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Шығыс Қазақстандағы атқамінерлердің бәрі 
қазір батпақ кешіп жүр. Облыс әкімі 13 наурыз 
күні Аяг�з ауданына арнайы барып, тасқыннан 
зардап шеккен үйлерді аралап, тұрғындармен 
кездесті. Айдың-күннің аманында баспанасынан 
айырылу кімге оңай тисін? Бар-жоғы 15 минуттың 
айналасында екі метрге жуық алып тасқынның 
астында қалып, күл-талқаны шыққан үйлердің 
тұрғындары әуелде ашуға ерік берген. Шыттай 
киінген шенеуніктерді к�ргенде, ашу алқымнан 
шығып, к�з жастарын т�гіп-т�гіп алды. Аймақтағы 

шенділермен бірге су алған үйлерді біз де араладық. 
«За линий» деп аталатын шағын ауданда түйткілді 
мәселенің аз емес екенін аңғардық. Тұрғындардың 
бірі «жергілікті әкімдік қарайласпаған соң к�пірді �з 
күшімізбен салып алдық» десе, енді бірі бұл ықшам 
ауданда су, жарық мәселесінің шешімін таппай 
отырғанын алға тартты.

Аяг�зде әуелде 20, сосын 40, кейін 100 үйді су 
басқаны туралы хабарланған еді. Бұл дерек күн сайын 
артып, 14 наурыздағы мәлімет бойынша 189 үйге су 
кіргені белгілі болды. Мүлде жарамсыз болып қалған 

8 үй мен апатты деп танылған 10 үй тіркеуге алынған. 
Су астындағы ауданды аралаған �ңір басшысы уәдені 
үйіп-т�гіп жатыр. Ол «Сәл сабыр етіңіздер. Бірде-бір 
тұрғын назардан тыс қалмайды. Арнайы құрылған 
комиссия 10 күн ішінде тиісті шешім шығарады. 
Үйлері жарамсыз болып қалған тұрғындарға Аяг�з 
қаласында салынып жатқан 60 пәтерлі үйден баспана 
беріледі немесе осы қаладан үй сатып алып беру 
мәселесін қарастырамыз.

ЖЕДЕЛ СҰХБАТ
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– Шынымен де, қазір әлеуметтік желіде әр түрлі әңгіме 
айтылып жатыр. Алайда біз бармас бұрын, жағдайды жіті 
зерттеп, қандай к�мек бере аламыз, барғанда жергілікті 
тұрғындарға не айтамыз деген мәселені де ойластырып, 
қам-қарекет жасаудамыз. Құр қол шауып барғаннан 
ештеңе шешілмейді. Қазір Парламент депутаттары жолға 
жиналып жатыр. Т�тенше жағдай орын алған күннен бастап 
ахуалды бақылауда ұстап отырмыз. Облыстық қордан 100 
млн теңге б�лінді. Мұның сыртында бірқатар азамат бас 
к�теріп, қайырымдылық шарасын к�рсетуде. Мен �зім 
«Аяг�з болашақ» қорына 1 млн теңге аудардым. Мүмкіндікті 
пайдаланып айтқым келеді. Қазір неше түрлі жалған қор ашып, 
киви-кошелек арқылы тасқынды пайдаланып, ақша жасағысы 
келетіндер де бар. Сондықтан шығысқазақстандықтарға қол 
ұшын бергісі келетін азаматтар қаржысын аталған қорға ғана 
аударуын сұраймын. 

– ������ ��	��� ���� ���	����� �ә��	������ ����������. 
!���� "���������� ������ ��� ����, ��	 ����� �� ������� 
��	���. ���	�� �	����� ��������� ��	 �ә��	��� #ө���%�� 
����. !����� ��� �ә�� ����� �� ���&��? 

– Біріншіден, апат айтып келмейді. Шығыстың 
географиялық орналасуы да �згеше. Бір жағы – таулы, бір 
жағы – жазық. Қар к�п түсетіні де рас. Екіншіден, Аяг�здегі 
ахуал бойынша тиісті мекемелер тексеру жүргізу керек. Мен 
жеке �зім ішкі істер министрлігіне хат жолдап, мәселені 
анықтауды сұрап отырмын. Себебі жергілікті тұрғындар 
арасында «дамбы жарылған, екі-үш күн жауын болды, алдын 
ала қам-қарекет жасалмады» деген алып-қашпа әңгіме к�п. 
Ал облыстағы гидротехникалық нысандардың жағдайына 
қатысты бірнеше рет Мәжіліс мінберінен депутаттық сауал 
жолдадым. 2011, 2013 жылдары болған табиғи апаттардан 
кейін мәселе к�теріп, нәтижесінде аймақтағы к�птеген су 
қоймасына күрделі ж�ндеу жүргізілді. <лі де бар. Кейбір 
гидротехникалық нысандар жекенің меншігінде. 

– ���������� ��	��� ������& ������� ��	�� ��	���? 
– Қазір комиссия құрылып, жарамсыз үйлердің нақты 

санын анықтауда. К�п кешікпей баспана мәселесі шешіледі. 
тұрғындарға айтарым, ешкім үйсіз далада қалмайды. Қазір 
қаладағы сатылымда тұрған баспаналар да есепке алынады. 
Қажет болса, тұрғындарға �з қалауы бойынша таңдау 
мүмкіндігі беріледі. Тағы бір айта кететін жәйт, әлеуметтік 
желіде әр нәрсені жазғанша, отандастарымыз қолынан 
келгенше басына іс түскендерге к�мек бергені ж�н. Жұмыла 
к�теріп, сын сағатта бірлік танытқан дұрыс. @ткен жылдары 
Үржар мен Аяг�зде к�ппәтерлі үй �ртеніп кеткенде жергілікті 
жұрт ұйымшылдықпен тез арада баспана мәселесін шешіп 
тастады. Сол кезде елдің бірлігіне риза болдым. Мен �зім 
жасаған жақсылығымды жарнамаламаймын. Қолдан келсе, 
к�мектесемін. Соңғы кезде әлеуметтік желіде отырып, 
мәселенің байыбына бармай елді дүрліктіретіндер бар. Жалпы 
бұқаралық ақпарат құралдарының да к�мегін, қамқорлығын 
айтпай кетуге болмайды.
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Шығыс Қазақстан облысындағы төтенше 
жағдайға байланысты қоғамда түрлі пікір 
айтылуда. Белсенділер тарапынан «Депутаттар әлі 
күнге дейін бұл өңірге неге қадам баспады?» деген 
сауал да қойылуда. Осыған байланысты Парламент 
Мәжілісіне Аягөз ауданынан сайланған депутат 
Нұртай Сәбиляновты сөзге тарттық.

ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙ

БҮГІНГІ ПРОЗА

– Сен бүгін не жедің? – дейді атасы күнделікті сұрағын 
қайталап.

– Ботқа, – дейді немересі күнделікті жауабын қайталап.
– Атаң да ботқа жеп өскен, – дейді атасы, – солдат ботқасын.
– Содан кейін сен солдат болдың ба? – дейді немересі.
– Сен де солдат боласың, – дейді атасы.
– Мен солдат емес, банкир боламын.

ҚҰР ДҮРЛІКТІРМЕЙ, ҚҰР ДҮРЛІКТІРМЕЙ, 
ҚАРЕКЕТ ЕТЕЙІКҚАРЕКЕТ ЕТЕЙІК

ҚАЛАМЫ – ҚЫЛЫШ, ҚАЛАМЫ – ҚЫЛЫШ, 
ҚАҒАЗЫ – ҚАЛҚАН

«Ханталапай» 
деген ойын 
бар. Бұрынғы 
заманның 
балалары 
ойнайтын. Қазір 
телебағдарлама 
мен наурыз 
сияқты мереке-
мейрамдарда 
болмаса, асық ататын 
баланы қала түгілі, 
ауылдан таппайсыз. 
«Ханталапайды» неге 
айтып отырмыз?..

Алматы қаласы

Аягөз деген – аядай 
бұлақ деседі.

Жұрттардан қалған 
жұмбақты кімдер 
шешеді?..

Мұқағали 
жырлаған Аягөздегі 
аядай бұлақтар биыл 
көктемде алапат 
топан суға айналып, 
асып-тасып жатыр. 
Бір аптадан бері 
табиғаттың қатал 
мінезімен күрескен 
шығыстағы жұрт 
тасқын судың 
кесірінен баспанасыз 
қалды.

Абайлама�ан Абайлама�ан Абай көшесіне де Абай көшесіне де 
сыймайдысыймайды
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АПТАНЫҢ АЙТАРЫАПТАНЫҢ АЙТАРЫ

4040
млн теңге. Оңтүстік 

Қазақстан облысында 
шенеунік пара алғаны 
үшін осынша айыппұл 

төлейді

1010
жыл. Бұрынғы ұлттық 
экономика министрі 
Қуандық Бишімбаев 

сотталды

4040
жылдан астам 

уақыт қызылжарлық әже 
трактор тізгіндеген

Үкіметтің кейінгі екі 
отырысы мемлекет басшысы 
жариялаған бес әлеуметтік 
бастамаға арналды. Сейсенбі 
күнгі кезекті жиында осы 
тапсырмаға жауапты 
әрбір ведомство басшысы 
апта бойы атқарған 
жұмысы бойынша есеп 
берді. Бес бастаманың 
алғашқысы – тұрғын үй 
бағдарламасы жөнінде 
Алматыдағы кеңсесінен 
Ұлттық банк төрағасы 
байланысқа шықты. 
Мұның алдында Мәжіліс 
депутаттарының қазақша 
сұрағына жауап бере 
алмай ұятқа қалған 
Данияр Ақышев кезекті 
баяндамасын жүзін 
көрсетпей оқыды. Есесіне, 
экранға слайд беріп, «7-
20-25» бағдарламасын 
жүзеге асыру тетіктерін 
түсіндірді.

ҰСТАЗ
СОТ ПЕН МЕКТЕП 
АРАСЫНДА ЖҮР

�леумет. �леумет. tt00

Алматы облысындағы «Ақсу» Алматы облысындағы «Ақсу» 
қант зауыты жұмысын тоқтатпағанқант зауыты жұмысын тоқтатпаған

СӨЗ

Бас банкирдің с�зінше, жаңа тұрғын үй 
бағдарламасы осы жылдың екінші жартысынан 
басталады. Оған ресми табысы бар кез келген 
отандасымыз қатыса алады. Бағдарламаға ұлттық 
банк жауапты болғанымен, оны іске асыру үшін 
наурыздың ішінде арнайы ұйым құрылады. Тиісті 
заңға �згеріс енгізілген соң, шілде айынан бастап 
алғашқы ипотека беріледі. 

«7-20-25» бағдарламасын іске асыруға 
байланысты «Нұрлы жер» бағдарламасына да 
�згеріс енгізілмек. Бұл туралы еліміздегі құрылыс, 
инфрақұрылым мәселелеріне тікелей жауапты 
инвестициялар және даму министрі Жеңіс 
Қасымбек айтты. Тұрғын үй құрылысының к�лемін 
ұлғайту талаптары мен «Тұрғын үй құрылыс жинақ 
банкінің» заемын беру талаптары қайта қаралады. 
Бұдан б�лек, құрылыс алаңдарына инженерлік-

коммуникациялық желілерді тартуға жыл сайын 
б�лінетін қаржыны 80 млрд теңгеден 100 млрд 
теңгеге дейін арттыру жоспарланған.

«�ліппе» мен «Сауат ашу» оқулығы, үш тілділік, 
12 жылдық білім беру, электрондық күнделік, 
латын қарпімен басы қатып жүрген білім және 

ғылым министрі Ерлан Сағадиевке тағы бір міндет 
қосылды. 4йткені бес тапсырманың біреуі – 
студенттердің жатақхана мәселесі. Ол 2022 жылға 
түбегейлі шешілуі тиіс. Бұл жұмыстар бойынша 
министрлік бір аптаның ішінде қыруар жиналыс 
�ткізіпті. Жоғары оқу орындары мен құрылыс 
компаниялары, Ұлттық банк пен ұлттық экономика, 
қаржы министрлігі �кілдерінің қатысуымен 
Президент тапсырмасын жүзеге асырудың 
механизмдерін талқылады. 

Ерлан Сағадиевтің есебінше, оқу орындарын 
5 жылда жатақханамен қамту үшін мемлекеттік 
қазынасынан 225 млрд теңге қажет. Министрдің 
айтуынша, жатақхана салу тапсырмасын «Нұрлы 
жер» бағдарламасына қосып, қаржыландыру 
жүйесін реттеу қажет. Бұдан соң, Е.Сағадиев «Жері 
жоқ университеттерге әкімдік тарапынан жер телімі 

қарастырылып, тиісті инженерлік-коммуникация 
жүргізу бойынша үкімет тарапынан тапсырма 
беруіңізді сұраймын», – деп Премьер-Министрге 
қиыла қарады. 

Елбасы айтқан бесінші тапсырма - газдандыру 
мәселесі. Жоспарға сәйкес, Астанаға к�гілдір 

отын 2021 жылы келеді. Қызылордадан Жезқазған, 
Қарағанды, Теміртау арқылы тартылатын 
«Сарыарқа «магистральді құбыры Елордаға 
жеткенше газ тарату желілері салынып бітуі тиіс. 
Энергетика министрі Қанат Бозымбаевтың с�зіне 
сенсек, шілде айына дейін газ құбырының жобалық-
сметалық құжаты дайындалмақ. Оның құрылысына 
сырттан қаржы тарту к�зделіп отыр. Министрдің 
мәлімдеуінше, «Сарыарқа» магистральді құбырын 
салуға 267 миллиард теңге жұмсалады.

Бес әлеуметтік бастаманы жүзеге асыру 
жайын талқылаған министрлер кабинеті осы 
тапсырманы орындауға арналған жол картасын 
қабылдады. �р мекеме құжат негізінде �з жұмысын 
жалғастырмақшы.

������ ��	
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ӘЛЕУМЕТТІК БАСТАМАҒА ӘЛЕУМЕТТІК БАСТАМАҒА 
ӘЛЕУЕТ КЕРЕКӘЛЕУЕТ КЕРЕК

`̀`KUN

Оңтүстік Қазақстан 
облысындағы мектепте 
болған оқиға ел-жұртты елең 
еткізді. Дегенмен, істің мән-
жайы анықталғанша, бірдеңе 
айтудың �зі қиын. Қазір 
әріптесіміз Зағипа Балиева 
тікелей араласып жатыр. Егер 
оқиғаның болғаны рас болса, 
бұл мәселеге байланысты 
депутаттар бей-жай қалмайды 
деген ойдамын. Жалпы мен 
бұған дейін де білім саласына 
қатысты үкіметке депутаттық 
сауал жолдағанмын. 

Біздің бала кезімізде 
отбасында мұғалімнің қадір-
қасиетін бағалайтын �негелі 
әңгіме к�п айтылатын. 
Оларға деген құрмет ерекше 

еді. Қазір ұстаздарымыз сот 
пен мектептің ортасында 
жүр. Ақпарат құралдары мен 
әлеуметтік желіде де баланы 
ұрып жатқан немесе оқушыдан 
таяқ жеген мұғалімдерге 
қатысты фото-видео қаптап 
кетті. Сондықтан мемлекеттік 
мекемелердегі талап-тәртіп 
секілді, мектептерде де 
смартфонға тыйым салу 
керек. 

Ұстаздарға деген құрмет 
ерекше болуы тиіс. Мемлекет 
басшысының тапсырмасына 
сәйкес, үкімет мұғалімнің 
мәртебесін арттыру 
мақсатымен білім берудің 
жаңартылған мазмұнына 
к�шкен ұстаздардың 
лауазымдық жалақысын 
30 пайызға арттыру туралы 
қаулы шығарды. Солай 
болғанымен, ұстаздардың �з 
оқушыларынан қысым к�руі 
әділетсіз болып табылады 
десек, артық болмас. 
Ұстаздарды балағаттау, 
тіпті оларға қол жұмсау, 
балалардың тәрбиесіздігіне 
кінәлау, тағы сол секілді 
материалдарды БАҚ пен 

әлеуметтік желіден к�ріп 
жүрміз. Мұғалім бейнесі 
қауқарсыз, құқығы тапталған 
адамға айналды. Ұстаздарға 
деген сенімсіздік күннен-
күнге, ата-аналардың 
тарапынан үдемесе, 
бәсеңдеген жоқ. 4йткені, 
диктофон, фотоаппарат, ұялы 
телефон қолдану арқылы 
оқушылар мұғалімдердің 
беделін түсіріп жатыр. Тіпті 
қазір оқушы қыздар Facebook 
секілді үлкендер отыратын 
әлеуметтік желідегі топтарға 
сабақ үстінен тікелей эфирге 
де шығады.

Қазір жаһандану дәуірі, 
ақпараттық-технологияның 
уақыты дейміз. Десек те, 

қандай қоғамда да тәртіп 
болу керек. Тәртіп болған 
жерде білім мен нәтиже 
болады. Қазіргідей неше 
түрлі қылмыс, келеңсіздерге 
жол берілмес еді. �рине, 
мектеп директорынан бастап, 
мұғалім мен ата-ана балаға 
ісімен, с�зімен, тәрбиесімен 
үлгі бола білу керек. Бала үйде 
де, түзде де к�ргенін істейді. 
Солай қалыптасады. Бүгінгі 
таңда мұғалімдердің неше 
түрлі әкімшілік қылмысқа 
тартылып, сот пен мектептің 
ортасында жүргені жанға 
батады. 4кінішті! 
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Үйлеріне су кірген, 
бірақ тұруға жарайтын 
баспана иелеріне де к�мек 
к�рсетіледі. Ертең облыстық 
«Парыз» қорынан Аяг�здегі 
қалыптасқан жағдайды 

реттеуге 50 миллион теңге 
қаржы аударамыз», – деп кетті. 

Қолымызға тиген соңғы 
мәліметтерге жүгінсек, дәл 
қазіргі уақытта Аяг�здегі 
№6 мектеп жанындағы 
интернатта 73 адам (��� 42-
�� ��	�) уақытша тұрып жатса, 
70 адам туыстарының үйін 
паналап кеткен. 217 тұрғын �з 
үйлеріне оралыпты. 

Шығыс Қазақстан 
облысы бойынша 229 үй 
тасқын судан зардап шеккен. 
Мәселен, Аяг�з қаласында 
– 189, 4скемен қаласында 
– 24, Ұлан ауданында – 5, 
Глубокое ауданында – 8, 
Зайсан ауданында – 2, 
Күршім ауданында – 1 үйді, 
193 аула мен 110 саяжай 
нысанын су басқан. Апат 
кезінде 385 адам қауіпсіз 
жерге к�шірілген. Қош делік! 

Сонымен, облыс 
басшысы «4скемендегі 

жағдайды �здеріңіз де 
біліп отырсыздар. Үйлерін 
су алған тұрғындардың 
наразылығы да орынды. 
10-15 адам жіберетін жерге 
2 адам жіберілген. Бұдан 
кейін жағдай ушықпағанда 
қайтсін? Демек жағдайды 

�зіміз де қиындатқанбыз. 
Тәжірибесіз басшыларға 
барлығын ескертіп отырмаған 
менің де кінәм бар шығар», 
– деп халық алдында �зінің 
де, қызметкерлерінің де 
кемшілігін жасырмады. 

Шығыс Қазақстанның 
алты бірдей ауданы: Аяг�з, 
Үржар, Күршім, Ұлан, 
Глубокое, Зайсан ауданы мен 
облыс орталығы – 4скемен 
қаласының тұрғындары 
апатпен әлі арпалысып 
жатыр. Тасқын судан 
зардап шеккен тұрғындар 
саны әлі де артуы мүмкін? 
4йткені, шығысқа мамыр 
тумай мамыражай �мір 
орнамайтыны анық. 
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«Ат терлетіп» аттандырған 
спортшыларымызға басталмай жатып «к�з 
тимесін» дестік. К�з тиді ме, әлде шама-
шарқы сол болды ма, бір қоланы місе тұттық. 
Дегенмен осы аптада Пиоң Чаңнан жақсы 
хабар жетті. Паралимпиадалық ойында 
шаңғышы Александр Колядин 1,5 мың метр 
қашықтықта алдына жан салмай, алтынға қол 
жеткізді. Бұл – Қысқы Олимпиада ойындары 
тарихында паралимпиададан қоржынымызға 
түскен тұңғыш медаль. 

АЙТЫП КЕЛЕТІН АЙТЫП КЕЛЕТІН 
АПАТ – 2 АПАТ – 2 

Сондай-ақ Елбасының тапсырмасы бойынша Сенат т�рағасы 
Индонезия басшысын биылғы қазан айында елімізге ресми сапармен 
келуге шақырды. Кездесу барысында Қ.Тоқаев Астанадағы дінаралық 
форум дін к�шбасшыларымен қатар әлемдік деңгейдегі саясаткерлер 
де бір үстел басында бас қосатын пікір алмасу алаңы ретінде 
мойындалғанын айтты.

Съезд жұмысына БҰҰ Бас хатшысы, к�птеген мемлекеттердің 
басшылары, халықаралық ұйымдардың жетекшілері қатысты. Сенат 
т�рағасы жер жүзіндегі ірі мұсылман мемлекеті басшысының Астана 
форумына қатысуы, «Діни қайраткерлер қауіпсіз әлем жолында» 
тақырыбына арналған алдағы саммиттің табысты �тетініне ықпал 
ететінін атап �тті. 

Алыс-беріс

КЕЛЕЛІ КЕЗДЕСУКЕЛЕЛІ КЕЗДЕСУ

Индонезияда сапарда жүрген Қазақстан Парламенті 
Сенатының төрағасы Қасым-Жомарт Тоқаев сол елдің 
президенті Жоко Видодомен кездесіп, Әлем және 
дәстүрлі діндер көшбасшыларының VI съезіне қатысуға 
шақыруды табыс етті.
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Бибігүл АСЫЛОВА, 
білім және ғылым вице-министрі: 

– Алдын ала болжам бойынша, жатақхана 
құрылысына шамамен 118 млрд теңге бөлінеді. Бұл 
кезең-кезеңімен берілетін қаражат. Келесі жылы 
100 млн теңге бөлінсе, 2022-2026 жылдары 15 млрд 
теңгеден бөлінеді. Жоғары оқу орны, я болмаса, 
құрылыс компаниясы алдымен жатақхананың 
жобасын әзірлейді. Осыдан кейін «Қаржы орталығы» 
акционерлік қоғамымен екіжақты келісімшарт 

рәсімделеді. Соның негізінде екінші 
деңгейлі банктен несие алып, 

құрылыс жұмыстарын 
бастауға болады. Нысанды 

пайдалануға бергеннен кейін 
біз әрбір жатын орынға 
белгілі бір уақыт бойы 
субсидия төлейтін боламыз. 
Осылайша, жатақхананың 
құрылысына кеткен шығын 

өтеледі.
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`ӘНҰРАНҒА ҚҰРМЕТ 
КӨРСЕТІЛМЕДІ

Осы аптада Алматыда Абай атындағы опера және балет 
театрында Қазақстан Жазушылар 
одағының 15-ші құрылтайы 
болып �тті. Сол құрылтайда 
одақты 22 жыл басқарып келген 
Нұрлан Оразалин «ханталапайға» 
түсті. Қоғамның зиялы қауымы 
саналатын жазушылардың бұлай 
айтысуы, бір адамды жан-жақтан 
талауы бұрын да жиі болып 
тұратын жағдай. Ал бұл жолғы 
талапайдың тұрпаты тіптен б�лек 
шыққандай...

«(лқисса» деп әңгімені арыдан 
бастайық. 

Жазушылар одағының 
15-құрылтайы осыдан бір ай 
бұрын белгіленіп қойған-ды. Біз 
де асығып-үсігіп Абай атындағы 
театрға жеттік. Сонымен, 
12 наурызға жоспарланған 
қаламгерлердің жиыны басталды 
да кетті. Алдымен (нұран 
шырқалды. Президиумда отырған 
қаламгерлер арасынан жазушы 
Қабдеш Жұмаділов пен ақын 
Мұхтар Шаханов қана қолын 
кеудесіне қоймаған күйі (нұранды 
аяқтады. Қасымда отырған 
«Қамшы» сайтының журналисі 
«(нұран – Шәмшінікі. Шаханов 
– Шәмшінің шырақшысы. 
«Шәмшінің ең жақын досы 
болғам» деп айтады үнемі. 
Сонда қолын кеудесіне қоймау 
кімге к�рсеткен айбаты? Бұл 
Жазушылар одағының жеке 
әнұраны емес немесе с�зін 
Оразалин жазған жоқ қой. 
Жұмаділовтың да қолы неге 
кеудесіне жетпей қалғанын 
түсінбедім?» деп сыбырлады. 
Ешнәрсенің байыбына жете 
алмаған күйде мен де иығымды 
қиқаң еткіздім. 

Осыдан 6 жыл бұрын 
�ткен құрылтай мен бүгінгі 
жиынға дейін Жазушылар 
одағы мүшелігіндегі 131 
қаламгер қайтыс болған екен. 
Марқұмдардың рухына 1 минут 
үнсіздік жарияланды. Одан кейін 
мәдениет және спорт министрі 
Арыстанбек Мұхамедиұлы 
Елбасының құттықтау хатын 
оқыды. 

Алғашқы баяндаманы одақ 
басшысы �зі жасады. Ол 22 
жыл бойы істеген жұмысын, 
атқарған ісін түгел баяндап 
шықты. Қалам ұстаған қауымды 
басқарудың қаншалықты қиын 
екенін тілге тиек етті. 7зіне 
тағылған айыптың бәріне 
бұған дейін жауап бергенін жеткізді. Ол «Одақ жұмысына 
тағылған айып, жағылған күйенің бәріне к�ніп келемін. «Тау 
б�ктеріндегі жазушылар үйін сатып жіберді» дегенді де естіп 
жүрміз. Сатылған ешнәрсе жоқ. Үй де, басқасы да орнында 
тұр. Сенбесеңіздер, қазір менен кейін шығатын Ырым 
Кенебаевтың есебін тыңдаңыздар. Қатты уайымдамаңыздар, 
мен бұл сайлауға түспеймін! Осы жылдары қызметтес болған 

үлкенге де, кішіге де, жасыңа да, кәріңе де к�п рахмет! Мен 
биылға сайлауға түспейтінімді мәлімдеймін!» деп ашық 
айтты. 

Оразалиннен кейін мінберге «Алматы – болашақ» 
баспасының директоры Ырым Кенебаев шықты. Ол одақ 

жұмысын тексерген комиссияның 
т�рағасы ретінде �зінің есеп-
баяндамасын оқи бастады. «Сатылып 
кетті» деп кейбір қаламгерлер улап-
шулап жүретін Шығармашылық 
үйінің сатылмағанын айтты. Қайта 
оның жалға беріліп отырғанын 
жеткізді. Соңғы жылдардағы одақтың 
кіріс-шығыс есебінің бәрін тізіп 
оқып шықты. Шығармашылық үйі 
мен Жазушылар одағының залын, 
кейбір б�лмелерін жалға беруден 
қанша ақша түскенін, ол ақшаның 
қайда, қалай жұмсалатынын түгелдей 
тізді. Т�рағадан бастап, оның 
орынбасарларының қанша жалақы 
алатынына дейін баяндады. Тіпті 

«Қазақ әдебиеті» газетінің журналистері, қызметкерлерінің 
жалақысын да есептеп шығыпты. 

Баяндамашының қорытынды есебіне қарағанда, 
Жазушылар одағының түрлі қаржы к�здерінен 2017 жылы 198 
миллион теңгеден астам қаржы түскен және оның бәрі жарғы 
бойынша жұмсалған. Бір тиын да аспаған. 

Қаржылық есептен кейін бірнеше жазушы жарысс�зге 
шықты. Жазушы Сұлтанәлі Балғабаев әдебиет пен 
мәдениетке жағдай жасап жатқан Қазақстандай ел жоқ 
екенін, тек соны дұрыс пайдалану қажеттігін еске салса, 
жазушы Сәбит Досанов Одақ т�ңірегіндегі жел с�здің 
желігіне желікпеуді тілге тиек етті.

СЫН ШЫН БОЛСА...

С�з кезегі жазушы Қабдеш Жұмаділов пен ақын 
Мұхтар Шахановқа келгенде, екеуі де одақ т�рағасын 
сынады. 

Құрылтайда кеңес, ұсыныс-пікір болған жоқ. «Былай 
істесек қайтеді. Былай жасасақ не болады?» деген тың 
ұсыныс болмады. Қайта айтыс-тартысқа жол берілді. 

Жазушылардың келісе алмай керісіп қалған бір тұсы 
– «Құрметті т�рағалық». Қаламгерлердің бір тобы бұған 
қарсы тұрды. Бір тобы дауыс беруге келіскен сыңай 
танытты. Осы кезде жарысс�з айтуға мінберге к�терілген 
жазушы Т�лен (бдік те «Құрметті т�рағалыққа» қарсы 
шықты. Залдың әр жерінен қиқу естілді.

Дүрліккен қаламгерлерді басу үшін мінберге 
т�рағаның �зі к�терілді. Н.Оразалин: «Айналайын, 
ағайын, мен ешкімнен қарыз сұрап отырған жоқпын. 
Оразалинмен «Құрметті т�рағалық» басталмайды, 
Оразалинмен бітпейді. Менен бұрын бұл қызметке 
тағайындалған Олжас Сүлейменов болатын. 
Сондықтан «Құрметті т�рағалық» Олжасқа да, маған 
да ортақ, тіпті келесі менің орныма отыратын басшыға 
да бұл ортақ шарт. «Құрметті т�рағада» ешкімнің 
ішкі жұмысына араласуға, билік айтуға мүмкіндігі 
жоқ. Уставта ондай ереже қарастырылмаған... 
Мен таяқтарыңызды жеп, айқайларыңызды естіп 
жүріп, осында 22 жыл отырдым. 22 жылда т�рт 

рет сайлауға түстім. 
7здеріңіз сайладыңыздар. 
Алдарыңызға барып, 
маған дауыс беріңіздер 
деп ешкімге жалынған 
жоқпын. Барымды салдым. 
(дебиеттің ыстығына да, 
суығына да к�ндім. Айтыс, 
тартысының, жамандығы 
мен жақсылығының басы-
қасында, от пен судың 
ортасында жүрдім. 22 жыл �мірімді далаға т�ккен 
жоқпын. Қап-қара шашымды қырау шалды. Жүйкем 
тозды. «Одақ және менің �мірім» деген кітап жазып 
жатырмын. Сонда осының бәрі бар. Дәл қазір 
мені «Құрметті т�раға» болсын десеңіздер, дауыс 
беріңіздер. Ал дауыстарыңызды қимасаңыздар, ол 
�з еріктеріңіз. Ұсыныс келіп түсті, біз сол ұсыныс 
бойынша жұмыс істеп жатырмыз. Мені шығарып 
саларда бұлай к�кпарға салғандарыңыз кісілікке 
жата қоймас» деп мінберден түсіп кетті. 

БАС-БАСЫНА БАСҚАРМА 
МҮШЕСІ БОЛДЫ

Құрылтайдың екінші б�лімін жазушы (лібек 
Асқаров жүргізді. Ол «Жарғы бойынша құрылтайда 
Жазушылар одағының басқарма мүшелері сайлануы 

керек, ал олар т�рағаны сайлайды» деді. 
Одан ары «Жарғы бойынша 80 адам басқарма 
мүшелігіне сайлануы тиіс. Ал осыған дейін 
151 адам болып келген. Оны азайтсақ, тағы 
да дауға қаламыз» деген ол тізімді сол күйі 
қалдыруды ұсынды.

Бұл тізімді жазушы, ғалым Ғарифолла 
Есім оқып бергеннен кейін тағы дау 
басталып, бірнеше жазушының басқарма 
құрамынан қалып қойғаны айтылды. (лібек 
Асқаров оларды да ескеретінін, бірақ еш 
жазушы басқарма мүшесі болғаны үшін 
жалақы алмайтынын алдын ала ескертіп, 
к�пшіліктің назарын аударды. Басқарма 
мүшелерінің тізімі бекітілгеннен кейін, 
олардың жалпы саны 165 адамға тоқтады. 

Басқарма мүшелерімен қалған 
оңаша отырыста Жазушылар одағының 
т�рағалығына бір ғана кандидаттың 
ұсынылатыны хабарланды. Ол Ұлықбек 
Есдәулет екен. Бір қызығы, құрылтай 
басталар алдында-ақ келешек т�рағаның аты-
ж�ні әр жерде пыш-пыш айтылып жатқан 
еді. Одақ т�рағалығына ұсынылған ақын 
Ұлықбек Есдәулеттің кандидатурасына ешкім 
қарсы болған жоқ.

Ақын Ұлықбек Есдәулет мінбеге шығып 
с�з с�йлеп, �зіне артылған сенімге алғысын 
білдірді. Сол арада �з орынбасарларын да 

таныстырып үлгерді. Сонымен 
оның бірінші орынбасары ақын 
Ақберен Елгезек болды. Қалған 3 
орынбасарлық қызметке – Бақыт 
Беделхан, Бауыржан Жақып, Мереке 
Құлкенов тағайындалды. 

Журналистерге берген сұхбатында 
жаңа т�раға жауапгершілікті сезініп 
отырғанын айтты. Ол «Бұл оңай 
шаруа емес. Мен �зіме жүктелген 
міндетті сезініп тұрмын. Дәл қазір 
одақтың қарыз-құрызынан құтылу 
басты мақсат болып тұр. Ары қарай 
жұмысты орынбасарларыммен келісіп 
жүргіземін» деді.

ТОЙ ТАРАДЫ

Сонымен, к�птен күткен Қазақстан Жазушылар 
одағының кезекті 15-ші құрылтайы үш-т�рт сағаттың 
ішінде �тті де кетті. «Тойдың болғанынан боладысы 
қызық» деген осы. Бір айдан бері «толғатып» жүрген 
қаламгерлердің арыны басылып қалғандай. Бірін-бірі 
қимай, қоштаса алмай тұрған ақын-жазушылардың 
арасындағы күбір-күбір әңгіменің ауаны – қаламды қару 
еткен алыптардың айқасы. Атын атап, түсін түстегенді 
әбестік санап отырмыз. Жалпы бұл жиында болған 
текетіресті ешкім зиялылықтың �лшемі деп бағалап 
отырған жоқ. 

«Бұрын жазушы – ұлт пен ұрпақ үшін тәрбиенің, 
тектіліктің �лшемі саналушы еді. Ал бүгінгі жиында қалам 
ұстағандар бет пердесін ашып алғандай. 7здерінің ішкі 
мәдениетін, кісілігін, адамгершілік деңгейінің т�мендігін 
к�рсеткендей болды» деп жатты жұрт. 

Біз де жиналдық. Ауыл-аймақтан келген қаламгерлер 
Алматыны қимай, бір-бірімен қоштаса алмай, Абай 
театрының алдында, әр-әр жерде үйіліп-үйіліп тұрды. 
Ертемен себелеп тұрған жылаңқы аспан әлі де тұнжырап 
тұр.
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◆ САЙЛАУДАҒЫ САТИРА

ЖАЗУШЫЛАР ДА 
«ЖЫНДЫ» ЕКЕН!

Сонымен, жазушылардың Алматыда өткен 
құрылтайына барып қайттық. Сатираға қызықты 
кейіпкерлерді алып қайттық. «Жазушылар да 
жынды екен ғой?» деген көңіл–күйді пәпкімізге 
салып қайттық. Мұхтар Шаханов пен Нұрлан 
Оразалин тура менің кішкентай балаларым 
сияқты екен. Бірін-бірі мазақтап, тілдерін 
шығарып, «қоразсың, шакалсың» десті. 

Қабдеш Жұмаділов деген көкеміз қаламгер 
әріптесіне қарата сөз сөйлеп: « Совет 
заманында «халтурщик» еді, мына заманда 
о тоба, сөз серкесі бола шығыпты!» деп таң 
қалған болды. Қайдан келгенін бір Құдай 
біледі, бір маскүнем сахнаға шығып кетіп: «Мен 
әулиемін! Жазушы ж-жолдастар, бір ән шырқап 
берейінші?» деп қоймады. Оны сахнадан сүйреп 
шығарды. Бірақ бір өкініштісі, төбелес болмады. 
Негізі төбелесу керек еді. Жекпе-жек! Сонда, 
біздер, делегаттар кіммен төбелесерімізді білмей 
абдырып тұрар ма едік... Шіркін-ай, төбелес 
болып кетсе ғой? Аузым аңқиып отырған менің 
аузыма бір сәбіз кіріп кетсе. Күртілдетіп жей 
берсем, Төрде отырған Мархабат ағамның 
маңдайына кәртөшке сарт ете қалса... Кендебай 
ағамның бетіне помидор былш ете қалса. Зылиха 
қарындасымның иығына салат төгіліп кетсе... 
Нармахан ағамыз біреуді бір ұрып құлатып алып, 
артынан қуалап кешірім сұрап жүрсе. Момбек 
жоқ! Сөйтсек, бір жазушыны ұрып құлатып, үстіне 
үймелегендердің арасында қалып кетсе, оны 
сирағынан тартып, әрең шығарсақ... Әмзені бір 
жазушылар ұрып жатса, оны ажыратып жүрсек. 
Бір драматург Ханбибі апамыздың желкесін 
қасып жатса. Біреуден біреу қорқып, қашып 
жатса, сөйтіп, делегаттардың миы ашып жатса... 
Шойбек төбелеске қатыспай, аулақ жерде 
шәй ішіп отырса, Бақытжан Алдияр «Көкелер не 
істеп кетті?» деп жылап тұрса... Серік Жанәбіл 
«Төбелес қашан бітеді?» деп Құдайдан мейірім 
сұрап тұрса...

Құдай-ай, мұның бетін ары етсін, мұндай 
төбелес болған жоқ, болайын, болайын деп, 

деп қалды. Десек те, 
жаңа төраға болып белгілі 
ақын Ұлықбек Есдәулеттің 
сайланғанына керемет 
қуанып қайттым! 

Мұхтар ШЕРІМ
(Фейсбуктегі 

парақшасынан)

ЕЛ АУЗЫНАН
Құрылтайдың әсерінен арыла алмай тұрған қауымның ішіне 

кіріп, ойымыздағы сұрақты қойдық. 
– Соңғы жылдары қалам ұстаған қауым кітап жазумен емес, 

арыз жазумен көп айналысып кеткен жоқ па? – дедік. Бір-екі 
қаламгер біздің сұрақтың төркінін түсінді. 

– Иә, бұрын Әбдіжәмілдің «Қан мен тері», Әбіштің «Үркер», 
«Елең-алаңы», Мағауиннің «Аласапыраны» сияқты қазақ 
тарихының түп-тамырын қопарған тілі де, ділі де мықты көркем 
әдебиет көп жазылған. Қазір соның бірі жоқ. Қаламақыны сылтау 
қылатындай емес, соңғы жылдары жазушының түсіне кірмейтін 
миллион-миллион теңге бәйгеге тігіліп жатыр. Бірақ тұшынып 
оқитын шығарма жоқ. Неге? Тіпті, былтыр Қазақ хандығының 550 
жылдық мерейтойы өтті. Соған арналған тарихи роман болды 
ма? Болған жоқ. Ашаршылыққа, респрессия құрбандарына 
арнаған романдар да жазылып жатқан жоқ. Смағұл Елубай 
баяғыда «Ақбоз үйді» жазды. Одан кейін бұл тақырыпқа қалам 
тербеген жазушыны көрмедік. Неге? Қалам қуаты жетпей ме? 
Түсініксіз. Өзіміз жазбаймыз. Жазбағанымызбен қоймай, одақ 
көмектеспеді, үкімет қаламақы бермеді деп даурығамыз, – десті. 

– Қаламгерлер арасындағы алауыздық неге өршіп кеткен? 
– дедік екінші сұрағымызды бастырмалатып.

– Жазушы – ұлттың өлшемі болушы еді. Бірақ бұл жолы олар 
көшедегі күншілдердің ісін істеді. Зиялының емес, зияндының 
қылығын жасады. Достың емес, дұшпанның қылығын қылды. 
Атажаудай бір-біріне ақырды. Жас отыр, кәрі отыр, бала бар, 
әйел бар деген жоқ. Бір-біріне зәр төкті. Бұл дұрыс емес, – деді. 

ОДАҚҚА САЛАР 
ОЙЛАР БАР

Бірінші – Құрылтайда айтылған 
барлық ұсыныс өте мұқият сарапталуы 
керек. Елеулі пікір құжатқа түсіру керек. 

Екінші – бүгіннен бастап Жазушылар 
одағының беделін көтеруді бәріміз 
ойлануымыз керек. Ол үшін одақтың 780 
мүшесінің еңбегін арнайы комиссия 
құрып қайта сарапқа салу керек. Одақ 
мүшелерінің арасына «кездейсоқ кіріп 
кеткен» халтурщиктерді тазалау қажет. 

Үшінші – Жазушылар одағын 
журналистика деңгейіндегі прозашылар 
мен халтурщик ақынсымақтардан 
біржолата тазалап алуды шұғыл қолға 
алу керек. Бұл енді оңай шаруа емес. 
Дау-дамайы көп, бірақ басқа жолы 
жоқ.

Төртінші – қаржы көздерін 
түбегейлі шешуді қолға алу керек. 
Ол үшін үкіметтің арнайы Қаулысын 
қабылдатуды ойлауымыз керек. 
Бұл да оңай шаруа емес. Сауатты 
заңгерлермен кеңесу керек. Ойласып 
қана қоймай, осы істі іске асыруға 
кірісу керек. 

Бесінші - Қаулыда қаламгерлерді 
туған жерімен үзіліп қалған байланысын 
орнына келтіру керек. Мәдениет 
министрлігі, Ішкі саясатпен көп жылдық 
жоспарды бірлесіп жасап, 
олармен қоян-қолтық жұмыс 
істеуді қолға алуымыз 
керек. Мерейтойларын 
туған жерінде өткізу, есеп 
беру сияқты кештерін өткізу 
қажет.

Қасымхан БЕГМАНОВ,
ақын

ҚАЛАМЫ – ҚЫЛЫШ, ҚАЛАМЫ – ҚЫЛЫШ, 
ҚАҒАЗЫ – ҚАЛҚАНҚАҒАЗЫ – ҚАЛҚАН
ЖАЗУШЫ НЕГЕ ЖАҚ-ЖАҚ?ЖАЗУШЫ НЕГЕ ЖАҚ-ЖАҚ?
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Береке-бірлік

EL BIRLIGIEL BIRLIGI

Еліміздің «Қазақстан Халқы 
ассамблеясы (ҚХА) туралы» Заңы 2008 
жылы 20 қазанда қабылданған болатын. 
Ал 2010 жылы сәуірде Мемлекет 
басшысының Жарлығымен елдегі 
этносаралық өзара келісімді нығайтуға 
бағытталған Қазақстанның Ел бірлігі 
доктринасы қабылданып, ондағы негізгі 
ереже Қазақстан Республикасының 
2020 жылға дейінгі Даму стратегиясына 
енгізілді. 105 этнос мекен ететін 
республикамыздағы ең көпұлтты және 
поликонфессиялы аймақтардың бірі 
саналатын Алматы облысындағы 
Қазақстан Халқы ассамблеясы 1995 
жылдан бастау алады. 

Киелі Жетісу �ңірінде 13 этномәдени 
бірлестіктің басын қосқан ұлттық-мәдени 
орталықтар қауымдастығы 1991 жылы 
құрылды. Қауымдастықтың мақсаты 
– аймақтағы этностардың дәстүрі мен 
мәдениетін, тілі мен тарихын жаңғыртумен 
байланысты мәселелерді бірлесіп шешу. 
$сіресе, кеңестік жүйе кенжелеткен қазақ 
тілі мен мәдениетін жаңғыртуға «Қазақ тілі» 
қоғамы зор ықпалын тигізіп келеді. 

Қазіргі уақытта облыс аумағында жалпы 
саны 71 бірлестік тіркелген. Олардың 23-і 
облыстық, қалғаны аудан және қалалық 
деңгейде қызмет атқарады. Бәрі де осы 
�ңірдегі этностардың мәдениетін, тілі мен салт-дәстүрін 
дамытумен айналысады. Ассамблея Қазақстан халқының 
ежелгі дәстүрін сақтауға айтарлықтай үлес қосып, барлық 
этностардың мүддесін біріктіріп, ел азаматтарының жан-
жақты дамуына мүмкіндік берді. Бүгінде облыстық ҚХА 
елге танымал жүзден астам қоғам қайраткерлерін, тек 
этностардың ғана емес, қоғамдық пікір к�шбасшыларын 
біріктіріп отыр. 

Қазақстан Халқы ассамблеясының құрамына 
Алматы �ңірінен 29 адам мүшелікке сайланса, облыстық 

ҚХА құрамында 102 адам бар. Олардың арасында 
соғыс ардагері – Л.Гирш, 2 академик – география 
ғылымдарының докторы, І.Жансүгіров атындағы Жетісу 
мемлекеттік университетінің ректоры Қ.Баймырзаев пен 
Абай атындағы ҚазПУ профессоры, педагогика және 
акмеология ғылымдарының докторы Г.Хайруллин, 3 
ғылым кандидаты – облыстық «Элефтерия» гректер 
қоғамының т�рағасы Г.Иорданиди, «Қазақстан корейлері 
қауымдастығы» Талдықорған �ңірлік филиалының 
т�рағасы В.Ли және облыстық әзірбайжан этномәдени 
бірлестігінің т�райымы А.Осман, «Ұлағат» ақсақалдар 
кеңесінің мүшесі С.Гаитова мен «Балкария» облыстық 
балқар мәдени бірлестігінің құрметті т�райымы 
Л.Хочиева, облыстық «Ахыска» түрік этномәдени 
бірлестігінің т�рағасы Ш.Асиев сынды азаматтар – Алматы 
облысының «Құрметті азаматтары» ретінде лайық деп 
танылған. Сондай-ақ «Нұр Отан» партиясының облыстық 
филиалының саяси кеңесінің құрамына Ассамблеядан 
Л. Хочиева, С.Гаитов, А.Ахметовалар еніп, еңбектері 
еленген ассамблея мүшелерінің арасында мемлекеттік 
«ІІ дәрежелі Достық», «Парасат», «Құрмет» ордендерімен 
және «Шапағат», «Ерен еңбегі үшін» медальдарымен 
марапатталған. Бұған қоса, облыстық ассамблеяның 60-
тан астам мүшесі - «Қазақстан Халқы ассамблеясының 
«Бірлік» алтын медалінің иегерлері. Міне, осындай 
жетістіктерден аймақтағы Ассамблея жұмысының сапалық 
к�рсеткіштерін айқын аңғаруға болады.

ҚХА қызметін қамтамасыз ету үшін құрылған, бүгінде 
этностардың достық бесігіне айналған Талдықорған 

қаласындағы 
«Достық үйі – 
Қоғамдық келісім 
орталығы» 
республика 
жұртшылығына 
үлгі боларлық 
мекеме. 
Облыстық 
«Достық үйі» 
коммуналдық 
мекемесі 2015 
жылдан бастап 
«Алматы 
облысы әкімінің 
аппараты» 
мемлекеттік 
мекемесінің «Достық үйі – Қоғамдық келісім орталығы» 
болып қайта құрылды. Үш қабатты сәулетті ғимаратта 
облыстық ассамблеяның тиімді жұмыс атқаруы үшін 
барынша жағдай жасалған. 23 этномәдени бірлестік 
кеңсесімен қатар, облыстық ҚХА хатшылығы, медиация 
кабинеті, тілдерді оқыту орталықтары орналасқан. 200 
адамдық зал мен 4 каналды синхрондық аударма жүйесі 

орнатылған мәжіліс залы, 3 хореографиялық зал және 
заманауи техникамен жабдықталған дыбыс жазу студиясы 
да осында.

Мұнда Алматы облысы ҚХА қызметін ғылыми 
тұрғыда түсіндіретін ғылыми-сарапшылық топ, дәстүрлі 
отбасылық құндылықтарын насихаттайтын аналар кеңесі, 
мемелекеттік ұлттық саясат пен этносаралық келісімді 
жариялауға әдістемелік орталық болып табылатын жетекші 
журналистер клубы мен азаматтардың қазақ тіліне, оны 

оқуға деген саналы мүддесін қалыптастыруға ықпал 
ететін «Парасат» мемлекеттік тіл білгірлері клубы бар. 
Сонымен қатар «Ұлағат» ақсақалдар кеңесі ұрпақтар 
сабақтастығын нығайту мен жас ұрпақты патриотизм 
рухында тәрбиелеу мәселелерімен айналысса, «Бірлік» 
жастар қауымдастығы ұлттық бірлік, қоғамдық 
келісімді бекемдеу, жастарды патриотизмге баулу 
бағытында тұрақты түрде жұмыс атқарып келеді. 

Сонымен бірге облыстық ҚХА-ның 2025 жылға 
дейінгі даму тұжырымдамасы жергілікті мәселелерді 
ескере отырып әзірленді. Құжатта мемлекеттік 
этносаясаттың аймақтық деңгейдегі қалыптасуы мен 
оны жүзеге асырудың негізгі бағыттары анықталған. 
Тек бұл ғана емес, �ңірде жыл сайын 600 мыңнан астам 
адамды қамтитын 300-ге жуық шара жүзеге асырылады. 
«Достық үйі – Қоғамдық келісім орталығының» 
директоры Тәңірберген Қасымберкебаевтың 
айтуынша, �ткен жылы әртүрлі форматтағы 
республикалық, облыстық және аудандық деңгейдегі 
жалпы саны 300-ге жуық іс-шара ұйымдастырылған. 
Жүзеге асырылған жобалар этносаралық татулық және 
қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірлікті нығайтуға 
бағытталды. 

«Қазақстан Республикасы Президенті 
Н.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
бағдарламалық мақаласында және «Т�ртінші 
�неркәсіптік революция жағдайындағы дамудың 
жаңа мүмкіндіктері» атты Жолдауында айтылған 
тапсырмалардың Қазақстан Халқы ассамблеясының 

жұмысына тікелей қатысы бар. Себебі 
олардың барлығы да азаматтық қағидат 
тұрғысындағы қазақстандық бірегейлікті, 
қоғамдық келісім мен жалпыұлттық 
бірлікті нығайтуға бағытталған. Былтырғы 
жылы �ткізілген шаралардың қатарында 
37 кездесу, 31 форум, 27 д�ңгелек үстел, 
тағы сол сынды әртүрлі фестивальдер 
мен конференциялар, семинарлар 
мен қайырымдылық концерттері бар. 
Тәңірберген Қасымберкебаев «Жыл 
соңында Талдықорған қаласында 
«Рухани жаңғыру» орталығының ашылуы 
атқарылған жұмыстардың елеулісі екенін 
айта кету керек. Аталмыш орталықтың 
басты мақсаты – «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасының барлық бағыттарына 
жобалар құру және жүйелеу», – дейді. 

Ассамблея қызметіндегі негізгі сала 
болып саналатын қоғамдық бақылау, 
медиация мен қайырымдылық белсенді 
түрде дамып келеді. Сондай-ақ �ңірде 
627 қоғамдық келісім кеңесі құрылған. 

Оның 19-ы аудандық, үшеуі қалалық, 
252 ауылдық деңгейде жұмыс атқарады. 
Келісім кеңестері 340 елді мекен мен 
15 кәсіпорында да бар. Pткен жылы 
барлық деңгейдегі қоғамдық келісім 
кеңестері әртүрлі форматтағы 2733 іс-
шара ұйымдастырып, жергілікті жердегі 
415 �зекті мәселе шешімін тапқан. Кеңес 

жұмысының тағы бір бағыты қайырымдылық шарасына 
арналып, былтыр 71 367 адамға 1 млрд теңге к�лемінде 
қайырымдылық к�мек к�рсетілген. Медиация институтын 
дамыту және кеңінен тарату жұмыстары да жүргізіліп, түрлі 
семинар мен шеберлік сағаты �ткізілген. Нәтижесінде, 
200-ден астам кәсіби емес медиатор сертификатқа қол 
жеткізді. Алматы облысы бойынша «Халықаралық құқық 
қорғау орталығы» қоғамдық бірлестігі және «Медиация 

дамыту орталығы» республикалық қоғамдық 
бірлестігінің б�лімшелері жұмыс атқарып, 
былтырғы жылы кәсіби және кәсіби емес 
медиаторлардың к�мегімен жалпы саны 
1400-ге тарта дау-жанжал шешімін тапқан. 

«Бейбітшілік пен келісімнің жол 
картасы» мега-жобасы, «Достықта жоқ шекара» 
шекаралық ынтымақтастық фестивалі аймақтағы бірлік 
пен әлеуметтік үйлесімділікті нығайтуға, ұлттық мәдени 
мұраны сақтауға ықпал етіп келеді. Қазақстан халқының 
бірлігін, аймақтық ассамблеямен мәдени байланысты 
бекемдеу мақсатындағы «Жібек жолындағы сұхбат» 
халықаралық мәдени жобасы, Қоғамдық келісім кеңесінің 
қызметіне арналған «Ауылым – алтын бесігім» облыстық 
форумы, Тұңғыш Президент күніне арналған «Елім деп 
соққан жүрегі», халықаралық балаларды қорғау күніне 
арналған мүмкіндігі шектеулі балалар арасындағы «Ортақ 
шаңырақ аясында» фестивальдері және 1 мамыр Қазақстан 
халқы бірлігі күніне арналған «Pнерім – �мірім» сияқты 
байқауларды �ткізу жыл сайынғы дәстүрге айналған.

Осы уақытқа дейін атқарылған істер ауқымды. 
Мысалы, 2014 жылы «Қорғас» шекара аймақтық 
ынтымақтастық орталығында жұртшылыққа Алматы 
облысының кәсіпкерлік пен �неркәсіп, инновациялық 
жоба мен инвестиция тарту салалары бойынша 
жетістіктерінің ақпараттық к�рмесі, Жетісу суретшілерінің 

шеберлік сыныптары және қол�нер бұйымдарының жайма 
базары ұсынылып, екі ел арасында шағын және орта 
кәсіпкерлік саласында тәжірибе алмасу жүргізілді. 

2015 жылы Ресейдің Барнауыл қаласындағы Алтай 
мемлекеттік университетінде этнограф, саяхатшы, 
ағартушы Шоқан Уәлихановтың 180 жылдығына арналған 
іс-шаралар кешені ұйымдастырылып, шара барысында 
аталған университет білімгерлерінің қазақ халқының ұлттық 

мәдениетімен танысуына зор мүмкіндік туды. 
2016 жылы Қырғызстанның Токмок қаласында 
к�рші елдер бір-бірінің шығармашылығымен 
танысты. 

2017 жылдың мамыр айынан бастап 
Қазақстан Халқы ассамблеясының ХХV 
сессиясында қойылған жаңа міндеттерді 
жүзеге асыру үшін тың шаралар межеленіп, 
Елбасы Н.Назарбаевтың «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық 
мақаласын к�пшілікке түсіндіру және 
жүзеге асыруға арналған жұмысшы топтары 
құрылды. Сондай-ақ мемлекет басшысының 
тапсырмасын орындау мақсатында облыстағы 
мәдени бірлестіктер тарихи отандарынан 
инновациялық-�неркәсіптік және білім 
технологияларын тартып, бірнеше әлеуметтік 
маңызы бар жобаны жүзеге асырды. 

Мәселен, Қаратал ауданындағы «Қазақстан кәрістерінің 
қауымдастығы» оңтүстіккореялық «СЖТ» фирмасымен 
бірлесіп, облыс тұрғындарын жыл бойы жас к�к�ніспен 
қамтамасыз ететін заманауи жылыжай кешендерін салса, 
Талдықорғандағы немістердің «Виденбург» қоғамы 
аймақта туризмді дамытуда. 

Pткен жылғы атқарылған жұмыс сараланып, 
үстіміздегі жылдың жоба-жоспарлары да межеленіп 

қойды. Мәселен, 2018 жылы «Рухани жаңғыру» 
бойынша 12 ауқымды жобаны жүзеге асыру міндеті алға 
қойылған. Олардың ішінде «Жаһандық әлемдегі қазіргі 
заманғы Қазақстан мәдениет жобасының аясында 
«$лем таныған Қазақстан», «Рухы бекем, киелі мекен – 
Жетісу» экспедициясының ІІ кезеңі, «Қоғамдық сананы 
жаңғырту» жалпыұлттық жобасы аясында облыстық 
«Ұлттық бірегейліктің негізі», «Жетісудың киелі 
жерлері» атты форумдар бар. 

Қазіргі таңда Достық үйі - Алматы облысының 
этносаралық, әлеуметтік, экономикалық салаларының 
дамуына үлес қосып отырған бейбітшілік пен қоғамдық 
келісім орталығы. Алматы облысының әкімі, облыстық 
ассамблеяның т�рағасы Амандық Баталов мемлекеттік 
саясаттың Жетісу жерінде толық жүзеге асырылуына к�ңіл 
б�ліп қана қоймай, материалдық-техникалық базасын 
жетілдіруге де ықпал етуде. 
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АТҚАРЫЛҒАН АТҚАРЫЛҒАН 
ІС АУҚЫМДЫІС АУҚЫМДЫ

Жиын

Жиынға Алматы 
облыстық Қазақстан Халқы 
ассамблеясы мен оның 
мүшелері, қоғамдық келісім 
және аналар кеңестері, 
этномәдени бірлестік т�рағалары, 
еліміздегі жетекші партиялардың, 
жоғары оқу орындарының, 

кәсіподақ пен бейресми ұйымдардың 
басшылары, облыстық кәсіпкерлер 
палатасы, сондай-ақ БАҚ �кілдері 
қатысты. 

Жиынды Алматы облыстық 
ҚХА т�рағасының орынбасары, 
xатшылық меңгерушісі Ғабит 
Тұрсынбай мен «Нұр Отан» 
партиясы Алматы облыстық 
филиалы т�рағасының бірінші 
орынбасары Ғалиасқар Сарыбаев 
жүргізді.

Алғашқы болып с�з алған 
Ғалиасқар Т�лендіұлы Елбасы 

Жолдауы мен жуырда қабылданған 
«Бес әлеуметтік бастамасына» 
тоқталды. «Pздеріңізге мәлім, 
2017 жылы Елбасы халыққа 

«Қазақстанның Үшінші жаңғыруы 
жаһандық бәсекеге қабілеттілік» 
атты Жолдауын арнады. Сол 
жылы сәуір айында «Болашаққа 
бағдар: руxани жаңғыру» 
бағдарламалық мақаласы жарық 
к�рді. Жолдаудың негізгі тұстарын 
қамти отырып, «Руxани жаңғыру» 
бағдарламасы дүниеге келді. Ал 
биыл мемлекет басшысының 
«Т�ртінші �неркәсіптік революция 
жағдайындағы дамудың жаңа 
мүмкіндіктері» атты Жолдауынан 
кейін «Президенттің бес 

әлеуметтік бастамасы» атты үндеуі 
жарияланды. Елбасы Қазақстан 
xалқының тұрмыстық жағдайын 
жақсартуға, адами капиталына 

арналған к�птеген мәселелерді 
іріктеп, әрқайсысына нақты 
тоқталып отыр»,– деді ол. 

Алматы облыстық ҚХА 
жанындағы жетекші журналистер 
мен сарапшылар клубының т�рағасы 
Атсалим Идигов пен облыстық 
ардагерлер ұйымының т�рағасы 
Ермек Келемсейіт, сондай-ақ елдегі 
саяси партиялардың т�рағалары с�з 
алып, Президент үндеуінің тиімді 
тұстарына тоқталды. 

���� �Ә����


Талдықорғанда Қазақстан Халқы ассамблеясының (ҚХА) 
облыстық бөлімі мен «Нұр Отан» партиясы Алматы облыстық 
филиалының ұйымдастыруымен «Қазақстан халқы Ассамблеясының 
жалпыреспубликалық бірыңғай күні» болып өтті. Басқосуда ел xалқының 
тұрмыстық жағдайын жақсартуға бағытталған Қазақстан Президенті 
Н.Назарбаевтың «Бес әлеуметтік бастамасы» атты үндеуі талқыланды.
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Шынында да, тіршілікте жаза 
баспауың үшін, кісіге қылдай қиянат 
жасамауың үшін әлдебір құдіреттің 
бақылап, бағып тұруы керек сияқты. 
�йтпесе, пенде шіркіннің пендешілігі 
таусылған ба?.. 

Облыс орталығында бейне бақылау 
камераларын қою 2007 жылдан 
бастау алады. Қалалық ішкі істер 
басқармасының жедел басқару орталығы 
бүгінгі таңда қылмысты, к%шелердегі 
ұрлық-қарлықты, әкімшілік құқық бұзу 
оқиғаларын жедел анықтау барысында 
жемісті еңбек етуде. Қазіргі күні 
жүзден астам бейне бақылау камерасы 
қондырылған. Талай қылмыстың 
беті ашылған, анықталған, кінәлілер 
жауапқа тартылған. Осы орталық 
жұмысын жолға қойғаннан кейін 
қылмыстың жедел, ізін суытпай ашылуы 
%се түскен. Алдағы уақытта к%пқабатты 
үйлердің ауласына да қойылмақшы. 

– Қала тұрғындарына айтар 
құлаққағысым да бар, – дейді 
К%кшетау қалалық ішкі істер 
басқармасының жедел басқару 
орталығының бастығы, полиция 
майоры Т%леген Бекеев, – 
жәбірленуші бірден уақыт %ткізбей 
тәртіп сақшыларына хабарласса, 
қылмысты жедел ашуға, кінәлі 
адамдарды ұстауға мүмкіндік туар 
еді. К%п ретте, жәбірленушілер 
арада біршама уақыт %ткен соң 
ғана хабарласып жатады. Бұл кезде 
қылмысты ашу қиын. 

Қазір орталық қаланың тыныс-
тіршілігін кірпік қақпай бақылап тұр. 
Болған оқиғамен бірге қылмыстың 
алдын алу барысында да септігі мол.

Орталықтағы мейрамханалардың 
алдында тұрған қымбат к%лікті 
түн жарымын еңсерген уақытта 
күдікті біреу айналсоқтап жүр екен. 
Бейнекамера әлгі адамды тура 
алақандағыдай айна-қатесіз к%рсетіп 
тұр. К%ліктің иесі болса айнала 
шиырлап жүріп, қолын к%легейлеп 
ішіне үңілмей, есігін тартып к%рмей, 
бірден от алдырмас па еді. Жоқ, мынау 
б%где адам. Бірден жедел топ жеткен. 
С%йтсе, шынында да, жаңағы күдікті 
адам қымбат к%ліктің есігін ашпақшы 
болып жатқан жерінде қолға түсті. 
Қырағылықтың арқасында ойына алған 
қылмыстық әрекеті жүзеге аспай қалды. 

Тағы бір мысал. Қыраулы қыс. 
Сақылдаған сары аяз. Түн ортасы. 
Велосипедке мінген әлдекім орталық 
к%шені қиып %тіп, жанама к%шеге 

түсіп барады. Күдікті ме? Күдікті. 
Сақылдаған сары аязда ақыл-есі 
бүтін адам велосипед теуіп жүрмейді 
ғой. Оның үстіне жаяу жүргіншінің 
жолы қасат қарға кептеліп тұр. Бейне 
бақылаудан к%рінген сәтте күдікті 
екендігі байқалған соң жедел топқа 
шұғыл хабар жеткізілген. Шынында 
да, әлгі адам к%пқабатты үйлердің 
дәлізінен әлгі велосипедті ұрлап әкетіп 
бара жатқандығы анықталды. 

Міне, осындай әншейінде ұсақ-
түйек болып саналатын, бірақ мал 
иесіне белгілі бір м%лшерде шығынын 
келтіретін к%ше қылмыстарының 
алдын алуды анықтау бағытында бейне 
бақылаудың тиімділігі зор. Сондай-
ақ тонау, қарақшылық, әкімшілік 
құқық бұзу фактілері де анықталуда. 
Басқасын былай қойғанда, жазды 
күндері әп-әдемі болып жайқалып, 
%сіп, к%з қуантып тұрған гүлзарды 
таптап, гүлді жұлып кететін 

қаскүнемдер де кездеседі. Олардың 
барлығы орталықтың бейне бақылау 
камерасына ілігеді. Іліккен соң 
анықтау, ұстау тақа қиын шаруа емес. 

– Қазір адамдардың к%п нәрсеге еті 
%ліп кеткен тәрізді, – дейді орталық 
басшысы Т%леген Сәлімжанұлы, 
– мысалы, к%здері к%ріп тұрған 
қылмыстық әрекеттерді жедел 
хабарлай қоймайды. Бұл шын мәнінде 
адамдардың адамгершілігін, кісілігін 
к%рсететін жай емес пе? 

Бір кезде облыс орталығындағы 
к%пқабатты үйлердің жанына қала 
тұрғындары амалсыз түнде қойып 
кететін к%ліктердің доңғалағын, 
аккумуляторын, магнитофонын 
тонау оқиғалары к%бейіп кеткен 
болатын. Қазір қолының қыспасы бар 
баукеспелер де т%белерінде камера 
тұрғандығын білгендіктен, сап тиылды. 

Орталық басшысының уәжіне 
қарағанда, қызметтің барлық қыр-
сырын ақтарып айтуға болмайды. �р 
істің %з құпиясы, жұмыс тәсілі бар. 
Анығы, нақтылап айтуға болатыны, 
к%ше қылмыстарының к%пшілігі 
осы орталықтың бейне бақылауы 
арқасында, қызметкерлердің %з 
істеріне жауапкершілікпен қарауының 
нәтижесінде ашылуда. Алдағы 
уақытта жаңа заманның үдерісіне сай 
техникалық мүмкіндік те молая түспек. 
Бүгінгі таңда орталық қана емес, 
шеттегі м%лтек аудандар да біршама 
қамтылып отыр. 

«Ет тәттілігін қойса, мен 
ұрлығымды қояр едім» депті баяғыда 
бір баукеспе. Сол айтқандай, кісінің 
мүлкіне к%зі қызығатын жаман әдеттен 
арылтудың бір жолы – т%бесінен т%ніп 
бақылау. Бақылаудың тиімділігі анық 
байқалады. Бірақ, басшының айтуына 
қарағанда, бұрнағы жылдармен 
салыстырып, таразы басына тартатын 
есеп жүргізілмейді екен.

Арыдағы ойды қаузай келе, бейне 
бақылау орнатудың %зі жоғарыда 
біз айтқан міндеттермен қатар, адам 
тәрбиелеуге ықпалы зор тетік-ау деп 
түйсіндік. Дәл осы кезде ауылдағы 
�лімжан ақсақалдың «т%беңде құдай 
к%ріп тұр ғой» дейтін жалғыз ауыз 
с%зі жадыңа оралады. Содан ұлағат 
ұғып, тәртіптің шеңберінен шықпаған 
қандай жақсы.

Аядай ғана ауылда сөзі уәлі жанның бірі – Әлімжан ақсақал Аядай ғана ауылда сөзі уәлі жанның бірі – Әлімжан ақсақал 
еді. Әлекеңнің жанында қымбат үш заты болды. Қылпылдаған еді. Әлекеңнің жанында қымбат үш заты болды. Қылпылдаған 
өткір балта, он екі табан тартатын ондық қолшалғы, солқылдақ өткір балта, он екі табан тартатын ондық қолшалғы, солқылдақ 
балапан қайыңмен сапталған, жалпақ, жеп-жеңіл күрегі. балапан қайыңмен сапталған, жалпақ, жеп-жеңіл күрегі. 
Басқаға қолы ашық болса да, әлгі үш затқа аса мұқият. Көзінің Басқаға қолы ашық болса да, әлгі үш затқа аса мұқият. Көзінің 
қарашығындай сақтайды. Шалғы мен күректің қажет кезі қарашығындай сақтайды. Шалғы мен күректің қажет кезі 
белгілі. Ал балтаға қысы-жазы тыныштық жоқ. Жаңғырықтың белгілі. Ал балтаға қысы-жазы тыныштық жоқ. Жаңғырықтың 
қасында жантайтып жатқызбайды. Көршілер балтаны сұраусыз қасында жантайтып жатқызбайды. Көршілер балтаны сұраусыз 
алып кетіп, отынын да бұтайды, соғымның сүйегін де шабады. алып кетіп, отынын да бұтайды, соғымның сүйегін де шабады. 
Ұстарадай қылпып тұрған балтаның жүзі майырылған сайын Ұстарадай қылпып тұрған балтаның жүзі майырылған сайын 
Әлімжан ақсақалдың шыбын жаны шырқырайды. Көңіліне Әлімжан ақсақалдың шыбын жаны шырқырайды. Көңіліне 
түскен қаяуды бір-ақ ауыз сөзбен қайырар еді. Ондайда түскен қаяуды бір-ақ ауыз сөзбен қайырар еді. Ондайда 
ұзынша селдір сақалын сипап тұрып, «төбеде құдай көріп ұзынша селдір сақалын сипап тұрып, «төбеде құдай көріп 
тұр ғой» дер еді. Алпыс үйлі ауылдың балалары Әлімжан тұр ғой» дер еді. Алпыс үйлі ауылдың балалары Әлімжан 
ақсақалдың осы бір жалғыз ауыз сөзінен ғибрат алатын. Кісіге, ақсақалдың осы бір жалғыз ауыз сөзінен ғибрат алатын. Кісіге, 
оның затына сұраусыз қол созуға болмайтындығын үйренді. оның затына сұраусыз қол созуға болмайтындығын үйренді. 
Өйткені кімнің болсын төбесінен құдай қарап тұр. Бәрін көріп Өйткені кімнің болсын төбесінен құдай қарап тұр. Бәрін көріп 
тұр, бақылап тұр. Жақсылығыңды да, жамандығыңды да!..тұр, бақылап тұр. Жақсылығыңды да, жамандығыңды да!..
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Жаңаның жақсылығы
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ТУ СЫРТЫҢДА ТУ СЫРТЫҢДА 
БЕЙНЕ БАҚЫЛАУ ТҰРБЕЙНЕ БАҚЫЛАУ ТҰР

Туған жерге қоныс аударған қандастарға 
«Нұрлык%штегі» үйлер түпкілікті 
емес, жалға берілген. Сондықтан оны 

алғандар ай сайын мемлекетке 6500 теңге 
т%леп тұруға тиіс. Бірақ осы күнге дейін 
5-6 отбасыдан басқасы к%к тиын да 
т%лемепті. Сондықтан қордаланған 
қарыз 10 миллион теңгеден асып кеткен.

�уел бастағы ниет түзу, пейіл оң еді. 
Солай бола тұра, қас пен к%здің арасында 
дерлік аса жылдам салынған тұрғын 

үйлерге үдере к%шіп келген ағайынның 
к%ңілі толмады. Жергілікті халық та сұқ 
саусақтарын шошайта к%рсетіп, таң-тамаша 
қалысты. Қаздың жұмыртқасындай бір-
бірінен аумайтын, әкетіп бара жатқан 
архитектуралық сымбат-кескіні шамалы 
үйлер пайда болды. Сыртқы ажарын айтасыз, 
іші де салақ келіншектің атүсті атқарған 
шаруасы іспетті. 

Арқаның қоңыр күзі күшіне дендеп 
енбей-ақ Нұрлык%штен шу шықты. 
Солтүстіктің үскірік аязына т%теп бере 
алмайтын жұқа қабырға к%каязданып, 
дымдана бастады. Есік-терезе ашылмай, 
ашылса, жабылмай әуреге салды. Асығыс 
салынған іргетас та опырыла жарылды. 
Тұтас қабырғалар шытынап, шаңырағы 
ортасына түсетін кейіпке енді. Осы бір қаржы 
үнемдеуден, анығын айтқанда, б%лінген 
қаржының адал жұмсалмауынан қаншама 
қиындық туды. Тұрғын үйлер салынбай 
жатып, күрделі ж%ндеуді қажет ететін 
жағдайға жетті. Бұл туралы «Жас қазақ» 
газеті жазған болатын. Сондықтан, екінші 
қайыра қаузай жазуды қажет етпедік. Бүгінгі 
айтпағымыз, соншалықты азаппен салынған 
Нұрлык%ш ауылындағы тұрғын үйлерді 
пайдаланушылардың ниеті. 

Нұрлык%штегі тұрғын үйлер ешкімге 
түпкілікті берілмеген. Жалға берілгенін 
айттық. Оны айтасыз, жеті мемлекеттен 
тасқын судай алапат екпінмен ата-бабасының 
кіндік қаны тамған, қасиетті топыраққа 
қоныс аударған дүйім к%пшіліктің қайсыбірі 
бірер ай тұрып к%рген соң, әлде жаңа 
қонысын жатсынды ма, әлде басқа да бір 
себебі бар ма, ат басын кейін бұрған. Жай 
кетпеген, %здеріне берілген мемлекеттің 

тұрғын үйін әлдекімдерге жалға беріп кетіпті. 
Қазір Нұрлык%ште шет жайлап шалғайда күн 
кешіп, туған топырағына оралған ағайынмен 
бірге жергілікті жердің халқы да тұрып жатыр. 
Оның қанша екенін дәл қазір ешкім білмейді. 

–К%п үй келісімшарт жасалмай 
пайдаланылуда. Мемлекеттің үйлері бола 
тұра, жал ақысын да т%лемей отыр. Ендігі 
амал – сот арқылы %ндіріп алу. Егер 

т%лемесе, баспаналарынан айырулары 
да мүмкін, – дейді К%кшетау қаласының 
тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 
б%лімінің басшысы Марат Жүнісов, – 
шынын айтқанда, мен бұл жұмысқа таяуда 
ғана тағайындалдым. Мына берекесіздіктің 
бастауы ертеректен жалғасып келеді. Енді 
алдағы уақытта Нұрлык%ш ауылындағы 
үйлерді түгел сүзгіден %ткізіп, тәртіпке 
келтіруіміз керек. 

Анық иесі болмаған соң Нұрлык%ш 
ауылындағы кейбір үйлерге қазір талас-
тартыс та басталған. Ақ-қарасын ешкім 
де ажырата алмайды. 

– Таласушылардың қайсысынікі 
ж%н, қайсысынікі теріс екенін дәл 
қазір айта алмаймын, – дейді Краснояр 
ауылдық округі әкімі Нұрлан Айсин, – 
оның түпкі себебі - осы тұрғын үйлерді 
тапсырған кезде құжаттары толық 
толтырылмаған. 

Осы арада таңданысыңызды жасыра 
алмас едіңіз! Бар болғаны 274 үй ғана. 
Тоғыз жыл %тті. Тоғыз жыл бойы шет-
шегіне жете алмайтын қандай б%ліс 
бұл? Қазір әкімдіктегілер де, тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылық б%лімі 
де бір-біріне сілтеп, алақан жайып, «мен 
кінәлі емеспін» деп ат-тонын ала қашып 

отыр. Бір-бірлеп, әрқайсысына апталап уақыт 
жұмсаса да, оң-терісін таразылайтын уақыт 
жетті емес пе? 

– Біз Bзбекстаннан к%шіп келгенбіз, – 
дейді Хауаз Мұхтар, – ол жақта жер еміп 
күн к%ріп едік. Бұл жердің жері жақсы, қара 
топырақты. Тек соған жағдай жасалмай отыр. 
Алғашқы келген бетте отын-к%міріміз қар 
астында жатты. Сақылдаған сары аязда су 
сіңді отынды жаға алмай қиналдық. Тіпті 
тауық бағатын мүмкіндік жоқ. Үй-жай салған 
соң, қосалқы құрылысын бірге салмас па 
еді. �йтпесе, «бұл болмасаң, күл бол» деп 
қоныстандыра салды. 

Ағайынның %кпесіне орай бір ауыз 
с%з айта кетелік. Осы бір уәжді к%ңіл 
таразысынан %ткергенбіз. К%птің пікіріне де 
құлақ түрдік. 

– Елге ел қосылып, ортамыз толып жатса, 
ең алдымен, біздің санымыз %сіп, салмағымыз 
артатыны даусыз, – дейді к%кшетаулық ел 
ағасы Рамазан Батырбаев, – ел тәуелсіздік 
алғалы осы облыс орталығында жергілікті 
ұлттың үлесі жиырма пайыздың т%ңірегінде 

ғана болды. Бұқпаның биігінен қарасаң, 
К%кшетау сап-сары болып тұратын. Қазір 
шалғайдағы жабылып жатқан ауылдардан 
к%шіп келгендері бар, шетелден туған 
топырағына оралған қандастарымыз бар, 
қазақтың саны к%п-к%рім %сіп қалды. Ол 
кезде облысты Альберт Рау басқарған. Талай-
талай уәде берілді. Келген ағайынды жұмысқа 
орналастыру мәселесі де қарастырылған. 

Краснояр ауылында жеміс-жидек цехы 
ашылады, соған орналастырамыз деген. Одан 
басқа да жұмыс орындары ашылу к%зделген. 
Бірақ сол к%дедей к%п уәде ішінара ғана 
орындалды. Ал енді үй салып берген соң 
қалған қажетті құрылысын %здері де салып 
алмай ма? Олар бізге масыл болу үшін келген 
жоқ. Туған жеріміз, ата-бабамның аруақты 
мекені деп келді. Осы К%кшетаудың %зінде 
жергілікті жұрттың да шекесі шылқып 
отырған жоқ. Қаладағы үй кезегінде мыңдаған 
адам тұр. Үй түгілі, жер телімін алуға ондаған 
жыл кезекте тұрады. Сол кезде күңкіл әңгіме 
де шыққан. «Алдымен %зімізді жарылқап 
алмаймыз ба» деп айтқандар да болды. Бірақ 
түсіністікпен қарадық, елге басу айттық. 
Сондықтан алыстан ат арытып жеткен 
ағайын жер телімін беріп, үйін салып берген 
соң, қалғанын %зі істеп алғаны ж%н емес пе? 
�йтпесе, міндетсіген сияқты болмай ма? 
Қазір біреуді біреу асырап-сақтай алмайды 
ғой», – деп уәжін айтты. 

Ақсақалдың пікіріне алып-қосарымыз 
жоқ. Шынында да, туған ел тәуелсіздік 

тәжін киген соң, тағдырдың тауынан асып 
келген талайлы жұрттың к%кірегінде елімді 
к%ркейтсем, жерімді к%ркейтсем дейтін 
абзал ниет болса дейсің-ау, шіркін! �йтпесе, 
маған ананы жасап бер, маған мынаны салып 
бер деген талап ж%нге келе қояр ма екен? 
Нұрлык%штің мәселесі шаш-етектен екендігі 
рас. Ең алдымен, осыншама қандастарымыз 
тұрып жатқан елді мекенде тоғыз жылдан 

бері білім ошағы салынған жоқ. Жас балалар 
5-6 шақырым жердегі Краснояр ауылындағы 
қазақ мектебіне қатынап оқиды. 

– Балаларымыздың құлақ-мұрны талай 
үсіген. Қаздың майын жағып келесі күні 
қайта жібереміз, – дейді Мұрат Тәжібай, – 
%зіміздің елді мекенде балалар бақшасын, 
білім ошағын, басқа да әлеуметтік-тұрмыстық 
жайларды салса жақсы болар еді.

Қазір Нұрлык%штің біраз үйі қаңырап, бос 
тұр. Bздері бауыр басқан шетелдеріне қайта 
кетіп, мемлекеттің үйлерін заңсыз жалға беріп 
отырғандарды есептесек, қаншама баспана 
тиімсіз пайдаланып жатқаны анықталар 
еді. Осы арада бір ұсыныс айта кетелік. 
�йтеуір, елге ел қосылсын деген ниетпен 
салынған тұрғын үйлер болғандықтан, 
мемлекет салып, қызығын елге-жерге жаны 
ашымайтын әлдекімдер к%ргенше, оңтүстік 
%ңірден келетіндерге берсе қайтер еді. Облыс 
орталығының іргесінде болғандықтан, 
жұмысқа орналастыру да анау айтқандай, 
қиындық тудыра қоймайтындығы белгілі. 
Қыр астында қашанда жұмысшыға 
жарымай отыратын «Алтынтау К%кшетау» 
серіктестігі бар. Сәл әріректе Доломитов 
кеніші орналасқан. Облыс орталығы да неше 
қилы мамандарға зәру. Егер осылай істесек, 
мемлекеттің қыруар қаржысын шығындап 
салған үйлер айдалада ақ отау, аузы-мұрны 
жоқ отау болып тұрмай, кәдеге жарап қалар 
еді. 
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Қайнайды қаның

Елім деп келіп еді, жерсінбеді ме, Елім деп келіп еді, жерсінбеді ме, 
әлде басқа себеп болды ма, Көкше әлде басқа себеп болды ма, Көкше 
жеріндегі ағайын елден көшіп жатыр. жеріндегі ағайын елден көшіп жатыр. 
«Нұрлы көшті» ұлы көшке балап, елге ел «Нұрлы көшті» ұлы көшке балап, елге ел 
қосылды деп шаттанып жүрміз. Көппен қосылды деп шаттанып жүрміз. Көппен 
бірге Көкшетау іргесіне 7 мемлекеттен бірге Көкшетау іргесіне 7 мемлекеттен 
274 отбасы көшіп келіп, шаңырақ тіккелі 274 отбасы көшіп келіп, шаңырақ тіккелі 
9 жыл уақыт өтіпті. Алайда, шағын 9 жыл уақыт өтіпті. Алайда, шағын 
ауыл сол бойы ұмыт қалған. Баспанаға ауыл сол бойы ұмыт қалған. Баспанаға 
таласқан екі отбасының айқай-шуы таласқан екі отбасының айқай-шуы 
шенеуніктерді ұйқыдан оятқандай шенеуніктерді ұйқыдан оятқандай 
болды. Өйткені елім деп еметайы үзіліп болды. Өйткені елім деп еметайы үзіліп 
келген кейбір қандастарымыз өздеріне келген кейбір қандастарымыз өздеріне 
көрсетілген құрметті «пайда көзіне» көрсетілген құрметті «пайда көзіне» 
айналдырып алыпты. Яғни мемлекеттен айналдырып алыпты. Яғни мемлекеттен 
берілген баспанасын бөгде біреулерге берілген баспанасын бөгде біреулерге 
жалға беріп, өздері келген жақтарына жалға беріп, өздері келген жақтарына 
қайта көшіп кеткен.қайта көшіп кеткен.

ЕЛІМ ДЕП ЕЛІМ ДЕП 
КЕЛІП ЕДІ...КЕЛІП ЕДІ...
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Кәрі солдат қатты қорланды. Керзі етігін сүйретіп 
кешкен ғұмырында тап осындай кепке ұшырап 
күйреген, кетілген кезі болмаған шығар...

Немересін күндегідей балабақшадан әкеле жатқан. 
Белі ұзын автобустың ішінен бұл екеуі белгілеп алған 
орын: алдыңғы қатардан санағанда – он екінші орындық. 
Орындықтың терезе тұсына немересі, қапталына #зі 
қонжияды. Жолаушы біткенді жолда қалдыруға қимайтын 
жомарт к#ліктің аузы-мұрнынан шыққан адамын ортасынан 
киіп-жарып, қарт пен сәби қашанда меншікті орындарынан 
табылатын. Иығына полковник шенінің үш жұлдызын 
қондырған к#нетоз шинельдің сұлбасы к#рінгенде-ақ 
жұрт ығысып, аяқ тартып, еңсе түзеп, #кпесіне жұтарға ауа 
жетпей тұрған кісі кептелістен жіңішке дәліз жасайтын да, 
жетектескен екеуді #ткізіп жіберуге асығатын. Бұл тәртіпке 
бәрі үйренген. Бүгінге дейін бір пенде бетке ұрып: «Шал 
болсаң, немере ертсең, қайтейік, енді бес-алты аялдамадан 
соң к#ліктің жүргіншілерден жүгі жеңілдей бастайды, 
сол кезде барып тізе бүгерсің меншікті мекеніңе» дегенді 
айтпапты. Немесе «Жолдас полковник-ау, жағдайды к#ріп 
тұрсыз ғой, ортамыз ит тұмсығы #тпейтін ну орман сияқты, 
он екінші орындық, тап осы тағыңыз емес шығар, мына 
бір жақын жерге жайғаса салыңызшы» демепті. *йткені 
он екінші орындық қаршадай бала мен қартты күтіп қай 
кезде де бос тұратын. Ілкіде, оның #зінде білмегендіктен 
бе, әлде бойына біткен шарананы байқаған к#птің жаны 
ашып, жағдайымды түсінер деді ме екен, әлгі орынға іші 
шеңбірек атқан жүкті әйелдің сылқ етіп отыра кеткені бар 
емес пе? Нақ сол кезде кәрі солдат та немересін жетелеп, 
нән қаланың басы мен аяғына 32-ші бағыт бойынша 
қатынайтын сарыала автобусқа сарт-сұрт басып кіріп 
келген-ді. Бір таңқаларлығы, жұрт әдеттегідей қозғалып, 
жол аша қоймаған. Сонда олар «бәлкім, полковник бүгін 
болашақ анаға құрмет к#рсетіп, джентльмендік мезірет 
жасайтын болар» деп ойлады ма екен... 0йтеуір, бір-біріне 
жалт-жалт қарасқан да, сыздай қалған. 0ншейінде қатулы 
қабағынан ығып тұратын жолаушылардың мінезінен 
күтпеген мерездік аңғарған ол бұйрық беріп үйренген әмірлі 
үнімен: «Встать!» деп ақырып жіберді. Шалдың шаңқ еткен 
ащы дауысы кәрі сүйек автобустың қалың әйнектеріне 
соғылып, кенеттен ауа шыңылтырланып тұтылды да, жарғақ 
құлақтардың саңылауын жарып #ткен. «Встать!» Жүкті 
әйелдің құрсағындағы құлыны да мына бұйрықтан зәре-құты 
қашып қорықса керек; шошына үріккенін байқатқандай 
анасының кіндік тұсына келіп, түйіліп қалды. Байқұс әйелдің 
енді болмағанда жұқа пальтосының түймелері бырт-бырт 
үзіліп түсерін маңайындағылардың бәрі к#рді. Бәрі аяды, 
бәрі үнсіз т#мен қарады. Бірақ, амал кем, солдат – құрметті 
адам. 0сіресе, А. қаласының тұрғындары әскери адамға бек 
құрметпен, жасыратыны жоқ, қорқыныш пен үрейден туған 
құрметпен қарайтын. Ал, кәрі солдат сол шексіз құрметке 
б#геусіз б#ленген есіл ердің #зі еді. К#рмейсіз бе, сондай 
қадірлі кісіні  иттің ғана баласының қорлап кеткенін.

Қарттың отбасында тілдесетін жалғыз адамы – немересі 
мен әулеттің бір мүшесі дерлік орны бар  жан иесі – тік құлақ 
т#рт к#з овчаркасы еді. Немересінің тілі шыққан, с#йлей 
біледі.  Атасының, әкесінің, анасының тілінде с#йлейді.

– Сен бүгін не жедің? – дейді атасы күнделікті сұрағын 
қайталап.

– Ботқа, – дейді немересі күнделікті жауабын қайталап.
– Атаң да ботқа жеп #скен, – дейді атасы, – солдат 

ботқасын.
– Содан кейін сен солдат болдың ба? – дейді немересі.
– Сен де солдат боласың, – дейді атасы.
– Мен солдат емес, банкир боламын.
– Мен сенің әскери шенді адам болғаныңды қалаймын.
– Мама айтқан, «шинель сасық» деп, менің шинель киіп 

жүргім келмейді.
– Ха-ха-ха-ха!
Қарт қарқылдай күлген жастың жүзіне кәрін т#гіп, 

адамның #ңменінен #тетін суық к#здерін қадаған. Бұндай 
қарастан кім-кімнің де жалыны қайтып, жасып сала 
беретін. Тіпті бүгежектеп кірерге тесік таппай кетуші еді. 
Мынау нағыз бетсіз, бейбақтың #зі екен. Қымсынған жоқ. 
Қымсынғаның не, күлкісін тия алмай шашалып: «Сасық 
шинель, сасық-сасық, ха-ха-ха-ха, сасық шинель», – дей 
берді.

– Ей, найсап! – деді бұл қалшылдап, – осы 
сасық шинельмен мен сенің бейбіт #міріңді қорғап, 
тыныштығыңды күзетіп келгенмін.

– Берекеңді қашырып, бейбіт #міріңді бесігінде 
тұншықтырып келгенмін де!

Автобустың іші гу ете түсті. Шалмен шарпысқан 
бозбаланың бозбастығын базбіреулер жақтырмай жазғырып, 
күстаналай ж#нелген.

– Заман не боп барады #зі?
– Айтпаңыз, бұзылды, бұзылды ғой заман!
– Мына сайрап тұрған сармаңқа үшін қайран полковник 

саналы ғұмырын сарп етті емес пе?
– Желкесін үзер ме еді #зінің?
– Осындай бұзақылар қазір қаламызда қаптап барады.
– Бұлар – вандалдар! Қаламыздағы әскери 

қолбасшылардың тас мүсіндеріне тас атып, қиратқалы жүр. 
Құрту керек к#здерін.

– Шіркін, солар, сайыпқыран қолбасшыларды айтамын, 
бір сәтке тіріліп келсе бар ма, осындай әумесерлердің к#зіне 
к#к шыбын үймелетіп, ит жеккенге айдар еді.

– Мен бұйырамын, – деді осы кезде полковник 
ышқынып, – вандалды, ұлы к#семдерімізді тұғырынан 
тайдырмаққа әрекет етіп жүрген күшікті, ұстаңдар, 
қайырыңдар қолын! *зім-ақ бұны әскери трибунал жасап, 
соттаймын да, сүйегін түрмеде шірітемін. Ұстаңдар, қане, 
жабылыңдар!

Кәрі солдаттың кәрі жыны қозып, еліре айқайлаған. Бірақ 
«вандалды» бас салуға ыңғайланған бірлі-жарым белсендінің 
әрекетін қайдан тап болғаны белгісіз бір дүлей күш тыйып 
тастады. Полковник сонда білді: бұның намысын жыртып 
әлгінде бұрқ-бұрқ с#йлегендер аз, тым аз екен. Олардың 
бұлқынып, бұлқан-талқан болғанын автобус толы к#п бұтына 
да қыстырмай бұған т#не қапты. Шал ішінен қатты тіксінді: 
мыналар қайтеді-ей! Тапап, т#пеп #те ме, не істейді? Бұны 
бит сыққан құрлы к#рмей сарыала автобустың қабырғасына 
жапсыра салатын сыңайда ғой... Қой, құрсын, аялдамаға да 
жетіпті, енді дымыңды шығармай түсіп қалған ж#н. 0ттең, 
наган... наганды ала шыққанда қайтер еді үйден? Наганды 
к#ргенде кеудесіне нан піскеннің талайы талып жығылушы 
еді. Мыналарды да с#йтіп бір қорқытып қою керек-ау...

Кәрі солдат автобус толы жүргіншіге сұр шинелінің 
сыртын беріп, немересін қолынан қыса жетектеген қалпы 
үйреншікті аялдамадан түскен бетте к#рді: жаңағы неме 
жыртақтап бір топ үрпекбастың арасында кетіп барады екен.

– 0й, малғұн! – деді полковник әскери адамдарда 
қалыптасқан бұйрық райлы үнімен зілдене жекіп. – Мұнда кел!

Бозбала екі айтқызбады, к#зі жайнап жетіп келді.
– Бері жақында!
Бозбала тағы да екі айтқызбады. Осы кезде кәрі солдаттың 

сабаудай саусақтары жас жігіттің жағасын сығымдай 
саумалап,  қауып түскен. Бойындағы бар қайраты жиылып 
кеп кәрі шеңгелге шапса керек, шал қалш-қалш етіп 
боз#кпе жасты бағана #зі кекетіп күлген «сасық шинельдің» 
омырауына басып, тұншықтыруға ыңғайланған. Міне, 
осылай, енді және 5-10 минут сығымдай қысса, үйреншікті 

қолға іліккен пенденің тынысы 
тарылып тыпырлаған күйі есінен 
танып қалуы, тіпті тіл тартпай 
кетуі мүмкін. Мойынды бойлап 
ағатын тамырлардан қан тасқаны 
бір сәтке тыйылып, алқымның 
тынысы #шкен кезде адам 
адамның қолында тұрып-ақ 
буынып #лгендей болады. Бұндай 
тәсілге т#селген кәрі солдаттың 
құмардан шығуға құлқыны 
біржола ауса керек, шеңгеліне 
іліккен сорлының #кпе тұсынан 
аямай екі-үш соққыны сіңіріп те үлгерген. Қырым ет бітпеген 
тас сүйек шекесін қайқайта тастап, бозбаланың қабағына 
к#міп-к#міп те жіберді. Терісі қара қайыстай қатқан тас шеке 
тастың #зін тас-талқан етердей еді: бозбаланың қабағынан 
сыртқа лып етіп қан тепті. Қан, о, пәле, қан! Шіркін, қан! 
Кәрі солдат қан к#рмегелі қашан?..

Осы кезде бұның саусақтарына ғана ілініп тұрған 
сілімтіктің: «Болған шығарсың?..» деп сыбырлағаны. Солдат 
басымен бұрын-соңды бұндайды естімепті. «Не дейсің?» 
деп құлағын оның аузына тосуға шақ қалған. «Болған 
шығарсың?..» Сыбыр қайта естілді. Сыбыр қайта естілді де, 
полковниктің жағаға жармасқан қолын сыртынан бұрап 
әкеткен әлеуетті күш кәрі т#беттің белін үзген арланның 
екпінімен сақ еткізіп жерге алып ұрды. «Жарты жамбас 
әдісімен үйіріп әкеліп жерге соғуды мына пәле қайдан 
үйренген?» Полковник қас-қағым сәтте осыны ойлап үлгерді 
ме, жоқ па, бірақ «Тұр орныңнан!» деген қаһарлы дауыстан 
қалтырай түрегелді. Тәлтіректеп тұрған беті сол еді, бұтының 
ашасынан оңбағанның дәлдеп тұрып тепкені-ай! Ашадан 

ала тепкенде адамның қуығы жарылып, бүйрегі түсіп кете 
жаздайтынын полковник сонда ғана білген. Сонда ғана алғаш 
рет сұмдық қорланған...

***
Айбарлы Алатаудың б#ктеріндегі сай-саладан сылқып 

есетін саумал желді нән қалаға жеткізбей сарқып алып, 
сап түзеген салтанатты сарайлар тұр. Салтанатты сарайлар 
мекенін қаланың қара жатақ тұрғындары «Ғажайыптар 
алаңы» атап кеткен. «Ғажайыптар алаңындағы» сарайлар 
сән мен сымбат жарыстырып қана емес, екі аяқты пенде 
баласын менсінбеудің мәресіне мойын созғандай бір-
бірінен асып түсіп, Алатаумен бой теңестіруге бет алған. 
Сол «Ғажайыптар алаңындағы» ғажайып сарайдың бірі 
жас мырза Марат Баратовичтікі деседі білетіндер. Марат 
Баратовичтің қандай кәсіппен шұғылданатыны беймәлім. 
Оның үстіне «Ғажайыптар алаңындағы» жұрт қоңсы-қолаң 
ретінде араласуға құлықсыз болғандықтан да ешкім ешкімнің 
есігін ашып, табалдырығынан аттауға талап қылып к#рмепті. 
Сыртынан нұсқап, құпия қызмет орындарына  ұстатып 
жіберетін жансыздар секілді бірінен бірі қашып жүрген бір 
қызық қауым «Ғажайыптар алаңында» #мір сүруде. 0йтсе 
де, олар полковникті жақсы білетін. Полковниктің зейнет 
жасына шыққанын да, Марат мырзаның әкесі екенін де, 
қарттың осы күндегі бар қызметі немересін балабақшаға 
апарып, әкелумен шектелетінін де, оны айтасыз, ауданы 
ат шаптырым сарайдың елеусіздеу бір б#лмесінде т#рт 
к#з овчаркасымен бірге тұратынын да әбден біліп алған. 
Кешқұрым, «Ғажайыптар алаңындағы» гүлзар бақты 
қыдырыстап, хауыздардан атқалақтаған су бұрқақтарға 
қарап отырып, жұлын-жүйкелерін тарқатып тыныс табатын 
жеңгейлер кәрі солдаттың ұлы мен келінінен әлгі бір қызметті 
– немересін бақшаға апарып, әкелуді жалынып жүріп сұрап 
алғанын да әредік с#з етісіп қоятын. «Ах, полковник кезінде 
қандай болды екен, – десетін жеңгейлер тоқ мықындарына 
қолдарын таянып тұрып, – қартайғанда сымбаты мынандай: 
иықтары тіп-тік, түп-түзу, жауырыны жарты к#ш, жас 
кезінде, сайтан алғыр, қыз-қырқынға қырғидай тиген 
шығар? Жазғанның, бірақ қазіргі халі кісі аярлық. Кәріп 
қой, нағыз кәріп жан». Аяқтарын сәнмен тастап, б#кселерін 
бұлтың ойнатып, бұрала басқансып тәлімсіген қатын-
қалаштың ортасын қақ жарып, немересін жетелеп бара 
жататын полковник болса #зін ешқашан қор санап, кәріптік 
күй кештім деп ойламайды. Ол – солдат. Ал солдат қандай 
жағдайға болсын, т#зімділік танытуы керек. Былайынша, 
т#зе алмастай шетін жайт полковниктің бүгінгі тұрмысында 
жоққа тән. Иә, т#рт к#з овчаркамен терезесі тұмшаланған 
алак#леңке б#лмеде бірге тұрады. Б#лмеге иттің, сосын бұның 
керзі етігінің, кенеп шұлғауының, қайыс белбеуінің иісі 
сіңіп-ақ қалған. Соның #зі ғажап. «Ғажайыптар алаңындағы» 
полковник үшін ең ғажап дүние – осы. Тәйір-ай, #мірін 
казармада #ткізген адамға солдат етігінің қонышынан 
қолқаны қауып шығатын қолаңсаны жұтпай жатып ұйықтау, 
қолаңсаны жұтпай жатып ояну – азаптың азабы емес пе? 
Міне, сол нағыз қорлық.  Хауыз жағалаған қатындар не 
білсін? Оларға сүйреңдесуге с#з табылса, жетеді.

– Марат Баратович, – десетін олар, – үйіне жақсы-
жайсаңдарды шақырып, мейман қылғанда байғұс 
полковникті желкелеп сыртқа шығарып жібереді екен.

– О, несі-ай? – дейді сонда бір қатын жанынан үркіп 
шошынғандай қалтырап.

– Несі дерің бар ма? 0скери тәртіп пен әскер 
#мірінен басқа айтары  кем шалды әкем деп бек құрметті 
меймандарына таныстыруға намыстанатын болса керек 
мырзамыз!

– Марат Баратовичтің айналасы мәлім ғой: тәртіпсіздер 
#ңкей. Тәртіпсіздер тәртіп турасындағы әңгімені не қылсын?

Қатындардың қайқы еріндерін түріп с#йлеген с#здерін 
қаға берісте құлағы шалып қалатын полковник сонда оларға 
іштей жауап қайырып күңкілдейтін: «Кісі аяғы басылғанша 
сыртта серуен құрып жүре тұру полковникті құр аттай қылмай 
ма? 0сіресе, қыстың күні, сақылдаған сары аязда солдат 
солдат шинелінің буына к#міліп далада тұруы керек!»

– Марат Баратович үйінде үйелменімен бірге асқа қол 
жайғанда әкесін дастархан басына келтірмейтін к#рінеді.

Ондай сыпсың с#зге де полковниктің жауабы әзір: 
«0скери адамның азаматтық қоғам мүшелерімен бейбіт қатар 
тізе бүгіп, тамақтануға уақыты сәйкеспейді. Солдат таң қылаң 
бере солдат ботқасына қасық батырса, жетіп жатыр. Одан 
кейінгісі әскери нұсқаулықтың қатаң тәртібіне бағынуы тиіс».

Полковник немересін жетелеп, босағадан аттаған бетте 
еңкейетін де, еппен етігін шешетін. Бұл жолы да әдеттегідей 
қонышына қолын сұға бергенде к#зінің сүрініп кеткені: соноу 
т#р б#лмеде келіні ақ балтырларын жарқырата қайшылап, 
ойнақтап тұр екен. Тайқарадай т#рт к#з ит жатақжайынан 

сумаң етіп шықты да, тіміскіленіп барып иіскелеп, 
сілемейлей бастады: ақ балтырларды. Сосын ынсапсыз неме 
тұмсығын шалт к#теріп, мақпал мықынды әнтек қана жауып, 
үлбірген жұқа шыт к#йлекті емін-еркін түрді де, ең бір ұятты 
тұсқа, ең бір нәзік нүктеге жайындай тілін жапсырып жалап-
жалап жіберді.

– Дозор, ко мне!
Иттің атын атап шақыруын шақырғанымен, шал қатты 

қысылды: әскери адамға қырағылық қажет-ақ. Алайда ол 
к#ргенін к#рмегенге балап, к#зжұмбайлықтан танбауы 
керек қой.

II

«Ай, итім-ай, итім-ай, «ит» десе «итсің» ғой!». Кәрі солдат 
итіне иесі болып тұңғыш рет «итсің» деді. Содан соң «Ай, 
ит-ай, иттің ғана баласы-ай!» деп күңіренген. Бағанағы оқиға 
ойына оралған-ды. Ашасынан алып, қуығын дәл к#здеп 
тепкенімен қоймай, полковникке «Тұр!» деп бұйырды ғой. 
Тұрғызып қойып: «Немереңмен қазақша с#йлесе алмасаң, 
несіне атасың?» деп кетті. Енді бақса, сүйегіне таяқ, жанына 
с#з батыпты. Таяқ пен с#зді полковник #згеге ғана жұмсап 
үйренген кісі еді. Сол таяқ, сол с#з күндердің бір күні #з 
қасынан табылар деп, табылып қана қоймай, бұрынғы 
бұлдыр күндерді есіне салып, табалар деп ойлады ма екен 
десеңізші...

Кенет шалдың к#зіне қабырғадағы кілемшеге қадалған 
с#лкебайлар ілінген. Ордендер, медальдар, значоктар. 
0рқайсысы «менмұндалап» жымың-жымың еткендей болды 
да, кәрі солдат есін жиып, еңсесін тіктеді. «Мен, – деді 
содан соң ол іштей күбірлеп, – Отаныма адал қызмет еттім. 
0скери бұйрықты қалтқысыз орындадым. Жаулардың 
жанын жаһаннамға аттандырдым. Мен – аңыз адаммын! 
Мен жайында заманында анау сарғайған газет беттерінде не 
айтылмады, не жазылмады?!».

Осыларды іштей күбірлеп жалқы сәтте-ақ жадырап 
сала берген жетім шал айқара беті қанкүрең тартқан 
газеттің бірін қолына алды. «Бұнда не бар екен? 0-ә, Ауған 
соғысынан оралған аға лейтенант». Полковник қолына 
тиген газеттің бетіндегі очерктің әр әрпін үтір, нүктесіне 
дейін жатқа соғатын. *йткені очерктегі оқиғаны жалбақ 
шаш журналистке баяндап берген #зі емес пе еді. 0уелде 
әскери адамдар ұстанатын құпиялылық пен қатаңдықты 
сақтағансып, жалбақ шашты жалбаңдатып ізіне ерткен де 
қойған. Анау да бір қияли нақұрыс екен. Бұл уақытының 
жоқтығын, ауыз екі тараған ерлігін ешкімге жария еткісі 
келмейтіндігін, жасағаны ерен ерлік емес, Отан тапсырмасын 
орындау барысындағы жауынгердің жай әншейінгі әрекетіне 
жататындығын аңғартып, сұхбаттан басын ала қашқан 
сайын тақымдап қоймады. Тақымдап қоймаған соң амалсыз 
келіскен сыңай танытқан да, Қандағардағы қанды оқиғаны 
баяндап берген.

Полковник очерктің ортан беліне к#з жүгіртті. Азат жол 
«Аға лейтенант ауыр жараланып, түпсіз терең шатқалда 
қалды» деп басталатын.
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Күні бүгінге дейін сан қайтара оқылған очерк дәл осы 
тұсқа келгенде полковниктің ойына қайдағы-жайдағыны 
салып, есіне алғысы келмейтін құпия бір сұмдықты 
жадында жаңғыртқан-ды... 0рине, очерк мінсіз жазылған. 

Бұл жазбадан қандай да бір қисынсыз әңгімені аңғару 
ақылға сыймайды. Міне, қараңыз: жарасын таңып, есін 
жиған жауынгер бас бағып жүріп, не бір қиын асулардан 
#тіп, ротаны іздеп табады. Қиян-кескі соғысқа қайта 
кіріседі. Душмандардан есе қайырады. Сондай сұрапыл 
күндердің бірінде қасындағы қарулас достарының бәрінен  
айырылып, ротада жалғыз #зі тірі қалады. Тірі қалған ол 
табандаса атысқан моджахедтерді тегіс жусатып салады да, 
қаһармандық ерлік жасап, Отанына оралады. Иә, очерк 
осылай аяқталатын. Ескі таныс, жалбыр шаш журналистің 
жазғанын соңына дейін мәнсіз шолып шыққан кәрі 
солдат одан да зор мәнсіздіктің шетсіз-шексіз шегінде 
ұшып #лгендей кепке ұшырағанын сезініп, кенет түршігіп 
кеткен. Апыр-ау, бұ қайткені?.. Ел к#зіндегі бейнесі кісі 
қызығарлықтай емес пе еді? Қылшылдаған жап-жас аға 
лейтенанттың Ауған соғысындағы ерлігін орталықтағы 
газеттерден бастап бәрі жарыса жазды. Ел аузында аңыз 
тарады. Ақындар жыр арнады. Бұның қабағын сәл түйіп 
түскен суреті мәртебелі жиындардың т#рінде тұрды. Аспан 
астын толтырып уралаған ұранды салтанаттарда бұл сымдай 
тартылып шеру бастап жүрді. 0скери шені де #сіп, жаралы 
иығына қонған жұлдыздардың шоғыры к#бейіп, ірілене түсті. 
Полковник дәрежесіне к#терілді. Дегенде...ендігісі не хал? 
Кәрі жадынан #шпей қалған жайттың қайта жаңғырғаны 
қайткені? Шалдың ішінде біреу «шыныңды айт!» деп 
шыңғырғандай болды. «Берекеңді қашырып, бейбіт #міріңді 
бесігінде тұншықтырып келгенмін де!».

Полковник ш#келеп отырған орнынан қалт-құлт етіп 
тұрды да, кереуетіне жантайған. К#здері тарс жұмулы. 
Жұмулы к#здердің ұяшығында қап-қара түнек пайда болды 
да, қартты үйіріп ала ж#нелді.

III
...К#зін ашқанда, барқыт шұғыла жапқан аспан зеңгірінен 

жұлдыздар жамырап қоя берген-ді. Сонда оның #зіне 
#зі шошына қойған алғашқы сауалы: «қайда жатырмын» 
болды. «Қайда жатырмын?», «Достарым қайда?». Ептеп 
қимылдауға әрекет етпекке талпынған еді, жүрегі суылдап 
табанынан бір-ақ шықты. Қол-аяғы құндақтала байланыпты. 
Қыл арқан #не бойын әбжыландай орап, буып барады. 
Жауынгер жау қолына түскенін қапысыз ұқты. Жау қолында 
жатқанын білдіріп жақыннан түсініксіз дауыстар да естілген. 
Душмандар! Қайсыбір с#здері таныс та сияқты. Бірақ 
дабырласа ж#нелгенде тілдерін айырып ұғу мүмкін емес. 
«Аллаху акбар!» деп алқымнан жалаңдаған #ткір селебемен 
есіп жібереді дегенді еститін. Бұны да с#йтетін шығар. Лақша 
бауыздай салатын болды жауыздар. Қалай ғана қапыда қалды 
екен. Сол жақ иығын ып-ыстық от шым еткізген секундта 
қара жер тік к#теріліп кеп маңдайына сарт ете қалған сияқты 
еді, содан кейінгісі бұлыңғыр. Сірә, естен тана құласа керек. 
Жауынгер тағы да талықсып кеткен. Оянғанда қасында қаба 
сақал бір қарт отырды. «Мұсылмансың ба?» деді ол. «Не 
дейді? Не деді мынау?», «Қазақша сұрап отыр ғой?».

– Қазақпын, – деді бұл әбден ісіп-кеуіп аузынан ақтарыла 
жаздаған тілін әрең икемге келтіріп.

– *зім де білгем, қарағым.
– Мен қайда жатырмын?
– Тозақта. Жер бетіндегі тозақта жатырсың, жарығым.
Бұл енді байқады, қарттың күн ыстаған нұрлы жүзін жас 

жуып, сақалына саулай құйылып тұр екен.
– Ныспың кім?
– Не дейсіз?
– Атың кім деймін сенің?
– Барат.
– Барат емес, Барақ шығар. Барақ деген батыр сұлтан 

болған қазақта.
– Жоқ, Барат.
– 0-ә, мейлі. Ал, Барақ батыр, есіңді жый. Мен сенің 

мұсылман баласы екеніңді біліп, әскер басыдан жаныңа сауға 
сұрап алғанмын. Енді сен менің мырзақамақ тұтқынымсың. 
Қасыңдағы кәпірлерді кеше түнде-ақ ана дүниеге аттандырып 
қоя бергенбіз.

– Мені қайтпексіңдер?
– Оны тәлейіңнен к#ресің. 0зірге жаның – олжа. Қане, 

түрегел.
Ұлы денесін әбжыландай буған қыл шылбырдың қиылып, 

қолы ғана артқа қайырылып байланғанын ол жаңа білді. 
Белгісіз жарылқаушысы «Барақ батыр», «Барақ батыр» деп 
жүріп бұның жаралы иығына киіз күйдіріп басты, жарасын 
таңды. «Ештеңе етпейді, оқ бұғанаңа тимей, қалың еттен 
#тіп кетіпті, к#ретін жарығың бар екен» деп #бектей жүріп 
жетелей ж#нелді.

Бірі артта, бірі алда, елбесіп-селбесіп, кеш қарая бұлар 
бір таудың қуысына келіп кірген. Таудың ауыз қуысы тар 

 КӘРІ 
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к	рінгенімен ар жағы алақандай жазық екен. Сол жазыққа 
жаппа қостар мен кәдімгі қоңырқай киіз үйлер тігіле 
қалыпты. �р-әр жерде қазан асылып, жер ошақтардың 
маңында жаулықтары ағараңдап әйелдер жүр. Желілерде 
құлындар кісінеп, биешілер соңғы сауынға аяқтарын жебей 
басып барады. Сонау беткейден шоқтай үйіріліп, қой-ешкісі 
аралас ақтылы отар түсіп келеді. Шыбықтарды ат қып мініп 
шұрқыраған бала дауыстары к	геннен босап, жамырай 	рген 
қозы-лақтың у-шуына қосылып, 	зінше мәре-сәре. «Мен 	зі 
қайда келдім? – деп күбірледі совет солдаты. – Мынау менің 
туған ауылымнан аумайды ғой?».

– Кәпірлердің оғы т	бемізде найзағайдай ойнап тұрса 
да, сән-салтанатымызды бұза алмаймыз, – деді тұтқынды 
шеткері үйге әкеліп кіргізген қарт жүзіне зорлана шырай 
шақырып. – Аз-кем шаққа Алла тыныштығын берсе болды, 
осылай ата-қонысымыздағы бәз-баяғы тірлігімізбен қайта 
табысамыз. Кәне, Барақ батыр, т	рлет.

– Қазақ байлап-матап ауылына қонақ әкелмейтін еді, – 
деді содан соң. –  Салттан жаңылдық, айып етпе.

Қарт иек қағып еді, киіз үйден суырылып бір жігіт шыға 
келді де, шиелеп байланған қыл шылбырдан Бараттың қолын 
босатты.

– Ал, т	рле, батыр!
Күн батып, к	з байлана тұтқын түскен үй қапсағай бойлы, 

балуан жоталы, жанарларынан жасын атқан жас жігіттер мен 
егде кісілерге толып кетті. Бәрі бұған ішіп-жеп қарайды. Бәрі 
– қазақ, айдаладағы ауған жеріндегі қазақтар. Бұлар қандай 
қазақтар? Қазақ деген осылай к	шіп-қонып, қиыр жайлап, 
шет қонып жүре бере ме? �лде ғайыптан тайып, құс қанатын 
талдырар дүниенің алыс түкпірінен осында салып ұрып жетіп 
келген бе? Бәлкім, бұл елес шығар? Қиял-ғажайыпқа бергісіз 
түс пе екен к	ріп отырғаны?.. Жүздері қандай таныс... Анау 
шоқша сақалдар мен қылыш мұрттарды шимай-шатпақ 
шекаралардың ар жағында қалған ауылынан к	ріп 	скен еді 
ғой. Солдаттың жан-жүйесі босап, үнсіз егілді. Жақынына 
сүйенген, жақынын жан тартқан, жақынынан мейірім 
күткен пенденің басындағы хал Баратты да бауырына басып 
Қандағардан Қарағашқа алып ұшқан. Қарағаш – солдаттың 
кіндік кескен жері. Енді қайтып ол жерді к	ре ме, жоқ па? 
Бәлкім, Барат батырдың қалған 	мірі мынау түр-түсі таныс 
болғанымен, тірлігі б	тен ортада 	тер ме екен? Кім білсін, 
жан алқымға тірелгенде бұл да Аллаға салауат айтып, сәждеге 
бас қойып, бұрынғысының бәріне қол бұлғап кете барар?.. 
Иә, естіген, душмандар тұтқындарын сүндетке отырғызып, 
дінсізден ақк	з діндар жасап алады деп. Бараттың да барар 
жері сол болмасын...

– Кәм	нессің бе?
– Иә, коммунистпін!
– Пәруардигер, қайда қашсақ та, алдымыздан к	ктеп 

кәм	нестер шыға берді-ау?..
Бағанадан үнсіз жиынның к	бесі с	гіліп, әр тұстан мырс-

мырс күлкі естілді.
– Біз, – деді совет солдатының жанына сауға сұрап алған 

қарт к	мейінен күмбір-күмбір үн т	гіп, – кәм	нестерден 
қашып, жұмыр жердің бетінде тентіреп жүрген жұртпыз. 
Құлақ сап тыңдағын, жайымызды айтайық. Жер жәннәты 
Жетісудың т	рі - Шұбарағаш, Ойжайлау, т	мені Қарағаш 
пен Қарғалы дейтін 	лкені ен жайлаған ел едік. Жайымызға 
тыныш жатқан момын ғана қауым ек. Замананың қара 
дауылы тұрды да, мүкәммал-мүлкімізді қызыл шұнақ 
кедейлерді құтыртқан қызылдар тартып алды. Тартып алып, 
табанына салып құл қылса да құлдық дер едік, итжеккенге 
айдаймыз деп есірді. 6ткенде – сонысы 	тті. Ау, Құдайға 
қылғанымыз болмаса, адамға қылған қиянаты кем әулет 
едік қой. С	йткенде аузын арандай ашқан аштықтың 
әбілеттей басып, әлекедей жаланып жетіп келмесі бар ма? 
Алтай қыстан ақ с	ңке болып шықтық. Ағайын-туманың 
жартысын аштық жалмады. К	к 	зек шаққа тұяқ іліне 
жарықтық Хакім, әкемді айтамын, «арғы бетке ауайық» деп 
кеңес қылды. Хакімнің аузына қараған жамағатта басқа с	з 
болсын ба, «аусақ ауалық, к	шсек к	шелік» десті. К	штік. 
Сәбет кәм	нестерімен қаша соғысып шекара бұздық та, 
Іленің бойында емінген елімізді таптық. Аз ғана уақыт 
дәурен сүрдік. Аузымыз аққа, тақымымыз атқа толып, ес 
жия бергенімізде Үш аймақ бүлінді. Қытайдың Жанқайшы 
дейтін қоңтайшысымен соғыстық. Артынан жылмиып қытай 
кәм	нестері жетті. Кәм	нестердің қасында Жанқайшы жат 
ішіндегі жақынымдай екен, к	ресіні кәм	нестерден к	рдік. 
Бірімізді бірімізге айдап салды, асты, атты, шапты. К	зімізден 
тізіп, к	гендеген қойдай қылып темір торға тоғытты. Небір 
арда туған асыл азамат абақтыда шіріді. «Сәбетте де кәм	нес, 
қытайда да кәм	нес, кәм	нессіз жер бар шығар мынау жұмыр 
жердің бетінде? Кетелік, бұл қарғыс атқыр кәм	нестердің 
к	зінен таса мекен тауып, қарамызды батырайық» деп бір 
күні Хакім тағы да кеңес қылды. Хакімнің с	зіне қарсылық 
танытқандар қалды, қоштағандар біздің к	шке ілесті. Тағы да 
түн жамылып түлей түзге тарта ж	нелдік. Соңымыздан қытай 
шеріктері түсіп берген. Олармен де сәбет кәм	нестерімен қаша 
соғысқандай соғысып, Такламакан ш	лін кесіп, Кәшімірге 
ат басын тіредік. Кәшімір кәм	нессіз к	рінгенімен оған тұяқ 
іліндірер тұстағы Гималай асулары 	лім себілген 	ңір екен, ыс 
тиіп шиеттей бала-шағамыз, кәрі-құртаңымыз баудай түсті. «Ыс» 
деген – сен ойлағандай түтін, иә, шала, күйік емес, бойы бұлттан 
биік таулардың басындағы қысымы күшті ауа. Ажалды ауа. 
Хакімнің ажалы ыстан болды. К	штің бұйдасы менің қолыма 
тиген. Он екі ата байұлы, алты ата әлім мен жеті рудың бағылан 
ұлдары Ауған, Иран, Ғирақ жұртын, кең пұшпақ керей туысым 
Пәкстан, Түркиені игеріп, қоныс тауыпты дегенді құлағым 
шалатын. Құлағым шалған с	зге құрық тастай жүріп, ел-елден 
хабар алдым. Ауғанда, 	збек, тат бауырлардың к	птігін және 
біліп, әрі тағдыр айдап келген соң осында к	шті тоқтатып едім, 
міне, к	рмейсің бе, топ етіп тозақтың үстінен түсіппін. �уелде 
бұл ел бұлғақсыз ел еді. Хан әулеті бізді жаман қарсы алған жоқ. 
Қызымызды алып, қыз беріп құдандаласып, құт қойнауына 
енгендей болғанбыз. Соның 	зін к	п к	ріп, кәм	несім, сен 
келдің де лаң салдың. Барар жер, басар тау қалдырмадыңдар 
ғой, Құдай қарғағырлар! Ізімізге 	кшелей түсіп, індете іздеп, 
індет боп тиердей не қылдық біз сендерге со құрлы?.. Ал, с	йле? 
Кімсің? Кімсің сен? Не қылып жүрсің бұнда? �лде сен де біздей 
сорлы, бейбақсың ба? Кім жұмсады сені? Жұмсалдың ғой 
сен?!. Басыңда еркің жоқ, ерге берер сертің жоқ міскіннің бірі 
боларсың кім болсаң да? С	йле!

Қарт қоңыр үйдегі қоңырқай жұрттың қилы тағдырын 
қисыны қиын замананың ішінен ақтарып алып шықты да, 
с	зінің соңын сұрақпен бітіріп, бұның жүзіне тіке қараған. 
К	зінің қарашығында қасіреттің к	леңкесі мен қайраттың 
оты кезек алмасқан қартты сол кезде тұтқын да тани кетті. 
«Иә, бұл сол. Солар!», «Қарағаштағы алғашқы большевик 
Есерді, Бараттың атасы Есер коммунисті оққа байлап, 
тайып тұрған жендеттер осылар». «Шалдың «Хакім» дегені 
кәдімгі «Хакім банды» ғой», «Мынау соның ұлы екен ғой!», 
«Кездескен жерімізді қарашы?».

– Сыр бойының тумасымын, – дей салды Барат, – совет 
солдатымын. Ал солдат тек бұйрықты орындайды. Мен – 
бұйрықтың тұтқынымын.

– Тура айтасың. Сен – тұтқынсың. Бұйдасыз тұтқынсың, 
бұйрықтың құлысың. Біз – босқынбыз. Азаттық аңсаған 
босқынбыз. Сыр бойының тумасымын дейсің-ау. Бірақ 
сенің түріңді осы отырған бәріміз әлдекімге ұқсатқандаймыз. 
К	ргендейміз бір жерден. �й, әйтсе де, қарға тамырлы қазақ 

қанына тартып туа береді ғой. Иегіңе сақал жапсырып, 
танауыңның астынан таңқитып мұрт қойсаң, бірер күнде сен 
шырақ мына бізден айырғысыз жанға айналарсың. – Қарт 
езу тартты. – Мен Салқара деген ағаң боламын. Бір заманда 
Салқара мырза едім, енді Салық жүзбасы атанып, кәпірлерге 
қарсы жіхадта жүрмін. Қазақ қонағын тергемейді, ж	н 
сұрайды. Ж	н сұраған түріміз осы болды, айыпқа бұйырма. 
Қазір ас келеді, қолыңды шай, тізеңді бүгіп шошаймай, 
малдасыңды құрып, кең отыр. –  Салық жүзбасы алақанын 
жайып еді, үйге буы бұрқыраған астаулар кіре бастады.

Ертеңінде Барат даурыққан дауыстардан оянып кетті. 
Кешегі мамыражай ауыл іші ала топаң шаңға б	гіп, ат 
тұяғының дүбіріне к	міліпті. Тұтқын түрілген жабудан 
анық к	рді: душмандар! Ойнақтаған ақалтеке аттардың 
белінен түспей қамшы үйіріп, мылтық кезеп, жалаң-жалаң 
етеді. Үйірілген топтың ортасында Салық жүзбасы әлдебір 
түсі суық душманмен қолын сермей с	йлеп, дауласып тұр. 
Анау 	ңмеңдей кеп т	ніп, әлденені айтқанда, жүзбасы 
да жауаптан қайтпай жандасып бағуда. Барат 	з басына 
қарттың тағы да сауға сұрап тұрғанын түсінді. С	йткенше 
болған жоқ, бұны үйден екі душман жендеті сүйреп шықты 
да, мойнына қыл шылбырды тастай салып, тақымдап 
тарта ж	нелді. Құлағынан үріккен ақалтекелер ытырылып 
бергенде к	зі шалып қалды: кеше кешқұрым қолын 
байлаудан босатқан жігіт қынынан суырған қылышын 
жалғыз сермеп, қыл шылбырды қиып түскен. Ақалтеке ат 
мінгендер қиқулап кете барды. Бұл бүктетіліп, жазылып 
жер қауып жатқанда шулап-шұрқырап кеп әйелдер басты. 
Аңырап, зарлап, жылап жүр бейшаралар. Дауыс сала боздап 
жүр бейбақтар. Бұны айналып, толғанып, бауырына баса 
солықтайды сорлы жазғандар. Бір кәрі шеше басын сүйеп: 
«Балам-ау, бауыр етім-ау, ұлым-оу, құлыным-оу», – деп 
ұзақ толғанды. «К	ретін жарығым әлі алда екен, – деді 
тұтқын міңгірлеп, – к	ретін жарығым әлі алда екен».

IV

Барат босқын ауылдың бозтайлағы болуға амалсыз 
к	нген. Күндіз бос, еркінше жүріп тұрады. Кешке дәрет 
сындырып, ішін босатқан соң әкеледі де, қолын артқа 
қайырып байлап  тастайды. Болды. Тұтқын осы күндері 
тұтқында емес, мырзақамақта екенін әбден түсініп қалды. 
Мырзақамақтағы пенде ауылдан ұзап шықпауы керек, 
қолына қару ұстамауы керек. Басқасының бәрі – еркінде. 
Қатар құрбыларымен тең с	йлесіп, кей ортада әзіл қашырып 
отыратын жағдайға жеткен.

– Орыстың маржалары қандай болады? – деп сұрайды 
босқын ауылдың жігіттері қылжақтап.

– Балдай болады.
– Несі бал?
– Сілекейі.
– 6й, құрдас-ау, сонда сен орыс маржасының сілекейін 

жұтып к	рдің бе?
– Е-е, к	рмегенде ше?
– О, міне, жігіт!
Бірер күннің ішінде балалар да бұған үйірсек боп 

алған. Қарт аналар дәм-тұзын алдына тосып, қайсыбір 
	жет жеңгелер жеңіл-желпі шаруаға жұмсайтын да әдет 
тапты. Бараттың ауыл жұртымен емен-жарқын араласып, 
жатсынбай табысқанына сенгені ме, әлде сыр тартқаны ма, 
бірде Салық жүзбасы шақырған.

– Сені осы ауылдан қашырып жіберсем қайтесің? – деді ол.
– Майдандас, қарулас достарымды табамын.
– Табасың да, бізге қарсы тап бересің. Солай ма?
– Мен сіздің жақсылығыңызды ұмытпаймын.
– Ендеше, сен бізге сәбет әскерлерінің құпия бекінісін 

к	рсетесің.
– Мейліңіз.
– Бүгін түнде аттанамыз.
–  Сіз екеуміз бе?
– Жоқ, қасымызға сайлаулы үш жігіт ертеміз.
– Келістік.
Екеуі осыған уағдаласып, қол алысқан.

V
Түн т	ңіректі қымтап, айналаны меңіреу қараңғылық 

басқанда, бес адам жолға шықты. Барат, жүзбасы Салық және 
үш жігіт. Үш жігіттің бірі Баратты сүйретпеден құтқарып 
қалған Мүсәпір батыр.

– Ал жақсы, бекіністің үстінен түсірейін, содан соң 
мені қайтесіңдер? Шекеме жалғыз оқты қадап, шейіт қыла 
саласыңдар ма? – деп сұрады Барат жолға аттанардың 
алдында жүзбасыдан.

– Бекіністі к	рсетсең болды, – деді Салық уәдесінен 
таймайтын адамдардың сабырлы пішінімен. – �скербасыға 
хабар жеткіземіз. Оған дейін сен бізге тұтқын боласың. Дін 

қарындас бауырлар бекіністі тас-талқан еткен соң, 	з еркің 
– 	зіңде. Қаласаң – қасыңдамыз, қаламасаң амалын тап 
та, Сәбетіңе қайтып бар. Бізден мұрсат саған.

«Олай бола қоймас». Бараттың ойы осы «олай бола 
қоймасқа» бекіген. Сол оймен ол ұрымтал сәтті күтіп, ілгері 
баса берген.

Жүзбасы қарт кісі сияқты к	рінгенімен, қаржасқанда 
қайраты қабындап шыға келетін қайтпас қайсардың 
сойына ұқсайды. Мүсәпірдің қылша мойынды талша 
қиятын қылышы қынынан суырылмасын да. Ана 
екеуінің душмандардан алған жалғыз оғы зая кетпейтін 
зар еңіреген мергендер екені бесенеден белгілі. Қайтпек 
керек? Қайткенде сенімнен шықпау керек. Сәл күдік 
сездірді ме, бітті, басы домалап бір сайда қалады. Бірақ 
совет солдатын бұл қашқындардың соншалықты жан 
тартқандары несі? Моджахедтердің әскербасынан жанына 
сауға сұрап, жалынғандары қайткені? �лде бұны осындай 
бір іске пайдалануды діттегендері ме? Ал, бекіністің басына 
бұларды бұлаң құйрыққа салып ертіп барсын. Бекіністің 
күлін душмандар к	кке ұшырсын. Содан кейін не болады? 
«Жарайсың, азамат екенсің» деп арқаға қағып шығарып сала 
ма? Мейлі, шығарып-ақ салсын. Бұл қайда барады? Барғанда 
«осылай да, осылай, моджахедтердің тұтқынынан босап, 
қашып шықтым» дей ме? Оған, сірә, кім сенеді? Сенбейді. 
Сенгенің не, тергеліп, тексеріліп, әскери жазаға тартылады. 
Сотталады. �уел десең «әу» деуге келтірмей, әскери 
трибунал жасап, атып тастауы да мүмкін. Жо-жоқ, қайткенде 
мыналардан құтылудың айласын тапқаны абзал.

Баратты алдына сап жүзбасыға ілескен суық жүрісті 
топ таң қылаң бере бейтаныс биік таудың ұшпа шыңына 
аяқ іліктірген. Жан-жағына жіті к	з тастап алып, аялдаған 
Салық қойнынан жайнамазын шығарды. 6згелері де 
намазға ыңғайланыпты. Босқын ауылдың кәрі-жасы 
намазға тұрғанда ажал оғын атып, аласұрған дүниені мүлде 
ұмытып, мүлгіп, ұйып қалатынын талай к	рген тұтқын 
қашуға ыңғайлы сәт қайткенде осы сәт болар деп к	ңіліне 
к	птен түйіп жүретін. Соның орайы қазір келгендей. Бірақ: 
«Болмайды, – деді бір дауыс. – Барат батыр, асықпа, 
босқындар лагерінен алыстай түс». Қашудың қамына 
құлаған ойын жаңағы дауыс тиып тастаған соң тінте 
қараған: жүзбасы бір қадам ілгері, үшеуі соңында Құдайға 
құлшылық етуге кірісіпті. Жұлдыздары әлі сирей қоймаған 
к	к жүзінде д	ңгелене жүзіп Ай барады. Ай астында 
желбегейлерінің етек-жеңін еспе жел тербеген т	рт мүмін 
сәждеге бас ұрып, Жаратқан Хаққа жалбарынуда. Мүміндер 
мүлгіген күйінде мынау отқа үйітілген қара қожыр таулар 
мен түтін жұтып тұншыққан даланы тәрк етіп, жұлдыздар 
шоғырына сіңіп кететін секілді, тұтқынның бар-жоғын да 
қаперсіз қалдырған. Бойларындағы бес қаруын да шешіп, 
сонадай жерге тастапты.

Барлаушылар түс ауа тағы да намазға аял жасаған. 
Намаз алдында мүсәпір Баратты байлап тастамақ болып 

еді, жүзбасы қабағымен қажет емес дегенді аңғартты. 
Жүзбасының қабағын таныған мүсәпір тұтқын да мүләйім 
халге еніп, Құдайға құлшылық қылғандар қозғалып жүріп 
кеткенше, басын жерден к	термей жабысып жатып алған. 
Осылайша бір күннің сүргіні мен бес уақыт оқылатын 
намаздың бірі де қаза болмай аяқталды. Түнде совет 
солдаты әдеттегідей байлаулы жатады. Күндіз бос. Бейбіт 
заман болса, бұл бесеуді к	ргендер бой жазып серуендеп 
немесе аң қағып, саят құрып жүрген жайбарақат жандарға 
ұқсатар еді. С	йтіп арада үш күн 	ткен. Т	ртінші тәуліктің 
таңы сібірлеп атқанда т	рт тақуа жайнамаздарын жазып, 
«құлқуаллалап» құбылаға бет түзеген. Ал тұтқын қыры 
пышақтың жүзіндей тасқа егеп жатып білегіндегі қыл 
шылбырды түнімен түтелеп, үзіп тастаған-ды. Міне, 
жылан құрттай жылжып жүзбасы мен жүзбасының 
жігіттері итарқа сияқты етіп бастарын түйістіріп қоя 
салған автоматтың бірін сыбдырсыз қолына алды ол. Оғын 
тексерді, асықпай құлағын қайырды. Сосын жүрегінің 
дүрсілін тоқтатып, сәл тежелді де, шімірікпестен шүрппені 
к	здемей-ақ басып-басып салды. Енді т	ртеуі т	рт жаққа 
тырапай асуы керек. Жоқ, о, ғажап, олар алақандарын 
к	кке жая теңселіп, жайнамаздың үстінде әлі отыр! 
Себелеп 	ткен оқ біреуіне дарымаған сияқты. Шынында 
дарымады ма екен? Бұ пәлекеттердің оқтың бетін қайтарып, 
оқ қағатын сиқырлары бар шығар? Онда біттің, Барат! 
Құрыдың, Ауған соғысының жаннан кешкен жауынгері! 
Мүсәпірдің қылышы тәніңді қидалап қана қоймай, теріңнен 
таспа тіледі енді. Дегенше болмады, үш жігіт сәждеге бас 
ұрғандай бүгіліп барып бүк түскен. Тек Салық жүзбасы 
ғана құламады. Бұл асықпай адымдап барып, жүзбасының 
жайнамазын таптап 	тті де, талтайып тұра қалды. Жүзін 
қан жуған қарт күбірлеп әлі мінәжат айтып отыр екен. 
Мінәжатын үзбеді. Ең соңғы демін аларда Баратқа қарап 
баяу тіл қатқан: «Мен сені к	ргенде-ақ танып едім, Есер!».

VI
...Т	рт душманның басын кесіп алып, бекініске әкелген 

аға лейтенанттың ерлігі жауынгерлердің арасында ауыздан 
ауызға тарап, күшейіп, күшеніп к	ше берген. Майдан даласы 

аңызды ақиқатқа айналдыратын 
академияның 	зі емес пе: екі-үш 
күнде моджахедтердің қалың 
қолымен алысқан ротаның ерлігі, 
ротадағы он екі жауынгерден аға 
лейтенанттың ғана тірі қалғаны 
қатталып, рәсімделіп те үлгерді. 
«Аға лейтенант ауыр жаралы, 
сонда да ол қайтпас қайсарлықтың 
үлгісін к	рсетіп, 	зі 	лтірген 
душмандардың басын кесіп әкелді. 
Аға лейтенант Барат Есеров Ауған соғысының батыры 
атағына ұсынылсын».

Ауған соғысының батыры атағына ұсынылған Барат 
бұл кезде әскери лазареттің оқшау б	ліміне алынып, аса 
құпия қызмет орнының 	кілдеріне жауап беріп жатқан еді. 
«К	ргеніңнің бәрін айт» деген құпия адамдар оған тесірейген 
к	здерінің сұғын қадап. Бұл бәрін айтқан. «Басты әкеліңдер!» 
деді құпия адамдардың бастығы.

– Бұл сол ма? Салық па?
– Тап соның 	зі!
– Шын аты кім?
– Салқара.
– Сен кімнің қолында тұтқында болдың?
– Ауғанда босып жүрген қазақ жасақтарының жүзбасы 

Салықтың қолында.
– Қателесесің! Ауғанда босып жүрген қазақ жоқ, 

душмандар ғана бар! Есіңнен шығарма, әскери адамға 
қырағылық қажет-ақ. Алайда ол к	ргенін к	рмегенге балап, 
к	зжұмбайлықтан танбауы керек.

– Ұқтым.
– Ұқсаң, әлгіндей с	зді басыңның амандығы мен жарқын 

болашағың үшін тісіңнен шығарма!
Құпия адам бас сүйекті сартылдатып суретке тартты. Ұзақ-

ұзақ қарады. Соңынан қасындағыларға былай деді:
– Мына жігітті елге қайтару керек, бұл – Отанына 

пайдалы қызмет ететін азамат!
VII

Газеттің айқара бетінде айтылмаған с	з, жазылмаған 
с	йлем жадында қайта жаңғырып, жанына тыныштық 
бермеген түнді к	зімен атырған кәрі солдат ертеңінде 
овчаркасын жетелеп, «Ғажайыптар алаңынан» қалаға бет 
алды. Аппақ зәулім сарайдың қақпасынан шыға бергенде 
ұлымен ұшырасып қалған.

– Папа, қайда жиналдың? – деп сұрады ұлы.
– Майданға.
– Қандай майданға? – Ұлының сұп-суық, сұп-сұр жүзінде 

таңданыс нышаны байқалды.
– Майданға, кәдімгі майданға. Соғысқа!
– Соғыс біткен, пап!
– Менің соғысым біткен жоқ.
– Кіммен соғыспақсың? Қайда барып соғыспақсың?

– Менімен соғысатын біреу қалада пайда болыпты. 
Соның к	зін құртып, түбіне жетуім керек. Бұл менің ең 
соңғы соғысым, ең соңғы жорығым, б	геме жолымды.

– Сен осыдан он жыл бұрын алжып едің, енді 
жынданған екенсің! – деді ұлы.

Кәрі солдат тұмылдырықсыз овчаркасынның тілін 
салақтатып А. қаласындағы оқу орындарын шетінен 
адақтай бастады. �зірге автобуста бұны келеке-мазақ 
еткен сұмырайдың табылар түрі жоқ. Бірақ табылады, 
табылмай қайда барады? Полковник салтанатты шерулер 
мен жиындар 	тетін бас алаңды шолған: жастар сол 
алаңға к	п жиналушы еді. Сол алаңда бұл кезекті рет 
керемет ерлік  жасаған болатын. Бұрын қара тобырдың 
қарсылығына кездеспеген жауынгерлері алаңды таптап, 
сайран салған маскүнемдер мен нашақорлардың қарасын 
к	ріп, б	геліп қалғанда ұран тастағаны есінде: «Аямай 
ұрып, соғыңдар! Мұзға жалаңаш отырғызып, шаттан 
тебіңдер! Еліміздің тыныштығын қашырып, бейбіт 
тұрмысы мен берекесін к	псініп жүргендер к	бейіп 
кетпесін, ұрпақ тарамасын олардан!».

Полковник оқу орындарын аралап, к	п сенделіп 
жүріп, ең соңында 	мір-ғұмырында естіп к	рмеген бір 
университеттің алдына тоқтаған. Бірақ күмәнді еді. 
Жетпей желкесі қиылғыр бүгінгінің жастары бірінен 
бірі аумайды. �йтсе де, әлгі неменің жүзі біртүрлі таныс. 
Бір жерден к	рген секілді. Кәрі солдат ғимарат ішіндегі 
үздік студенттер тақтасына к	з сүзгені сол еді, таныс бейне 
жарқ ете түсті: мынау – сол, соның 	зі! Миығына күлкі 

үйіріп, мәз болып тұр. «Мәз болғанды к	рсетейін мен саған!» 
Полковник кесек адымдап ректордың б	лмесіне кіріп барды. 
Ректор м	лт қара шашы иығын жапқан, сұңғақ бойлы, 
келісті жігіт екен, полковникті құрмет к	рсете қарсы алды.

– Сіз суретінен таныған студентті мен жақсы білемін, 
– деді ол сәл қабағын шытып. – Бахадүр Салқара – 
университетіміздің ең үздік шәкірттерінің бірі. Сіз айтқандай 
оғаш мінезі жоқ сияқты еді, ақсақал. Бәлкім, біреумен 
шатастырып отырған шығарсыз?

Полковник студенттің аты-ж	нін естігенде қалшылдап 
кетті:

– Жоқ, сол, тап соның 	зі! Біз, әскери адамдар, жаудың 
түсін жазбай танимыз.

Ректор күліп жіберген:
– Бұнда жау жоқ, қария.
– «Жолдас полковник» деуіңізді сұраймын.
– Бізде жау жоқ, жолдас полковник!
– Бар, сендер оны білмейсіңдер де, сезбейсіңдер!
– Сезбегенде былай... бұл бала – оралман. Алыстан 

Атажұртына оралған жеткіншек.
– Жеткіншек деп желкілдетпей-ақ қой оны. Ол – 

жаудың баласы. �скери трибунал құрып, соттаймын 
сұмпайыны.

– Сен әскери трибунал құрып соттайтындай ол 
әскери адам емес, – деді бағанадан «сіз» деп сыпайы 
сылық отырған ректор қатуланып. – Сенсіз де тағдырдың 
теперішін к	ріп 	скен бала. Мазалама, жайына қалдыр. 
Атасы Ауған жерінде 	ліп, әкесі тозақ кешіп Түркия, одан 
әрі Алмания барған екен. Мына бала алман елінде туған. 
�кесінен ерте айырылып, жетімдік пен кемдіктің зар-
запыранын жұтып 	скен бейбақ. Енді Атажұртын, туған 
елін паналап келгенде, біз оны жендеттің қолына беріп 
қойып, қарап отыра алмаймыз. Менің с	зім осымен тәмам, 
қайда барсаң – сонда бар. Жолың ашық.

Кәрі солдат сүлдерін сүйретіп сыртқа шыға бергенде 
миына мың сан ине тасқындар құйылып қадалғандай болды. 
�сіресе, оң к	зі түбінен суырып, әкетіп барады. Жарық 
сәуленің жанды осынша азапқа салар қатыгездігін кім білген. 
Полковник оң к	зін жұма қойды, с	йткенде бәрі қалпына 
келген. Сол к	зі к	ріп тұр, бірақ айналасы сұрықсызданып, 
күңгірт тарта берді. Сол күңгірт к	рініс кәрі солдаттың 
жанын жай таптырған. Енді тек осылай, тек осылай жүргені 
ж	н сияқты. Жап-жарық әлемнің 	ткір сәулелері саулап кеп 
сіңетін оң к	зді ағызып жіберсе де болады.

Жалқы рет ауруханада жатып, дәрігер атаулының саусақ 
ұшын тәніне тигізбеген полковник расында солай істеді. 
Баласының зәулім сарайында ешкім жоқ кезде к	гілдір отқа 
істік темірді балқытып, әбден қыздырып алды да, ашса бітті 
сәуле тасқынды миына әкеп құятын оң к	зінің ұяшығына 
сұғып жіберді. Бұны да «Ғажайыптар алаңындағы» қатындар 
әңгіме қылатын. Ең қорқынышты с	з студенттер арасында 
тарады.

– «Тың» кинотеатрының артындағы ескерткіштер 
қорығында жалғыз-жарым жүрген жасты ұстап алып жеп 
қоятын елес-адам пайда 
болыпты, – деуші еді  олар. 
Ал «Ғажайыптар алаңындағы» 
ханымдар: «Полковник 	зі 
жататын б	лмеге табыт кіргізіп, 
табыттың ішіне шинелін 
қалдырыпты да, ұшты-күйлі 
жоғалыпты. Қайда кеткені 
белгісіз, сірә, таусылып 
бітпейтін бір соғысқа аттанған 
шығар», – десетін.
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Байқал БАЙ"ДІЛОВ – Ақмола және 

 Солтүстік Қазақстан облыстары (8 778 910 45 34)

Қажет АНДАС – Алматы облысы (8 747 706 13 82)

Баян ЖАНҰЗАҚОВА – Атырау облысы (8 702 426 69 05)

Айхан БАШТАШ – Осло, Норвегия mahmutba@online.no

Ұлдай САРИЕВА – Батыс Қазақстан облысы (8 705 150 48 30)

Кезекшi редактор 
�"����� �$�$+��+

��	��%
&�!6 �����7��!:
050004, Алматы қаласы, Абылай хан, 51/53, 6-қабат (�.�������� �ө
��	�	� �������)

Телефондар: 8(727) 279-04-99; 279-09-19 

Бухгалтерия: тел.факс: 8(727) 279-09-23 (жарнама бLлiмi)

Газет 2004 жылғы 14 желтоқсанда ҚР Мәдениет, 
ақпарат және спорт министрлiгiнде тiркелiп, 

бұқаралық ақпарат құралын есепке қою туралы 
№5710-Г куәлiгi берiлген.

Мақала авторының пiкiрi редакция кLзқарасын 
бiлдiрмейді. Жарнама мәтініне тапсырыс беруші 

жауапты.

Газетте жарияланған материалдар мен суреттердi 
сiлтемесiз кLшiрiп басуға болмайды.

Газет «Дәуір» ЖШС РПИК 
(Алматы қаласы, Қалдаяқов кLшесі, 17-үй) 

тел: (727) 273-12-04, 273-12-54 
Тапсырыс – №2108; 

Бағасы келiсiм бойынша

Газет Қазақстанның барлық аймақтарында таралады, 
сондай-ақ «AirAstana»,  «Turkish Airlines», «QazaqAir» əуежолдарының ұшақтарында бар.

Айлық таралымы – 40 000 дана
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CLASTER

Кирилше жазылған 
сусын арасынан шай 
кLрінбеді. Сатушы 
бозбаладан сұрадық. 
Ол басын шайқады. 
«Е, жоқ екен ғой» деп 
кері бұрыла бергенде 
екі бүйірінен бу атқылап 
тұрған самаурынға кLзіміз 
түсті. 

– Мынау шай емес пе?
– Иә, шай.
– «Жоқ» деп едің 

ғой жаңа.
– Қашан?
Осылай, бір-

бірімізді ұқпай 
тұрғанда бізді күтіп 
алуға келген жергілікті 
журналистер әңгімеге 
дер кезінде килігіп, 
мән-жайды түсіндірді. 
Сатушыға сырттан 
келген туристі бұлай 
«шатастырмау» жағын 
сыпайы түрде ескертті.

Болгар 
халқы 
жайдары, 
қонақжай. "лемнің 
30 елінен SCIJ Meeting-
ке (����������� 
����
� 
– ������������	� ��������) 
келген 150 әріптесіміздің кLзі 
бұған анық жетті. Дәстүрлі жиын биыл 
Пловдив қаласы мен Пампорово шаңғы 
демалысы орталығында Lтті. Пловдивтің 
тарихы тым әріде. Шаһар – алдағы жылы 

Еуропаның мәдени астанасы. Ежелгі 
заманғы 

стадионға апарар 
жолда адамның 

бойындай әріптермен 
жазылған 

TOGETHER 
деген жазу кLзге 

шалынады. 
Кәрі құрлық 

осы арқылы 
«Біргеміз. Берік 

іргеміз» деген 
ұстанымын аңғартқысы келгендей. 

Бұлай дейтін де жLні бар. 
Brexit-тен 

кейін бірліктің сLгілмеуі Еуропаға Lте-мLте 
қажет екені түсінікті.

Шаңғы орталығы бұл жерден 80 
шақырымдай жерде, Родопи тауының етегінде. 
Шылымды кLп шегіп, тісі сарғайғандардың 
есінде шығар. Кеңес заманында осындай 
атаумен темекі болатын. Ол құрғырдың 
осы таудың құрметіне қойылғанын енді 
біліп отырмыз. Родопи қазір керісінше, 
салауатты Lмір салтын насихаттайды. Елдегі 
инфрақұрылымға Еуроодақ стандарттары енді 
орнығып келеді. Кеңестік сәулет стилімен 
салынған ғимаратты модерн үйлер ығыстырып 
жатқан жайы бар. Жол сапасы да сондай. Соған 
қарамастан турист кLп. "сіресе, ағылшындар. 
Ұлыбританиядан келгендер мұнда Lзін жайлы 
сезінеді. Саяхат сервисін былай қояйық, кLлік, 
тамақтану, қызмет кLрсету жүйесіндегілер 
халықаралық тілге судай. Оның үстіне Тұманды 

Альбионмен 
салыстырғанда, 

мұнда бәрі арзан. 
Айырбас бағамы 

да қолайлы. 1 фунт 
стерлингті жергілікті ақша 

– левке алмастырып, талай дүние 
алуға болады. ТМД аумағынан 

барғандар үлкендермен орысша 
тілдесе алады. Жергілікті тұрғындар 

болгарша сLйлегенде жұрнақ пен 
жалғауды таппай қаласың. «Шұжық», 

чал (
���) сияқты түркі тілінен енген 
сLздер де баршылық. 
Сонау 1955 жылдан бері әлемнің әр 

түкпірінде Lткізіліп келе жатқан SCIJ Meeting 
медиа форумына болгардың ықылас танытуы 
тегін емес. Мұндай басқосу бұған дейін 
елдің оңтүстік-батысында орналасқан 
Банско тау шаңғысы орталығында 
ұйымдастырылған. Міне, енді кезек 
Пампоровоға келді. 

Жергілікті биліктің 
мақсаты айқын. Бұқаралық 
ақпарат құралдары болгар 
туризмінің мол мүмкіндігін 
паш еткісі келеді. Сол үшін 
тау бLктеріндегі қалың орман 
ішінде 210 шақырымға 
созылып жатқан сырғанақ 
жолдарын жасапты. Альпі етегіндегі 
шағын қыстақтарда кLргеніміздей, 
жоба бірнеше саланы дамытатын тиімді 
кластерге айналды. "рине, бірден емес. 
dздерін табиғат жанашырлары деп санайтындар 
туризмге тұсау болуға тырысады. Банско 
демалыс орнын салу жобасы жарияланғанда 

әлгі белсенділер мен олардың 
жақтастары Софиядағы үкімет 

ғимараты наразылық шеруін 
Lткізеді. Билік дегенінен 

қайтпайды. dйтпеске амалы 
да жоқ еді. Болгария 

социализм тұсында да, 
Еуроодаққа кірген соң 

да индустриалдық елге 
айналған жоқ. Оған 
тиісті алғышарты 
да болмады. 
Сондықтан тау 
кластерін дамыту 
әлеуметтік 
түйіндерді шешуге 
мүмкіндік беретін 
бағыт еді. Жыл 
сайын жан-жақтан 
ағылатын турист 
саны жергілікті 
халықтан әлдеқайда 
кLп Швейцария, 

Австрия, 
Андорраның 

тәжірибесі бұған 
таптырмас дәлел. 

Болгарлар тау 
шаңғысы орталығын 

ашумен шектелген жоқ. 
Чепеларе кентіндегі шаңғы 

және сноуборд жасайтын 
фабриканы кLпшілік жақсы 

біледі. Журналистер кәсіпорында 
болып, Atomic, Salomon, Armada 

секілді әйгілі брендтердің жасалу 
процесімен танысты. Фабриканың 

сапалы Lніміне жергілікті және шетелдік 
компаниялардан сұраныс ешқашан 

азайған емес. Шаңғы жасаудың Lз қыр-
сыры, құпиясы бар. Би-Би-Си-дің орыс 
редакциясында қызмет ететін әріптесіміз 
осында әр шаңғының Lз жұбы бар екенін, 
оларды бір-бірінен ажыратуға болмайтынын 
біліп, қатты таңқалғанын біразға дейін жасыра 
алмай жүрді. 

Чепеларе фабрикасы жергілікті тұрғындарға 
жұмыс беріп қана қоймай, білікті маман 
дайындауға, сондай-ақ бұл Lңірде тау 
кластерінің Lрісін кеңейтуге айтарлықтай үлес 
қосуда. 

Болгарлар тау туризмінде тым ілгерілеп кетті 
деуге тағы келмес. Дегенмен табиғаттың бергені 
мен қолдағы ресурсты тиімді пайдаланып отыр. 
Рас, орталық кLшесінен небәрі жарты сағаттық 
жерде шаңғы тебуге қолайлы тау шатқалдары 
бар Алматының әлеуеті әлдеқайда ересен. Бірақ 
Шымбұлақтың сырғанақ жолдары тым аз. 
Талай жылдан бері кLкпарға түсіп келе жатқан 
КLкжайлаудың келешегі де әлі күңгірттеу. Бірақ 
отандық туризмді Lркендетсек деген талабымыз 
қашанда таудай.

SCIJ Meeting әрдайым журналистер 
арасында Lтетін шаңғы жарысымен қызық. 

«Жас қазақтың» атынан біз де 
додаға қатыстық. Гигант 

слалом мен кросс-
кантри бойынша Lнер 

кLрсеттік. Жастарға 
есемізді жіберген 
жоқпыз. Ұлттық 
салт-дәстүрін 
ұлықтап, спорт 
пен туризмді 
нарық талабына 
сай Lркендетіп 
отырған болгар 
елінде ұмытылмас 
әсерге бLлендік.
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Болгардың 
басын шайқағаны 

құптағанын, келіскенін 
білдіреді. Бұрын осы 

тұжырымды естігенде, 
күлетін де қоятынбыз. Сөйтсек, 

шынымен сондай екен. Ел 
астанасы София қаласының 

халықаралық әуежайында 
шөлді басайық деп 

шағын кафеге 
кіргенбіз.
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Одан кейін 
Американың 
киноларындағы 
сияқты Lлмейтін адам 
ұшақтан құлаған. 
Бұл жолы да су ішері 
бар екен. Тағы бір 
жолы Фране мінген автобус апатқа ұшырайды. Бірақ ол тірі қалады. Кейін Lзі 
тізгіндеген темір тұлпар жүк кLлігіне соғысып, тағы тірі қалады. Адам айтса 
сенгісіз оқиға. Дегенмен, оның басындағы бағы бес елі екен. 2003 жылы Селак 
лотереядан миллион доллар ұтады. Жасы 90-ға таяп қалған хорбаттық қарияны 
жұрт «әлемде ең жолы болғыш адам» деп атап кетіпті. dйткені, ол ұшақтан 
құлады, пойызбен суға түсті, кLлікпен апатқа ұшырады. Бірақ тірі! 

Хорбатияда 
суға салса 
«батпайтын», 

отқа салса 
«жанбайтын» адам 

тұрады. Фране Селак осыған 
дейін талай апатқа ұшыраса да, 
дін аман. 1962 жылы Селак мінген пойыз 
биік көпірден 
суға құлапты. 
17 жолаушы көз 
жұмып, жалғыз 
Фране су астынан 
тірі шыққан. Тек 
қолы сыныпты.

Амал күнге 
Амал күнге 

аман жеттік!
аман жеттік!

Отқа салса 

Отқа салса 
жанбайтын...

жанбайтын...
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АлАльбь ионмен
саалылыстстырырғағағанднднда,а,а  

мұмұндндаа бәбәрірі аарзрзан. 
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ЧеЧеЧеЧеЧеЧеЧеЧееепепепепепеп лллллл
жәжәнене сснн

фафабббрбрб ики анн
біледі. ЖуЖур

бобобб лып, Atom
сесесс кілді әйгілі б

прпрпрпроцоцесеесе імімен таны
сас палы Lніміне же

компаниялардан сұр
азаззайа ған емес. Шаңғы ж

сыры, құпиясяссыыыы бабабар.р  Би-Б
рередадакцкцияиясыынднда а қықызмметет ет
ососынындада әәр р шашаңғңғыныныңың LLз з жж
оларрдыд  бір-бірі іні ен ажыр
біліп, қатты таңқалғанын
алмай жүрді. 

ЧеЧепепелаларере ффабабрир касы 
жұжұмымыс беберіп қақанана қойймамайй
дададайыйыйындндндауауауғаға, сос ндай-ақ қ бұ
кластерінің Lріісінін ккеңеңейейтт
қоосусудада. 
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БолгардыңБолгардың  барды барды ұқсатуыұқсатуы
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