берді.
Ал ҚР Еңбек сіңірген қайраткері дирижер
Жанас Бекентұровтың орындауындағы

С. Мұхамеджановтың «Шаттық отаны» күйі
жиналған халыққа отандарынан ала келген
қуанышты жеткізгендей болды. Көрермендер
өнерін көрсеткен Халықаралық конкурстың
лауреаттары
Бибіфатима
Азиева
(Е.
Брусиловскийдің «Бозайғыры»), Дархан Жолдыбаев (Абайдың «Айттым сәлем, Қаламқасы»),
Ардақ Итекеева (Ықыластың «Аққуы»), ҚР
Мәдениет қайраткері Санжар Сабырғалиев
(румын халқының «Бозторғай» әнін) сынды өнерпаздарға қошеметтерін аямай, гүл
шоқтарын сыйлап жатты. Көрермендер композитор, Қазақстан және Қырғызстан Республикаларына Еңбек сіңірген мәдениет қайраткері

Илья Жақановты өте жылы қабылдады, оның
туған жер мен табиғатқа деген махаббатты
жеткізетін «Еділ мен Жайық» әні шырқалды.
Содан кейінгі сиқырлы әуенімен баурап алатын Күй тартыс басталғанда отырғандардың
әр қайсысы өздерін ұлы арбаушы мен
бүлікшілдің шәкіртіндей сезініп, көбісі туған
сазға бөленген көңілдегі толқыныстары мен
көздеріндегі жасты ірке алмады. Одан басқа
Иоганн Штраус, Энрико Каннио, Тұяқ Шамелов, Латиф Хамидидің де шығармалары
орындалды. Осы жерде Президентіміз
Н.Ә. Назарбаевтың: «Құрманғазы атындағы
оркестр шын мәніндегі көркем құбылыс,
қазақ халқының ең асыл армандарын, үкілі
үміттері мен туған жерге деген сүйіспеншілігін
білдіретін өнеге» деген сөздері ойға түседі.
Концерттік
бағдарламаға
Астарахан
облысының ансамблі де ерекше үн қосты.
Түрлі-түсті киімдер, қол ұстасып айтылған
әндер, көңіл қоздыратын билер осынау достық
мерекесіне тың серпін берді. «Мен өзімді
қазақ сезіндім...». Бұл сөз, қазақ ұлтынан емес,
Астрахан облысының халықаралық және
сыртқы экономикалық байланыс министрі –
Денис Афанасьевтің аузынан шықты. Осындай тебіреніспен Күйшінің халқы мен оның
азаттығы туралы терең ойларын, көркемдік
дарынын жеткізген ол Алматыдан келген
оркестрдің концертін
қорытындылады.
Композитордың көзі тірісінде-ақ, 1868 жылы
27 қазанда «Оралдың әскери жаршысы»
(«Уральские войсковые ведомости») газетіне
«... Сағырбаев – сирек кездесетін өнерпаз,
егер ол еуропалық білім алған болса, музыка
әлемінде бірінші орындағы жарық жұлдыз болар еді» деген казак старшинасының пікірін
орналастырған болатын. Ал оның күйлері
бізге көшпенді халықтың жадына сақтау
қабілетінің арқасында жетіп отыр...
Кешқұрым
Астрахан
облысы
Губернаторының
атынан
қазақстандық
делегацияға қонақ асы берілді. Қонақтардың
алдында тек кәсіби әртістер ғана өнерлерін
көрсетіп қоймады. Жылы да жайма-шуақ
отырысты
вице-губернатор
Константин
Маркеловтің гитараның сүйемелдеуімен
«Қандай тамаша біздің бәріміздің осы жерде
жиналғанымыз» деген бард әуенімен салған
әні әрледі. Делегация мүшелері қонақүйге
жайдары көңілмен, ал біз Майра Смаилқызы
екеуіміз шоқ гүлдерді алып қайттық.
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Ұлы шеберге тағзым...
2013 жылдың 31 мамырында Құрманғазының
190 жылдық мерейтойына байланысты
халықаралық іс-шаралар легін Астрахан
облысының Володар ауданындағы
Алтынжар ауылының тұрғындары қабылдап
алды. Жергілікті «Атамұра» ұлттық музыка ансамблінің орындауымен төгілген
Құрманғазының атақты «Сарыарқа» күйінің
қуатты күмбірі аясында, Құрманғазы атындағы
Аймақтық мәдени орталық қақпасының алдында қазақ және орыс ұлттық киімдерін
киген шығармашылық топ мүшелері дәм мен
тұз, яғни бауырсақ пен орыс нанын ұсынып
қонақтарды қарсы алды. Камызяк, При-

волжск, Нариманов аудандарының әкімшілігі
мен «Жолдастық» қоғамы бөлімшелерінің
қолдауымен Қазақстаннан келген әртістерді
қарсы алған Орталық аумағы киіз үйлермен
безендірілген.
Қазақтың халық мәдениетінің ғажайып
мүйісіне айналған Құрманғазы атындағы
Орталық 2006 жылы Қазақстан мен Ресейдің
шекаралық
облыстарының
қаржысына
салынған. Бүгінгі күндері оған шетелдік туристер жиі бас сұғады. Біз де еске алу шарасына ізгі де таза сезіммен қатысып, 1996
жылы ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаев пен РФ
Үкіметінің төрағасы В.С.Черномырдиннің
қатысуымен ашылған Құрманғазы кесенесіне
кірдік.
Менің білуімше, әлемнің ешбір елінде
қазақтар бас қосып пікірлесетін, түрлі ісшаралар өткізетін мұндай мәдени орталық жоқ.
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Алайда, дәл осындай орталықтың өздерінде
ашылуын Еуропада, Мәскеу мен Өзбекстанда,
басқа өңірлердің де ірі қалаларында өмір
сүретін қазақтары арман етеді. Өкінішке
орай, диаспора мүшелерін біріктіріп, тарихи отандарымен байланысты нығайтатын
осынау
маңызды
істен
Қазақстанның
Экономика және бюджеттік жоспарлау
министрлігі, Сыртқы істер, Мәдениет және
ақпарат министрліктері, шекара маңындағы
облыс әкімшіліктері сырт қалуда. Біздің
қауымдастық осы жайттарға байланысты
Қазақстан Үкіметі алдына қайтадан мәселе
көтеруді, шетелдегі қазақ диаспораларының
мәдени
орталықтарын
құруды
көздеп отыр. Айталық, Қытай, Корей, Ресей мемлекеттерінің біздің
елде өз диаспоралары үшін жоғарыда
аталғандай орталықтарды жиі аша
бастауы,
мұндай
ұйымдардың
құрылуы
қазіргі
жаһандану
кезеңінде, шекара арқылы бөлінген
халықтың өз ұлтымен байланыс
жасау мүмкіндігі заман талабы
екендігін көрсетеді.
Астрахан облысының туристік
бағыттары картасына маңызды
нысан ретінде енгізілген Құрманғазы
атындағы
Орталық,бұл
көшпенділердің киізүйін еске салатын дөңгелек пішінді, ақтаспен
қапталған үш бірдей ғимараттан
тұратын тұтас кешен болып табылады. 1600 шаршы метр аумақты
алып жатқан, тұрмысқа қолайлы
жағдайлар жасалынған Орталық аумағына
түгелдей ағаш отырғызылған, көркейту
жұмыстары жүргізілген. Орталық өзінің
жеке сайтын www.kurmangazу.ru ашқан, оған
сілтеме ДҚҚ-ның жаңа сайтында www.qazaq_
alemi.kz берілген. Орталықтың мұражайында
экскурсия жетекшілері қазақ және орыс
тілдерінде ұлы күйшінің өмірі мен тұрмысы,
Бөкей ордасы қазақтарының тарихы туралы
қызықты әңгімелер айтып береді. Сондайақ, мұнда музыкалық мектеп-студиясы,
кітапхана, мәжіліс залы, инженерлік тораптары мен конференц-залы бар 20 орындық қонақ
үй орналасқан, «Атамұра» ұлттық музыкалық
ансамблі жұмыс істейді. Кірсе шыққысыз
кафе аспаздары келушілерге таңсық ұлттық
тағамдар мәзірін ұсынады.
Орталықтың шығармашылық тобы мен
«Былина» орыс ұлттық аспаптар ансамблі
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қонақтар алдында өнер көрсетті. Дастархан
басында астрахандық белгілі әдебиетші, «Ақ
тырна» («Белый журавль») түркітілді поэзия
тәржімашыларының халықаралық бәйгесінің
иегері Юрий Щербаков қазақ ақындарының
өлеңдерінің биік рухани мазмұнын жеткізе
отырып оқып берді. Біз өзімізбен бірге Юрий
Щербаковтың тәржімалауымен орыс тілінде
жарық көрген Абай Құнанбаев, Шәкәрім
Құдайбердиев, Жүсіпбек Аймауытов, Ахмет
Байтұрсынов, Міржақып Дулатов, Мағжан
Жұмабаевтардың өлеңдері топтастырылған
«Дала бауырластығы» («Степное братство»)
атты жинақты алып қайттық. Кездесуде
қонақтар үшін болған тосынсыйдың бірі
– астрахандық ақын, журналист Мәжіліс
Өтежановтың сөзіне жазған, біз осында келер алдында шығарған әндерімен Станислав
Андриановтың алдымызда өлең айтқаны болды. Қонақтар арасында Құрманғазының өмірі
туралы «Сарыарқа» атты кітап жазған жазушы Геннадий Васильев те болды. Орталықтың
жазғы концерттік алаңында Орталықтың
шығармашылық ұжым өнерпаздары, «Сияние» би студиясы, Володар поселкесінің
«Встреча» халықтық хорының мүшелері
мен Астрахан филармониясының әншісі Шабан Шырақов өнер көрсетті.
«Жолдастық»
қоғамының
Володар
аудандық бөлімшесінің жетекшісі Н.С. Медетов пен Орталық директоры қазақстандықтар
әкелген сый-сыяпаттарды үлкен алғыс
сезімдерін білдіретін сөздермен қабылдады.
Оның өтініші бойынша, мен Қазақстан туын,
Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстандық жол»,
Д.А.Қонаевтың «Қазақстан тарихы: Сталиннен Горбачевке дейін» атты кітаптарын,
Қазақстанның Тәуелсіздігінің 20 жылдығына
жарық көрген басылымдар, сондай-ақ,
Қауымдастықтың
Атырау
бөлімшесінің
жетекшісі
Өтепберген
Әлімгереевтің
ұлы композитордың 190 жылдық мерейтойына арнап шығарған «Құрманғазы»
атты жаңа кітабын ала келдім. Осы ретте біздің Қауымдастықтың ұзақ жылдардан бері «Жолдастық» қоғамы мен басқа да
шетелдердегі қазақ мәдени орталықтарының
кітап қорларын қалыптастыруға барынша
көмек көрсетіп келе жатқандығын атап кеткім
келеді.

ғасырда салынған Красный Яр ауылына барған
сапарымыз да есте қаларлықтай болды. Краснояр ауданы Қазақстан Республикасының
Атырау облысындағы Құрманғазы ауданымен
шектеседі. Екі арадағы кең далада үйір-үйір
жылқымен бірге маң-маң басқан екі өркешті
қалмақ тұқымдас түйелерді де жиі көруге болады.
Аудан жетекшісі Нұрғали Байтеміров
қазақстандықтарды жылы қарсы алды,
жергілікті «Атамекен» қазақ халық аспаптары оркестрі өз өнерлерін көрсетті, өңірдің
қазіргі дамуы мен өткен тарихына арналған
«Краснояр ауданы»Муниципиалдық білім
беру» деп аталатын түрлі-түсті кітапшаларды
қонақтарға тарту етті. Дастархан басында
мен облыстық «Жолдастық» қоғамының
Краснояр аудандық бөлімшесінің алғашқы
төрағасы Шәпи Қарасаев тұрған үйге
мемориалдық тақта орнату жөнінде ұсыныс
айттым.
Қайтар жолда бізді «Қараөзек» шекара бекетіне дейін Астрахан облысы
Губернаторының серіктестер тобына кіретін
қандас бауырларымыз шығарып салды.
Екі күн ішінде біз оларға үйренісіп бауыр басып қалғандай екенбіз, өйткені осы
күндері Ұлы күйшінің өлмес музыкалық
мұралары жүректен-жүрекке жол тауып
жақындастырып
жібергендей
болды. Құрманғазы ХХІ ғасырда да өз
есімімен,Мәңгілік Достық туралы келісіммен
бекітілген бауырлас екі ел Ресей мен
Қазақстанды
біріктіре
береді.
Ресей
қазақтарына
деген,Құрманғазы
салған
сүрлеумен өткен осы таңғажайып сапар «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат
Қорының» АҚ-ның тікелей демеушілік
жасауының нәтижесінде өтті және Дүниежүзі
қазақтарының қауымдастығы Қорға ізгі ниетпен шексіз алғысын білдіреді.

Күлғазира Балтабаева,
Дүниежүзі қазақтарының қауымдастығы
Талдау орталығының директоры,
Тарих ғылымдарының кандидаты
Алматы – Атырау – Астрахан – Алтынжар –
Красный Яр – Атырау – Алматы.

Көшпенділер салған сүрлеумен елге қайттық...
Бозан жағалауындағы биік мүйіске ХVІІ
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Курмангазы Сагырбаев
и

казахи России

30 мая 2013 года в городе Астрахани Российской Федерации состоялось международное торжественное мероприятие, посвященное празднованию 190-летия корифея
национальной культуры, классика казахской инструментальной музыки, народного
композитора Курмангазы Сагырбаева. Активное участие в подготовке и проведении
мероприятия наряду с администрацией Губернатора Астраханской области приняло
Региональное общество казахской культуры «Жолдастық», возглавляемое Ахметом
Джаркеновым.
Вот уже 23 года благодаря поддержке
Президентов РК и РФ, губернаторов Астраханской области «Жолдастық» проводит
мероприятия по увековечению памяти Курмангазы и сохранению казахского языка,
обычаев, традиций казахов в РФ. По данным предоставленным мне Ермеком Алиевым, ответственным секретарем «Жолдастык», в Астраханской области проживает
150 тысяч казахов, в 45 школах преподается казахский язык. Учителей готовят с 1995
года социально-педагогический колледж и
отделение «казахский язык и литература»
Государственного университета на бюджетной основе. Его первый выпуск с дипломами высшего профессионального образования состоялся в 2007 году. На казахском и
русском языках с 1991 года выпускается газета «Ак арна», периодичностью два раза в
месяц, тиражом 1700 экземпляров. Колледж
культуры ежегодно выпускает 5-7 домбристов на отделении «народные инструменты», в музыкальных школах созданы отделения по игре на домбре, что позволило
укрепить молодыми талантами творческие
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коллективы «Шалкыма», «Ак марал», ансамбль
имени Курмангазы, самодеятельные коллективы.
Губернатор Астраханской области Александр
Жилкин принял официальную делегацию из
Казахстана в составе семи человек: Салимжан
Накпаев – заместитель акима Атырауской области, Нурлан Сейтимов – советник Посла
РК в Российской Федерации, Асхат Сыздыков
– Консул РК в Астрахани, Нурлан Сабиров –
аким Бокейординского района Западно-Казахстанской области, Майра Гумарова – советник
акима Мангистауской области, Еркебулан Мусреп – Қазақстанның Еңбек сінірген қайраткері,
директор Казахского Государственного академического оркестра народных инструментов
имени Курмангазы, Кулгазира Балтабаева – директор аналитического центра Всемирной Ассоциации казахов. СМИ РК были представлены
корреспондентом Атырауской областной газеты «Атырау» и фотокорреспондентом газеты
«Прикаспийская коммуна», редактором и оператором телеканала «Қазақстан».
С российской стороны также присутствовали
Канат Шантимиров – руководитель аппарата
Губернатора области, Евгений Торбин – руководитель территориального органа – представитель МИД России в г. Астрахани, Денис
Афанасьев – министр международных и внешнеэкономических связей области, Татьяна Бондарева – первый заместитель министра культуры области, Валерий Максимов – начальник
управления по связям с общественностью, а
также член правления Всемирной Ассоциации
казахов, член Совета при Президенте РФ по
межнациональным отношениям, председатель
Федеральной национально-культурной автономии казахов России Токтарбай Дусенбаев из
Самары.
В приветственной речи Губернатор высоко
отметил особую роль Президентов РК и РФ в
развитии «сверхдобрых, традиционных отношений», а также перемешение национальных
культур в области. «С честью и гордостью
отмечаем вклад Курмангазы в развитие культуры, демонстрируем трепетное отношение и
туристические маршруты по Астраханской

области разрабатываем «под имя» Курмангазы», – подчеркнул Александр Александрович. И
с доброй улыбкой признался нам: «Мы дарим
зарубежным гостям казахский чапан, как свою
национальную одежду». В области – каждый
седьмой астраханец – казах. К тому же из Казахстана здесь получают высшее образование 2000
студентов.
Еркебулан Саламатович подарил Губернатору
книгу «Әлемге әйгілі оркестр», изданную на казахском и русском языках к 70-летию легендарного оркестра.
Не зарастет к нему народная тропа…
Губернатор Астраханской области и члены
официальной делегации Казахстана возложили
цветы к памятнику Курмангазы Сагырбаева,
сооруженному в 2008 году в дар Казахстана к
450-летию Астрахани. Бронзовый памятник
практически стоит в центре города, к нему мы
прошли пешком от резиденции Губернатора.
Правда, маршрут движения был изменен самим
Губернатором, ибо он посчитал необходимым
показать гостям Драматический театр. По признанию Губернатора, его гордостью являются
театры, отреставрированные или заново построенные, как, например, в 2010 году Театр оперы
и балета. По его словам, находились в России,
оказывается, другие губернаторы, которым не
понравилось рвение коллеги развивать культурные учреждения, не приносящие в бюджет города никакой сиюминутной прибыли. Лично меня
порадовала позиция Губернатора по поддержке
культуры.
К памятнику Курмангазы с гвоздиками прибывали горожане, активисты общества казахской культуры «Жолдастық», самарские и саратовские казахи, чтобы отдать дань уважения
великому сыну казахского народа, жившего
и творившего на астраханской земле. Как известно, первый Губернатор области Александр
Гужвин учредил премию имени Курмангазы. Ее
лауреатами стали представители разных национальностей, отличившиеся своим талантом в искусстве, литературе, живописи, журналистике.

89-бет

ШЕТЕЛ ҚАЗАҚТАРЫ ЖӘНЕ ҚАЗАҚ ТІЛІ
Музей под открытым небом
Музеем под открытым небом справедливо называют Астрахань, вобравший историю Хазарского каганата, Золотой Орды, Астраханского
ханства. «Рыбацкая столица», «Волжская Венеция» - так еще называют этот город, расположенный на 11 островах Прикаспийской низменности, в верхней части дельты Волги.
Наша экскурсия по городу началась с обновленной гранитной набережной, протянувшейся
на два километра. Подобной набережной может
похвастаться в России лишь Санкт-Петербург.
От памятника основателю Астраханской губернии Петру I началась прогулка на теплоходе
по реке Волга. Мы восхищались не только цветущей природой, но и творениями рук человека – красивыми современными зданиями оригинальных архитектурных решений, первым и
единственным в городе пятизвездочным бизнес-отелем «Al Pash Grand Hotel», в котором
остановилась наша делегация. Главной достопримечательностью дельты Волги является реликтовый цветок – лотос, ставший символом
региона. Во время цветения, которое длится с
июля по сентябрь, плантации лотоса переходят
от ярко-розового до почти белого цвета. Главной достопримечательностью города является
комплекс Кремля, восьмидесятиметровый силуэт которого практически виден с любой точки. Эксклюзивные впечатления были обеспечены нам и при посещении великолепного Театра
оперы и балета, строительство которого по словам директора оценивается в 4,5 млрд. рублей.
И эта лишь малая толика из шкатулки туристических драгоценностей Волжской Венеции.
«Я почувствовал себя казахом...»
К 18-ти часам к Астраханской государственной филармонии стали собираться нарядно одетые горожане с цветами в руках, все были в приподнятом настроении, обнимались, поздравляли
друг друга. Свободных мест в зале не было, хотя
и рекламы по городу мы тоже не увидели. И как
мне сказали организаторы, они были уверены,
что желающих будет больше, чем мест в зале.
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И мы были этому свидетели. На сцене был установлен баннер «190 лет Курмангазы» с портретом великого кюйши, воспитанника мужественных степных батыров Исатая и Махамбета.
С приветственным словом выступили вице-губернатор, Председатель правительства Астраханской области Константин Маркелов и Салимжан Накпаев – руководитель казахстанской
делегации. Под мощные аплодисменты зала
Салимжан Жумашевич вручил от имени акима
Атырауской области ключи от машины марки
«джип» председателю общества казахской
культуры «Жолдастық» Ахмету Джаркенову.
Тон концерту Казахского государственного
академического оркестра народных инструментов имени Курмангазы был задан с первых
минут исполнением кюя «Серпер» («Порыв»)
Курмангазы под руководством дирижера, лауреата международного конкурса
Ерболата Ахмедиярова. Дирижер, ҚР Еңбек сіңірген
қайраткері Жанас Бекентуров донес до зрителей радость родины «Шаттық Отаны» С. Мухамеджанова. Зрители щедро дарили цветы и
лауреатам международных конкурсов Бибифатиме Азиевой (Е.Брусиловский. «Бозайғыр»
(«Ретивый аргымак»), Дархану Жолдыбаеву (Абай. «Айттым сәлем, Қаламқас»), Ардак
Итекеевой (Ықылыс. «Аққу» («Белая лебедь»),
деятелю культуры РК Санжан Сабыргалиевой
за исполнение румынской народной мелодии
«Бозторғай» («Жаворонок»). Зал тепло приветствовал композитора, писателя, Заслуженного
деятеля культуры Казахстана и Кыргызстана
Илью Жаканова, прозвучала его песня «Еділ
мен Жайық», олицетворяющая любовь к родной
земле и природе. Когда состоялся «Күй тартыс»
(«Состязание домбристов»), казалось, каждый
присутствующий почувствовал себя учеником
великого чародея и бунтаря Курмангазы, многие не скрывали слез радости и упоения родной
музыкой. Прозвучали и произведения Иоганна
Штрауса, Энрико Каннио, Туяка Шамелова,
Латифа Хамиди. Вспоминается высокая оценка
Президента Н.А. Назарбаева: «оркестр имени
Курмангазы стал настоящим художественным
явлением, образцом, выражающим самые глубокие чаяния казахского народа, его мечты, его
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любовь к родной земле...».
В концертную программу гармонично влился и Губернаторский ансамбль Астраханской
области. Зажигательные танцы, хороводы, яркие костюмы придали новый импульс дружбы
празднику. «Я почувствовал себя казахом...».
Но эти слова принадлежат не казаху, а Денису Афанасьеву – министру международных и
внешнеэкономических связей Астраханской области. Именно таким образом он подвел итоги
концерта оркестра из Алматы, который смог
донести художественное дарование Мастера,
его размышления о судьбе народа и свободе. Недаром еще при жизни композитора 27 октября
1868 года газета «Уральские войсковые ведомости» разместила мнение казачьего старшины: «…Сагырбаев - редкая музыкальная душа,
и получи он европейское образование, то был
бы в музыкальном мире звездой первой величины». Его кюи дошли до нас благодаря памяти
кочевого народа…
Вечером состоялся прием казахстанской делегации от имени Губернатора Астраханской
области. Перед гостями выступали не только
профессиональные артисты. Теплую и дружескую атмосферу подчеркнуло
выступление вице-губернатора, Председателя правительства Константина Маркелова на гитаре с бардовской
песней «Как здорово, что все
мы здесь сегодня собрались».
Члены делегации возвращались в гостиницу в отличном
настроении, а я и Майра Смаиловна с букетами цветов от
Губернатора.
Поклониться
Мастеру…

Под звуки знаменитого кюя Курмангазы «Сары
Арка» в исполнении местного ансамбля народной музыки «Атамура» гостей торжественно
встречали у ворот Регионального культурного
центра имени Курмангазы творческие коллективы в казахских и русских костюмах, с баурсаками и караваем. При поддержке администраций
Камызякского, Приволжского, Наримановского
районов и филиалов общества «Жолдастық»,
территория Центра была украшена юртами, в
которых встречали артистов из Казахстана.
Уникальный уголок культуры казахского народа – великолепный Центр имени Курмангазы
построен в октябре 2006 года на средства приграничных областей Казахстана и России. Ныне
его посещают туристы из зарубежных стран. С
чистыми помыслами, думая о добре и вечном,
мы приняли участие в поминальной службе, посетили мавзолей Курмангазы, открытый с участием Президента РК Н.А.Назарбаева и председателя Правительства РФ В.С. Черномырдина в
конце 1996 года.
Ни в одной стране мира, насколько мне известно, казахи не имеют аналогичный культурный
центр, где могли бы встречаться для общения,

великому

31 мая 2013 года эстафету
международных мероприятий к 190-летию Курмангазы
приняли жители
села Алтынжар Володарского района Астраханской области.
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проводить различные мероприятия. Но мечтают об этом и казахи Европы, проживающие в
мегаполисах, и Москвы, и Узбекистана, многих
других регионов. К сожалению, в стороне от
этой важной работы по консолидации диаспоры, укреплению связей с исторической родиной
стоят министерства экономики и бюджетного
планирования, иностранных дел, культуры и
информации РК, акиматы приграничных областей. Наша Ассоциация намерена вновь поставить вопрос перед Правительством Казахстана
о создании зарубежных культурных центров
казахской диаспоры. Примеры Китая, Кореи,
России и других стран по возведению аналогичных центров своей диаспоры в нашей стране показывают, что создание таких учреждений
является требованием времени в эпоху глобализации, связующим звеном с собственным народом, разделенном государственными границами.
Центр имени Курмангазы, включенный в ту-
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ристические маршруты Астраханской области,
это целый комплекс трех белокаменных зданий,
своими круглыми очертаниями напоминающий
юрту кочевника. Благоустроенная территория в
1600 квадратных метров ограждена, посажены
деревья. Центр имеет собственный сайт www.
kurmangazy.ru, ссылка на который дана на новом сайте ВАК www.qazaq-alemi.kz. В музее
Центра экскурсовод на казахском и русском
языках интересно представляет жизнедеятельность композитора, историю казахов Букеевской Орды. Здесь также размещены музыкальная школа-студия, библиотека, гостиница на 20
мест с конференц-залом и инженерными коммуникациями, функционирует ансамбль народной музыки «Атамура». В уютном кафе повара
предлагают изысканные национальные блюда.
Творческий коллектив Центра, ансамбль русских народных инструментов «Былина» выступали перед гостями. За дастарханом известный
астраханский литератор, лауреат международ-
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ного конкурса переводов тюркоязычной поэзии
«Белый журавль» Юрий Щербаков читал сочинения казахских поэтов, передавая высокое
духовное содержание. С собой мы увезли сборник «Степное братство», в котором благодаря
Юрию Щербакову на русском языке представлены Абай Кунанбаев, Шакарим Кудайбердиев, Жусупбек Аймаутов, Ахмет Байтурсынов,
Миржакып Дулатов, Магжан Жумабаев. Сюрпризом для гостей стало и выступление Станислава Андрианова, с новыми песнями, записанными буквально перед нашим приездом, на
слова астраханского поэта, журналиста Мажлиса Утежанова. Среди гостей был и писатель
Геннадий Васильев из Астрахани, перу которого принадлежит книга «Сары Арка» о судьбе
Курмангазы. На летней концертной площадке
Центра одновременно выступали творческий
коллектив Центра, студия танца «Сияние», народный хор «Встреча» поселка Володарский и
солист Астраханской филармонии Шабан Чрагов.
Нуржан Медетов, председатель Володарского
районного филиала «Жолдастық» и директор
Центра со словами благодарности принял подарки казахстанцев. По его просьбе я привезла
флаг Казахстана, книги «Казахстанский путь»
Н.А. Назарбаева, «От Сталина до Горбачева: в
аспекте истории Казахстана» Д.А.Кунаева, издания к 20-летию Независимости Казахстана, а
также новую книгу руководителя Атырауского
филиала Ассоциации Өтепбергена Әлімгереева
«Құрманғазы», изданную к 190-летию композитора. Следует подчеркнуть, что наша Ассоциация на протяжении многих лет безвозмездно
формирует книжный фонд «Жолдастық», как и
других зарубежных обществ казахской культуры.
Дорогой кочевников мы возвращались домой…

деть не только табуны лошадей, но и неспешащих двугорбых верблюдов – бактрианов калмыцкой породы.
Глава района Нургали Байтемиров радушно
встретил казахстанцев, представил с номерами
местный оркестр казахских народных инструментов «Атамекен», подарил брошюру с цветными иллюстрациями по истории и современному
развитию района «Муниципальное образование
«Краснояряский район». За дастарханом мною
было высказано пожелание Главе района установить мемориальную доску на доме, где жил
первый председатель Красноярского районного филиала областного общества «Жолдастық»
Шапи Карасаев.
До пограничного пункта «Караозек» провожали нас наши братья по крови, члены команды
Губернатора Астраханской области. За два дня
мы все перезнакомились и стали роднее друг
другу, ибо от сердца к сердцу передавалась в
эти дни бессмертная музыка великого кюйши.
Курмангазы и в XXI веке объединяет своим именем Казахстан и Россию, наши братские народы, спаянные Договором о Вечной Дружбе. Это
удивительная поездка к российским казахам по
местам Қурмангазы состоялась благодаря спонсорской поддержке ФНБ «Самрук-Казына», за
что наша Ассоциация выражает благодарность
фонду.

Кулгазира Балтабаева,
директор Аналитического центра
Всемирной Ассоциации казахов,
кандидат исторических наук
Алматы-Атырау-Астрахань-АлтынжарКрасный Яр-Атырау-Алматы

Незабываемым оказалось и путешествие в
Красный Яр, заложенный в XVII веке на высоком мысу левого берега Бузана. Красноярский
район граничит с Курмангазинским районом
Атырауской области РК. В степи можно уви-

93-бет

Таңжарық Жолдыұлына – 110 жыл

Таңжарық
тағлымы

«Дүние бір диірмен тұрған зырлап,
адамзат сол зауытқа келген қонақ»
деп жырлаған ақын Таңжарық
Жолдыұлының дүниеге келгеніне
биыл 110 жыл. Осыған орай 24
мамыр күні Л. Гумилев атындағы
Еуразия ұлттық университетінде
«Алаш идеясы және Таңжарық
Жолдыұлы мұрасы» тақырыбында
халықаралық ғылыми-тәжірибелік
конференция мен «Шын тілек»
атты әдеби кеш өтті.
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Алаш идеясының жанкешті күрескері, ақын,
ағартушыға арналған іс-шараға мемлекеттік,
қоғамдық ұйымдар өкілдері, зерттеушілер мен
зиялы қауым, мәдени-ағарту қызметкерлері
мен БАҚ өкілдері, ақынның туған-туыстары мен
ұрпағы жиналды. Шараның мақсаты ─ ұлт тарихы мен мәңгілік ел мұратын сабақтастыра
отырып, Таңжарық Жолдыұлының Алаш руханиятына қосқан үлесін ғылыми тұрғыда
тұжырымдау, ақын шығармашылығын өскелең
ұрпаққа дәріптеу.
Таңжарық – жат биліктің темір құрсауында
жатып, «түрме әдебиетін» қалыптастырған
ақындардың бірі.
Таңжарық Жолдыұлы 1903 жылы, наурыз айының 15 жұлдызында Іле алқабының
Күнес өңірінде дүниеге келді. Бала Таңжарық
бастапқыда ауыл молдасынан арабша сауат
ашады, кейін жаңаша мектепте үш жыл қытай
тілінен білім алған ол 1923-1925 жылдары
Қазақстанға қашып өтіп, Нарынқол өңірінде
нағашыларын аралап, «жеті жылдық мектепте» оқиды, оның қазақ елінде болғандағы
Қойдыммен айтысы сақталған. Қазақ еліндегі
Алашордашылар
астыртын
қудалана
бастағанда, туыстары жағынан 1925 жылы
туған жеріне қайтарылып, том-том кітап арқалап
қайта оралған ақынды Қытай үкіметі «халыққа
теріс үгіт таратты» деп айыптап, жеті жылға
соттайды. 1933 жылы түрмеден босап шыққан
Тәкең ел ісіне араласып, халықты ағарту,
әдебиет-көркемөнер кештерін ұйымдастыру,
газет шығару, театр ашу секілді көптеген
жұмыстар тындырады. Шың Шысай үкіметі
қазақтарды жаппай тұтқындай бастағанда,
Таңжарық 1940 жылы екінші рет нақақ жаламен
қолға алынып, Құлжа қаласынан Үрімжінің тас
түрмесіне айдалады. Аяусыз жәбірлеуге, жан
төзгісіз қинауға түседі. 1946 жылы Ұлт азаттық
күресінің ықпалымен түрмеден босаған ақын
көп ұзамай 44 жасында яғни 1947 жылы ма-
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усымда абақтыда жабысқан айықпас аурудан
көз жұмады.
Күрескер ақын қысқа ғұмырында ұрпақтарына
өлшеусіз мұра қалдырып кетті, оның өлеңдерінің
70 пайызы тас түрмеде жазылған. Ақын көз
жұмғаннан кейін, бір жылдан соң (1948 ж.)
көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері,
ақын Құрманәлі Оспанұлының құрастыруымен
Т.Жолдыұлының «Алғашқы жинақ» деп аталатын тұңғыш кітабы жарық көрді. 1979 жылы
ақынның күйеу баласы, көрнекті жазушы
Бұқара Тышқанбаевтың құрастырып, алғы
сөзін, түсініктерін жазуымен «Арман тау» (1974
ж. Алматы «Жазушы») атты жинағы, 1981
жылы «Түрме халі», (Үрімжі «Халық»), 1982
жыл «Нәзигүл» (Бежин, «Ұлттар»), 1985-1995
жылдары «Таңжарық шығармалары» (Үрімжі.
«Халық», үш томдық толық жинағы), 1994
жылы «Шын тілек» (Құлжа. «Іле»), 1992 жылы
«Таңжарық» (Алматы. «Жазушы»), 2001 жылы
«Таңжарық Жолдыұлы» (Астана. «Елорда», 2
томдық), 2003 жылы ақынның 100 жылдығына
орай Дүниежүзі қазақтары қауымдастығынан
«Таңжарық тағлымы» атты кітабы жарық
көрді. 1996 жылы мамыр айында ҚХР Іле
қазақ автономиялық облысының орталығы
Құлжа қаласында «Шыңжан Таңжарық зерттеу
қоғамы» ресми құрылып, ақын шығармаларын
жүйелі зерттеумен, ғылыми айналымға енгізумен
айналыса бастады. 1992 жылы бес сериялы
«Таңжарық» атты телефилім (сценари авторы,
жазушы О.Егеубай) түсірілді.
Таңжарық
Жолдыұлының
Ал енді ақын шығармаларының жиналуы, шығармаларынан үзінді
жарық көруі, зерттелуі деген мәселеге келетін
болсақ, бүгінге дейін оның 130 өлең-толғауы,
Бір мысал
12 қисса-дастаны, 6 айтысы, 4-5 әні жарық Атты сұлу көрсеткен,
көрді. Бұл қазіргі қолда бар немесе жиналып, Аяғындағы тағасы.
жарық көрген дүниелер екеніне еш күмән жоқ.
Жігітті мықты көрсеткен,
Өйткені ақын шығармалары жыл өткен сайын
Алдындағы ағасы.
толыға түсуде. Демек біз жоғарыдағы цифрды
Ішікті сұлу көрсеткен,
ақын шығармаларының тұяғы түгел соңғы саны
Қара бұйра жағасы.
деп айта алмаймыз.
Келіншекті сұлу көрсеткен,
Ақын атында туған жерінде еңбектері,
Құшағындағы баласы.
мұралары, пайдаланған заттары сақталған
Қызды сұлу көрсеткен,
мұражай бар. 2009 жылы, 23 желтоқсанда
Тамағындағы танасы.
қалалық мәслихаттың шешімімен АстаКедей сөзі ем болмай,
на қаласының көшелерінің біріне Таңжарық
Озып жүр байдың баласы.
Жолдыұлының есімі берілген.
Ай да болар күннен соң,
Күн де болар түннен соң.

таңдамалы
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Құлпырып тұрған бәйшешек,
Қурай болар солған соң.

Дүние зырлап

Дүние бір диірмен тұрған зырлап,
Адамзат сол зауытқа келген қонақ.
Біткенде өшіретің жөнелесің,
Жүгірсең жазығында мүдірместен,
Жатасың қиясынан және құлап.
Біреулер сайрандаса тамашалап,
Біреулер азап шегіп өтті жылап.
Куәші талай ғасыр өтті сырғып,
Жылды жеп, айды асап, күнді турап.
Қуансаң қайғы ілесер қосарланып,
Аласың бірде күліп, бірде жылап.
Момын өт, жақсылық қыл шамаң келсе,
Қаласың бір күн өліп, тәнің қурап.
Адамзат ғасыр бойы қуғанымен,
Жеткізбей келе жатыр дүние зырлап.

Арманым менің

Арманым – әттең дүние халым менің,
Болмады-ау сөзім күшті малым менің.
Босаға кедейдікі, төр байдыкі ,
Қайнады сол жеріне қаным менің.
Бұл күнде тіл сөйлемей пұл сөйлеген,
Шыдайды бұған қайтып жаным менің.
Тон келте, жүнім сұйық, құйрық шолақ,
Жетіліп бір шықпады жалым менің.
Бір атты өзім мінсем, басқаға жоқ,
Жетеді неменеге әлім менің.
Баспана – жыртылған қос,сауын жалғыз,
Не болар кемпір менен шалым менің!
Аударып феодалдық өктемдікті,
Қай уақытта атар екен таңым менің.
Қапаста шырылдаған бозторғаймын,
Бұлбұлдай естілер ме әнім менің?
Есе алса езілгендер зұлымдардан,
Түрленер еді сонда санам менің.
Көксеген арманыма жетіп өлсем,
Шірімес қабырда да тәнім менің.

Есіңе ал

Болғанда бұлбұл көкте, үйрек көлде,
Әркімді тең-теңімен алсын бірге.
Өзіңе ұшқан құстан айтам сәлем,
Есіңе ал ұмыт па сен үш-ақ жерде:
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Бірінші, ел жайлауға көшкен кезде,
Тал бүрлеп, көк шалғындар өскен кезде.
Екінші, Көк мойнаққа ауыл қонып,
Іңірде салқын самал ескен кезде.
Үшінші, дәл жатарда төсек салып,
Сыпырып киіміңді шешкен кезде.

Бір талап

Жарамас бекер қарап жүре берген,
Келеді тәнге зақым жүдегеннен.
Құр тілек қабыл болып орындалмас,
Қол жайып күні-түні тілегенмен.
Толғанып ойланалық, тірлік етіп,
Не шығар құр күмпиіп шіренгеннен.
Өсек пен бос күңкілге болдық жауыр,
Қысы-жаз тор шолақтай міне берген.
Тарыдай түйіні бар таудай сөздің,
Түйінін айтпай ұғар біле білген.
Бос белбеу, босқа кеткен күніңе өкін,
Болсаң да бұдан бұрын елемеген.
Талаптың шарығына ұста өзіңді,
Семсер де өтпей қалар білемеген.

Елес

Халайық, тыңдаңыздар кеңесімді,
Сөйлейін көзден өткен елесімді.
Өз елім, өз отаным, өз жынысым,
Бел-беткей көрдім аман белесімді.
Қанымды алты жылдай сорды сұмдар,
Жабысқан аш қолтыққа кене сынды.
Қан кетіп, құр сүлдер боп тәнім қалды,
Көтергенім құр қуыс дене сынды.
Қинады қиянатшы, жабайы қу,
Найза тіс, күрек азу, тұяғы у.
Күнәсіз момындарды қойдай қырды,
Бергені қатқан мома, қатықсыз су.
Істер бар айта берсем естен қалмас,
Қорлықты көрдік қандай түрмеде алғаш.
Сұрағын, қинағанын, көрсеткенін
Айтармын екіншіден бұған жалғас.
Есіме алмас едім қинады-ау деп,
Ойлар ем ісім заңға сыймады-ау деп.
Сол маған бәрінен де ұмытылмас,
Басыма бар пәлені жинады-ау кеп.

Таңжарық Жолдыұлына – 110 жыл
«Түрме халі» толғауынан үзінді:
Көтеріп екі қолдан көкке созып,
Бірінен сұрақшының біреуі озып,
Табанға темір сүмбе сұғылғанда,
Басыңа бір-ақ шығар қаның қозып.

Өлсек те, өлмес біздің атағымыз,
Белгілі істеп жүрген «шатағымыз».
Алыстан алтын сәуле бір күлімдер,
Болғанмен қазір түнек жатағымыз.

Тік тұрып екі аяғың кеткен ісіп,
Тамшылап сары су, ағып жерге түсіп.
Балбырап балтыр етің сасығанда,
Секілді қалған жемтік, өлген үсіп.

Алатын құнды қуып иеміз бар,
Біз де елміз шөберелі, аталымыз.
Зұлымға рас қарсы тұрғанымыз,
Ол да рас, құпия ұйым құрғанымыз.
Кекпеннен қолымызға құрал алып,
Желкеден гоминдаңды ұрмағымыз.

Әйнекке отырғызып ұсақ шағып,
Қан деген май құйрықтан судай ағып.
Үрпіңе ши жүгіртіп боздатқанда,
Шыбын жан шығып кетпей тұрсың нағып?!

Келсеңдер Үрімжінің қаласына,
Көзің сал қалтарыс, сай-саласына.
Осыны өле-өлгенше ұмытпа деп,
Тапсырып кет балаңның баласына.

Дөңгелек бір тақтай бар қалың шапқан,
Бетіне қанмен сырлап бояу жаққан.
«Жалаңаш құйрық қойып отыр» дейді,
Қаратып үшін өрге шеге қаққан.

Көргенін атасының оқып көрсін,
Кектеніп, көзін салып, көңіл бөлсін!
Бабамның тарихы деп табын танып,
Залымнан кегін алып, қолында өлсін!

Адамның жаны кетіп денесінен,
Құйрықты алсаң жұлып шегесінен.
Тәңірге даусың жетіп зарланасың,
Тырнақтың ине сұқса көбесінен.

Келеді түн орнына жарық сәуле,
Сенемін, емес мұным бекер әуре.
Сөзімнің түбін ойла енді елім,
Қолыңа осы сөзім тисе зәуде.

Оңаша екі ауызда екі-ақ есік,
Жері бар айқасатын түбі есік.
Кірерде сол есіктен тосып тұрып,
Алады қылышпенен басын кесіп.
Тірідей кейбіреуге найза салып,
Артына екі қолын байлап алып,
Сұққылап, сүйреп жүріп өлтіреді,
Шыңғырып, қарамайды жатса талып.
Қорлықпен қор боп өлді нелер сері,
Адамды күйдіретін осы жері.
Жем болды қарға-құзғын, ит пен құсқа,
Елімнің, амал бар ма есіл ері.
...Бәрі өлді Үрімжінің қаласында,
Қырық екі, қырық үшінші жыл арасында.
Қорлықпен сол сабаздар кетті арманда,
Балаңның қалды бұл кек баласына.

«Абақты» дастанынан үзінді
Кім жатыр, абақтыда қытай жатыр,
Олар да арық қойдай жұтап жатыр...
Кім жатыр, абақтыда қалмақ жатыр,
Дауысы көкке жетіп зарлап жатыр.
Кім жатыр, абақтыда қазақ жатыр,
Жүрегін ашты қайғы қажап жатыр....
Кім жатыр, абақтыда ұйғыр жатыр,
Азаптан құтылуды ой қып жатыр...
Кім жатыр, абақтыда татар жатыр,
Өзбек пен тәжік, қырғыз қатар жатыр,
Дүңген, кержақ орыс, сібе, солаң,
Оларды да көр аузына тақап жатыр.
Адамын әрбір ұлттың алға басар,
Шырпыдай алып келіп бұтап жатыр....
Күнәсі болмаса да күнәлі боп,
Барлығын Шың Шысайың жалмап жатыр.
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шетел Қазақтарының шығармасы

Аудармашы Меллат Раметұлы Дайырбаевтың
қытай тілінде шыққан «Мейірлі махаббат»,
«Шетелдің үздік әңгімелері» деген кітаптардан
таңдап аударған, әр елдің авторларының қысқа
әңгімелерінен жеті-сегізін жариялап отырмыз.
Оқыңыз, бәрінің де айтары анық, тілі жатық.

Торғай және адам
Тауфих Хаким

Дүниежүзіндегі ең жоғары дәрежелі жан иесі
кімдер? Біз құс тектілеріміз бе? – деп сұрайды
балапан торғай әкесінен.
- Жоқ, адамзат,– деп жауап береді әкесі.
Адамзат дегеніңіз қандай жан иесі? –
деп тағы сұрайды балапан торғай.
Адамзат деген... Әлгі біздің ұямызға
үнемі тас лақтырып жүретін жан иелері.
Е, мен білдім... – дейді ойына кілт
оралған балапан торғай, – алайда, адамзат
бізден озық па? Олардың тіршілігі бізден рахат өте ме?
Олар бізден озық болса болар-ау, дегенмен, тіршілігі біздей рахат өте бермейді.
Өйткені, адамзаттың жүрегінде өсіп шыққан
тікен бар. Бұл тікен оларға қадалмай, олардың
жанын қинамай тұрмайды. Олар өзі бұл тікенге
ат қойып алыпты, қанағатсыздық деп атайды.
Қанағатсыздық деген не? – деп тағы
сұрайды балапан торғай.
Мұның жауабы өте оңай, келе жатқан
біреуі көрінсе сен маған дереу айта қойшы, сенің
алдыңа адамзаттың ішіндегі қанағатсыздық
деген тікенді жайып салайын.
Әп-сәтте, балапан торғай шықылықтап:
Әке, біреуі келе жатыр, – деп дереу хабар береді.
Балам, сөзімді тыңдап ал. Мен қазір
ажал аузына өзім барып түсемін, яғни өзім
барып қолына қона қаламын, сонан соң сен
ойынның үлкенін көресің,– дейді әкесі балапанына.
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Балапан торғай қатты алаңдап:
Егер сіз әлде қалай оқыс болсаңыз...–
деп қалады.
Алаңдама, балам, мен адамзаттың
қанағатсыздығын түсінемін, олардың қолынан
қалай құтылып шығуды ды білемін,– дейді
әкесі балапанның көңілін орнықтырып.
Сөзін аяқтап, балапанын қалдырып, әкесі
сол келген адамның жанына барып қона
қалады. Оны қолын созып қана ұстап алған
әлгі адам:
Мен сені сойып, етіңді асып жеймін,–
дейді екі езуі екі құлағына жетіп.
Менің бір кесім шықпайтын етім сенің
қарныңа жұғын болар ма? – дейді торғай.
Етің аз болғанымен, дәмі тіл үйіреді, –
дейді адам.
Онанда, мен саған үш ауыз аталы сөз
айтайын, егер сен игеріп алсаң шіріген бай
боласың,– дейді торғай.
Қане, тезірек айтшы, ол үш ауыз аталы
сөзің не еді?– деп тағатсызданады адам.
Көз жанарын жалт төңкерген қу торғай баяулатып сөзін бастайды:
Саған айтып беруіме болады, алайда
шартым бар: мен сенің қолыңда тұрып әуелі
бірінші ауыз аталы сөзімді айтамын сонан
сен мені босатқаннан кейін екінші ауыз аталы
сөзімді айтамын; сонан мен ағаштың басына
ұшып шығып алғаннан кейін ғана саған үшінші
ауыз аталы сөзімді айтамын.
Есі-дерті баюмен болған әлгі адам жауабын
қолма-қол береді:
Шартыңа мақұлмын. Тезірек, бірінші
ауыз аталы сөзіңді айта бер.
Торғай сөзін жайбырақат жалғап:
Бірінші аталы сөзім: қолдан кеткен
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нәрсені өкініш етпе! Біздің шартымыз бойынша сен енді мені қоя бер, – дейді. Әлгі адам
қолын босатып, оны қоя береді. Адамға жуық
жерге қона қалып, сөзін сабақтаған торғай:
Екінші аталы сөзім: жоқ іске сенуші
болма!– деп шықылықтап, ұшып ағаштың
бұтағына қонады, – сен асқан ақымақ екенсің,
егер әлгінде мені сойып жіберген болсаң,
менің бөтегемнен 30 мысқал салмақтағы,
құны аса бағалы гауһар тасты уысыңа алған
болар едің.
Мұны естіген әлгі адам өкініштен өле жаздап,
ағаш басындағы торғайға телміріп, екеуінің
әлгінде келіскен шарттарын есіне алып:
Сен енді маған үшінші аталы сөзіңді
тезірек айтып берші, – деп өтінеді.
Қу торғай оны сайқы мазақ етіп, күле
сөйлейді:
Ей,
қанағатсыз
адам,
сенің
қанағатсыздығың қос жанарыңды көлегейлеп
алған. Мен саған «қолдан кеткен нәрсені
өкініш етпе, жоқ іске сенуші болма» демедім
бе? Өзің ойлашы, менің өн-бойымдағы ет-мет,
сүйек-саяқ, жүн-жұрқамды қоссаң 20 мысқал
шықпайды, менің бөтегемде 30 мысқал гауһар
тас қайдан жүрсін?!
Мұны естіген әлгі адам ыңғайсызданғанның
орнына аңқиып аузын ашып қалады. Торғай
адамды міне осылайша тәлкек етеді.
Балам, сен жаңа өз көзіңмен көрдің
ғой,– дейді әкесі балапанына бұрылып.
Ия, өз көзіммен көрдім,– дейді балапан
торғай, – бірақ, бұл адам сіздің бөтегеңізде
сіздің салмағыңыздан артық гауһар тас бар
дегенге, мүлде мүмкін емес іске қалайша
сенеді?
Қанағатсыздықтың тақсыреті. Балам,
адамзаттың қанағатсыздық осалдығы деген
міне осы, – деп жауап береді әкесі.

Жол шырағы және біздің
көше

Агус Несин

Біздің көшенің тұрғындары төрт жылда бір рет мәжіліс мүшесін сайлауды
түсінбегендерінің үстіне, нәлет жаудыруларын
қоймай келеді. Біздің өз мәжіліс мүшеміз бар,
ол бізге сүйеніш болады дей көрмеңіз, қайда

мұндай жақсылық іс бар екен... Мәжілістің бір
мүшесін өз көшемізден сайлап отырмыз да
дей көрмеңіздер, бұл ұйықтамай түс көргендік.
Мәжіліс мүшелері біздің бұл көшемізге мүлде
ат ізін салып кірмейді, шынымен-ақ біреуі аяқ
басар болса, онда ол сөзсіз қайтып кете алмайды. Біздің көшемізден автомобиль өтіп
көрген емес, трамвай жүріп көрген емес, арба
да жүріп көрген емес. Әуелі, есек те өтіп көрген
емес. Сіз масайрап кетіп біздің көшемізден
өтіп жүрмеңіз – сіздің қойын сағатыңыздың
да тоқтап қалатыны даусыз. Мәдениетті бір
кісінің бұл ірі қаладан мұндай көшені көргенде
миынан шырғалаң шықпай қалмас-ау.
Алайда, біз есек те өтіп көрмеген осындай
көшеде күні бойы сабылысып жүріп жатамыз.
Бойжеткен қыздарымыз ағаш сүйретпесін тарсылдатып безіп жүреді. Ал, жалаң аяқ балаларымыз көстеңдеп сумаң-сумаң етеді. Не
амал бар, біз міне осы көшеде тұрамыз. Бұл
көшеден жүрмей қоя аламыз ба?
Алайда, біздің көшенің тұрғындары әлін
білмей әлектенеді: олардың мемлекеттің ірі
ісіне араласа қалатынын, төрт жылда бір
рет сайлау жүргізуге разы болмай жүретінін
қайтерсіз.
- Е, сендер кімсіңдер? Сендер сайлау дегеннің не екенін білемісіңдер? Сендер мәжіліс мүшесінің қандай кісілер екенін
білемісіңдер?– деп, мен оларға ақыл айтамын.
Алайда, арам тер боламын. Олар мұны
қайдан білсін, шеттерінен ақылгөй. Жөн сөзге
мүлде көнгісі келмейді. Бұған не күнә тағасыз:
біздің әр күні сабылысып жүрген жеріміз осынау бір есек те өте алмайтын көше емес пе.
- Жарайды төрт жылда бір рет сайлауды құптамасаңдар, онда сегіз жылда бір рет
сайлау жүргізсе қалай болар? – деймін мен
оларға.
- Болмайды, сайлаудың рет саны көбірек
болғаны жөн! – дейді олар жауап қатып.
- Екі жылда бір рет сайлау жүргізсін
дейсіңдер ме?
- Жоқ, туысым! Әр күні ымырт жабылғанда
бір рет сайлау жүргізсін.
- Е, менің көрші-қолаңым түгелдей құтырған
болар,– деп күрсіндім мен.
Біздің бұл көшедегі тұрғындар да ғажап,
шеттерінен борышқа белшесінен батып жүреді.
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Кейбір үй қожайындары үйіне түскендерді қуып
әлек болса, кейбір борыш иелері борыштардың
есігін төпештеп әлек болып жатады. Есік
ағашының айқыш-ұйқыш кертілмеген жері
жоқ. Сол себепті, сүт жеткізушілердің, су
сатушылардың және нан дүкеншілерінің
есікке бәкімен немесе қарындашпен несие белгісін салу мүмкіндігі қалмайды. Біз
таң сәріден түрегелеміз, сонан түске дейін
тіршілік күніміз үшін тыртыңдаймыз: біріміз
несие жиып, біріміз несие қайтарып, қызыл
танау боламыз да жүреміз. Түстен бастап
екінті намазға дейін шешелерінің балаларын
сабайтын уақыты. Осыдан өткен соң, алысыпжұлысып, ұрысып-қағысатын уақыты. Қызыл
тілдер сумаңдап, өсек сөздер өрбіген өрісте
бықтырған сарымсақтың исі мүңкіп жүреді.
Бұл тұста әйелдер бір-бірімен салғыласуды
да естерінен шығара қоймайды. Ал, ымырт
жабылғаннан таң белең бергенге дейін олар
өз еркектерімен керкілдесіп жатады.
Естуге қарағанда біздің бұл жер шарымызда соғыс әлде қашан аяқталған дейді. Бірақ
мұның бізбен қатысы не? Біздің көшемізде
соғыс тоқтап көрген емес.
Жиып келгенде сол бір ауыз сөз: біздің
көшеміздің тұрғындары адамды қайғықасыретке
батыратын,
құсаландыратын
істердің кесірінен әулекіленіп барады.
- Ой, көрші-қолаңдарым, сайлау сықылды
осыншама ірі істер әр күні кеште бір рет
жүрілуі керек пе? – деймін мен оларды сөзіме
көндіргім келіп.
Мәселенің мүлде мұндай еместігін кім
ойлаған. Байқасақ, басқадай мән бар
екен. Біздің көшенің бұрылысында бір жол
шырағы бар. Сізден жасырары жоқ, бұл жол
шырағының аты бар, заты жоқ: оның не әйнегі
жоқ, не қалпағы жоқ, не мойны жоқ, бір ауыз
сөзбен айтқанда, жол шырағында болуға
тиісті нәрселердің бәрі онда түгелдей жоқ, бар
болғаны тек жалғыз темір бағанасы ғана. Сонда да біз оны жол шырағы деп атап әдеттеніп
кеткенбіз.
Біздің көшенің тұрғындары жол шырағы деген нәрсе жолға жарық түсіру керек дейтін
ақиқатты естерінен әлде қашан шығарып
жібергендей. Бұл темір бағананың көше
бұрылысында тоқырайып тік тұруының өзі
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әсемдік бұйым орнатып қойғандай көрінеді.
Алайда ол балалардың ойынын қандыруға жарап тұр. Балалар темір бағананы төңіректеп
асыр салады, басына келіп қарға қонар болса, оларды садағымен атқылайды.
Бұл жол шырағын кім орнатты екен деңізші?
Ұлы есіркеуші біреу ме? Есіркеуші үйірме ме?
Мемлекет пе? Үкімет пе? Қалалық үкімет пе?
Біз білмейміз. Қашан орнатқан? Неге орнатқан
онда біздің неміз бар. Біздің тек жасы жетіп
қаусаған, төрінен көрі жақын қарттардан:
бұл жол шырағы сонау Рейшат сұлтан
таққа отырған кезде ғана бір жанған дегенді
естуіміз бар. Кейін келе, ата заң жарияланған
тұста бірер кеш жанып тұрыпты. Ал, ол
республиканың құрылған күнін жариялаған
тұста жанды ма, жанбады ма, бұл қазірге
дейін анықсыз. Біреулер жанған дейді, ал, енді
біреулер жанбаған дейді.
Енді сөздің басын тақырыпқа бұрып, менің
көрші- қолаңдарымның жол шырағы мен
сайлаудың қатынасын қалай түсіндіргеніне
құлақ салайық. Ақ еділ ақсақалдарымыздың
біреуі былай дейді:
- Тым ұзақ уақыт өтпеген әлгі сайлау есіңізде
ме? Дәл сайлау күні біздің жол шырағымызға
қалпақ кигізілді, әйнек салынды, мойын орнатылды. Сол күні кеште газ шырақ жағылды.
Біздің бұл көшеміз лезде жайнап шыға келді.
Бірақ, сол түн өтіп, дәл қазірге дейін бұл жол
шырағымыз жанып көрмеді.
Жаратқанға жалыныштымын, осы кезде
ғана мен әйтеуір әрең түсіндім. Көшеміздегі
тұрғындардың неліктен әр күні кеште қараңғы
түсуімен-ақ сайлау жүргізуді үміт ететінін
түсіндім. Өйткені сайлау жүрсе біздің жол
шырағымыз жанады. Шынымды айтсам, мен
олардың пікірін құптаймын.

Қоқыс

Л. Ф. Виллихмон

Екеуі жалпылық залда ұшырасып қалды.
Екеуінің де қолында қоқыс дорбасы бар.
Екеуінің тұңғыш тілдесуі осы еді.
- Таң жарық...
- Таң жарық...
- Ханым сіз 610- үйде тұрасыз ба?
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- Мырза, сіз 612- үйде тұрасыз ба?
- Қайғыңа ортақпын.
- Солай.
- Ол кісі тым қартайып кетті. Оңтүстікте
- Мен сіздің өзіңізді әлі танымайды екенмін тұратын. Біздің көріспегенімізге ұзақ жылдар
...
өткен еді.
- Соны айтамын.
- Сол үшін темекі тартуды қайтадан
- Аңғырттығыма ашуланбаңыз. Мен сіздің бастадың?
қоқыстарыңызды көргенмін...
- Сен қалай білдің?
- Немді дейсіз?
- Жуықтан бері сенің қоқысыңның ішінен
- Қоқыстарыңызды.
темекінің
жұмарланған
қорабы
шығып
- Е...
қалатын болды.
- Мен байқасам әр реткі қоқысыңыз көп
- Дәл солай. Бірақ мен темекіні тағы қойдым.
емес, сіздің отбасыңызда адам аз болса ке- Тәңірімен рақмет. Мен темекі тартып
рек.
көрген емеспін.
- Шынында, мен жалғызбын.
- Мұны мен білемін. Бірақ сенің қоқысыңның
- Е... Мен байқасам, мырза, көбінде консер- ішінен кейде дәрінің бос құмыраларын байқап
валы тағамдарды жейтін көрінесіз.
қаламын...
- Ия, мен өзім тамақ жасасам болар еді.
- Ұйықтатқыш дәрі. Бір мезгіл мен
Бірақ жасай алмаймын...
ұйықтатқыш дәрі ішіп жүрдім. Қазір сауығып
- Мұны мен түсінемін.
кеттім.
- Ханым, сіз де...
- Сен жігіт досыңмен ренжісіп қалдың ғой,
- «Сен» деп атай беріңіз.
рас па?
- Сен де менің аңғырттығымды кешір. Мен
- Мұны да қоқыстың ішінен байқаған болып
де сенің қоқысыңда асып қалған тағамдардың жүрме?
жүргенін
байқап
қаламын.
Мәселен,
- Сен, әуелі, бір буда гүлмен танысқыны
саңырауқұлақ тектес нәрселер.
лақтырып тастадың, артынан тағы бір сыпыра
- Мен дәмдендіргіш қосып қуырған қағаз сүлгі тастадың.
қуырмаштарды өте ұнатамын. Бірақ, мен
- Рас. Ол кезде мен қатты ашынып жылажалғыз бас жан болғандығымнан үнемі асып дым. Қазір әйтеуір өтіп кетті.
қалып жатады...
- Алайда, бүгін тағы біраз қағаз сүлгі жүр
- Ханым сіз... жоқ, сен! Сен үй ұстамағансың ғой.
ба?
- Тұмауратып қалдым.
- Ұстауы ұстағанмын, бірақ, бұл жерде емес.
- Е...
- Есбилито Сантода ма?
- Сенің қоқысыңның ішінде үнемі дыбыстық
- Сен қайдан білгенсің?
әріп ойынының журналдары жүреді.
- Сенің қоқысыңның ішіндегі кейбір хаттар
- Солай. Дұп-дұрыс. Мен үйде отырғанды
Есбилито Сантодан келіпті.
ұнатамын, сыртқа шыққым келмейді. Неге
- Рас, шешемнен аптасына бір хат келеді.
екенін сен білемісің?
- Ол кісі оқытушы ма?
- Әйел досыңнан болар.
- Міне қызық, сен қайдан біліп алғансың?
- Олай емес.
- Конвертке жазылған жазудан байқадым.
- Бірақ, неше күннің алдында сенің
Менше, ол оқытушының жазуы.
қоқысыңның ішінде бір әйелдің суреті жүрді,
- Саған келетін хат көп емес. Мұны сенің өзі өте өңді көрінеді.
қоқысыңнан байқауға болады.
- Тартпаны реттеген кезде шығып қалды.
- Солай.
Бұрынғы іс.
- Бір күні сен жұмарланып жыртылған теле- Суретті жыртып тастамағаныңа қарағанда,
грамманы лақтырып жібердің.
көңіліңде оны қайтып оралса деп күтетін
- Дұрыс.
көрінесің.
- Нендей жайсыз хабар бар еді?
- Сен менің қоқысыма жан-жақтылы талдау
- Әкем дүние салыпты.
жасаған-ақ екенсің.
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- Сенің қоқысың мені расында қызықтырып
жүр. Бұдан жалтара алмаймын. Қызық. Бір
жолы сенің қоқысыңды көргеннен кейін, сенімен
қалайда танысқым келіп қалды. Мүмкін сенің
жазған өлеңіңді оқығаннан кейін болар.
- Немене? Менің өлеңімді оқыдың?
- Оқып қана қоймай, қатты ұнатып қалдым.
- Өте нашар жазылған еді.
- Егер сен шынымен нашар жазылған десең,
жыртып тастаған болар едің, іс жүзінде ретті
бүктеліп қатталыпты.
- Егер сенің көретініңді білген болсам...
- Мен сенің өлеңіңді сақтап қоймадым.
Өйткені олай істеу қалайда ұрлық қылығына
жатады деп білемін. Біреудің қоқысы оның
жеке мүлкі есептелетін – есептелмейтінін өз
басым әлі түсінбей жүрсем де.
- Меніңше болғанда, есептелмейді. Қоқыс
деген әлеуметтік нәрсе.
- Дұрыс айтасың. Қоқыс деген адамның сырын шашады, біреудің жекелік тұрмысындағы
артық
нәрсені
енді
біреудің
жекелік
тұрмысындағы
артық
нәрсемен
өзара
ұштастырады. Ол адам мен адамды өзара
түсіністіретін,
сезімдерін
тоғыстыратын
дәнекер. Ол біздің тұрмысымызда ең қоғамдық
сипат алып отырған бір бөлегіміз. Солай ма?
- Солай. Сенің қоқысқа жасаған талдауың
өте терең екен. Менше...
- Кеше сенің қоқысыңның ішінде...
- Не бар екен?
- Мен қате көріп қалмаған болсам, крабтың
қабығы жүрді.
- Дұрыс айтасың. Мен ірі краб сатып алып
келіп, қабығын сыдырып тастағанмын.
- Мен краб жегенді өте ұнатамын.
- Мен қабығын сыдырғаным болмаса әлі
жемедім... Біз, былай...
- Кеште бірге тамақтансақ?
- Өте дұрыс.
- Онда сені әурелейтін болдым.
- Әурелеу деуге келмейді.
- Сенің ас үйіңді келістіріп былғайтын
болдық.
- Оқасы жоқ. Лезде жиыстырып, қоқысты
тастай саламыз.
- Ол кезде, ол менің қоқысым бола ма, әлде
сенің қоқысың бола ма?
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Ұйқысыздық

А. Каневский

Бүгін мен төсекті өте ерте салдым. Жатқан
кезімде сағат енді он болыпты. Бірақ, сонда
да ешқандай өнім болмады. Тағы сол ұйықтай
алмадым. Әйелім маған:
- Сан сана, мыңға дейін сана. Пайдасы болып қалар. Мен әр күні кеште бір миллионға
дейін санаймын,– деді.
Қалай болар екен? Қане, мен де байқап
көрейін. Бір... екі... үш... кеше мектеп бастығы
мені үш рет шақырып алды: неге кешігесің?
Неге қызметтестеріңе ашу шақырасың? Неге
жоспарыңды тапсырмайсың? Егер ол да бізге
ұқсас ұйықтай алмайтын болса, осынша ма
ақымақ сұрақ қоймаса керек еді. Адамның
ұйқысын соншама қашырып алып, тағы сайқымазақ етеді.
... сегіз... тоғыз... он... мен бұл мектепте он жыл жұмыс істедім. Бірақ, бұлар топ
бастығына Мосакинды ұйғарды. Сен ойлашы
өзің, мен түнде ұйықтай алмай жүріп, тағы
тете докторлықтың емтиханына әзірленемін.
Мүмкін мен де ғылым академиясының
академигі ұқсас ұйықтай алмайтын болармын.
Бірақ, сенің мұныңмен кімнің шаруасы.
... он жеті... он сегіз... он тоғыз... Он тоғыз
кісінің барлығы силанды. Топтағылардың менен өзгесі түгел алды. Оның үстіне олар тағы
ештеңе сезбегенсиді. Онда сен шошымай
алаңсыз ұйқыңды ұйықтай бергейсің, менің
сүйкімді жолдасым.
... отыз... отыз бір... отыз екі... жиыны отыз
екі шаршы. Бірақ, Бабаянездікі қырық сегіз шаршы, үш ауыз үй, сен оның үш баласы бар дейсің.
Бір рет тәтті ұйқыға кетіп алсам да болар еді.
Өйтсем, менің де балам болар еді.
... жүз он сегіз... жүз он тоғыз... жүз жиырма...
бұл тек есептеп шығарылған сан, тартып қалған
соң тек жүз төрті ғана қалады, елдің бәрінікінен
аз. Питкинна деген мектепті енді ғана тауысып
келген, алайда, жүз қырық рубль алады. Оның
үстіне, бәрін жұмсап еңілік бұйымдарын сатып
алады. Оның ақшасы солай жұмсала береді.
Ол етек көйлек тіктіремін десе жарты метр мата
жетіп асады. Ал, мен ұйықтатқыш дәрі сатып
алуға айына он рубль жұмсаймын.
... алты мың... жеті мың... сегіз мың... сегіз
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мың ақ қан түйіршігі. Шипагердің айтуынша бұл ең жоғары шегі екен. Мен осы шекке
жетіп қалыппын. Бірақ, мені емес, Нагнечинды демалысқа жіберді. Менің кәсіптік білімім
әлі жетерсіз екен. Мені туберкулез санаториясына жіберсе де болар еді, мен өзімді өзім
құтылдырып көрер едім. Міне енді, ой тоқырады,
көз қарауытты, мидың іші де қым-қуыт ызыңдай
бастады. Ой, қарай көр, таңғы сағат жеті болып
кетіпті. Менің ұйқым дәл осы кезде келеді. Тағы
ұйықтап қалатын болдым, тағы кешігетін болдым, мектеп бастығы тағы сол баяғысынша езіп
қыртатын болды. Қыртса қырта берсін. Бәрінен
де денсаулық маңызды.
Көпшілік... тынышталды... мен ұйықтайын.

Аурухана ауру адамға
мұқтаж

Ат Бакуорд

Жуықтан бері, аурухананың өнімділігі барған
сайын жоғарылап келеді, ауру адам ауруханаға
түсемін десе мүлде кезек күттірмейтін болды.
Өйткені аурухананың төсегі жетіп асып жатыр. Тижаратты жүргізе беру үшін аурухана
төсектерін мүмкіндігінше бос тұрғызбау керек.
Бұл әрі жақсы іс, әрі жақсы іс еместей.
Таяу күнде мен ауруханаға түсіп қалған бір
досымның көңілін сұрайын деп ауруханаға
бардым. Мен әуелі жөн сұрау орнына бардым.
Олар ауруханаға түсу рәсімиятын қосып өтейді
екен. Мен досымның жатқан үй номерін сұрап
алғанша, кезекші бикеш бір кестені әкеліп, менің
аты-жөнімді, жасымды, кәсібімді жазып болып,
электр қоңырауын басып жіберді. Мен мұнда
досымның көңілін сұрауға келгенімді түсіндіріп
үлгіргенше, дөңгелекті орындықтарын итеріп,
екі күтуші алдыма жетіп келіп мені дөңгелекті
орындықтарына отырғыза салып, даланды бойлап ала жөнелді:
- Менің ауруым жоқ,– деп мен айғайлап
келемін, – досымның көңілін сұраймын.
- Келіп алып, ауруым жоқ дейді,– ғой. Досың
келсе,– дейді бір күтуші маған, – біз оны сен
түскен үйге ертіп барамыз.
- Ол әлде қашан келіп алған.
- Жарайды, біз сені төсегіңе жатқызып
болғаннан кейін ол сені келіп көретін болады.

Мен өзімді есігіне «жекелік ауру үйі, сестраның
рұқсатынсыз кіруге болмайды» деген жазу
жазылған үйге кіргізгенін білдім. Күтуші үстімдегі
киімімді сыпырып алып, маған сөлекеттеу, артында белдігі бар ұйқы киімі мен бір құмыра
берді де төбеге салақтатып орнатылған телевизорды ашып, маған «бірдеңе қажет етсең
электр қоңырауын бас» деп тапсырды.
- Маған керегі киімім.
- Ой, алаң болма,– деді күтуші маған қарап,
– ең бақытсыз іс туылған күнде де біз сенің
нәрселеріңді анау жесір қалуы мүмкін болған
әйеліңе тапсырып береміз. Мен терезеден
шығып қашып кетуді жобалап отырғанымда,
Вейд шипагер бірнеше шәкірттерін бастап кіріп
келді.
- Тәңірім жарылқасын! Көрім келдіңіздер
ғой,– дедім мен.
- Ауруың жаныңа батып тұр ма? – деп сұрады
ол.
- Ешқандай жерім ауырмайды.
- Ауырғанын сезбеген болсаң, онда жағдайың
біздің межелеуімізденде ауыр болғаны. Әуел
баста, қай жерің ауырды, – деп Вейд шипагер
қатты алаңдағандай болды.
- Ешбір жерім ауырмайды.
Вейд шипагер жан ашырлық білдіріп, басын
изеп-изеп қойып, теріс айналып, шәкірттеріне
сөйлеп кетті:
- Мұндай ауру адамды емдеу ең қиын. Өйткені,
бұлар өзінде ауру бар екенін өлсе де мойындамайды. Ол өзімде мүлде ауру жоқ деген қате
сезімнен айрылғанша, оны сауықтыруға әсте
болмайды. Ол қай жері ауырғанын бізге айтуға
көнбеген жағдайда, біз тек қана сырттай тексеру сипатында операция жасап, оның ауруын тауып шығуға мәжбүр боламыз.
- Мен операция жасатпаймын.
- Кімнің операция жасағысы келеді дейсің.
Бірақ, ауруды кешіктірмей емдеген жөн болады.
- Менде емдейтін ауру жоқ, бәрі қалыпты.
- Егер сенің бәр жерің қалыпты болса, - деді
Вейд шипагер ауру кестесін толтырып жатып, бұл жерге келмеген болар едің.
Келесі күні таңертең олар кеудемнің түгін
тақырлап қырып тастады. Сонымен бірге
таңертеңгі тамақты бергізбей қойды.
Екі күтуші келіп, мені зузасына жатқызды.
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Медбике зузаның жанында келеді, артымыздан ерген поп бар. Мен төңірегіме жалтаңдап
құтқарушы іздеп келемін. Бірақ үмітім үзіліп барады. Ақыры, мені операция бөліміне де кіргізді.
Осы кезде мен:
- Тоқтаңдар! – деп дауыстадым, - сендерге
айтар сөзім бар, менің ауруым өте салмақты,
бірақ, мен емдеу сақтандыруына қатынаспаған
адаммын. Жансыздандыру қаражатын да тапсыра алмаймын.
Жансыздандырушы жансыздандыру аппаратын жиыстырып алды.
- Әлбетте, менде операцияға төлерлік те ақша
жоқ, - дедім мен тағы. Сонымен шипагерлер
қолдарындағы операция саймандарын жапатармағай тастай-тастай салысты.
Енді мен бикеге бұрылып сөйледім:
- Менде әуелі ауруханаға түскендігіме
төлейтіндей де ақша жоқ.
Мен есімді жиып болғанша, өз киімімді де киіп
болдым. А дегенде мені ауру үйіне кіргізген әлгі
екі күтуші мені көшеге шығарып та үлгерді.
Мен жөн сұрау орнына тағы барып досымның
жатқан үйін білейін деп едім, кезекші медбике
мені ала көзімен атып, салқын жауап берді:
- Сені ендігәрі ауруханамыздан көргіміз
келмейді. Сен қалыпсызсың.
(«Шетелдің үздік әңгімелері» кітабынан)

Гүлхана жарнамасы

Харроит Шил

Дайнтер гүл құмар жан еді. Сонау ертеден-ақ
ол көшенің бұрыла беріс бұрышынан гүл сататын шағын дүкен ашқан болатын. Ол гүлдерін
өте зейін қойып баптайтын. Күндері де төтенше
көңілді өтетін. Кейін келе ол қыруар ақшамен
ұлы Джонсонды университетке аттандырды.
Джонсон әкесін төтенше жақсы көретін.
Университетті тауысқаннан кейін, үйіме қайтып,
әкемнің гүлхана істеріне көмектесемін дейтін.
Гүлхана көшенің кіреберіс аузына орналасқан.
Тақтайша ілінбегенімен, мұнда қала бойынша
ең жаңа үзілген, көрікті гүлдер сатылатынын
көпшіліктің бәрі білетін. Өйткені, Дайнтердің
гүлшілікпен шұғылданғанына ұзақ жылдар
болған-ды.
Бұл күні гүлхананың есігі ашылысымен-ақ
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маңдайына үлкен тақтайша ілінді. Тақтайшаға
мынандай деп жазылған-ды: «Бұл жерде ең
көрікті, көз тартатын гүлдер сатылады».
Дүкенге келген бір аларман мұны көріп:
- Ой көне көз досым, мен сенің дүкеніңді
ұнатамын,
деседе,
мына
жарнамаңды
ұнатпаймын. Ең көрікті, көз тартатын депсің,
сенің гүлдерің көріксіз бе еді? Неге анау
«ең көрікті, көз тартатын» деген басы артық
сөздердің көзін жоғалтпайсың?!
Дайнтерге бұл сөздің жөні бардай сезілді де,
тақтайшаға «бұл жерде гүлдер сатылады» деп
өзгертіп жазып қойды.
Келесі күні тәңертең тағы бір аларман
гүлханаға кіріп келді. Ол:
- Дүкеніңіз тамаша болғанмен жазған
жарнамаңыз жарасымдылық таппапты. Сіз тағы
бір жерде гүл сатасыз ба? «Бұл жерде» деген
сөздерді алып тастаңыз, сонда жарнамаңыз
қысқа да нұсқа болады, - деп ақыл айтты.
Дайнтер тақтайшадағы сөздерді тағы өзгертіп,
«гүлдер сатылады» деп қойды.
Осыдан бір күн өткеннен кейін Дайнтердің аталас ағасы келді.
- Сенің мына дүкенің дүрілдеп тұр екен,– деді
ол салған жерден,– дегенмен, тақтайшадағы
сөздер шұбалаңқы жазылыпты. «Гүлдер сатылады», сен гүлдеріңді сатуға қоймасаң, дүкен
ашып не қыласың? «Сатылады» деген сөзді
неге алып тастамайсың.
Сонымен, тақтайшада «гүлдер» деген сөз ғана
қалды.
Күндер өтіп, бір күні қалалық үкіметтің бір
мәнсаптысы Дайнтерге сәлемдесе келді.
- Сізбен жолығу үшін арнайы іздеп келдім, деді қалалық мәнсапты оған, - дүкеніңіз өте ретті,
таза екен, өзіңіз де ерекше еңбекшіл жансыз. Мен
саудаңыздың күннен күнге күсет бола беруіне
шын жүректен тілектеспін. Терезеңіз де тамаша
безендіріліпті. Бірақ мына жарнамаңыз жөнінен
бір ұсыныс берейін деп тұрмын. Тақтайшадағы
«гүлдер» деген сөз көркі көз тартатын гүлдерді
тосып қалыпты. Терезеңіз соншама үлкен ғой,
тақтайшаңызды алып тастасаңызда болады.
Жұртшылық терезеңіздің әйнегінен-ақ дүкендегі
жайнаған гүлдерді көріп бәрін түсіне береді.
Гүлдеріңіз құлпырған түстерімен, көз тартатын
көркімен-ақ өздеріне өздері жарнама жасап
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тұрған жоқ па?!
Сонымен, ол ұсынысты қабыл көріп,
тақтайшаны алып тастады.
Айтқандай-ақ, әсем безендірілген терезенің
алдына үймелеген жандар көркі көз тартатын
гүлдерді көп тамашалайтын болды. Сонан бастап, шағын гүлхананың абыройы асқақтап, саудасы барған сайын күсет бола бастады.
Бұл жылы Дайнтердің ұлы Джонсон да
университеттегі оқуын тауысты, оқу нәтижесі
үздік шығып, тижәрәт басқару білімінен бакалавр атағына қол жеткізді.
Ұлының келетінін естіген Дайнтер қатты
қуанды, баласымен бірге гүлхана тижәрәтін
жүргізудің іштей есебін соқты. Өзім болСэм
қартайдым, гүлхана жас қожайынға, жаңаша
басқару идеясына мұқтаж деп ойлады.
Джонсон поездан түсе салып, шағын гүлханаға
төте тартты. Ол:
- Әке, мен қайтып келдім. Мен енді жұмыс
істеймін, - деді.
Дайнтер ұлымен аман-сәлем жасасып болған
соң:
- Джонсон, енді нақты іске келейік. Гүлхана
басқару жөнінде нендей жаңа ұсынысың бар? –
деп сұрады.
- Е, әке, біз жарнама жасайық. Бұл қазіргі заман сауда тижаратының маңызды тәсілі.
- Жарнаманы қалай жасаймыз?
- Әуелі, үлкен тақтайша әзірлеп, дүкеннің
маңдайшасына ілейік.
- Тақтайша?
- Дұрыс.
- Оған не жазамыз?
- Е, мен ойланып алайын,– деді Джонсон, оған «Бұл жерде ең көрікті, көз тартатын гүлдер
сатылады» деп жазайық. Мұны естіген Дайнтер
аузы аңқиып, өнебойы салғырт тартып орнына отыра кетті. Неге екенін кім біледі, оның көз
жасы парлай жөнелді. Сонымен, қыруар жандар гүлхананың алдына келіп кідірісті, бәрі де
Дайнтердің күлді десең күлген емес, жылады
десең жылаған емес кейіпіне аңырысып қарап
қалыпты.
- Ол жылап жатыр, - дейді біреуі.
- Жоқ, ол күліп жатыр, - дейді тағы біреуі.

Жоғалған жүзік

Мейвор

Бұл жалғанда бұзақылық толас таппайды.
Әлде кімдер әлде нендей бейбақ істерге душар
болды деген хабар-ошарды күнделікті газеттерден екінің бірінде оқып жатамыз. Өзіміздің
де осындай жексұрын жағдайларға ұшырап
қалмасымызға кім кепіл. Қырсыққа жолыққан
соң, «жаны жайсаң жан қайда бар дейсің? Бәрі
сол бұзақылар мен бұзақылық» деп ойлайтын
боламыз. Мұндай істі ойлағанда төбе шашымыз тік тұрып, жағамызды ұстаймыз. Сонымен,
көңілсіздік бас көтеріп, маңайымыздағылар
дерлік түршігіп қалады. Міне, бұл, шынында да,
өте көңілсіз жай.
Қазір менің айтайын деп отырғаным бұл емес.
Бұдан мүлдем басқаша, өз басымнан өткен
төл кешірмем. Сырт жерде тұратын досым
шақырған соң сонда барып аз уақыт тұруды
ойлап, Лондонның Ливерпуль даңғылындағы
поезд вокзалына бардым. Жолда ермек етейін
деп вокзалдағы дүкенге кіріп екі кітап және бір
газет сатып алдым. Лондонның бірнеше ірі вокзалында түгелдей сауда дүкендері болушы еді.
Дәл осы кезде саусағымдағы алтын жүзігімнің
ұшты-күйді жоғалып кеткенін байқап қалдым.
Бұл жүзікті аяулы досым силаған еді. Жүзігімнің
жоғалғанына ішім удай ашыды. Мен вагонның
еденінен
іздей
бастадым.
Шапанымның
қалталарын ақтардым. Қол сөмкемнің ішіне
үңілдім, жүзіктің көлеңкесі де көрінбейді. «Сауда дүкеніне кірген кезде жүзігім бар ма еді»
деп ой елегімнен өткізе бастадым. Рас, ол кезде қолыма салып жүргенмін. Жүзік мүмкін сол
жерде түсіп қалған болар. Енді не істеуім керек?
Дүкенге қазір барып келуге үлгермеймін. Барсам поездан қалып қоямын. Оның үстіне, досым
алдымнан шығуға уәде беріп қойған болатын.
Егер поездан қалсам оның алаңдап қалатыны
мұнда тұр. Қайткенім жөн?
Мен вагонның терезесінен жалтаңдап далаға
қарай бердім. Бір кісінің пошта дорбаларын
тағы бір вагонға тиеп жатқанын көрдім. Мен вагоннан түсіп жоғымды жерден іздей бастадым.
Әлгі кісі менің бір нәрсе жоғалтып алғанымды
сезіп маған қарай жүрді.
- Нәрсеңізді жоғалтып алдыңыз ба? – деп
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сұрады ол, – көмегім қажет пе?
- Солай, – дедім мен, – жүзігімді жоғалтып
алдым. Іздемеген жерім қалмады, таба алмадым. Жаңаректе вокзалдың дүкеніне нәрсе
сатып алғалы кірген едім. Жүзігім сол жерде
түсіп қалды ма деп ойлап тұрмын. Бірақ, енді ол
араға барып іздеуге уақыт жар бермейді, поезд
жүргелі тұр. Қазір сөзсіз, аттануым керек.
- Сіз үшін дүкенге мен барып келейін, – деді
ол, – егер жүзігіңіз табылып қалса, сізге әкеліп
берейін.
- Көп рақмет, – дедім мен, – бірақ, үлгіре алмайсыз, поезд жүргелі тұр ғой.
Мен кілт ойлана қалдым да, оған:
- Егер тауып алсаңыз, маған телефон
жалғаңыз, жарай ма? – дедім.
- Жарайды,– деді ол күлімсіреп – сізге телефон арқылы хабарлауыма болады.
Сонымен мен оған телефон номерімді жазып
бердім.
- Аты-жөніңіз кім?- деп сұрадым мен.
- Менің атым Абот Хокис,– деді ол.
- Мен сізді осы жерден таба аламын ба?
- Әрине, таба аласыз, – деді ол, – мен осы
вокзалда жұмыс істеймін, сіз тек аты-жөнімді
айтсаңыз болғаны, бәрі таниды.
- Егер жүзігімді тауып алсаңыз, – дедім мен, –
әуре көрмей сақтап қойыңыз, қайта оралғанда,
өзім хабарласайын.
Жолаушылар асығыс-үсігіс поезға шығып
жатты. Мен де ел қатарында орныма келіп
жайғастым. Есік жабылды. Терезеден басымды
шығарып оған қол бұлғап:
- Телефон номерім есіңізден кетпеген шығар?
– дедім.
- Есімде,– деді ол поез қозғалып бара
жатқанда.
- Хокис мырза! Сізге көп рақмет! – дедім мен
дауыстап.
Поез бекеттен баяу қозғалды, мен болсам
ойға шомып отырмын. Жүзігімді соншама үлкен
вокзалдың қай жеріне түсіріп алғанымды есіме
түсіре алмай назаландым.
«Жүзігім, шынымен, жоғалды,– деймін іштей
күбірлеп, – егер оны Хокис тауып алса тәп-тәуір
бағасын шығарып сатып жіберер-ау. Мүмкін,
әлде қашан біреуге қолды боп кеткен де болар.
Әйтеуір, ендігі жерде жүзігім жөнінен ешқандай
хабар ести алмайтын шығармын».
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Ойлаған сайын ішім удай ашыды. Поездан дереу секіріп түсіп, әлгі вокзалға барып, жүзігімді
іздегім келеді. Бірақ, поездың жүрісі барған сайын үдеп вокзалдан ұзап барады.
Шамасы бір сағат өткеннен кейін, поезд
мезгеулі жерге жетті. Сарыла күткен досым
мені автомобиліне отырғызып, құйғыта жөнелді.
Жол-жөнекей болған уақиғаны оған баяндап
бердім. Ол басу айтып, көңілімді жұбатты.
Досым үйіне жеткен соң, автомобилін авто
тұрағына тоқтатуға жөнелді. Ал, мен шапанымды сумкама сала беріп едім, кенет, қол телефоным шыр ете түсті. Қабылдау кнопкасын басып
едім, қарсы жақтың:
- Мен Ливерпуль даңғылындағы поезд вокзалында істейтін Абот Хокиспін, – деген дауыс
естілді.
- Ой! Хокис мырзы! – дедім мен, – жүзігімді
тауып алдыңыз ба?
- Ия, – деді ол, – мұндай сәтті болар ма,
жүзігіңізді таптым. Оны поезд вокзалындағы сауда дүкеннің ішіне түсіріп алыпсыз. Біреу тауып
алып, дүкенші әйелге беріпті. Мен сұрап едім,
ол маған көрсетті. Мен бұл жүзік, сөзсіз, сіздікі
деп түйдім.
- Хокис мырза, мен қатты қуанып тұрмын. Сізге
көптен-көп рақмет. Қайтып барған соң сізді
іздеймін.
- Соншама уақыт өткізіп қайтпексің, – деді Хокис мырза, – мен сізге пошта арқылы жіберіп
берейін. Мекен-жайыңызды айтыңыз.
- Бұлай болғанда, сізді тағы әурелейтін болдым ғой, – дедім мен.
- Несі әуре,– деді ол, – бұл менің қызмет борышым.
Мен аты- жөнім мен мекен-жайымды оған айтып бердім.
- Сізге қазір жіберіп беремін, – деді де, ол телефонын үзді.
Екі күннен кейін мен бір хат тапсырып алдым.
Ішіне қағазға ораулы жүзігімді салып, қағаздың
бетіне: «сізге көмек көрсете алғаныма өте
қуаныштамын» деген сөздер жазылыпты.
Соңынан Абот Хокиске хат жазып, рақмет
айтып, мардымсыз ақша жібердім. Алайда,
жүзігімді алдымен тауып алған кісіге рақметімді
жеткізуге шарасыз қалдым. Мүмкін, өмірден
оның кім екенін білмей өтермін. Оларда дүниемүлік болмағанмен, біреуге жәрдемдессе жаны
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жай табатын тамаша мораль бар. Міне, бұл Сэм аялдамай алға басты. Бұл тұста автодүние-мүліктен де қастерлі қасиет. Ал, олар өзі бус іші адамға лық толды. Бәрі де жұмысқа
ақ ниетті жандар.
бара жатқандар. Ал, Сэм жүргіншілердің жүрісін
көңілді сапарға айналдырып барады.
- Қазір сағат жетіден он минут өтті, - Сэм
Шат көңілді Сэм
Фред Занд саңқ-саңқ етеді, – аспан шайдай ашық, жауын
жаумайды. Біз бәріміз де күн нұрын сүйеміз. СоСэм орталық қаланың автобус жүргізушісі. Ол лай ма?
Сэм тағы ыңылдап әнге басты:
әр күні автобусын жүргізіп, орталық қаланың
- Күн нұры, мен сені сүйемін; ай сәулесі,
қайнаған көшесін көктей өтіп, арлы-берлі
мен сені сүйемін. Бұл дүниеде саған деген
қатынайды.
Үлкен автобус жүргізу дегеніңіздің әуресін ай- сүйіспеншілігім бөлек...
- Сэм ағай, мұныңыз қайсы ән? – деп сұрады
тып сұрамаңыз. Мен-мен деген жүргізушілердің
бір
қыз бала.
өзін қажытып, қалжыратады. Алайда Сэм олай
- Бұл өз әнім,– деді ол, – өзім құрастырғанмын.
емес, қашан да шат көңілді, жадырап, жайнап
жүреді. Оның автобусына отырудың өзі бір Мен әнді ұнатамын. Мен ән салсам, өзгелердің
ілесе айтқысы келеді.
ләззәт.
Сэм дұрыс айтты. Оның арт жағында отырған
Таң сәрі шақ. Сэм автобусына отырып, өзінің
жас
жігіт те ыңылдап ән айта бастады. Кезекті
бір күндік жұмысын бастады.
- Па, шіркін, самал ескен таң бозы, – деп аялдамадан бір қарт автобусқа шықты.
- Анау ұл бала сізге орнын бермекші, - деді
әндетті ол, – аспан ашық, тамаша!
Сэм
әлгі қарияға. Алайда, алдыңғы қатарда
А деп басталар аялдамада бір мырза автоотырған ұл бала орнынан қозғала қоймады.
бус күтіп тұр.
Сэм оған қарап қойып, қарияға тағы дауыстап
- Таң арайлы! Сэм мырза.
сөйлеп жатыр:
Сэм күлімсіреп жауап қайырды:
- Анау бала сізге орнын беруге пейіл екенін
- Аман-есенсіз бе?
аңғартып
жатыр.
- Аманшылық. Рақмет, Сэм сізге, - деді ЖаҰл баланың жүзіне қан жүгірді. Ол жалма-жан
мыс мырза.
орнынан
тұрып, артқы қатардағы орынға барып
- Тамаша, - деді Сэм, - тамаша, бүгін күн райы
жайғасты.
өте тамаша.
- Адамдардың дені ақ ниетті келеді, – деді
Жамыс мырза қуана келіп, орындыққа
Сэм
қарияға, - өзгелерге көмек көрсетуге дайын
орнығып отырды. Автобус қозғалып кеткенше
тұрады. Дегенмен, кейде біреудің есіне салып
ол терезе сыртына күлімсіреп қарай берді.
Автобус келесі аялдамаға жетісімен-ақ, екі қою да қажет.
Келесі аялдамадан бір әйел автобусқа
иығынан дем алған бір кісі жүгіре жетті де,
шықты.
ентігін баспастан:
- Сәлеметсіз бе, бикеш! – деді Сэм, - бүгін өте
- Мені сағат жетіден ілгері вокзалға жеткізе
сұлуланып кетіпсіз.
аласыз ба? – деді.
- Сэм, сіз қашан да осылай көңілді жүресіз,–
- Автобусқа шығып деміңізді алыңыз, мен
жылдамырақ жүргізейін. Біз вокзалға мезгілінде деді ол, – сіздің ақшаңыз миллион долларға
жететін боламыз. Сіз де поезды соңынан қуып, жеткен болар?
- Қайдағы,– деді Сэм бұрылып, – жанымда
қанжілік болмайтын боласыз.
- Жарайды, рақмет сізге, – әлгі кісі отырып, тек 29 тиыным ғана бар.
Осыдан соң ол күле жауап қайырды:
ентігін басып, демін алды.
- Бірақ, миллион доллар кімге керек дейсіз!?
Сэм жеделдете жүріп, сағат жетіден ілгері
Мен өмірді, жұртшылықты сүйемін. Ой,
вокзалға жетіп үлгерді.
- Рақмет сізге,– деді әлгі кісі түсіп бара жатып, қараңызшы, бүгінгі күннің райы неткен тамаша!
– сіз осы қаладағы ең үздік жүргізуші екенсіз.
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