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ҚЫЗЫҚСТАН ҚЫЗЫҚТАРЫ

Ұрандатты, ұрлық жасады, ақыры алдап соқты. Жамбыл 
өңірінде мемлекеттік «Дипломмен ауылға» бағдарламасын 
орындауда ши шықты. Бөлінген қаржы талан-таражға түсті. 
Бұл мәселе облыс көлемінде үлкен дау-дамайға ұласты. 
Әсіресе, жас маманның жанына жара салды, сенімсіздік 
туғызды. Жауапты қызметтегілердің қаржы мәселесінде 
қандай қитұрқылыққа болса да баратыны, әділдіктен аттап 
кетіп, мемлекет мүлкіне саналы түрде қол сұғатыны әшкере 
болды. 

Жуалы ауданы. 

«Дипломмен 

ауылға» бағдарламасы 

бойынша 40 маманға 

заңсыз жәрдемақы 

берілген

Саудаға түскенСаудаға түскен
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СҰХБ

«Бұл жерде 
«Бұл жерде 

БЫЛЫҚ КӨП»
БЫЛЫҚ КӨП»

Меруерт 
ҚАЗБЕКОВА, 

Мәжіліс депутаты: 

– Әрине, екпенің бәрі 
бізге тегін келмейді. Біреу 
сатып алатыны анық. Бірақ 
оның жағымсыз әсеріне, 
адам өміріне төндірген 
қаупіне кім жауапты? 

МҰНАЙ МҰНАЙ МӘМІЛЕГЕМӘМІЛЕГЕ  

БАҒЫНБАЙДЫБАҒЫНБАЙДЫ

Су орнына – 
Су орнына – 

СПИРТ
СПИРТ

спирт
спирт

Таби�и Таби�и 
минералды минералды 

сусу

Ұ Ж б

бағдарламабағдарлама
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DialogDialog

Он үшінші форумды ашып, с�з 
с�йлеген Премьер-Министрдің 
орынбасары, ЕАМФ-ның ұйымдастыру 
комитетінің т�райымы Дариға 
Назарбаева, Қазақстан Республикасының 
Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 
ХІІІ Еуразиялық медиа форум 
қатысушыларына жолдаған құттықтауын 
оқып берді. Мемлекет басшысы �з 
с�зінде форум әлемнің жетекші диалог 
алаңдарының біріне айналғанына назар 
аударған. «Мұнда қазіргі заманның ең 
�зекті мәселесі талқыланады. Дамудың 
жаңа парадигмалары қалыптасып, 
болашақтың сұлбасы жасалады. Бүгінгі 
таңда әлем барша адамзатқа теңдессіз 
сын-қатерлер т�ндірген жаңа дәуірге аяқ 
басуда. Жаңа әлемнің, бәріміздің ортақ 
болашағымыздың қандай болатыны 
біздің әрқайсымызға байланысты. Мен 
«Бейбітшілік. ХХІ ғасыр» атты манифест 
ұсындым. Оның мақсаты – жер бетінде 
соғыс атаулыны түп-тамырымен жою. Бұл 
ғасыр ортақ ерік-жігер арқылы парасатты 
және ізгілікті диалог салтанат құратын 
дәуір болуы тиіс», – делінген құттықтауда. 

Конференция шеңберінде шеберлік 
сабағы, семинар �ткізіліп, дәріс 
оқылады. Алғашқы күні ұлыбританиялық 
экономист, саяси мәселелер бойынша 

кеңесші Саймон Анхольт 
елдің имидж саясатын 
қалыптастыру мен 
брендті танытудың тиімді 
стратегиясын дайындау 
ж�нінде әңгімеледі. 
Ұлыбританияның бұрынғы 
сыртқы істер министрі Джек 
Стро үлкен саясатта аман 
қалудың құпиясын ашып 
берді. BBC WORLD NEW 
аймақтық коммерциялық 
�кілдігінің басшысы Сергей 
Становкин «Экономика 
тақырыбы – БАҚ-тың 
коммуникациялық 
тұғырнамасының негізі» 
атты мәселе бойынша 
шеберлік сабағын �ткізді.

���� ����	: 
�∂���� �, 
Ә��� ���� 	���	� �?

Форумның кешегі бағдарламасында 
5 мәжіліс �тті. Таяу Шығыстағы ахуал 
тұрақталған жоқ. @скери қақтығыс, 
лаңкестік әрекет пен наразылық толқуы 
күн сайын Ауғанстаннан Йеменге 
дейінгі �ңірді теңселтуде. Иран мен 
Сауд Арабиясы арасындағы шиеленіс 
�рши түсті. Бұл Израиль мен араб әлемі 
арасындағы ежелгі текетіреспен бірге 
күллі Таяу Шығыстағы онсыз да әлсіз 
саяси тепе-теңдікті бұзып, бейбітшіліктің 
келешегін күңгірт етуде. Халықаралық 
дипломатия Иранға қарсы санкцияның 
күшін жоюға к�мектесті. Бірақ 
Сириядағы бес жылға созылған соғысты 
тоқтата алмады. Бұл елде ИШИМ �з 
күшін сақтап қана қоймай, �зге елдерде, 
соның ішінде Түркия мен Тунисте 

тамыр жая бастады. Сирияда ұрысты 
тоқтату ж�ніндегі келісім Батыс пен 
Шығыс арасындағы сындарлы диалогтың 
бастамасы бола ала ма? Форумның кешегі 
мәжілісінің бірінде әлемдік сарапшылар 
осы сауалға жауап іздеді. Қазақстан 
стратегиялық зерттеулер институтының 
директоры Ерлан Қарин Таяу Шығыстағы 
шиеленіс талқыланған мәжілісте мынадай 
пікір білдірді: «Жер сілкінісінің к�бінесе 
таулы аймақта болатыны сияқты, 
қақтығыс атаулы геосаяси мүдделер 
текетіреске түскен жерде �рбиді».

Сонымен қатар басқосу аясында 
«Журналистикадағы «@йел хатының» 
ерекшелігі», «Халықаралық дүбірлі спорт 
жарыстарынан хабар таратудың тиімді 
тәсілі» деген тақырыптарда семинар 
�тті. Мысалы, семинарға қатысушылар 

Олимпиада ойындары, @лем кубогі 
мен чемпионаты, Универсиада 
сияқты аса ірі спорт жарыстары қалай 
ұйымдастырылатынынан хабардар 
болды. Оған дайындық мәселелері қалай 
пысықталатынын үйренді. 

Форумда бүгінгі күні күллі дүниені 
толғандырған �зекті мәселелер ашық 
түрде талқылануда. Алқалы жиынға 
әлемнің 50 елінен 30 спикер, 400 
делегат жиылды. Олардың қатарында 
Ауғанстанның бұрынғы президенті Хамид 
Карзай, Ұлыбританияның бұрынғы 
сыртқы істер министрі Джек Стро сияқты 
танымал саясаткерлер мен сарапшылар 
бар. Сондай-ақ бұқаралық ақпарат 
құралдарының 400-ден астам �кілі 
форумнан хабар таратты.

�ө��� ��������, 
������

@леумет. @леумет. tt00

232
млн теңге. 

Алматылықтардың ауыз суға 
төлемеген ақшасы

7,5
млн теңге. Қарағанды қаласы 

әкімінің жылдық табысы

11
млрд теңге. «Гүлнар тур», 

Travelsystem және On Travel 
фирмасы туристерге 

осынша қарыз

Бозбала әскерге 
жарамсыз
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Сөз-жебе

Жаһандық диалог алаңыЖаһандық диалог алаңы

Біз әр баланың ағзасының 
шыныққанын, денінің сау 
болғанын қалаймыз. Бірақ 
керісінше, мұғалім баланы 
дене шынықтыру сабағынан 
босатады. Компьютерлік 
ойынмен әуестенген баланы 
тыятын ата-аналар �те аз. 
Бұған шамадан тыс оқу 
жүктемесін қосайық. Соның 
нәтижесінде денесі толып 
кеткен бала к�бейді. Қазіргі 
таңда мектеп оқушыларының 
75 пайызы гиподинамиядан 
(���� 	
��������� ���� 
�������� ���� 	��������� 
������) зиян шегуде. 
Дәрігерлер тірек-қозғалыс 
аппараты ауруының күрт �сіп 
кеткенін айтып, дабыл қағып 
жатыр. Қорқыныштысы сол, 
соңғы 2 жылда сколиозбен 
ауыратындар саны екі есеге 
дейін артқан (2014 ��� – 100 
��� ������ ��		���� - 409,3, 
2015 ��� – 879,3 ����). 

Қатты алаңдататыны, әрбір 
бесінші оқушы қандай да бір 
дертпен ауырады. @скерге 
шақырылғандардың әрбір 
үшіншісінің денсаулығы 
жарамсыз. Ел басшылығы 
2020 жылға қарай дене 
шынықтыру және спортпен 
шұғылданатындар санын 
30 пайызға жеткізуге міндет 
жүктеді. Бірақ осы тұста бір 
сауалдың басы қылтиып 
тұр: статистикалық есеп 
қалай жүргізіледі? Бұқараны 
спортпен қамтудың пайызы 
қандай әдістемеге негізделіп 
есептеледі? Мысалы, жәй 
ғана күнде дене жаттығуын 
жасайтын үлкендердің үлесі 
қалай есептелгені түсініксіз. 
Құзырлы министрлік 2012 
жылы бұл к�рсеткіш – 35,5 
пайыз, 2015 жылы – 39,4 
пайыз деп жазыпты. 
Салыстыру үшін, Голландияны 
мысалға алайық. Осы елде 
16 млн адам тұратын болса, 
тіркелген велосипедшінің 
саны – 17 миллионды 
құрайды. Ал Германияда әр 
демалыс күндері 80 мыңға 
жуық футбол ойыны �тіп, 
оны миллиондаған адам 
тамашалайды. 

Спорт нысанының 
халыққа қолжетімділігі де 
к�ңіл к�ншітпейді. Мысалы, 
елімізде қазір 35 783 спорттық 
ғимарат бар. Соның 64 
пайызға жуығы ауылда. Спорт 
нысаны �те аз облыстардың 

қатарына Маңғыстау, Ақт�бе, 
Солтүстік Қазақстан жатады. 
Солтүстікте басқа �ңірде 
қаржы б�лініп, іске асырылған 
«Бұқаралық спортты және 
ұлттық спорт түрлерін қолдау» 
бағдарламасына 4 жылдан 
бері бір тыйын да б�лінбеген. 
Еліміздегі 2100 нысан 
жекеменшіктің қолында. Бұл 
– дене шынықтыру және спорт 
мақсатындағы нысанның 
22 пайызы. Нысанның 
халыққа қолжетімділігі де 
мәз емес. Мысалы, бізде 
бір жүзу бассейніне 16 743 
адамнан келсе, Ресейдегі бұл 
к�рсеткіш – 8 938, АҚШ-та 
– 38. Қазақстанда бір футбол 
алаңына 15 799 адамнан 
есептелсе, Ресейде – 3959, 
Германияда 667 адамнан 
келеді. Еліміздегі спорттық 
нысанның 73 пайызы білім 
беру ұйымына тиесілі, соның 
26 пайызы ғана үлкендерге 
қолжетімді. 

Десек те, халықтың 
денсаулығына қоғамның 
назары ауып, бұл бағытта 
бірқатар ілгерлеушілік барын 
мойындауымыз керек. Нақты 
шаралардың нәтижесі жоқ 
емес. Мысалы, Денсаулық 
сақтау министрлігінің 
мәліметі бойынша, соңғы 
3 жылда отандастарымыз 
арасында шылым шегу, 
ішімдік ішу сияқты жаман 
әдетпен әуестену айтарлықтай 
азайған. Мәдениет және спорт 
министрлігі есептеуінше, 
халықтың 26,3 пайызы жүйелі 
түрде дене шынықтыру және 
спортпен айналысады екен. 
Бірақ 4 облыс (Оңтүстік 
Қазақстан, Батыс Қазақстан, 
Маңғыстау, Ақмола) мақсатты 
меженің 25 пайызын да 
қамти алмаған. Меніңше, 
жоғарыдағы түйткілді 
мәселелерді шешу үшін 
бұқаралық спортты дамытудың 
іс-қимыл жоспарын 
жасауымыз керек. 

«Елімізде 
ішімдік ішіп, көлік 

басқарған да, сау жүргізуші 
де адам денсаулығына залал 

келтіретін болса, бір норма бойынша 
қылмыстық жауапкершілікке тартылады. 
Екі жүргізуші де абайсызда қылмыстық құқық 

бұзушылық жасаған тұлға ретінде қарастырылады.  
Дәл осындай көзқарастан қолданыстағы норманың 

олқылығы көрініп отыр. Әйтпесе, ішімдікке мас 
болып, есірткіге елігіп алып, көлік жүргізген, соның 

салдарынан көшеде кетіп бара жатқан адамды 
басып өлтіргеннің әрекетін «абайсызда» деп 

бағалауға бола ма? «Мас жүргізуші – 
қылмыскер» дейді халық. Ендеше, біздің 

кодекске қарағанда, халықтың 
айтып отырғаны даналық»

АПТАНЫҢ АЙТАРЫАПТАНЫҢ АЙТАРЫ

������ ��	�!�"�, 
�ә���� ��������

– Ақтөбеде 
зейнеткердің 
қоғамдық көлікте 

тегін жүру құқығынан 

айырылуы үлкен 
дауға айналды. 
Осыған қатысты 
түсініктеме бере 
аласыз ба? 

Аптаны�

Аптаны�Сауалы
Сауалы

Жауабы
Жауабы

Нәйлә БӨРТЕБАЕВА, 

Ақтөбе қалалық жұмыспен 

қамту және әлеуметтік 

бағдарламалар бөлімінің 

басшысы:

– Мен басқа өңірдегі 

әріптестеріммен хабарласып 

тұрамын. Олар «ең көп төлейтін 

сіздер», – дейді. «Неге бізге 

Ақтөбедегідей төлемейсіңдер» 

деп ренжиді екен. Біз осы мәселені 

көптен бері талқыладық. Жеңілдікті 

алып тастаған соң, өз тарапымыздан 

әлеуметтік көмек беруге көштік. 

Көмек бұрыннан да 

беріледі. 

Бірақ 
жолақы 
жеңілдігі 

алып 
тастағаннан 

соң, көмек 

мөлшері 

көбейді. 

Бектас 
БЕКНАЗАРОВ, 

Сенат депутаты: 

Су орнына 26 мың ш�лмек 
спиртті ішімдік тиеген вагон 
К�кшетаудан шыққан екен.

Бұдан «Қазақстан темір жолы» 
Ұлттық компаниясына келтірілген 
шығын к�лемі 112 200 теңгені құрап 
отыр. 

Сыртқы істер 
министрінің 
орынбасары Роман 
Василенко Еуразия 
Медиа Форумының 
мәжілісіне қазақтың 
шапанын киіп келді. 
Өз елін, өз ұлтын 
мақтан тұтудың, 
сүюдің бір белгісі 
осы емес пе?! Бұл 
қазақтың салт-
дәстүріне мұрын 
шүйіре қарайтын 
кейбір шенеуніктерге 
үлгі болса, қанеки!

Бәрекелді! Роман шапан киді

Аптаның ақылы

Джек СТРО, 
Ұлыбританияның бұрынғы 
сыртқы істер министрі:

«Бір елдің аумағынан тыс 
жерде ортақ валюта енгізу – 
кеудемсоқтық пен ессіздіктің 
бір түрі. Еуропада еуроны енгізу 
экономикалық дағдарысқа 
әкеліп соқты. Ортақ валюта 
енгізгеннен ақшаға қатысты 
мәселе тез шешіле салмайды»

(XIII ������!�	 ����� 
"
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ҚОҒАМҚОҒАМ

(Басы 
1-бетте)

Құрық

«Б�л жерде «Б�л жерде 
былы� кп»былы� кп»

Жуалы ауданында аталған 
мемлекеттік бағдарламаның 
орындалуына аудандық ауыл 
шаруашылылық б�лімі жауапты 
болған. Бірақ б�лім басшысы 
Рақымғазы Құниязовтың 
пәрменімен 40-тан астам маманға 
заңсыз жолмен к�терме жәрдемақы 
берілген. Олардың к�пшілігі ауданда 
6-7 жылдан бері, тиісті бағдарлама 
қабылданбай тұрып, қызмет жасап 
жатқандар болып шыққан. Тіпті 
құжаттары әзірленбей жатып, 
мемлекеттің қомақты қаржысына 
қол жеткізгендердің к�птігі 
анықталды. 

«Нұр Отан» партиясы облыстық 
филиалы т�рағасының бірінші 
орынбасары Масат Беріктің 
айтуынша, мемлекеттік бағдарламаға 
б�лінген қаржыны бұлайша шашу, 
к�з жұма қарау, жас маманның 
әлеуметтік жағдайын жасауға 
септігін тигізетін бағдарламаны 
мазақ ету, мемлекеттік саяси 
жұмысқа ат үсті қарап, аяқасты ету 
болып табылады. Бағдарламаның 
баянды болып, бағыт-бағдарын 
кеңейтудің орнына кері тартып, 
келеңсіз істерімен кедергі 
жасап келген аудан әкімінің 
орынбасары +бдікерім Үркімбаев 
ауыл шаруашылығы, білім, дене 
шынықтыру және спорт, экономика 
және бюджеттік жоспарлау, 
мәдениет және тілдерді дамыту 
б�лімінің басшылары Рақымғазы 
Құниязов, Сағындық 

+білдаев, Мақсұтбек Арзымбетов, 
Гүлбара Бекмырзаева және Мұса 
Шонбаевтар рәсуа болған шығын 
орнын толтырып, қызметінен 
босатылды. 

Бұрын ұзақ жылдардан бері 
облыстың бірнеше аудандарын аса 
білгірлікпен басқарып келіп, енді 
Жуалы ауданының әкімі қызметін 
атқарып отырған облысқа белгілі 
тұлға Батырбек Құлекеев «бұрыннан 
істеп келе жатқан қызметкерлерге 
сенудің соңы осындай кемшіліктерге 
ұшыратты», – деп отыр. Ол 
«Дипломмен ауылға» бағдарламасы 
енді жаңа қызметкерлермен жаңаша 
бағытта жалғасын табатынын айтты. 
Жуалы ауданында сәтсіздікке 
ұшырап, алақолдылар әшкере 
болған жағдайдан кейін, облыстық 
прокуратура тарапынан барлық 
аудандар мен ауылдардағы аталған 
бағдарламаны іске асыру барысы 
қатаң тексеруден �ткізіліп жатыр. 
Ал облыстық мәслихаттың 
депутаты 

Мұқаш Ескендіров бағдарламаның 
іске асуы �міршең болуы үшін, бұл 
жұмысты бағыт-бағдары алшақтау 
ауыл шаруашылық б�лімінен алып, 
экономика саласына берген ж�н 
дейді. Сонда қаржы мәселесі де бір 
жерден б�лінетін болады. 

Қазір қала мен ауылдың аражігі 
біршама жақындай түскені анық. 
Мәдени-әлеуметтік жағдайы да 
жақсара түсті. Сондықтан да бүгінде 
ауылдық жерлерге дипломды 
мамандар к�птеп бара бастады. 
Бағдарламаның басты мақсаты 
да – сол еді. +йткенмен, ара-
тұра кездесіп қалатын кертартпа 
керенау әдеттердің де барын 
жоққа шығармаймыз. Сондай 
бір келеңсіздік Жамбыл �ңірінде 
осылайша әшкере болады. 

��������	 
�����, �������	
,
����� ���	�

Қарындасым маған қарап күлді. 
Медицина университетін қызыл 
дипломмен бітірген Салтанаттың 
жұмыс іздеп, емдеу мекемеcінің 
табалдырығын тоздырғанына жарты 
жылға жуық уақыт болды.

– Иә, қуаныштысың ғой, жұмыс 
таптың ба?

– Жоға, – деді ол тағы да жымиып, 
– мен неге жұмысқа орналаса алмай 
жүргенімді түсіндім.

– Неге екен? – дедім мен 
таңданып.

– Пара бермеген соң. Мінекейіңіз, 
jasqazaq.kz сайтындағы мына 
ақпаратты қараңыз, – деп ұялы 
телефонын ұсынды. 

Салтанат ұсынған бір жапырақ 
қағазға к�з жүгіртіп шықтым. 
С�йтсем, Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл Ұлттық бюросы 
Жамбыл облыстық департаментінің 
ресми мәліметінде «тайға таңба 
басқандай» былай делініпті: 
Жамбыл облыстық денсаулық сақтау 
басқармасының басшысы Ерлан 
Мәсәлімов тергеу қапасына қамалған. 
Ал оның екі орынбасары мен екі 
б�лім жетекшісіне бұлтартпау шарасы 
әлі қаралып жатыр. Лауазымды 
тұлғалар облыстағы медициналық 
мекемелерден 300-ден 10 мың 
долларға дейін үзбей ақша алып 
отырған.

Қарындасымның жұмысқа 
орналаса алмай жүргені маған да 
түсінікті болды. Екі апта бұрын Шығыс 
Қазақстан облысының Денсаулық 
сақтау басқармасы басшысы Вадим 
Овсянников та қол астындағы 
қызметкерден 70 мың теңге пара 
алып ұсталған еді (№13 «��	 �����» 
«�� ����

� �� ���� �����»). Ол да 
кезінде 3 жыл қатарынан Жамбылда 
осы саланың тізгінін ұстаған. 
Соған қарағанда, бұл аймақтың 
ақхалаттылары соңғы жылдары адам 
емдеудің орнына, басшыларға ақша 
жинаудан қолы тимеген сыңайлы.
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ө��$. 
Іс-шара қазақтың және бүкіл түркі 

халықтарының к�рнекті қоғам және саясат 

қайраткері, «Алаш» ұлт-азаттық қозғалысының 

негізін қалаушы және к�шбасшысы +лихан 

Б�кейхановтың туғанына 150 жыл толуына орай 

ұйымдастырылды. Конференция барысында 

«Алаш» қозғалысы туралы деректі фильм 

к�рсетілді. +лихан Б�кейханов шығармашылығы 

мен «Алаш» қозғалысы туралы кітап к�рмесі және 

Мұхамеджан Сералиннің «Айқап» журналының 

жалғасы болып саналатын басылымның 

тұсаукесер рәсімі �тті.

Кері кеткен

Саудаға түскен Саудаға түскен 

бағдарламабағдарлама

3�� �����: Меруерт 
Айтқажықызы, Сіз медициналық 
статистиканың ақиқаттан алыстығын 
тілге тиек еттіңіз. Шынында да, 
солай ма?

���"��� �����	'#�: Бұл мәселені 
бұрын да к�тергенбіз. Шындығында, 
к�птеген медициналық мәлімет 
шындыққа сәйкес келмейді. 
Құзырлы министрлік соңғы 10 
жылда елімізде вакцина әсерінен 
баланың мүгедекке айналуына 
қатысты бірде-бір дерек жоқ 
дейді. Қоғамдық ұйымдар �з 
зерттеуін жүргізуде. Мысалы, 
Аружан Саинның қайырымдылық 
ұйымының мәліметінше, бала 
мүгедектігінің 3 пайызы осы екпе 
егудің салдарынан болған. Осыған 
орай, біз министрлікке шынайы 
зерттеу жүргізуді ұсындық.

3�� �����: Сондай-ақ бала 
мүгедектігінің 6,6 пайызы дәрігер 
қателігінен, яғни сәбиді дұрыс 
тудыра алмағаннан болады дедіңіз. 
Мұндай жағдай к�п кездесе ме?

���"��� �����	'#�: Ол мәселені 
б�лек сауалда к�теремін. +зірше 
айтпағым, Қазақстанда екпе егу 
бұқаралық сипат алған. Бірақ 
екпенің зияны туралы білетін 
сауатты аналар да бар. Олар 
баланың қызуы болса, қандай да 
инфекция жұқтырса, егуге мүлдем 
болмайтынын біледі. Алайда 
алатаңнан қара кешке дейін жұмыста 
жүретін, дәрігерге сенетін аналар да 
к�п. Сол себептен әр баланың екпені 
к�тере алатынын тексеруге ерекше 
мән беру керек. Kкініштісі, бізде 
бұл жерде былық к�п. Екпе егетін 
дәрігердің бәрі білікті емес. 

3�� �����: Сонда Сіздер жаппай 
екпе егуден бас тартуды ұсынасыздар 
ма? 

���"��� �����	'#�: Жалпы 
алғанда, біз екпе егуге қарсы емеспіз. 
Тек министрліктен мүгедектік пен 
екпенің арасында қандай да бір 
байланыс барына зерттеу жүргізуді 
�тініп отырмыз. Екіншіден, әр 
баланы тек оның ата-анасының 

жазбаша рұқсатымен ғана егу керек. 
Ата-аналар кез келген екпенің 
жанама әсері болатынын білуге 
құқылы. Kткен шақырылымдағы 
депутаттық сауалымда АҚШ-та 
93 баланың �лімі туралы деректі 
келтірдім. 2011 жылы папиллома 
вирусына қарсы екпе егуден кейін 
21мыңнан астам бала қатты әлсіреп, 
93 бала мерт болды. Павлодар 
облысындағы Майқайың орта 
мектебінің 6-сыныбында оқитын 
екі бала жансақтау б�ліміне түспей 
тұрып, бізде мұндай екпеге деген 
қорқыныш болмаған. Балалардың 
екпеден кейін ауруханаға түсу 
оқиғалары аз емес. 2015 жылы 
ақпанда қызылшаға қарсы екпеден 
кейін теміртаулық 18 студент 
ауруханадан бірақ шықты. Осындай 
екпенің әсерінен Ақтауда, Бейнеуде 
6 адамның денсаулығына қауіп т�нді. 
Маңғыстау облысында 15 жас�спірім 
екпеден халі нашарлап, ауруханаға 
түсті. Мұндай дерек жетерлік. 
Айтпақшы, шенеуніктер ондайда 
екпені тоқтатып, тергеу жүргізеді. 
С�йтіп, ауруға екпенің қатысы жоқ 
дегенді айтады. 

3�� �����: Сіз бұл мәселенің 
қаржылық жағына үңіліп к�рдіңіз 
бе? Бәлкім, бұл бір д�кейдің бизнесі 
шығар?

���"��� �����	'#�: Меніңше, 
адамның денсаулығы мен пайда табу 
екеуі екі б�лек нәрсе. Сондықтан 
дәрі-дәрмек сатып алмас бұрын, 
оның қаншалық қажеттілігін 
анықтаған абзал. Содан кейін 
екпені егетін әр баланы тексеріп, 
денсаулығына қатысты к�тере 
алмаса, егуге болмайды. +рине, 
екпенің бәрі бізге тегін келмейді. 
Біреу сатып алатыны анық. Бірақ 
оның жағымсыз әсеріне, адам 
�міріне т�ндірген қаупіне кім 
жауапты? Мысалы, Ресейде екпені 
екі облыста сынақтан �ткізді. Бізде 
ондай сынақ та жоқ. 
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Біздің сұхбат

Меруерт 
ҚАЗБЕКОВА, 

Мәжіліс депутаты: 

Ағылшынша Ағылшынша 
жазылған қатені 

орындаушы мекеме 

өз қаражатына өз қаражатына 
түзетедітүзетеді

(Алматы (Алматы 
қаласы әкімдігі)қаласы әкімдігі)

Ал мына қатеге Ал мына қатеге 
кім жауапты?кім жауапты?
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Алған да, Алған да, 
берген де берген де ДӘРІГЕРДӘРІГЕР

Тағзым

Алаш мұрасы – Алаш мұрасы – 
МӘҢГІЛІКМӘҢГІЛІК
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NARYQNARYQ – Көптен күткен Доһадағы кездесу сәтсіз 
аяқталды. Еліміздегі отандық мұнай өндіруші 
компаниялардың ендігі қадамы қандай болмақ? 

ЖАУАБЫ
Рашид ЖАҚСЫЛЫҚОВ, 
Мұнайсервис компаниялары 
одағының төрағасы:

– Доһада өткен кездесу біз күткендей нәтиже 
бермеді. Себебі Иран мұнайдың өндірісін азайтуға 
келісім берген жоқ. Жыл басын күніне 500 мың 
баррельмен бастап еді, екі-үш айдың ішінде мұнай 
өндірісін күніне 1,5 млн баррельге жеткізді. Еліміздің 
бұл жөніндегі позициясы белгілі. 2014 жылы біз 
бір жылда 80 млн тонна мұнай өткізіп едік, биыл 
6 миллионға қысқартып, 74 млн тонна өткіземіз 
деп межелеп отырмыз. Өндірілетін мұнай көлемін 
бұдан төмендетуге келіспеу керек. Себебі біздің 

мемлекеттің негізгі қаржысының мұнай 
экспортынан құралатыны белгілі. 

–

Ж

Аптаның 

сауалы

Econoметр
Алик 

АЙДАРБАЕВ, 
Маңғыстау облысының 

әкімі:

«Жергілікті газ құю бекеттеріндегі ұзын-сонар 
кезек Энергетика министрлігі мен монополияға 
қарсы ведомствасының көгілдір отынға төмен 

баға белгілеуінен орын алып отыр. Өзіңіз ойлап 
қараңызшы, газ зауыты 6 теңгеден берсе, ол 

бөлшек саудада 27 теңгеден сатылады. Екі 
арадағы қомақты ақша нарықтағы алып-сатушы 

мен басқалардың қалтасына кетіп жатыр. 
Бұл үкіметтің болашақты болжамаған 

саясатының жемісі. Қазіргі кезде 
«ҚазГӨЗ» жылдық шығынының өзі 

шамамен 7 миллиард теңгеге 
жетті»

?
Доһа – 2016

�Ә�����	 ���
���

OPEC (������� 	�
��� �	��
������ 
����
 �����) мүшесі Иранның осы жиынға 
келмеуі басты себеп ретінде жарияланды. 
Сауд Арабиясының сапартобы осы талап 
орындалмаған соң құжатты мақұлдаудан бас 
тартқан к�рінеді. Ал Теһранның уағдаластықты 
қолдамайтыны әу бастан белгілі еді. Санкциядан 
енді құтылған бұл ел күнделікті �ндіріс к�лемін 
бұрынғы 4 млн баррельдік к�рсеткішке жеткізбей 
тоқтамайтынын мәлімдеген. Соңғы мәліметке 
жүгінсек, Иран Еуропаға тәулігіне 700 мың 
баррель жеткізетін «қара алтын» келісіміне қол 
қойды. Бұл әлемдік базардағы мұнайға деген 

сұраныстың ұсыныстан кем түсе беруіне ықпал 
етеді деген с�з.

Сауд Арабиясының мұрагер ханзадасы 
Мұхаммед бин Салман басқосу қарсаңында 
келісімді барлығы (	���� ������ �
�� ��) 
қолдамаса, �з елінің күнделікті �ндіріс к�лемін 
2 млн баррельге арттыратынын мәлімдеді. Бұл 
OPEC-тің �з ішінде ортақ мәміленің ауылы алыс 
екенін к�рсеткендей. Рас, ұйым мүшелерінің 
�ндіріс к�лемін 30 млн баррельден асырмау 
ж�нінде міндеттемесі бар. Бірақ оны орындап 
жатқан ешкім жоқ. 

Доһадағы кездесуден кейін «қара алтын» 
құны құлдырайды» деген сәуегейлердің 
болжамы расталмады. Баға дүйсенбіде 7 пайызға 
арзандағанымен, сейсенбіден бастап бұрынғы 
қалпына (46$/��

���) келді. Бұдан шығар 
қорытынды мынадай болса керек: Нарықты 
геосаяси «ойын» немесе мұнай �ндірісін тежеуді 
к�здейтін декларациямен тізгіндеу мүмкін емес. 
Кесімді бағаны сұраныс пен ұсыныс айқындайды.

«�Ө��������� �������»

Доһадағы сәтсіз жиынның тағы бір себебі 
– «қара алтынды» ең к�п тұтынатын әрі ең 
к�п �ндіретін Американың уағдаластықты 
қолдамауы. Айта кеткен ж�н, соңғы екі-үш 
жылдан бері АҚШ мұнай �ндірісінде т�ңкеріс 
жасап, OPEC пен Ресейдің ең негізгі бәсекелесіне 
айналды. Мұхиттың ар жағында тақтатас (	�����) 
мұнайы �ндірісінің айрықша қарқын алған 

тұсында OPEC-тегілер 
оған пәлендей мән 
бермеді. Ресейліктер 
оны «қиял жемісі» 
деп мысқылдады. 
Маймен қоса шығатын 
ілеспе газ да елдің 
экспорттық әлеуетін 
күшейткелі тұр. Жуырда 
Түркия Америкадан 
сұйытылған газ әкелу 
ж�нінде келісімге қол 
қойды. Литва мұхиттың 

ар жағынан әкелінген 
«к�гілдір отынды» 
терминалға жинап, Ресей 
�німінен бас тартты.

Биыл американдық 
компанияларға «қара 
алтынды» шетелге сатуға 
рұқсат берілді. Осы 
жаңалықты к�мірсутегі 
т�ңірегінде жүрген 
мамандар «к�мірсутегі 
бомбасы» деп бағалады. 
Кезінде сутегі бомбасын 
ойлап тапқанда күллі 
дүние осылай дүрліккен-ді. 
Тақтатас мұнайының арқасында американдықтар 
былтыр күнделікті �ндіріс к�лемін 11 млн 
баррельге дейін жеткізіп, аталған секторда кімнің 
мықты екенін дәлелдеді. 90-жылдардан бастап 
ғылым жетістігін �ндіріске енгізуді мықтап қолға 
алған американдықтар қазір соның жемісін 
к�руде. Ең бастысы, мұнай �ндірісіне әлемде 
жоқ жаңа технология келді. Соның бірі – жер 
қыртысын сумен с�гу арқылы май мен табиғи 
газ алуға мүмкіндік беретін жаңа қондырғы. 
Соның арқасында �німнің �зіндік құнын азайтуға 
қол жетті. Елдегі энергетика агенттігі тақтатас 
мұнайын �ндіретін компаниялардың баррель 
бағасы 20 доллар болса да шығынсыз жұмыс 
істей беретінін мәлімдеді. Мыңдаған жеке 
кәсіпорындар бағаның бұдан да қымбаттауын 
күтіп отыр. Бұлардың жұмысты бастауы да, 

тоқтата қоюы да оңай. Dзге 
елдердегідей күрделі технологиялық 
процесті қажет етпейді. 

�����-�� ���������

Сарапшылар Доһадағы сәтсіз 
келісс�зден ең к�п зиян шеккен 
ел ретінде Ресейді атауда. Соңғы 
бірнеше ай бойы Кремль Таяу 
Шығыстағы мұнай алпауыттарымен 
келісс�з жүргізді. Мәскеулік 
қайсыбір сәуегей-сарапшылар 

қыза келе «Ресей мен OPEC жақын одақтасқа 
айналып, баға мәселесінде американдықтарға 
тізе қосып қарсы тұрады. OPEC РОПЕК-ке 
айналады» деп тастады. Энергетика министрлігі 
Қатардағы кездесуге Иран �кілінің баруын 
қамтамасыз ету үшін біраз күш салды. Бірақ 
«Саудада достық жүрмейді» дегендей, ресми 
Теһран �з дегенінен қайтпады. Ендігі жерде 
қазынасы «қара алтынға» қарап тұрған терістік 
к�ршіміз үнем саясатын ұстануға мәжбүр. Соның 
айғағындай, орыс қаруының мақтанышына 
айналған С-400 жүйесі 9 мамырда Мәскеудегі 
әскери шеруге қатыспайтын болды. Hскерилер 
мұны «қаржы үнемдеу мақсатында» деп 
түсіндірді. 

Орыс мұнайы Urals маркасымен сатылатыны 
белгілі. Dткен жылы оның орташа бағасы 51 

доллар болса, биылғы 
алғашқы тоқсанда 32 
доллардан аспады. 
Бұл Орталық банктің 
мәліметі. Статистикалық 
к�рсеткіштер қазір 
бюджеттік түсімнің 
түгеліне жуығын 
к�мірсутегі қамтамасыз 
ететінін к�рсетуде. 
Оның үстіне Батыстың 
санкциясы Ресейге 
АҚШ пен Еуропадан 

инвестиция мен мұнай �ндірісіне аса қажет 
заманауи технологияны әкелуге тыйым 
салды. 

���������� �Ә� ����������

Қатар мемлекетіндегі кездесуге біздегі 
энергертика министрлігінің тізгінін 
жақында ғана ұстаған Қанат Бозымбаев 
та барды. Дәлелді де дәйекті пікірін 
ортаға салды. Ресейлік ақпарат құралдары 

к�біне біздің министрдің дәлелді де дәйекті 
пікіріне жүгініп отырды. В.Школьник тұсында 
тоқырап, заманауи үрдістен қалып қойған мұнай 
және газ саласы жігерлі басшының келуімен 
жанданады деген үміт бар. Hсіресе, инвестиция 
тарту арқылы терістік к�ршіміздің бензиніне 
тәуелділіктен құтылу кезек күттірмейтін міндет 
болып тұр. Dйткені, Ресейде отын салығы �сіп, 
соның кесірінен бізде бензин бағасы �суі ғажап 
емес. Геоэкономика тақырыбын жалғастырсақ, 
елімізде тәулігіне 1,7 млн баррель мұнай 
�ндіріледі. Ал дүниежүзіндегі �ндіріс к�лемі 
96,5 млн баррель. Осыдан-ақ, біздің әлемдік 
нарыққа пәлендей ықпал ете алмайтынымыз 
түсінікті. Дегенмен, біздегі мұнай саласы �німнің 
�зіндік құнын азайтатын жаңа технологияға 
зәру. Бұл ретте елімізде жұмыс істеп жатқан 
американдық компаниялармен бірлескен 
жобаларды іске асырудың оңтайлы жолы бар. 
Жақында «Теңізшевройл» компаниясының Бас 
директоры Теодор Этчисон мырзадан заманауи 
технологияның жетістігін еліміздегі �ндіріске 
енгізу мүмкіндігін сұрағанбыз. Ол кісі бұл 
мәселенің зор мәнге ие екенін айрықша атап �тті.

Биыл «қара алтынның» орташа бағасы 40-
45 доллар болатын түрі бар. Біздің бюджетте 
доллар бағамы 360 теңге деп қарастырылғанын 
есептесек, бұл тым жаман к�рсеткіш емес. 

МҰНАЙМҰНАЙ
МӘМІЛЕГЕМӘМІЛЕГЕ  

БАҒЫНБАЙДЫБАҒЫНБАЙДЫ

���!"# ������

Қостанай облысы 613854 га
Шығыс Қазақстан облысы 225796 га
Қарағанды облысы 200000 га
Ақтөбе облысы 186000 га
Павлодар облысы 155193 га
Алматы облысы 128645 га
Солтүстік Қазақстан облысы 124520 га
Ақмола облысы 89334 га
Қызылорда облысы 72000 га
Жамбыл облысы 52700 га
Атырау облысы 52700 га
Оңтүстік Қазақстан облысы 40100 га
Маңғыстау облысы 29870 га
Батыс Қазақстан облысы 3342 га

Сөз-жебе

АУКЦИОНАУКЦИОН  арқылы арқылы 
сатылатын сатылатын ЖЕР ТЕЛІМІЖЕР ТЕЛІМІ

Базарбай НҰРАБАЕВ, 
Геология және жер қойнауын 
пайдалану комитетінің төрағасы:

«Еліміздегі игерілмеген алтынның 
көлемі 9,5 мың тонна. Оның 7,7 мың 
тоннасы алтын кен орындарына тиесілі. 
Сонымен қатар біздің болжамымызға 
сәйкес, мыс 100 млн тонна, мырыш пен 
қорғасын 135 – 50 млн тонна. Каспий маңы 
ойпатындағы көмірсутегі шикізатының қоры 
63 млрд тонна деп бағаланған. Жер асты 
байлығының басым бөлігі 6-7 шақырым 
тереңдікте жатыр»

қоры есептелді

Алт
ынның қоры есептелді

Болжам}

Самат 
СӘРСЕНОВ, 

Ұлттық экономика 
министрлігінің басқарма 

басшысы:

«Кейбір жайылым жер гектарына 
2-4 мың теңге тұруы мүмкін. 
Ең бағалы суармалы жердің 

гектары 125 мың теңгеге 
дейін барады. 
Бұл жер түріне 
байланысты»

Қайырбек ӨСКЕНБАЕВ, 
Ұлттық экономика вице-

министрі:

«Осы аукцион деген сөзді естігеннен кейін 
халық арасында «ертең шетелдіктер келіп, 

жерімізді сатып алмай ма? дейтіндер көбейе 
бастады. Елімізде ауыл шаруашылығына 

қарайтын жердің бір сантиметрі, 
тіпті бір миллиметрі де шетелдіктерге 

сатылмайды. Жер тек 
отандастарымызға 

ғана сатылады»

1+21+2

(��	� 1-�����)

31.kz

Дереккөзі: Ұлттық экономика министрлігі
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Жолсапар

������� �	��	

Егер әлем елдерінің елтаңбаcы арасында 
оның күрделілігі мен ондағы элементтердің 
к�птігі бойынша жарыс �тсе, даусыз бас 
жүлдені Малайзия алар еді. Қараңыз, мұнда 
Малайзия мемлекетінің құрамына кіретін 
барлық штаттың символы мен түсі қамтылған. 
Мұнда не жоқ десей, қанжар – крис, арек 
пальмасы да, су үстіндегі к�пір де, малакка 
ағашы да, мүйізтұмсық құсы да сыйып кеткен. 
Ескі кінәздіктердің елтаңбалық түстері 
параллель тікт�ртбұрыш түрінде к�рініс тапса, 
Ислам дінін мұнда жарты ай мен 14 сәуле 
шашқан жұлдыз білдіріп тұр. Айтпақшы, зер 
салсаңыз, Малайзия елтаңбасынан қызарып 
гибискус гүлі де орын тапқан. Оның бес күлтесі 
Исламның бес шартынан хабар береді-мыс. 
Енді осы ен байлықты екі жағынан нән 
жолбарыстар қоршап, демек қорғап тұр.

Бір ғана гербтің мән-мағынасын тәпсірлеу 
арқылы Малайзияның қаншалықты күрделі 
мемлекет екенін түсінуге болатын сияқты. 
Иә, ұлт-ұлыстық тұрғыдан бұл ел әр алуан. 
Бірақ мұндағы 60-тан астам этникалық топ 
ың-шыңсыз, бейбіт келісімде �мір сүріп, билігі 
мен бұқарасы жарасып келеді. Этникалық 
малайлар, сәйкесінше толығымен мұсылман 

деуге келеді (������ �ә� 	�
 ��� 	����������
� 
ө����� ��
� ���
����), ел халқының 50 
пайызынан сәл асады. 11 пайызы �здерін 
«Оранг Асли» (�������
 �������) деп атайтын 
аборигендер болғанымен, олардың ешқандай 
әлеуметтік күші жоқ. Жунглиде тұрады. Саясатқа 
араласпайды. Малайзия тұрғындарының 
қалған 23 пайызы қытай. Ал 9-10 пайызы 
үндістер екенін білсек, олардың енді саясат 
пен экономикаға кәдімгідей қатысы бар. Діні 
басқа болғандықтан, елдегі шариғат заңы олар 
үшін орындалмайды. Этникалық малайлар 
негізінен ауылда тұрып, қытайлар мен үндістер 
әу баста қалаға келгендіктен, сауда-саттық, 
қызмет к�рсету, ас-ауқат желілері солардың 
қолында деседі. Малайзияға барған адамның 
алдымен Петронас Тауэрс зәулімдерін к�руі, 
екіншіден, сол Куала-Лумпурдан жарты сағаттық 
жердегі әйгілі Бату үңгірін к�руі еш талқылауға 
жатпайтын бағыт. Біз де сол Бату үңгіріндегі 
үнді пұты Муруганның 43 метрлік алтындалған 
мүсініне қарап,  ғабадатханаға алып барар 272 
басқышпен �тіп к�рдік. Бұның Үндістанның 
жерінен тыста жүрген барша үндістер үшін ең 
қасиетті жер екенін біліп отырған шығарсыз. Сол 
секілді мұсылмандардың бір емес, екі мешітінде, 
қытайлардың бас храмында да болғандағы 
түйгенім –  біздің Отанымыздағы секілді 
ұлыстар мен конфессиялар татулығын барынша 
қамтамасыз етілген.  

Иә, Малайзияның Оңтүстік-Қытай теңізі 
б�лген батыс және шығыс б�лігі де бір-біріне 
ұқсамайды. Батыс аймағында халық тығыз 
қоныстанған. Bндіріс жақсы дамып, компьютер 
құрастырып, мұнай �ндіреді. Ал шығыс 
б�лігінде адам қарасы аздығы себепті, табиғаты 
тұмса қалпында сақталған. Есесіне, туризмнің 
пайдасын осы аймағы к�рудей-ақ к�ріп жатыр. 
Соған қарамай, Малайзия �зінің тәуелсіздігін 
к�зінің қарашығындай сақтауға бейіл біртұтас 
ел. Осы жағынан малай елінің Қазақстанға 
айырмашылықтан г�рі ұқсастығы к�п.
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Малайзия – монархиялық мемлекет. Алайда 
мұнда патша тақты мұрагерлікке алмайды. 
Федерация құрамындағы 9 штаттың сұлтанының 

арасынан сайлап отырады. Негізі, Малайзияның 
құрамында штаттың саны тоғыздан әлдеқайда 
к�п. Бірақ оның барлығы патша сайлауға 
үміткерін жібере алмайды. Бес жыл сайын жеті 

сұлтан, бір раджа және Янг 
Дипертуар Бесар деген қиын 
атауы бар билеуші жиын 
шақырып, патшаны сайлап 
тастайды. Мысалы, елдің 
2011 жылдан бергі патшасы 
Абдул Халим Муазам Шах 
Малайзияға 1970-1975 
жылдары да патшалық 
еткен. Қызық болғанда, 88 
жастағы Абдул Халим қазір 
әлемдегі ең жасамыс монарх 
болса, оның алдында билікте 
болған Мизан Зайнал 
Lбидин 44 жасында ел 
тарихындағы ең жас патша 
болған екен. Осының бәріне 
бір ғана түсініктеме берсек 
– бұл шығыс 
демократиясы 
және ол 
қосымша 

түсіндіруді қажет етпейді.
Малайзияда заң қатал. Тіпті 

жеңіл нашаны сатып, не тасымалдап 
қолға түссеңіз де, жаза �лімге 
кесу болатынын айтпай-ақ сезіп 
отырған шығарсыз. Заң сол заңды 
шығарушыларға да қатал. 2006 
жылдан бастап Малайзия үкіметі 
малай тілінің тазалығын сақтауды 
күшейткен болатын. Соған сай, егер 
Парламент депутаты к�пшілікке 
арнаған с�зінде арнайы рұқсатсыз 
ағылшын с�зін айтып қалса, оған 
300 АҚШ долларына жетеғабыл 
айыппұл салынады. Телехабар мен 
жарнамада лексикалық, болмаса 
грамматикалық қате кетсе, ол үшін 

де медиабизнес �кілдерін 
жазаға тарта алады. 

Ал мектептерінде малай 
тілін оқытуға қаншалықты 
терең к�ңіл б�летіні айтпаса 
да түсінікті. Айтпақшы, 
біздің жаңа Білім және 
ғылым министрі Ерлан 
Сағадиев блоггерлермен 
кездесуінде «ағылшынша 
оқытатын мұғалімдерді 
қайдан аламыз?» – дегенде 
осы Малайзия мен 
Сингапур тәжірибесін 
ескеріп жатқанын айтқан 
еді. Ол үшін 5 мың мектепті 
интернетпен жабдықтап, 
ұстаздарды онлайн-

оқыту к�зделіп отыр. Мойындау керек, 
білім беру тұрғысынан малайлар бізден 
әлдеқайда озып кеткен. Мысалы, мұндағы 
мектеп бағдарламасына «Формула-1» жарыс 
к�ліктерінің дизайнын жасау деген қызық пән 
енгізілген. Бұл балаларға неге керек дейсіз 
бе? Себебі спорттың бұл түрі Малайзияда 
�те танымал және балаларды жастайынан 
осы күрделі спортқа еліту арқылы ғылым 

мен технологияға қызықтырады. С�з 
арасында қыстыра кетейін, Петронас 
Тауэрстың маңын аралап жүріп, 
Mercedes Benz жарыс командасының 
презентациясына тап болғанымыз бар. 
Есей Жеңісұлымен, Малайзиядағы 
Қазақстан елшілігінің қызметкері 
Абзал Сариевпен  «Формула-1» 
болидының д�ңгелегін тез 
ауыстырудан жарыстық. Біздің рекорд 
3,6 секунд болды.

����� ���� 
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Ғылым мен технология демекші, 
жаңа Малайзияның символы болып 
басқа-басқа емес, биіктігі 452 метр, 
32 мың терезесі, 78 лифтісі бар 88 
қабат қос мұнара болғанына расымен 
қайраным бар. Қарап тұрсаңыз, 
иә, әлемдегі ең биік егіз мұнара. 

Бардық, к�рдік, үстіне к�терілдік. Кәдімгі биік 
ғимараттардың бірі. Бірақ тұтас мемлекеттің бас 
символы мәртебесіне мұнай компаниясының 
штаб-пәтері қалай ие 
болды десеңіз, тағы да 
құпиясы идеологияда 
жатқан секілді. 
Мұнара халықты 
жоғары қарауға 
мәжбүр етті. 
Ол қолсозым 
жерде тұрған 
жарқын 
болашақтың 
кепілі іспеттес. 
Егіз мұнаралар 
нық тұру үшін 
бағанасын 100 
метрдей тереңдікке 
қаққандықтан, бұл 
әлемдегі ең үлкен бетон 
іргетас болып шықты. Елдің 
сол кездегі премьер-министрі 
Махатхир Мұхаммед бұл мұнараның 
ислами пішінде болғанын қалаған 
екен. Сондықтан да үстінен 
қарасаңыз, негізі – сегізбұрышты 
жұлдыз. Екі мұнараны салуды екі 
б�лек құрылыс компаниясына 
б�ліп берген. Бәсекелестік үшін… 
Заманауи аңыз бойынша, бірі кәріс, 
бірі жапон компаниясы болды 
деседі. Тағы бір қызығы, Махатхир 
Мұхаммед бұл мұнаралардың 
құрылысына қажет материалдардың тек 
Малайзиядан болуы қатаң тапсырған. Ал 
бұл құрылысқа керек болат елде тапшы 
болғандықтан, оның орнына �те берік бетонның 
түрін ойлап шығарған. 

Бұл Малайзияның жалғыз мұнарасы емес. 
«Одан сәулетім кем емес», – деп салтанатты 
басын к�теріп Куала-Лумпур телемұнарасы 
да тұр қасында. Басына шыққанда, биіктіктен 
басымыз айналды. Т�мен түскенде мұнара 
түбіндегі Jelutong деген бір түп ағаштың тарихын 
естіп, басымызды шайқадық. Аңыз бойынша, 
осы мұнараны салар кезде соның орнында 
жүзжылдық ағаш барын жұрт біледі. Содан 

ағаштың �мірін сақтап қалу үшін қосымша 
100 мың доллар жұмсап, жоспарды �згертіп, 
мұнараны бірнеше метрге ығыстырады. Қазір 
мемлекеттің қорғауында тұрған бір ағаштың 
тәмсілі бұл халықтың �з құндылығын сақтау 
үшін қандай құрбандыққа болсын дайын 
жанқиярлығын к�рсетсе керек...

Сан ғасырлар бойы ұлттық байлығын 
ағылшындар мен голландтарға жегізіп келген 

Малайзия тәуелсіздігін алған 
соң, бойын бірден тіктеп алды.  
Малайзияда қай дінді ұстансаң 
да еркің. Бірақ мемлекеттік діні – 
ислам. Тек этникалық мұсылмандар 
ғана ислам банктерінен несие 
алып, мемлекеттік қызметке бара 
алады. Қытай асханасына барсаң 
да, тай мейрамханасына барсаң 
да, жалпы қандай ас ішкің келсең 
де, бәрінің халал екенін айта кету 
керек. Малайзияда қай халықтың 
�кілі болсаң да еркіндік. Бірақ 
басымдық малайларға беріледі. 
Кезінде Малайзияның екінші 
премьер-министрі болған Тун Абдул 
Разақтың кезінде басталған жаңа 
экономикалық саясат негізінде 
мұсылмандарды, демек, малайларды 
қоғамның қай саласында болмасын, 
к�термелеу басталған. Мысалы, 
Петронас мұнай-газ компаниясы 
директорларының 99%-ы – малай. 
Болмаса, 1960 жылы мемлекеттік 
қызметкерлердің 30 пайызы 
қытайлар болса, қазір 7%-ы ғана 

қалды. Бәрі осы саясатқа келіскен 
және мемлекетқұрушы ұлтты 
к�терудің осы үлгісі 35 жылдан 
бері мүлтіксіз қызмет етіп келеді. 
Тағы да біз үшін жақсы мысал деп 
қояйыншы...
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Бұл жолжазбада анда бардым, мынаның 
қасында суретке түстім деп жазуды с�кет 

к�рдім. Одан да Малайзия деген елдің біз үшін 
қызық болады-ау деген саяси-әлеуметтік 

жағдайынан хабар беру мақсатым 
болып еді. Bндіріс десеңіз, Малайзия 

қалайы, каучук, пальма майымен 
қатар кондиционер, электронды 
чип шығарады. Қайбір жылдары 
Ұлыбританиямен қатар �з халқына 
және бизнесіне несие беру бойынша 

әлемде бірінші орынға шыққаны бар. Жунглиге 
барғыңыз келсе, ел аумағының 58,2 пайызы 
орманды екенін ескертеміз. Теңізге шомылғыңыз 
келсе, Лангкави не Пенанг аралы сізді күтіп тұр. 
Айтпақшы, мұнда Қазақстан азаматтарына 30 
күнге дейін визасыз жүруге рұқсат. Қысқасы, 
мәдени әртүрлілік, жанға жайлы ауа райы, 
тұмса табиғат, мейірімді жандар іздесеңіз, онда 
сізге Малайзияға барыңыз деген рецепті жазып 
беремін.  

Ө���� ��������, 
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ЖИҺАНКЕЗЖИҺАНКЕЗ

Мен көргенМен көрген

Неге мен көрген? Сөйлем 
дұрыс құралмай тұрған 
секілді көрінгенмен, 
маңыздысы ол емес. Әр 
адам сана көкжиегіне 
сай әр жерден әрқалай 
тәлім алады. Сондықтан, 
Қазақстандағы Малайзия 
елшілігі, Малайзия 
туризм министрлігі және 
Малайзия денсаулық сақтау 
министрлігі ұйымдастырған 
баспасөз турына қатысып, 
Куала-Лумпурде жеті 
күн болу маған осы ел 
жайлы азды-кем пайым 
айтуға құқық берді деген 
сенімдемін. Сонымен...
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– Депутаттың баласын ит талап тастапты, 
– деген әпкем �ңі бозарып, үйге кірген бетте 
терезе тұсындағы креслоға сылқ ете қалды. – Сол 
маңда біздің Ләззат пен Қасымымыз да қыдырып 
жүрген екен, олар әйтеуір қашып құтылыпты. 
Маңайдағы б�тен аулаға кіріп үлгерген екен.

Жұмыстан енді келіп отырған мен де, 
әпкемнің үлкен ұлы Арман да �ре түрегелдік. 
'йткені, Ләззат – әпкемнің жалғыз келіні. 
Қасым – әпкемнің екі жасқа енді ғана толған, 
әзірге жар дегендегі жалғыз немересі.

Бірінші болып тілге келдім:
– Қандай депутат, Розка? Бала аман ба екен?
– Білмеймін ғой қандай депутат екенін. 

*йтеуір «Гүлдердің» халқы шулап жатыр 
дейді. Бала аман болса керек. Бірақ қандай 
халде екенінен хабарым жоқ, �зім де енді келе 
жатырмын жұмыстан. Жаңа жолай Ләззат келінге 
соғып едім, содан естідім.

– Бұл маңайда депутат тұратын ба еді?
– Анығын білмеймін. Бірақ аудандық 

па, облыстық әлде қалалық па – әйтеуір бір 
мәслихаттың депутаты тұрады деп еститінмін осы 
маңайда. Құдай-ау, қаңғыбас ит емес, зіңгіттей 
овчарка дейді ғой баланы талап тастаған. *й, осы 
біздің адамдарда да ес жоқ қой, ес жоқ..!

– Ес жоғы несі, Розка?
– Ләззаттың айтуына қарағанда, баланы ит 

талап жатқанда бір қора адам түк істемей, қарап 
тұрыпты.

– Енді... зіңгіттей овчаркаға әйел, бала-шаға 
не істей қойсын?

– Қалай не істей қойсын? – деп әпкем 
маған жалт қарады, – бәрі жабылып, таспен 
бе, басқамен бе – бірдеңе қылып баланы иттен 
арашалау керек еді ғой. Мен болғанда бар ғой... 
тура баланың үстіне барып, жатып алар едім. 
Таласаң – мені тала деп. Негізі, бұл ықшамаудан 
«Гүлдер» емес, «Иттер» ықшамауданы деп аталса, 
дұрыс болар еді. Кеш түсіп, к�з байлана берсе 
болды, тұрғындар иттерін бос қоя бере салады. 
Тап бір ауыл сияқты. «Бала бар-ау, шаға бар-ау» 
деп ешкім ойламайды..! 

Мен де, әпкемнің үлкен ұлы Арман да 
аңырайып қаппыз. 'йткені, анасының бұлайша 
бұлқан-талқан болып ашуланғанын Арман бұған 
дейін к�рмеген болса керек. Ал мен әпкемнің 
мінезін �те-�те жақсы білемін: қарап отырып 
күйіп-пісіп, алай-дүлей ашуланғанын �з басым 
�мірі к�рмеппін. Қандай, ә, ана жүрегі?! Бала 
деген де қолқа-жүрегін суырып беруге дайын 
отыр ғой.

*пкем тұратын «Гүлдер» ықшамауданы 
Алматы облысындағы Іле ауданының орталығы 
– 'теген батыр кентінде орналасқан. Былайғы 
жұрт ГРЭС атайтын бұл аумақ Алматы қаласына 
қосылып кеткен. Содан ба, қаланың бір 
б�лшесі іспетті. *пкем тұратын ықшамаудан 
үйлері негізінен жаңадан салынған жер үйлер. 
Жекеменшік сектор, былайша айтқанда. 

К�шелері кең. Асфальттанған. Тек 
бір кемшілігі – осындай әп-әдемі 
әрі тап-таза ықшамаудан к�шелерінде 
жарық жоқ. К�з байлана бере-ақ 
ықшамауданды тас қараңғы түнек 
басады. Жә, әңгімеміз иттен басталып 
еді, сонымызды жалғастырсақ. Ал енді 
овчарка талаған депутат баласы жайлы 
әңгімеге алдағы уақытта қайтып оралармыз деп 
ойлаймын.
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Алматының «Ақбұлақ» ықшамауданында 

қаңғыбас иттер 3 жасар бүлдіршінді талап 
тастады. Қайран сәби не болғанын да түсінбей 
қалған болар? 'ліп кетті. Аңырап әке-шешесі, 
қайғыға б�гіп, қарт ата-апасы қалды. Жазым. 
Қалай болған күнде де, кенеттен келген жазым 
бұл жалған дүниенің не екенін әлі түйсініп 
үлгермеген кішкентай бүлдіршіннің �мірін үзді. 
Қала тұрғындары тарапынан уақ-уақ к�теріліп 
тұратын қаңғыбас иттер мәселесі қайтадан күн 
тәртібіне шықты.

Ашығын айтқанда, бізде қандай да бір шара 
қолға алыну үшін міндетті түрде «бірдеңе бүліну» 
керек. «Ақбұлақтағы» бүлдіршін �лімінен кейін 
дүр-р-р-р ете қалған қараша қауым да, қала 
билігі де, міне, 3-4 күн �тпей қайтадан «таз 
қалпына» түсті. Ал біз қала бойынша қаңғыбас 
иттерді аулаумен айналысатын арнайы экипажға 

жармасып, 19 �ә��� ���� 
Алматыны аралауға 
шықтық.

Негізі, біз ит аулаушыларға 
қатысты к�п нәрсені біле 
бермейді екенбіз. Ойлаймыз 
– «Қаңғып жүрген иттерді 
неге осы атып-атып 
тастамайды?» деп. «Осы 
да қиын шаруа болып 
па? Ит атқыштарға 
үкімет қып-қызыл 
ақша т�леп отыр ғой?» 
деп. Бірақ мәселенің 
мәнісімен жақыннан 
таныса келе, мұның оңай-
оспақ шаруа емес екеніне 
к�зіміз әбден жетті. Мәселен, 
қаңғыбас итті аулаушылармен 
бірге жүріп, қаладағы «Қарасу» 
аумағының бір тұрғынымен 
тілдесе қалдым. 'зін Тұрсын 
Айтбеков деп таныстырды. 
Екеуміздің арамыздағы диалог 

мынадай бағытта 
�рбіді. Соған қарап-

ақ �зіңіз қаңғыбас 
итті аулаушылар 

туралы 

түсінігіміздің деңгейін 
шамалай беріңіз, құрметті оқырман.

– Сіздер тұратын аумақта қаңғыбас ит к�п пе?
– К�п. К�п болғанда да, керемет к�п. 

Осыларды неге атып-атып тастамайды екен, ә? 
Мен соған қатты таң қалам.

– Оның несіне таң қаласыз?
– Енді... үкіметтен ақша алып, кәдімгідей 

жұмыс істеп жүрген соң осыларды атып-атып, 
қырып тастау аса бір қиын шаруа емес қой. Қазір 
біздің бала-шағамыз к�шемен бірлі-жарымды 
саяқ жүруден қорқатын болды. Аш иттер адамға 
шабады. Жұмыстан үйге қайтқанда кәдімгідей 
алаңдаймыз. 'йткені, шиеттей бала-шағамыз 
қаланың ауыл сияқты аумағында қараусыз қалады 
ғой. Ал ит к�п. Қаңғыбас ит �те к�п. Соларды 
аулап, қырып жатқан ешкімді к�рмейміз.

Иә-ә-ә, ешкімді к�рмейміз. *ңгімелескен 
адамымыз сияқты, бүгінгі күнге дейін біз де 
солай ойлағанбыз: «Неге осы қаңғыған иттерді 
атып-атып тастамайды?» деп
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Таң қалып, таңдай қағатынымыздай бар, 

рас. 'йткені, біздің білгеніміз – қаладағы 
қаңғыбас иттерді атуға болмайды екен. Сенесіз 
бе, сенбейсіз бе – ит аулаушылар оларды қуалап 
жүріп ұстайды. К�зіңіздің алдына елестетіп 
к�ріңізші, т�рт аяқты мақұлықты қуалап жүріп, 
ұстау үшін екі аяқты адамға қандай желаяқ болу 

керек екенін. Мұны 
ауызекі әңгіме 

ретінде біреуге 
айтсаң, сене 

қоюы екіталай. 
Ал бірақ біз �з 

к�зімізбен 
к�рдік. 
К�ше-

к�шемен, қуыс-
қуыстардың арасымен 
қайырмалай қуалап, ау 
іспетті арнайы құрылғымен 
қаңғыбас итті шап беріп ұстап 
алу екінің бірінің қолынан 
келе бермейді. Оған ептілік те, 
батылдық та керек. 'йткені, иттің 
аты – ит. Жаны ышқынғанда қайырылып келіп, 
«Арс!» етіп қауып алуы да әбден мүмкін. 'те 
қауіпті жұмыс, қысқасын айтқанда.

Бір қызығы – қаладағы қаңғыбас ит 
�здерін аулайтындарды жақсы таниды екен. 
«Ветеринария» деген жазуы бар к�к к�лікті 
немесе қолына арнайы құрылғы ұстаған ит 
аулаушыны к�рген бетте ит біткен тым-тырақай 
қашып жоғалады. Тіпті «жаны мұрнының 
ұшына» келген кейбіреуі к�лденең кезіккен кез 
келген бейтаныс аулаға зып беріп кіріп кетеді. Ал 
содан соң оны ұстап к�р..! Ит аулаушы әлгі үйдің 

иесін іздейді. Оған 
жұмысының жай-

жапсарын түсіндіреді. 
*ке-к�келейді. Біреуі 

түсінсе, әрине, біреуі түсінбейді. 
Кейбіреулер тіпті: «Тып-тыныш 

жүрген ит жарықтықта не әкелеріңнің 
құны бар?» – деп жекіп те тастайды. Сосын... 
біздің елімізде қаладағы жан-жануарларды 
қорғау «проблемасымен» айналысатын әртүрлі 
қоғамдық ұйымдар бар. Ит аулаушылардың 
айтуына қарағанда, бұлардың жұмысына олар да 
қолдарынан келгенше кедергі жасауға тырысатын 
к�рінеді. Тіпті жергілікті тұрғындарды арнайы 
ұйымдастырып, ит аулаушыларды соққыға 
жығып кеткен деректер де бар. Оларға бәрібір. 
Иттің иесі бар ма, жоқ әлде ол қаңғыбас ит пе, 
қарамайды. Жанын салып қорғайды. Парадокс.
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Алматы қаласы әкімдігінің ауыл шаруашылығы 
басқармасына қарайтын «Қалалық ветеринария 
орталығы» деп аталатын мемлекеттік коммуналдық 
кәсіпорын бар. Осы орталықтың қаңғыбас иттер 
мен мысықтарды аулаумен айналысатын арнайы 
бригадасы және бар. «Ветеринария орталығы» 
2010 жылы ашылған, – деді бізбен әңгімесінде 
кәсіпорын директорының орынбасары Жылкелді 
Тілесбаев, – қаланың 8 ауданы бойынша 8 
б�лімшеміз жұмыс істейді.

– Қарапайым қала тұрғыны Орталық туралы 
онша-мұнша біле бермейді. Жалпы, орталықтың 
негізгі мақсат-міндеті не?

– Ветеринария орталығының негізгі мақсаты 
– Алматы қаласы бойынша жеке тұлғалардың 
үй жағдайында ұстайтын жануарын қадағалауда 
ұстау. Оларға жұқпалы ауруға қарсы екпе жасап, 
к�ктем және күз кезеңінде арнайы тексеруден 
�ткізу болып табылады.

– Ал сонда қаладағы қаңғыбас иттермен кім 
айналысады?

– Қаңғыбас итті аулау да, негізінен, біздің 
орталық жұмысының бірі саналады.

– Мысалы, қала к�шесінде мылтығыңды 
тарсылдатып, ит атуға болмайды 

екен. Біз к�рдік, итті ау 
іспетті арнайы құрылғымен 

аулайсыздар. Жақсы. 
Ұстадыңыздар делік. Сосын 

оларды не істейсіздер? Қала 
сыртына шығарып, атып 

тастайсыздар ма?
– Жоқ. Олай істеуге 

болмайды. Біз «қолға 
түскен» қаңғыбас итті 

уақытша ұстау изоляторына 
қамаймыз. Ол жерде иттер 

тексеріледі. Қажетті ем-дом 
жасалады. Күніне бір мезгіл 

тамақ беріледі.
– Ойпырым-ай, ә? Қаңғыбас 

итке жап-жақсы жағдай жасалады екен ғой. 
Сонда оларды қанша күн қамауда ұстайсыздар?

– Үш үн ішінде иттің иесі табылмаса, онда 
арнайы дәрімен иттің к�зі жойылады. Ал 
егер иттің иесі табылып, оның қоғамға қауіп 
т�ндірмейтіні дәлелденсе, әлбетте ол ит иесіне 
қайтарылады.

– К�зі жойылған иттердің �лексесін қайда 
жібересіздер?

– Олар Алматы облысының Іле ауданына 
қарасты арнайы аумақта дайындалған шұңқырға 
к�міледі.

Директор орынбасарының 
айтуынша, «Ветеринария орталығы» 
қала тұрғындарынан түсетін 
шағымдар бойынша да жүйелі жұмыс 
атқарады. «Кез келген адам қала 
к�шесінен немесе �з мекенжайының 
аумағынан қауіпті жабайы ит байқаса, 
дереу біздің орталыққа қоңырау шала 
алады. Ондай жағдайда біздің арнайы 
экипажымыз хабар түскен аумаққа дереу 
аттанады», – дейді Жылкелді Сұлтанбайұлы.

«�������� ��� 
«!"#��$����» ������

Қаңғыбас иттерді аулау экипажы біз бірге 
жүрген күні қала бойынша 89 итті «тұтқындап», 
уақытша ұстау изоляторына қамады. Бұл аз ба, 
к�п пе?

Бұрнағы жылдармен салыстырғанда, қалада 
қаңғыбас иттер күрт азайған. Мысалы, биыл 
жыл басынан бері олардың 22 мыңға жуығы 
ұсталған болса, бұл былтырғы жылдың сәйкес 
кезеңімен салыстырмалы түрде алғанда екі есеге 
азайғанын к�рсетіп отыр. Ал Алматы қалалық 
санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау 
басқармасының мәліметіне жүгінсек, 2015 
жылы иттен зардап шеккендер саны 4 мыңнан 
асыпты.

Айта кетейік, белгіленген талапты �рескел 
бұзатын кейбір қала тұрғынына ит мәселесіне 
қатысты айыппұл да салынады екен. «Ағымдағы 
жылдың басынан бері 153 жеке тұлғаға 
«*кімшіліқ-құқық бұзушылық туралы» Заңның 
408-бабына сәйкес хаттама толтырылды, – 
дейді Алматы қаласының Алатау аудандық ІІБ 
табиғатты қорғау полициясының бастығы, 
полиция капитаны *уезхан Елтоқов, – 
сонымен бірге оларға 263 236 теңге к�лемінде 
айыппұл да салынды. Атап айту керек, жеке 
тұлға ит бағу барысында белгілі бір ережені 
сақтауға тиіс. Мысалы, итті �з аумағында 
байлаулы күйде ұстауы керек. Егер ит ұстаушы 
заңда белгіленген қандай да бір норманы 
сақтамайтын болса, оған бірінші кезекте 
ескерту беріледі. Сосын хаттама толтырылып, 
айыппұл салынады...»

Жасыратыны жоқ, қала к�шесінде ертелі-
кеш үлкенді-кішілі ит қыдыртатындар аз 
емес. Қыдыртсын. Оған ешкімнің қарсылығы 
жоқ. Дегенмен, ит жетектеген қала тұрғыны 
осы мәселеге сәйкес белгілі бір талапты да 
жақсы білуге тиіс. Рас, осынау талаптың 
�з дәрежесінде сақталып жатқаны күмән 
туғызады. 'йткені, тайыншадай «Алабайы» 
мен құнажындай к�к к�з «Овчаркасына», тіпті 
тұмсығы пілдің табанындай жапырылған білдей 
«Бульдогіне» мұрынқап кигізіп, жайбарақат 
қыдырып жүрген ит иесін �з басым әлі 
к�рмеппін.
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Еске алу

Шешем Желтоқсан көтерілісі 
кезінде алаңдағы мінбе маңында 
тіл мәселесін қорғаймын деп, істі 
болғанымды естіп, мың бәленбай 
шақырым жерден үстіндегі 
халатымен Алматыға жетті. Жетті де 
мені ақтау үшін жақынға да, жатқа да 
жалбарынып, нәтиже шығара алмай, 
жүрегі жылап елге қайтты. Ол – ол ма? 
Кешегі Шаңырақ, Бақай оқиғасында 
домбырамен арнау айтқаным үшін 
жазықсыз қамалғанымды естіп, үлкен 
ұлымыз Бауырғазыны көтеріп, үй-
ішіммен түн ортасында абақтының 
алдына келгені де мен үшін үлкен 
соққы болды.

Студент кезімде 
ауылға демалысқа 
келген едім. Үйде 
ешкім жоқ. Есік 
жабық. Інім малда. 
Қарындастарым 
қалада студент. Сосын 
туыстарымның үйіне 
барғанда аулада тұрған 
Нәбихан деген ағамыз маған 
«ананы к%рдің бе?» деп, алыстан 
ауыр жүкпен артынып-тартынып 
келе жатқан шешемді к%рсетті. 
Иығында с%мке, сүйрегені жүк 
артылған арба, тарта алмай келеді. 
Терге түсіп кеткен. Нәбихан аға 
маған қарап: 

– )не, шеше деген осындай болады, – деді, 
таңданыспен. Оның сол жолы Сібірден қайтқан 
беті еді. Елде мал %німдерін сатып алатын жан 
болмағандықтан, түу алысқа жүн апарып, оның 
азғанасын сатып, бізге жолақы тауып үлгеріпті. 
Қалған жүнді содырлардың (����������	) 
қыспағына түсіп, сата алмай, Қазақстанға қайта 
сүйретіп қайтқан. )уелде Новосібір облысынан 
бастап, кейін Краснояр %лкесінен әрі асып 
кетіп жүрген шешем, орысша үш ауыз с%здің 
басын қосып түсіндіре алмаса да, қақаған аяз 
бен базар және жол бейнетін к%ріп жүріп, біз 
үшін денсаулығынан да айырыла бастағанын 
жастықпен аңғармаппыз. Сібірден бірнеше 
рет жолы болмағасын, тірнектеген мардымсыз 
саудасының бағытын Шымкент, Қарағанды, 
Бішкек қалаларына да бұрып к%ріп, онда да 
мандыта алмады. Жаңағы Краснояр %лкесінде 
Желтоқсан к%терілісінен кейін қарындасым 
Сайраш оқуда болып, аз ұлттардың Мәскеу 
%ктемдігіне қарсы ереуіліне қатысқан болатын. 
Мен 1983-85 жылдары одан әріректегі Байкал 
маңында әскерде болып, осындай ереуілдің 
бұдан да ауқымдырағын ұйымдастыруға 
қатысқаным бар.

Ақыры, шешем шығындала беріп, тауар 
алатын ақшасы қалмағасын ауылға оралып, 
елден қарызға жиыны 75 қой жинайды. 
Алматыдан жалдаған к%лік қымбатқа 
түскендіктен, оған тағы бір адам %зінің 25 
қойын қосады да, малының жолақысын 
т%леп, %зі поезбен қалаға тартады. Қараша-
желтоқсан айларының аралығында кенеттен 
ауа райы бұзылып, қалың бұршақ жауып, жол 
үстінде күтпеген қиындықтар тудырған шақ 
еді. Ақсуаттан Алматыға бағытталған тасжолды 
әдетте 12 сағатта жүріп %тетін болса, олар жол 
бойы бейнетке түсіп, үш-т%рт тәулік жүрген. 
>з күйістері де кетіп, су ішпеген қойлары да 
бұршақ ұрғанда бір-біріне тығылып, бірін-бірі 
таптап, шетінен қырыла бастайды. )лсіреп аман 
жатқандарын інім қайта-қайта к%лікті тоқтатып 
бауыздай берген. Жүргізуші бұзылған к%лігін 
ж%ндей бастағанда шешем мен інім аман қалған 
қойларды жерге түсіріп, мардымсыз ш%пке 
оттатып отырған екен. Ақыры Алматыға 100 
қойдың 25-і ғана аман жетеді. Тірі қалғандарын 
поезбен қиналмай келген жігіт: 

– Менің қойларымның бәрі тиегенде тірі 
болатын, – деп, %зіне қайтарып алыпты. >лі 
қойларды Қалқаман ықшамауданы маңындағы 
ашық алаңқайдағы %зіміз атын қойып, іргетасын 
қалай бастаған «Алтын бесік» ықшамауданына 
әкеліп түсірді. Бұл «Алтын бесіктің» де %з тарихы 
бар. 1990 жылы Егемендік туралы декларацияны 
талқылаған Халық депутаттарының 1-ші 
Құрылтайы қарсаңында ескі алаңға шығып, біз 
%з талаптарымызды ұсынған едік. Онда «Алматы 
%згенің баспанасынан қазақтың астанасына 
айналсын!» деген ұранмен 19 жігітіміз 
тарихымызда болмаған 10 күн аштық жариялап, 
қалғаны қолдаушы болып, пикетке шықты. 
Соның арқасында 200-ден аса қазақ жастарының 
жер алуына к%мектестік. Бұл жеңіске менен 
бұрын шешем қуанған болатын.

Бұрынғы жонышқа егістігінің орнына 
сол жолы тіккен менің киіз үйім от жақса, 
қайта-қайта суып кетіп, пана болудан қалып 
барады. Сол кезде пәтер жалдайтын ақшам 
болмағандықтан, інім күзектегі к%нетоз киіз 
үйін %зіне қанағат тұтып, совхоз берген тәуірлеу 
үйді маған қиды. Оны Зайсандағы жер сілкінісі 
зардаптарына к%мекке барған к%ліктердің біріне 
тиеп жіберіпті.

Арам %лтірмей, бауыздап алған қойдың саны 
40-тан асты. Бірақ шайқалақтаған к%лік үстінде 
бір-бірін таптап тастағандықтан, еттерінен 
сау тамтық жоқ, қып-қызыл ала. Базар да 
қабылдамағасын к%шенің бір бұрышына алып 
шығып, саудаламақ болып едік, сол жолы 
шешеме к%мектесуге келген күйеубаламыз 
Мақсатты әлдекімдер дауыс к%теріп, іздеп 
жүр екен. С%йтсек, ол сол жерде бір қойдың 
тушасын жарты бағасынан да арзанға сатып 
үлгеріпті. Мақсат – қарындасым Айнаштың 
25 жасында қайтыс болған жұбайы еді. Сол-ақ 
екен, «>лген малдың еттері сатылып жатыр 
екен» деген біреулердің қауесетімен милиция 
жасағының келе жатқанын естіп, бәріміз де 
қашып құтылдық. Шешем үй маңына үйіп 

қойған етті не істерін білмей, әбден басы қатты. 
Киіз үйде тоңазытқыш та, ток та жоқ еді. Сосын 
мен уақыт оздырмай хайуанаттар паркіне 
барып едім, аңдардың денсаулығына алаңдаған 
олар сырттан келген еттің келісін 10 сомнан 
да ала алмайтындығын айтты. Болмағасын, 
мені бауырындай жақын тартып жүретін әнші, 
этнограф Қадыр деген кісінің ақылымен Алматы 
ет комбинатына бардым. Қабылдаушы әйелге 
жалынып-жалпайып, 40-қа жуық қойдың етін 
мардымсыз ақшаға есептетіп %ткіздім. Бірақ 
ол ақшаның орнына 4 қорап бұқтырылған ет 
берді. )р қорапта консервіленген кішкентай 
16 қалбыр ыдыстан салынған. Комбинатқа етті 
жеткізген жол құнын да ақтамаған, бұл табысым 
бір семіз қойдың етіне де татымады.Ол кезде ет 
пен жүнін сатып, нәпақасын айыру үшін үйге 
келіп-кетіп жататын ауыл адамдарында есеп 
жоқ-тын. Үйіме сыймағаны 

жазда текемет жайып, далаға да жататын. 
Кейбірі қаладағы бізден де жақын туыстарына 
да бармайды. Шешем қолда барын дастарқанға 
жайып, қонақ күтуден де жалықпайтын. )лгі ет 
комбинатының сыйы да тек соларға бұйырды. 
Маған шығармашылықпен айналысу да мүмкін 
емес. Сол қиындау кезеңде ауылдағы інімнің 
қыстағына бір барғанда, онда да толған адам. 
Мұндағы кеңшілік те олардың бір лағын 
саудамен екі лақ жасап беріп отырған шешемнің 
арқасы еді. )лгі шығынға ұшыратқан жол 
жағдайының орнын толтырып, қарыздан құтылу 
үшін шешем елден тағы да жүз қой жинап алып, 
оның 25-і тағы да жолда қырылды. Мұндай 
жағдайлар аз қайталанған жоқ. Кейін тауарды 
автобуспен тасып жүріп, елдің қарызының 
бәрінен құтылды. Бірақ құтылғанынан ұтылғаны 
к%п болды. Бір күні алпыстан асқан шағында 
поезбен 10 қой, бір жылқы, бір сиырдың 
бәленбай қапқа сыймайтын етін жалғыз %зі 
алып келіпті. Етті қыстақтан совхозға дейін 
ат шанамен, одан 150 шақырымдағы Аяг%зге 
дейін автобуспен, одан Алматыға поезбен, 
вокзалдан «Уазик» жалдап, «Алтын бесікке» 
жеткізген. Кебе бастаған бұл етті елден сатып 
алған бағадан т%мен бағаға зорға %ткізді. Оның 
үстіне кейбір ауыл адамдары Алматыдан келген 
адамдарға әдеттегіден әлдеқайда қымбат 
баға ұсынады екен. Шешем %з тауарын ғана 
арқалап жүрмей, 2-3 жастардағы %зіне бауыр 
басқан тұңғыш немересі – Жанеркені қоса 
арқалап алып жүретін. Оларға к%ңіл к%теретін 
ештеңе к%рсете алмағаныма налып, бір күні 
ауылдан келген Тұрсынғали деген туысым 
екеуін М.)уезов театрына алып бардым. Онда 
белгілі %нер жұлдызы – Шолпан Жандарбекова 
%зінің мерейтойлық концертін %ткізіп жатыр 
екен. А.)шімов, Ы.Ноғайбаев, Р.Бағланова, 
Б.Т%легенова, тағы басқа саңлақтарды осы 
жерден к%ретін болды деп қуанып-ақ едім, 
әлгі немересі жылап, залды басына к%теріп, 
ештеңе к%рсетуге мүмкіндік бермей, үйге 
қайттық. Қыстақтан келген баланың бал 
тілімен айтатыны – әлгі жерде «сүт жоқ», «оухоу 
(
���) жоқ» – дейді. ������� 	
���� 
����� ��
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���� ��
���� �����
�� ���� ��
�� 
������. Ақыры басшылар шешемнің 
мойнына зор к%лемде ақша міндіріп, одан 
құтыла алмай қиналғаны тағы бар. Бұл ж%нінде 
«Қазақстан әйелдері» журналына менің әскерде 
жүріп жазған ана туралы «Солдат сағынышы» 
деген мақаламда айтылған (1983-85ж.) Шешеме 
арнаған %леңдерім де сол кезде хат арқылы 
аудандық газетке жарияланды.

1993 жылы Қарағанды облысында %ткен 
Бұқар жырау бабамыздың 325 жылдық 
мерейтойында мен, Шынболат Ілдебаев, тағы 
екі адам бар, үшінші орынға іліндік. Маған 
сыйлыққа бұйырған 200 мың топан ақшаны 
шешем саудамен әуелі 73 тоқтыға, тоқтыны 
12 қараға айналдырып берді. Мен сиырларды 
Алматы базарынан ВАЗ-2106 авток%лігіне 
ауыстырып алдым. Қырсыққанда к%ліктің 
«ЧИ» (������-�����������...) деген сериясына 
мән бермеппін. Артынан мұндай серияны 
теледидардағы Шешенстан соғысында қирап 
жатқан к%ліктерден ғана к%рдім. Құжаттары 
қолдан жасалған, бұл к%лік Шешенстан астанасы 
Грозный қаласында тіркеуде екен. Маған 
сатқан мұсылман %кілі болғанымен, к%лік иесі 
Капустин деген орыс болып шықты. Шешенстан 
соғысынан апатқа ұшырап, қайта жасалған 
к%лігім бірде %здігінен істен шығып, бір жағына 
тартып, бір байдың қымбат қорғанын қиратып, 

%зім аман қалдым. Бұл жағдайдан да шешемнің 
ауылдан сатуға әкелген жылқысы құтқарды. Үш 
к%лік бір-біріне соғылған соңғы жол оқиғасында 
қасымда отырған ақын Бекжан )шірбаев екеуміз 
де аман қалып, 3-4 ай бұрын 12 қараға алған 
к%лігімнің қалған тамтығын бір қараның құнына 
%ткіздім. 

Бір күні қаладан шешемнің жайлауына 
келсем, жұртта үй жоқ, к%шіп кеткен. Күн 
ұясына кіре бастады. Бірақ тоғайдың ішінен 
жылаған сәбилердің дауысы естіледі. С%йтсек, 
олар мені әкелген к%ліктің дауысынан қорқып, 
қашып жүрген інімнің екі кішкентай қыздары 
екен. С%мкемнен алма беріп жұбатып, %зен 
жағасынан ашықтау жерге алып шықтым. 
Алыстан оларды іздеген 

трактордың дауысы естілді. Сол жолы олар 
үй маңындағы аю малға ауыз салып, адамға 
да қауіп т%ндіре бастағасын к%шуге мәжбүр 
болыпты. Тіпті олар есі шыққанда балаларды 
да ұмытып кетіпті. Бұл оқиға Ы.Алтынсарин 
әңгімесіндегі Асан мен Үсенді еске түсірді. 
Жазғытұры қыстаққа тағы бір келсем, 3-5 
жастағы әлгі қыздар жата қалып, таудағы 
қардың суын ішіп жүр екен. Ол кезде совхоз 
тарапынан судың да, токтың да мәселесі 
шешілмеген. Тіпті дәрігерлік к%мектің 
жетімсіздігінен інімнің бұрын да екі нәрестесі 
емханаға жетпей шетінеген еді. Қыста жол 
жабылып, байланыссыз қалатын кездерін 
де к%рдік. Жаңабай-Жақып деген жердегі 
қыстақтарына жету үшін мен жолда жеті күн 
жүріп, ҚазҰУ-дың бір каникулі сонымен 
аяқталған еді. Кейін жол қатынасын үзген боран 
мен тасқын су, мал торыған тікұшақ, ұры-қары, 
жылдар бойы ала алмаған жалақы, т.б. талай 
малшыны қалаға кетуге мәжбүрледі. Шешем 
мен інім екеуі де қалған малдары (60 ����, 1 
������) мен жүктерін к%лікке тиеп, Алматыға 
бет алғанда жол бойында содырлық әрекеттерге 
тап болады. Ақыры мүлікті жолда қалдырып, 
екеуі әуелі жаяу, сосын түн ортасында оларға 
тоқтаған автобусқа отырып, Алматыға зорға 
қашып жетеді. Ол кезде бұл істі қолға алуға 
да құқық орындарының құлқы болмай, қазан 
жабулы күйінде қалды. Бүгінгі күнде екеуі де – 
бақилық...
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������ ���������. Бірер айдан соң колхоз 
«Ленин жолы« совхозына к%шіріліп, еңбекпен 
салған үйді амалсыз тастап, совхоз орталығы – 
Қызылкесіктен тағы да үй салады. Бала кезде 
әлгі колхоздың бүлінген орнын ғана к%ретінбіз. 
Күйеуі содан бір жыл бұрын ғана Шәуешекте 
баспана тұрғызып, ойда-жоқта ел к%шетін 
болғандықтан, онда небәрі бір ай ғана тұрған 
екен. Ол аздай, %мірі Сталин сергелдеңінен 
к%з ашпай, егде шақта елге оралған атамның 
інісі – Серікбайға да баспана тұрғызып береді. 
Темір тұлпардың да құлағында ойнаған сол 

әкем жұмыста жүріп, 1971 жылы 28 жасында 
Зайсан к%ліне суға кетіп, қайтыс болады.
Осы жасқа дейін 4 үй салып, 5 баланың әкесі 
болған әкеммен, қазіргі жастар салыстыруға 
да келмейтін сияқты. Жастай қалған 
шешеміздің басына түскен тауқымет қайта 
жалғасады. Жолдасының к%зі тірісінде екеуі 
де бір-бірімен с%з таластырып, ұйқастырып 
отыратын ақынжанды адамдар еді. Жарынан 
айырылғасын оның жоқтау шығарып айтуы, 
шерлі %леңдер жазуы әсте бір толастамады. 
>зіміз бүлдіршін болсақ та, жылаған шешемізді 
к%ріп, бірге жылайтынбыз. Арагідік к%мектесіп 
тұратын апайы Ажарға %леңмен жазған хаты 

әлі есімізде. Батыр тұлғалы 
бойшаң жолдасы )лімғазының 

домбырамен Арқа, Шығыс 
Түркістан әндерін насихаттап 
жүретін әншілігі де бар еді. 
Күйеуі соғыста мерт болған 
әйелдер де аз жылаған жоқ. 
)йтсе де, шері тарқап, бір сәт 
қайғысын ұмыта бастағанда 
оларды жамағат:

– Арты к%ппен к%рген 
ұлы той болсын, бекем 
бол! – деп жұбататын. Ал 
кеңестік дәуірдің нығайған, 
бейбіт заманында жастай 
күйеуден қалу – елді елең 
еткізетін айтулы оқиға еді. 
28 жасында құрсақтағыны 
қосқанда бес баламен қалған 
шешемдей әйелдер болса, 
сирек болды. Сол кезде 
жайшылықта іске деген 
сергектігімен таңғалдыратын 
үйдегі атам Кәріпжан да 
қайғыдан сырқаты меңдеп, 
т%сек тартып жатып қалған 
болатын. Қытайда қалған 
үлкен ұлдан тірідей, сәбеттегі 
кіші ұлдан %лідей айырылу 
атама оңай түспеді. Қытайдағы 
ұлы Рақымғажы да «Мәдени 
т%ңкеріс» кезеңінде «оңшыл 
уклонист» ретінде солақай 
саясат зардабын шеккен. 
Абайдың әкесі Құнанбаймен 
қажыға бірге барған Шал 
қажы Дондағұлұлы ұрпақтары 
ретінде жазаланғандардың 
ішінде Кәріпжан үндемеске 
кесіліп, түрмені бұзып, 
Қытайға қашады. Ағайындары 
– Абыл, Хасен, Сүлеймен, 
Ыбырайымжан, Бейсенғажы 
және болыс Мұқыш 
Қуановтың старшыны болған 
Ахметжандар ерте дүние 
салып, Тырнақбай, Шодай 
ашаршылықта мерт болады. 
Серікбай Сталин нәубетінде 
18 жыл сергелдең к%ріп, 
Садырбай түрмеде %лтіріледі. 
Ұл-қыздары Қалиасқар мен 

Дәметкен балалар үйінде хабарсыз жоғалады. 
Қарындасы – Қажияның күйеуі Шаяхмет 
қажы итжеккеннен оралмайды. Қажыбек, 
Бікен, Қозандар елде соғысқа аттанып, Бікен 
оққа ұшады. Жұмаділ, Рамазан, Рақымжан, 
Мұздыбай, Жанахмет, Дүйсенғажы, Сейсеке, 
Түсіпхан, Мәрия, Сәрия, Жәмилә, Мариман, 
тағы-тағылар шекараның арғы бетін паналайды. 
Сталин түрмесін екі рет бұзып, Үш аймақ 
т%ңкерісі, Дүнген соғысы, т.б. қатысқан 
Кәріпжан үлкен молда, ақын, ұста, күйші, 
сазгер, шығыстың Ақ балуанын жеңген білекті де 
жүректі жан болыпты. Оның нәубетке арналған 
«Кезең асқанда» деген күйі кезінде %нер сүйер 
қауымды таңғалдырған к%рінеді. 1932 жылы үш 
қызын ертіп, «тар жол, тайғақ кешіп» Қытайға 
барып, атамды к%п қиындықпен іздеп тапқан 
әжеміз Қалиша >тегенқызы атама қарағанда, 
сабырлы, жайдары және с%зге шешен, айтыскер 
ақын адам болған к%рінеді. Жолсызда жол 
тауып, тарихтың осындай тағдырлы кезеңін 
асқан атамыз басқаны жеңсе де, бұл жолы 
қайғыны жеңе алмады. Ол бұдан бұрын да 
бір ұл, үш қыздан ерте айырылып, ертеңгіге 
деген сеніммен ғана жұбанған еді. Тағдыр енді 
бала-шаға қамына кіріскен ауыр аяқ шешеме 
т%сек тартып жатқан атама да к%мек к%рсетуді 
жүктеді. Жылға толмай атам да, іште қалған 
сәбиі – Армангүл де дүние салды. Бір жылда 
осыншама қасіретті бастан кешкен шешеміз бала 
да болсақ, біздің тілегімізді орындап, тұрмысқа 
шығудан мүлде бас тартты. Шешеміз бір т%сек 
тартып, қатты ауырғанда оны «есінен адасты» 
дегендер де болған. Бала кезімізде бір бақсы 
оған «93 жасқа келесің» дегені бар. Десек те, 
оның %мірін қыршын кеткен ұлы Бауыржанның 
қайғысы да одан бетер қысқартты. Бұл оқиға 
т%зімді жанды ақыл-естен айырып, к%з жасын 
үнемі к%л қылуға жол берді. Бауыржанның 
%ліміне себепкер қылмысты прокуратура арқылы 
қозғаған сайын шешеміздің жүрек тамыры 
бірге қозғалатын еді. Інімізбен бірге әділдік те 
қош айтысты. Менің де денсаулығыма қолқа 
салып, бітпейтін Қорқыттың к%ріне айналған 
бұл Қылмыстық іс құжаты да, шешемнің 
сындарлы тағдыры да томдармен толастар емес. 
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АНА ТАFДЫРЫ
Жыл б�рын д
ниеден өткен Жыл б�рын д
ниеден өткен 

анамыз – Тынышты� анамыз – Тынышты� 
Айсауле�ызыны� та�дыры мен 
шін Айсауле�ызыны� та�дыры мен 
шін 

М.Горький шы�армасында�ы М.Горький шы�армасында�ы 
аналардан кем болмады.аналардан кем болмады.

«Ана көрегендігіні� те�десі жо�. Ана «Ана көрегендігіні� те�десі жо�. Ана 
мен баланы� арасын көзге көрінбейтін мен баланы� арасын көзге көрінбейтін 
тылсым сырлы жіп жал�ап т�рады»тылсым сырлы жіп жал�ап т�рады»

О.БальзакО.Бальзак
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Байқал БАЙ$ДІЛОВ – Ақмола және 
 Солтүстік Қазақстан облыстары (8 778 910 45 34)

Шынаргүл ОҢАШБАЙ – Алматы облысы  
 (8 701 503 02 76)

Асқар АҚТІЛЕУ – Ақт�бе облысы  
 (8 778 523 44 96)

Фарида МҰҢАЛҚЫЗЫ – Маңғыстау облысы 
 (8 702 799 06 22)

Дүйсенбек АЙБЕКОВ – Жамбыл облысы 
 (8 705 227 45 16)

Айхан БАШТАШ – Осло, 
 Норвегия mahmutba@online.no

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

Кезекшi редактор 
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050009, Алматы қаласы, Гагарин даңғылы, 

93-үй (Абай даңғылының қиылысы) 

Телефондар: 8(727) 394-37-22; факс: 394-39-68 

Бухгалтерия: тел.факс: 8(727) 394-39-67 
(жарнама б�лiмiнің ішкі н�мірі 108)

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 к�зқарасын бiлдiрмейді. Жарнама мәтініне тапсырыс  беруші жауапты.

Газетте жарияланған материалдар мен суреттердi сiлтемесiз к�шiрiп басуға болмайды.

Газет «Дәуір» ЖШС РПИК 
(Алматы қаласы, Қалдаяқов к�шесі, 17-үй) 

тел: (727) 273-12-04, 273-12-54 
Тапсырыс – №2094; 

Бағасы келiсiм бойынша

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

Айлық таралымы – 45 000 дана
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ӨМІРДІҢ 

ӨЗІ -
 ТЕА

ТР Белгілі театр зерттеушісі, 
сыншы Әшірбек Сығайдың 
өмірден озғанына екі жылдай 
уақыт болыпты. Автордың 
«Толғам» атты жинағында 
әдебиетіміз бен мәдениетіміздің 
белгілі қайраткерлерінің өміріне 
қатысты әртүрлі әзіл-оспақ, 
қалжың-қағытпалары келтірілген. 
Назарларыңызға өнер тарландарының 

өмірдің өзінен туындаған 
үзік әңгімелерін ұсынып 
отырмыз.
ү
оо

Оңтүстіктің щығыс 
жағындағы театрлардың 
бірінде бас режиссер боп 
қызмет атқарып жүрген 
әріптес жігіттің мынадай 
қызық айтқаны:

– «Еңлік-Кебекті» 
қойып жатқанмын. 
Бір күні мәдениет 
басқармасына 
шақырылдым. «Жазған құлда шаршау 
жоқ», жетіп бардым. Бастық мығым 
отыр. Жүзі салқын. Салған беттен 
сұрағаны: «Пьесадағы Есен батырға 
к�п к�ңіл б�л. Даудыраған даңғаза, 
алаңғасар болып кетсе, �зіңе �кпелеме! 
Қазіргі қала әкімі Есен батырдың 
тұқымынан. Ұқтың ба? – дегені.

Ой, Алла-ай! Yнер атты үлкен 
салада, $уезов есімді киелі суреткердің 
қасиетінен г�рі, бүгін бар да, ертең 
жоқ әлсіз әкімнің күні бұрын әуеніне 
жығылып отырған әңгүдік 
бастықсымаққа не 
дерсің?!

Шіркін, 
тайыздық-ай!


Атақты �нер шеберлері Шәкен Айманов 

пен Мәнтай Сыздықов �зара әзіл-қалжыңнан 
к�з ашпайтын құрдастар екен. 

Театрдың киім-кешек б�лімінің 
меңгерушісі болып қызмет істейтін орыс 
әйелдің күйеуі қайтыс болып, соған екі 
ағамыз к�ңіл айтып шығуға ниет қылса 
керек. Шәкең жүрген жерден әзіл арылған ба, 
Мәнтай ағамызды к�термелей с�йлеп:

– Мәнтай, сен Мәскеуде оқыдың ғой, 
менен г�рі орысшаң тәуір, к�ңіл айтуды сен 
баста, – дейді байсалды қалып танытып. 

«Орысшаң тәуір» деген құрдас с�зіне 
иланып қалған ақк�ңіл Мәнтекең барған 
бетте с�з бастап:

– Наденька, нишеуа! 
Сегодня он умер, завтра 
ты умрешь, после завтра 
мы умрем, – деп шұбырта 
ж�нелмей ме!

К�зі шарасынан 
шыққан келіншек Шәкен 
ағаға қарайды, 
күлкіден 

жарылғалы 
отырған Айманов үйдің 

т�бесіне қарайды. $йтеуір, әрең 
шыдап баққан (����
� 
�
� �
) екеуі 

барынша сыр білдірмей, сыртқа шыққанша 
асығады.

– Шәкен, сенің орысша білмейтінің �тірік! 
Мені мазақ қылудан �зге ермегің болмасын 
сенің, – деп бұртыңдапты Мәнтай аға. 

Қайғыны да әзіл-қалжыңмен сейілткен сері 
ағаларым-ай!


Егіс алқабы сахнасында Кебекті ойнап 

жүрген Нұрмұхан Жант�ринмен қабаттаса 
с�йлеп, аузы тыным таппаған бір к�рермен 
шал: « Е,е,е-е,е! Бәрекел-д-ді, бәре-кел-ді-іі, 
бәтірсымағым-ай, туһ, �й-д-�йт деген, пә, 
шіркін», – деп жарыса жыпылдап болмай 
қойыпты. Сонда гүж етіп ашуланған зор 
дауысты алып актер:

«Сен ойна, не мен ойнайын Кебекті», – 
деп әлгі с�зуар шалдың т�бесіне т�ніп келіп 
қалыпты.

– $й, әй, батыр, бір ашуыңды бер, к�рдік 
қой батырлығыңды, – деп ана шал бір 
жамбасына жантая кеткенде, бүкіл жұрт жер 
тепкілей күледі.

Трагедияны жанрынан жаңылыстырар 
осындай к�лденең күлкілер �нер әлемінде 
кездесе береді. Yмір мен �нер егіз ғой.


Таяуда Ұлттық �нер академиясының кең 

дәлізінде �зіміздің екі қарындасымыздың 
мынадай с�здерін құлағымыз шалып қалғаны:

– Скажи сағатыңды, сколько? – деді бірі.
– Пол первогоға бес минут қалды, – деді 

екіншісі.
«Піскегіне қарай – іскегі» демекші, сауалына 

қарай – жауабы.
Бұған не дерсіз? 

ң Д уд р д ң ,
лаңғасар болып кетсе, �зіңе �кпелеме! 
азіргі қала әкімі Есен батырдың 

ұқымынан. Ұқтың ба? – дегені.
Ой, Алла-ай! Yнер атты үлкен 

алада, $уезов есімді киелі суреткердің
асиетінен г�рі, бүгін бар да, ертең 
оқ әлсіз әкімнің күні бұрын әуеніне 
ығылып отырған әңгүдік 
астықсымаққа не 
ерсің?!

К�зі шарасынан 
шыққан келіншек Шәкен ш
ағаға қарайды, а
күлкіден к

жарылғалы 
отырған Айманов үйдің 

т�бесіне қарайды. $йтеуір, әрең 
шыдап баққан (����
� 
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� �
) екеуі 

барынша сыр білдірмей, сыртқа шыққанша 
асығады

«Ойын-оспақ, әзіл-сықақ десек те...»

Жоба барысында медбикелер 
кәсіби шеберлікпен қатар, 
маңызды әдісті игеруді үйренді. 
Семинардың �туіне «Шеврон» 
компаниясы, «Аист» жеке 
қоры және «Медбикелер ісі 
мамандарының қауымдастығы» 
ұйтқы болды. Жоба басшысы 
Елена Никитинаның айтуынша, 
бұл семинар біздің медицина 
қызметкерлері үшін �те маңызды. 
«Медбикелер инъекция салу, таңу 
және дәрі беруді жақсы атқара 
алады. Еліміздің оқу орындарында 

олар арнайы кәсіби дайындықтан 
�теді. Ал адами қарым-қатынас 
және тиімді жоспарлау пәндерін 
ол жерде оқытпайды. Сондықтан 
осындай тәжірибе медбикелер 
мен акушерлерге �те қажет», – 
деп с�зін түйіндеді ол. Семинарға 
қатысушы Феруза Гейдарова да 
семинардың �те пайдалы екенін 
айтты. Ол семинардың ой-�рісті 
арттыруға, кәсіби біліктілікті 
дамытуға, барлығын алдын ала 
жоспарлауға септігін тигізетінін 
жеткізді.

Шеберлікке Шеберлікке 
баулубаулу
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Алматы қаласы.Алматы қаласы.

Абай мен Байтұрсынұлы Абай мен Байтұрсынұлы 

көшесінің қиылысыкөшесінің қиылысы
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ҮЛГІ

«Домбыра Party» Мәскеуде«Домбыра Party» Мәскеуде

2012 жылғы Лондон Олимпиадасы кезінде домбыра-party іс-шарасы 
алғаш рет ұйымдастырылған болатын. Содан бері  еліміздің барлық 
қалаларында дәстүрлі шара ретінде �ткізіліп жүр. Негізгі мақсат – қазақ 
халқының салт-дәстүрін, мәдениетін, ұлттық музыкасын кеңінен 
насихаттау. Вaq.kz сайтының хабарлауынша, Мәскеуде �ткен «Домбыра-
party» «Мұрагер» атты мәдени-ақпараттық орталығының бастамасымен �тті.

Гүлнар 
ЫҚСАНОВА, 

Мәжіліс депутаты: 

«Әр бесінші оқушы 
қандай да бір дертпен 
ауырады. Нәтижесінде, 
медициналық комиссияға 

келген әскерге 
шақырылушының әрбір 

үшіншісі дайын 
емес»

АҚСАҚ АУДАРМА

Белгілі журналист Т�рехан Данияровқа

����! �="8���" Ә�-/��0�$*$.$∂
қайтыс болуына байланысты қайғырып, к�ңіл айтамыз.

Бір топ достары

Мақаланың толық нұсқасы 2-бетте

«Тәбеттендіретін төстердей»,
«Тәбеттендіретін төстердей»,

Аударма мәтін оңбай тұр.
Аударма мәтін оңбай тұр.

Талапқа сай билбордтың,
Талапқа сай билбордтың,

Сөздері сәйкес болмай тұр
Сөздері сәйкес болмай тұр
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