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Жас қазақ

АНЫҒЫ МЕН ҚАНЫҒЫ

«Этникалық қазақ екенін ескере отырып...». Алматы облысының
Панфилов ауданында өткен Сайрагүл Сауытбайдың сотында үкім
оқыған судья Динара Құйқабаева осы сөзді екі рет қайталады.
Құлаққа жағымды, жүрекке жылы тигені рас...

ҚАНДАСҚА

ҚАМҚОР
Бәрін
басынан бастасақ.
Прокурор Арзыгүл Имярова
айыпталушының шекараны не
үшін заңсыз кесіп туге мәжбүр
болғанын, қандай жолмен
Қазақстанға жеткенін сыдырта
баяндап шықты. Сондай-ақ
прокурор сз соңында «Біз де
анамыз ғой. Ана үшін бауыр
еті баласынан артық байлық
та, бақыт та жоқ», – деді. Одан
ары «Іс-әрекетінде қылмыстық
жазаны ауырлататын жағдайлар
болмағандықтан, оны Қазақстан
Республикасы Қылмыстық
Кодексінің 392-бабы
1-блігімен («

  ,   

ө» – ) кінәлі деп танып,
6 айға бас бостандығынан
айыру, бірақ оны шартты жазаға
ауыстыру және 6 ай бойы
бақылауға алу жазасын кесуді,
сот залынан босатуды сұраймын» –
деді. Прокурордың сзін естіген жұрт
арасынан біреу «Мұндай сүйкімді
прокурорды бірінші рет крдік» деп
дауыстады.

Айыптаушының сзімен Сайрагүл
де, оның адвокаты да келісті.
Айыпталушы прокурордың сзімен
толық келісіп, қылмысын толық
мойындады. Сйте тұра, ол зінің

әрекетін «Қытайда саяси қысым
кргеннен кейін осындай қадамға
бардым» – деп түсіндірді.
(   5-)

ШЕҢБЕРДЕН
ШЫҚПАҒАНДАР
Шағын ғана тарихи немесе саяси
тақырып оқырмандардың үлкен
қызығушылығын оятады. Бірақ Жеңіс
Байқожаның 15-21 шілде 2018 жылғы
«Central Asia Monitor» басылымының
23-санында шыққан «Құрбандықтарды
ойдан құрап... КСРО-ның жазалаушы
органдары мен қазақ интеллигенциясы:
аңызды кім және қалай құрастырды» атты
мақаласы мені тарихшы ретінде бей-жай
қалдырмады. Жеңіс Байқожа мақаланы
әзірлеу барысында жазылған тақырып
бойынша арнайы әдебиеттерді қарап
шығуды ойына да алмаған. Немесе жеке
адамдар бойынша үлкен тиражбен шыққан
зерттеулік мемуарларды оқымаған.

Бүркітбай АЯҒАН,
Мемлекет тарихы институтының
директоры, тарих ғылымдарының докторы,
профессор

Мақаланың негізгі мәні немесе мақала авторының «Оқиға
бойынша ескертпелері» бойынша, қазақ интеллигенциясын
қуғынға ұшыратты деген әңгіме миф: «барлық әңгіме боямалап
айтылған және сенімсіз» дегенге саяды. Оның айтуынша,
интеллигенцияны қудалауға ұшыратты деген ұғым бүкіл
журналистік зерттеулер, оның ішінде Майя Бекбаеваның
жазғандары да ойдан құралған крінеді. Ол кезеңде қалаларда қазақ
мектептерін «ашудан оңай» ештеңе болмапты. Жазалаушы органдар
қудалауды мақсат тұтпапты-мыс.
(   3-)

ТЕМІРЖОЛ ТЫНЫСЫ
Дөңес кезекшісінің «үйшігі»
сонау шетте. Теміржолды
бойлай жүріп келем, жүріп
келем. Ескілеу ғимараттың
екінші қабатына көтерілдім.
Қарсы алдындағы әйнекті
қабырғадан станция басындағы
бүкіл қимыл-қозғалысты
бақылап отырған дөңес
кезекшісінің жүзі шаршаңқы
көрінді. Мені «жақында» деген
ишаратпен жанына шақырды.
«Мына көріністі көрдің бе»
дегендей әйнек қабырғаның ар
жағында қайнап жатқан тірлікті
нұсқады. Еріксіз көз тігіп қарап
қалдым. Әне, құмырсқадай
қимылдап жүрген сары желетке
киген теміржолшылар, вагон
қараушылар мен пойыз
құрастырушылар, жылдамдық
реттеушілер, тіпті күннің аптап
ыстығын елер емес. Сәл әріде
вокзал, «Алматы-Маңғыстау»
бағытындағы жолаушылар
пойызы бірінші жолға тоқтап
жатыр...
(   6-

ДӨҢЕ С КЕЗЕКШІСІ
ДӨҢЕС
КЕЗЕ КШІСІ

БИРЖАМЕТР
МҰНАЙ (brent)

71,97
DOLLAR

348,21
EURO

406,81
РУБЛЬ

5,56
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1 шілдеден бастап
базалық зейнетақы
көлемі қалай өзгерді?
Шетел азаматтары мен
бала күтіміне байланысты
демалысқа шыққан
әйелдерге бірыңғай
жинақтаушы зейнетақы
қорына (БЖЗҚ) жарна
төлене ме? Бұл туралы
үкіметте өткен баспасөз
конференциясында
еңбек және халықты
әлеуметтік қорғау вицеминистрі Светлана
Жақыпова баяндады.

С. Жақыпова балаға күтім жасау
бойынша біржолғы тлемнің 10 пайызы
алынбайтынын айтты. Алайда бала
күтімі бойынша мемлекеттік әлеуметтік
сақтандыру қорынан түскен әлеуметтік
тлемнің 10 пайызы алынады.
Заңнамаға сәйкес зейнетақы
аударымдарының жоғарғы және
тменгі шегі белгіленген. Жоғарғы
шек ең тменгі жалақының 75
еселенген млшерінен аспауы тиіс.
Тменгі шегі ең тменгі жалақының
10%-нан тмен болмауы керек.
Ал жеке кәсіпкерлер туралы айтар
болсақ, есептелетін және аударатын
жарналар алынатын кірісті жеке
кәсіпкердің зі анықтайды. Dйтсе де,
ол табыс салық салуға белгіленген
кірістен тмен болмауы тиіс.
1 шілдеден бастап жаңа жәрдемақы
тлене бастады. Аталған жәрдемақы

және халықты әлеуметтік қорғау
министрлігі әрдайым диалог
орнатуға әзір. Қоғамда дұрыс
түсінік қалыптасқанын қалаймын.
Dлеуметтік желіде адамдар пәтер
мен клік сатудан түскен ақшадан
зейнетақы жарналары ұсталып қалады
деп жатыр. Бұл мүлдем жаңсақ. Бұл
табыстардан зейнетақы жарналары
ұсталмайды. Зейнетақы жарналары
егер сізге қызмет крсету немесе
жұмысты орындау шарты бойынша
табыс түскенде ғана ұсталады», – деп
түсіндірді.
Вице-министрдің айтуынша,
кптеген жұмыс берушілер және
жеке тұлғалар міндетті тлемдер мен
зейнетақы жарналарынан жалтару
үшін азаматтық-құқықтық сипаттағы
шарттар жасасады. Бірақ зейнетақы
жарналарын тлемейді.

Денис Теннің лімінен
соң, ңір-ңірдің полициясы
дүрк ктеріліп, ұрланған
автокліктердің асай-мүсейін
іздеуге кшті. Бірінші болып
қозғалған алматылық құқық
қорғау орындары еді. «Кар
сити» сауда орталығын
қоршауға алып, бірнеше
саудагерді полиция бекетіне
апарып тергеді. Іздеуде жүрген
қылмыскерді тапты. Ұрланған
блшек сататын «ұяларды»
бұзды. Құжатсыз сатылымға
қойылған контрабандалық
тауарды тәркіледі. Бұл іс
одан ары қарай Астанада,
Шымкентте жалғасты.
Қылмыстың алдын алу үшін
қажетті профилактика.
Бірақ біздікілердің «болары
болып, бояуы сіңген соң
қимылдайтыны», мұндай істі
бір сәттік науқанға айналдырып
те шығатыны да рас. Жүйелі
түрде қолға алып отырса, ең
бастысы, әр мекеме зінің
міндетін тастай қылып атқарса

шаруашылығында Есіл-Нұра
каналындағы оқиға да жан
түршіктіреді. Тыйым салынған
жерге кілем жууға барған әйел
екі қызымен бірге суға батып
кетті.
Алматы облысы
Еңбекшіқазақ ауданының
тұрғыны, 32 жастағы аяғы
ауыр келіншек Үлкен Алматы
каналына кілем жууға барып,
ол да суға кеткен. Артынан
сүңгіген күйеуі мен сыртта
құтқарып қалуға тырысқандар
қанша әрекет жасаса да қатты
ағын бір мірді жұтып тынды.
Былайша, арнайы автоклік
жуатын орындарда 2-3 мың
теңгеге кілемді де жуып
береді. Түкке тұрмас ақшаны
үнемдеймін деп, соңы қайғылы
аяқталып отыр.
Күні кеше Алматы
облысының Жамбыл
ауданында жайлауды бетке
алып, жолдан адасқан бір
бейкүнә бүлдіршін шейіт
болды. Құтқарушылар тікұшақ

СҮРІНБЕСЕК
СҮРЛІКПЕЙМІЗ БЕ?

ҚАРТТЫҚТЫҢ ҚАМЫ
Сонымен тілшілердің «1 шілдеден
бастап базалық зейнетақы млшері
қалай згереді» деген сұрағына
вице-министр ең тменгі күнкріс
деңгейінің 54 пайызды құрайтынын
айтты. Демек 1 шілдеден бастап еңбек
тілі 10 жылдан аз немесе нлге тең
азаматтар 15 274 теңге алады.
Сондай-ақ вице-министр ықтияр
хаты бар, елімізде тұрақты мекендейтін
шетелдік азаматтар еңбек қызметін
жүзеге асыру үшін мемлекеттік баж
тлеу керектігін түсіндірді. Бүгінде
осы баж салығы арқылы олар барлық
міндетті тлемдерді тлейді. Бұдан
зге, еңбек мигранттары, жұмыс
берушілер еңбек жұмысы үшін
шақырған шетелдіктер бүгінде жарна
тлеуден босатылған. Себебі олармен
зейнетақы келісімшарты жоқ. Қазір
осыған қатысты мемлекеттер арасында
келісу рәсімі жүргізіліп жатыр. Бізде
1998 жылдан бастап елден кеткен
тұлғаларға БЖЗҚ-дан уақытылы
жинақтары тленуде.

бала кезінен І топқа жататын
мүмкіндігі шектеулі жандарға күтім
крсететін азаматтарға беріледі.
Мұндай жеңілдік туралы вицеминистр «Бүгінге дейін 10 мың
отбасы осы аталған тлемдерді алып
жатыр. Себебі 24 шілдеде тлемдер
жабылды, тиісінше 10 мың отбасы
аталған жәрдемақы түрін алды», – деп
түсіндірді. Алайда бұл жәрдемақыны
алуға шамамен 14 мың отбасы
үміткер. Жәрдемақы клемі күнкріс
деңгейінің ең тменгі 1,05 млшерін
құрайды. Бір отбасында бала кезінен
бастап І топтағы екі немесе одан
да кп мүгедек адам болса, онда
жәрдемақы олардың әрқайсысының
күтіміне тағайындалады және
тленеді. Ал қазір осы жәрдемақыға
үміткер, бірақ кмекке тініш
бермеген 4 мың адаммен жұмыс
жүргізіліп жатыр.
Баспасз жиынында Светлана
Жақыпова зейнетақы жарналары
туралы да айтып тті. Ол «Еңбек

Бұдан блек, азаматтық-құқықтық
сипаттағы шарттар бойынша табыс
алатын жеке тұлғалар: адвокаттар, жеке
сот орындаушылары, жеке нотариустар,
кәсіби медиаторлар, жеке кәсіпкерлер
тәрізді з пайдасына тленуі тиіс
табыстан бірыңғай жинақтаушы
зейнетақы қорына міндетті зейнетақы
жарналарын тлейді.
Отырыс соңында С.Жақыпова
мемлекеттің зінің барлық
азаматтарына базалық, ортақ түрінде
зейнетақымен қамтамасыз етуге
кепілдік беретінін және инфляция
деңгейінде зейнетақы жарналарының
сақталуына мемлекеттік кепілдік
беретінін атап тті. Ол «Инфляциялық
кіріс қандай болмасын, егер ол
инфляциядан тмен болса, бұл
айырмашылықты мемлекет сіздерге
тлейтін болады. Бұл сақталу
мен кепілдік барлық үш деңгейде
беріледі», – деді.

ғой дейсің. 1йткені ттенше
жағдайлар, полиция, құтқару
қызметінің жауапсыздығы
жырға айналғаны қай заман?
Бірақ кісі шығыны шырқаған
статистикадан басқа згерген
дәнеңе жоқ. Сол баяғы,
адамдар арасында әбден
еркінсіп алған салғырттық пен
салақтық. Мәселе екі жаққа да
қатысты. Қарапайым ережені
сақтауды құлаққа құйып
жатқандар кп емес. Бірнеше
мысал келтірейік.
Шығыс Қазақстан
облысына қарасты Боран
ауылы Қара Ертістің бойында
орналасқан. Бірақ онда суға
түсетін жағажай, құтқару
қызметі дегендер атымен жоқ.
Соның кесірінен, шілденің
соңында ауыл имамының 8
жастағы баласы суға кетті. Оны
құтқаруға ұмтылған 36 жастағы
әкесі мен 19 жастағы ағасы да
келместің кемесіне мініп кете
барды. Айналада құтқарушылар
жоқ еді. Дәл сол сәтте Шығыс
Қазақстан облысындағы
Сасықклде бір баланың,
Зайсан клінде балық аулауға
кетіп, ұшты-күйлі жоғалған
бірнеше балықшының мәйітін
іздестіріп жатқан.
Астана маңындағы
«Тюльпан» саяжай

(Ө )

Мәселе
САНДАР СӨЙЛЕЙДІ

55

мың. Түркістан
облысында бала биыл
мектепке барады

400

мың. Ресейде
осыншама
компанияның
қызметкері жоқ

900

Қазақстан алғашқы
СӨЗ
болып жүректі
екі рет ауыстырды
Ұрлық түбі – қорлық





Атырау облысының Индербор
кентінде салтанатты түрде ашылған
жекеменшік балабақша бес-ақ күн
жұмыс істеді. Бұл туралы өңірдегі azh.kz
сайты хабарлайды.

Наурыз мерекесі кезінде
кентте мемлекеттік-жекеменшік
әріптестік аясында 40 орындық
«Бал-Бала» балабақшасы
ашылып, лентасын аудан әкімі
Серік Арыстан қиған болатын.
Бастапқыда он шақты бала
қабылдап, бес күн жұмыс

– Балабақшаға сұраныс бар,
кәсіпкерлерді мектепке дейінгі
бала тәрбиесі мекемелерін ашуға
ынталандырып жатырмыз.
Сондай-ақ биыл бұрынғы
мектепті жндеуден ткізіп, 80
бала қабылдайтын балабақша
ашамыз.

Қазақстан шекарашылары Маңғыстау
облысының Түпқараған ауданына қарасты
Баутино портының маңында теңіздегі
шекараны заңсыз бұзған Ресейдің
4 азаматын ұстады.

ТЕҢІЗДЕ ҰСТАЛДЫ
Бұл туралы Ұлттық қауіпсіздік
комитеті арнайы ақпарат таратты.
Ресейліктер ә дегенде шекарашылардан
қашып құтылмақ болыпты. Соңына

қайығынан бірнеше келі балық, екі
итбалық, 200 литр ауызсу және газ
плитасы тәркіленген. Сірә, Каспийдің
қазақстандық блігінде біраз уақыт

млн теңге.
Kazminerals
компаниясы
Ресейдегі мыс кенішін
сатып алды

12

жыл. Ақтөбеде
«Төрт ағайындылар»
қылмыстық тобының
жетекшісі бас
бостандығынан
айырылды

ктеріп, 14 күн бойы іздеп,
сай-саланы кезіп жүрсе, байғұс
бала Ынтымақ ауылынан
8 шақырым жерде адасып
жүріпті. Сонда, құтқарушылар
не іздеген деген сұрақ туады.
Статистикада жүрек, сезім
деген болмайды. Тізбектелген
құрғақ сан тынысын ішке
тартып, телміріп тұрады.
Ал оның астарында –
жауқазындай жайқалып келе
жатқан небір қыршын мен
жасындай жарқ етіп жоқ
болған жастардың жүрек
сыздатар трагедиясын креміз.
Баласынан айырылған аналар,
жарын жоқтаған жұбайлар,
анасын іздеген сәбилердің
кз жасы ттенше жағдайдың
құрғақ есебінен құрғай
қоймасы анық.
Ендеше, науқаншылықтан
тыйылып, нақты іс атқаратын
уақыт әлдеқашан жетті. Оны
іске асыру үшін қаржы да,
ресурс та жеткілікті. Тек
ынта ғана
жетіспей
тұр. Аттан
құлағасын
«аттандаған»
кімге керек?

түскен әскери кеме ескерту ретінде
аспанға оқ атып, шекара бұзушыларды
тоқтатқан. Шетелдіктердің екі моторлы

бгеліп, браконьерлік жасауды кздеген
сыңайлы. Қазір бұл іс бойынша тергеутексеру амалдары жалғасуда.

САЛТАНАТПЕН
АШЫЛЫП ЕДІ...
істегеннен кейін, неге екені
белгісіз, балабақша жабылып
қалды. Содан бері есігінің құлпы
ашылмай, тіпті маңдайшасындағы
жазуды алып тастапты.
– Біз үкіметтен субсидия
аламыз деп ойлағанбыз, алайда
құжаттарымыз толық бітпеді.
Ешкімді кінәламаймыз. Бүгінде
осы жұмыс жалғасып жатыр,
қыркүйекте ашылуымыз керек,
– дейді балабақша иесі Гүлзада
Сабырова.
Тілші сұрақтарына жауап
берген Индербор кентінің әкімі
Рулан Тұрабаев:

– Балабақшаның жетпеуіне
байланысты жеке адамдар үйде
топтап жасырын бала бағып
жүр. Егер бала уланып немесе
жазатайым жағдайға ұшырап
қалса, кім жауап береді?
– Мен де жеке адам осындай
іспен айналысып отырғанын естіп
отырмын, бірақ здігімен оны
жаба алмаймын. Салық, қоғамдық
денсаулық қорғау органдарына
хат жаздым. Олар мораторийға
байланысты тексере алмайтынын
айтады. Ал Индер ауданында 556
бүлдіршін балабақша кезегінде
тұр.

`
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Анығы мен қанығы
( 1-)
Жоғарыда айтып кеткенімдей,
кеңестік партия және құқық қорғау
орындары қызметкерлерінің КСРО
және Қазақстанда адамдарды заңсыз
тұтқындау және аңду жұмыстарына
қатысты кптеген монографиялар,
диссертация мен кітаптар жарық крді.
Осы орайда, Қазақстанға қатыстыларын
ғана атап тейін. Мысалы, Қазақстан
тарихының ( ө  ә   
 ) IV томының «Қазақстандағы
саяси репрессия», «Кеңестік кезеңдегі
Қазақстандағы тарихи-демографиялық
тенденциялары» және басқа да
тарауларында толығырақ берілген.
1993, 1997, 2005, 2007 жылдары
«Атамұра» баспасы үлкен тиражбен
алдымен 11-сыныпқа, сосын 9-сыныпқа
арналған, «Қазақстанның жаңа
тарихы» атты оқулық шығарды. Бұл
оқулықтар қазақ, орыс, ұйғыр, збек
тілдерінде жарық крді, оның «22»-ші
параграфында кеңес дәуіріндегі қудалау
әдістері жан-жақты суреттелген. Онда

кесті. Жазушы Юрий Домбровскийді
ұстап алып, босатып жіберді, ұстап,
қайта босатты. Ол мір бойы бақылауда
болды.
Белгілі тарихшы Ермахан
Бекмахановты ақтау үш кезеңге
созылды. Бірінші рет 1954 жылы
кезеңдік және саяси ақтау, екіншісі
1954-56 жылдары – ісін қайта қарап,
КазГУ-де кафедра меңгерушісі
қызметіне қайта тағайындау, үшіншісі
– 1956-92 жылдары оның ғылыми
тұжырымдамасын ақтау. Ұлы ғалымның
мірі осылай-ақ тіп кетті. Азапты
қудалаудың салдарынан Е.Бекмаханов
ауырып, ерте қайтыс болды.
Талантты ғалым, абайтанушы
Қайым Мұхамедханов зінің ғылымизерттеулері үшін ғана қудалауға түсіп,
қапасқа қамалды. Тарихшы Бекежан
Сүлейменовтың тағдыры да осыған
ұқсас.
***
Жеңіс Байқожаның «В зоне
комфорта» еңбегіндегі «бүкіл қазақ
жазушысы шалқып мір сүрді» деген
пікірі де толықтыруды қажет етеді.
Кейбір жазушылардың «элиталық»
үйлерде, партия ксемдерімен крші

бірі жоғары оқу орнының
оқытушысы, жас маман
Махмет Құлмағамбетов еді.
Оны 1962 жылы 10 жылға
соттады. Оған кезінде те ауыр,
«маркстік-лениндік саяси
экономика теориясына қатысты
антикеңестік пікірлер білдіріп,
СОКП мен жетекшілеріне жала
жапты... Зиянды ұлтшылдық пікірлер
таратты, буржуазиялық елдерді,
олардың демократиясын, мемлекеттік
құрылымын, АҚШ-тың капиталистік
ндірісі мен экономикасын
мадақтады» деген айып тағылған
болатын. Бүгінгі күні мұндай айып
денеңді тітіркентпей қоймайды.
1983 жылы Кеңес билігі «құқық
қорғаушыларды кредитке ауыстырған»
уақытта Құлмағамбетов түрмеден босап
шықты. Махмет ағамыз халықаралық
тыңдауларда саяси тұтқындардың
еңбек күшін әртүрлі құрылыстарда
зорлық-зомбылықпен пайдаланылғаны
жніндегі айыптауларға куәгер ретінде
қатысып, сз сйледі. Еуропада қалған
Махмет Құлмағамбетов, шетелде
қайтыс болды.
=зге кзқарас пен пікірі үшін
сотталған тағы бір диссидент Хасен
Қожахметов еді. 1977 жылы
ол екі жылға сотталды.
Екінші рет 1986 жылғы
желтоқсан оқиғасына
қатысқаны үшін тағы да
түрмеге түсті.
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кеңестік билікке тікелей бағынышты
соттың, саяси оппозиция мен згеше
ой-пікір білдірушілерге қатысты
шығарған әділетсіз шешімдері де
айтылған.
20-30 және 50-жылдардағы сұмдық
қуғын-сүргіндерге қарамастан, қазақ
интеллигенциясы тым-тырыс отырған
жоқ-ты. Қолынан келгенше қарсылық
танытты. Кеңестік тәртіпке қарсылық
ашық немесе «андеграундтық», яғни
клеңкелі сипат алды.
Кәсіби журналист Майя Бекбаева
теледидар арқылы Отанымыздың ұлы
адамдары тағдырына терең сараптау
жасап шыққан. Мен және менің
әріптестерім де, кзі қарақты адам әрі
тарихшы ретінде Майяның еңбектеріне
дән ризамыз. ОГПУ-НКВД-ның
қарапайым жұмыс тәжірибесінен Жеңіс
Байқожаның мүлдем мақұрым екені
оның мына сйлемінен-ақ белгілі:
«Ойланыңдар! – дейді автор, – күдіктіні
1925-19344 жылдар аралығында тоғыз
жыл бойы күн сайын тергеп отырды
дейді!». Жеңіс мырза, сіз мұрағаттарда
ізденген жоқсыз, зерттеуші емессіз,
әлбетте құқық қорғау орындарының
қызметін саралаған жоқсыз. Бірақ сізге
кез келген зерттеуші кәсіби маман,
«бақылаудағы адамдарды» органдардың
ондаған немесе жиырма жыл бойы
бақылауда ұстап, «белгіленіп кетуін»
қадағалағанын айтып бере алады.
Шетелге барып келген кез келген
талант, кез келген адам автоматты түрде
«бақылауға» алынды. Мысалы, талантты
скрипкашы, бұрынғы әскери тұтқын
Айткеш Толғанбаев соғыстан оралып,
1992 жылы ақталғанға дейін мір бойы
«кеңсеге» барып, «белгіленіп» отырғаны
жайлы зінің естелік кітабында
жазып кетті. Депортацияланған халық
кілдерін де солай ұстады.
Белгілі жазушы Медеу Сәрсеке
Ұлы даланың ұлдары жайлы «Евней
Букетов», «Қаныш Сәтбаев»,
«Ермұхан Бекмаханов» атты бірнеше
монографиялар циклын шығарды.
Онда автор Ермұхан Бекмахановтың
мір бойы құқық қорғау органдарының
бақылауында болғаны жайлы жазады.
Академик, депутат Қаныш Сәтпаев
болса, «ұлтшылдық» кзқарастары үшін
сотталып, түрмеде атылған үш бауырын
мір бойы ақтай алмаған күйінде
дүниеден тіп кеткені белгілі.
Жеңіс Байқожа «адамда театр
ұжымының кзінше алып кетіп,
ертеңіне кгерген күйінде жібере
салатын ол қандай чекист?» деп
таң қалғансиды. Бірақ чекистер кез
келген орында, кез келген жерде
тұтқындай беретін. Мысалы, нарком
Темірбек Жүргеновті жұмысында
тұтқындады. Тұрар Рысқұловты
әйелінің кзінше қамап, балаларын
жетімдер үйіне таратып жіберді. Сәкен
Сейфуллин, Ілияс Жансүгіров және
тағы басқа кптеген тұлғаларды кп
отырғызбастан, құпия түрде түнде
атып тастады. (лихан Бкейхановты
қызы Лизаның кзінше алып кетсе,
Нығмет Нұрмақов, Нәзір Треқұловты
Мәскеуде тұтқындап, лім жазасына

тұрғаны рас. Бірақ бұл жай, кз алдау
үшін жасалған іс. Шын мәнінде талай
жазушы, журналист, оқымысты, атаанасымен тұратын үлкен отбасылар
екі адам айнала алмас тар пәтерлерде
тұрып жатты. Солай бола тұра, осы
уақытта Кеңес әскері, КГБ, әскеритеңіз флотынан Қазақстанға еш қатысы
жоқ болса да, босап шыққан жапжас «мамандарға» Алматыдан кең,
даңғарадай пәтерлер үлестіріліп отырды.
Жеңіс Байқожаның сауатсыздығы
мен Кеңес заманына бүйрегі бұратынын
тағы да дәлелдейін. Мысалы, ол: «1960
жылдардағы «жылымықтан» бастап,
1980 жылдарға дейін Кеңес Одағын
әшкерелеген қатарында диссиденттер
болған жоқ. Қазақ интеллигенциясы бұл
қозғалысқа қатысқан жоқ» деп жазады.
Ол үлкен әбестік деп ойлаймын.
Билікке қарсы бас ктерген топтың
бірі Батыс Қазақстан облысындағы
жастар ұйымы еді. 1940 жылдың
кктемінде 14 адамнан тұратын ұйым
құрылып, Қазақстанның тәуелсіздігін
және халықаралық ұйымдарға мүше
болуын талап етті. Арандатушылар
ұстап берген топ қамауға алынды. Оның
жетекшісі Ғұбайдолла (несовты НКВД
қабырғасында атып тастады. Ол кезде
Ғұбайдолланың жасы бар болғаны он
жетіде еді.
«Жас тұлпар» ұйымы жайлы 1970
жылдары белгілі болды. Қарағандыда
ЕСЕП (   ),
Павлодарда «Жас ұлан» ұйымы
құпия жұмыс істеді. Екі ұйымның
да бағдарламасы, жарғысы және
функционалдық блімдері құрылып,
аймақтармен байланыс жасап та
үлгерді. Бұл ұйымдардың бәрінің
мақсаты – қазақ мәдениеті мен тілін

Мұндай мысалдарды мыңдап
келтіруге болады. Ал Жеңіс Байқожа
те күрделі тақырыпқа қалам тарта
отырып, те-мте жеңілтек пікірлер
айтады. Мұндай аңызды ойлап табу –
шындықты ашуға кедергі ғана келтіріп
қоймайды. Оқырмандарды адастырады.

қорғау, республиканың территориялық
тұтастығы еді. 1970-73 жылдары КазГУде «Сары-Арқа» ұйымы жұмыс істеді.
Бірақ бұл ұйымның барлығын КГБ
қызметкерлері тауып алып, тас-талқан
етті (: « »,
4 , 615 ). Кейбір деректер
бойынша бүкіл елде мұндай ұйымның
саны жиырмадан асты. Сол «СарыАрқаны» ұйымдастырған (міржан
(лпейісов, қазір Еуразия Ұлттық
университетінің доценті.
СОКП-ның ұлттық және
әлеуметтік саясатын сынағандардың

шайдай ашылар еді.Түңілмей, түсінер
еді.
Бәріңізге белгілі, қазақ
интеллигенциясы да «коммунистік
идеология» шеңберінде мір сүріп,
згелерден артық та емес, кем де емес,
сол кеңестік шеңберде еңбек етті.
Бүгінгідей бостандық таңы атқанша,
отандастарымыздың қаншама тағдыры
тәлкекке түсті. Елінің кш бастар зиялы
қауымы болмаса, Қазақстан тәуелсіз
мемлекеттілігін қалпына келтіре
алар ма, еді? Осыны түсінуіміз керек,
ағайын!
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Көршіміздің биылғы арманы
- бала-шағасымен Алакөлде
демалып қайту. Орындалмайтын
түрі бар. Ұшаққа билет алуға қалта
құрғыр жұқа. Мәшинемен ұзақ жолға шыққысы келмейді.
Оның үстіне, әлгі көлге барып келгендер жолдың нашар
екенін айтады. Ең қолайлы көлік – отарба. Бірақ жаз
басталмай жатып-ақ «ол жаққа билет жоқ» деген хабар
тараған. Білетіндердің айтуынша, табуға болады. Ол үшін
алыпсатарға билет бағасының үстіне бірнеше есе қосып
беру керек...

Жүгенсіз жүйе

АЛЫПСАТАРДЫҢ
АРАНЫ
немесе жабайы билет
саудасын кім бақылайды?

Ол кешегі кеңестік
дәуірде Алматыда оқыды.
Шалғайдағы ңірден келу үшін
пойызға мінетін. Асыққанда
билет таппай, талай рет сол
алыпсатарға жүгінген. Ол
кезде алыпсатарлық заңмен
қудаланады. Жалаңдаған қулар
сонда да қоймайтын. Ал қазір
нарық заманы. Үстіне қосып
сатып, пайда табу – бүгінде
үйреншікті нәрсе. Тек заң
шеңберінде жұмыс істеп,
ең бастысы, салық тлесең
болғаны.
Бұрын ұшаққа билет алу
қиынның қиыны еді. Тамыртанысты араға салып, әзер
табылатын. Қазір бұл мәселе
шешілгендей. (йтеуір, әуежайда
билет тықпалап жүрген
пысықайларды крмейсің. (уе
сапарына ертерек қамдансаң,
жолақы арзанға түседі. Ал аяқ
астынан жол жүретіндер кбірек
шығынданады.
Жалпы біздің теміржолдағы
билет сатуды ркениетті
жүйеге келтіруге бола ма?
(рине, болады. Бұл үшін ең
алдымен заңның орындалуын
қадағалайтын және оны
іске асыратын құқық қорғау
мекемелері мен салық
қызметі з міндетін орындауы
тиіс. Вокзалда жүрген

«билет жоқ» деп отыра береді.
Алыпсатар межелі жерге жету
үшін асығып, артық ақша
тлеуге дайын клиентті ертіп
келген кезде билет те табыла
кетеді.
Олар сапар уақыты тақағанда
қымбат бағамен сатады. Орташа
бағамен ткізгеннің зінде
айына 300-400 мың теңгені жан
қинамай-ақ табады. Ұсталып
қалса, оған қолданылатын
айыппұл клемі 5 айлық есептік
крсеткіш. Небәрі 12 мың
теңге. Заңсыз билетпен ұсталған
жолаушы да жауапкершілікке
тартылады. Бірақ оның да
жазасы мардымсыз. Осы
салада ркениетті жүйе
қалыптастырған Еуропада
заң мейлінше қатал. Ақшалай
жазаның млшері - 1000 еуро!
Сарапшылар біздегі айыппұлды
бірнеше есе сіруді ұсынады.
Егер солай жасаса, ортадан
пайда тауып жүргендер аяғын
тартар еді деген пікірде.
=ркениетті жүйе демекші,
Батыста билет саудасының
екі түрі бар. Ticketmaster
алғашқы сату алаңы болса,
Ticketmaster Resale деп аталатын
маркетплейсте екінші рет сатуға
болады. Бірақ қайта сатылған
билет үшін де салық тлеуге тура
келеді. Билет алыпсатарлығы

алыпсатардың қолында билет
сатуға рұқсат беретін патенті
немесе лицензиясының баржоғын тексеру, біздіңше, еш
қиындық тудырмайды. Тіпті,
рұқсаты болған күннің зінде,
кәсіпкердің тапқан табысынан
салық тлегені яки жалтарып
жүргенін анықтау да оңай.
Ал әзірге билет тапшылығын
қолдан жасап, жұртшылықтың
наразылығын туғызып
жүргендер тек арнайы рейд
кезінде ғана әшкереленеді.
Жақында сондай тексеру
жнінде ақпарат жарияланды.
Сол-ақ екен, мәселенің
байыбына бармай, атүсті асығыс
тұжырыммен тек теміржолда
жолаушы тасымалымен
айналысатын компанияларды
кінәлі етіп крсететіндер шулап
кеп берді.
Мәселенің мәні неде? «Қара
базардағы» билет саудасы кімге
тиімді? Зерттеп крдік.
Бүгінде елімізде жолаушылар
тасымалы нарығында 10
компания бар. «Жолаушылар
тасымалы» акционерлік
қоғамына қарасты кассалардың
саны 250-ден асады. Ал
жекеменшік кассалардың
саны – 4500-ден астам. Міне,
осы соңғыларының қызметі
бақылаудан тыс қалған сияқты.
Касса әр адамға тек құжат
бойынша билет сатуы тиіс. Ал
іс жүзінде алыпсатарлар билетті
ертерек әрі кптеп сатып алады.
(йтпесе, әрбірінің қолында 2030 билет қайдан жүр?
Жабайы сауданың
кең таралған екі түрі бар.
Алыпсатарлар билетті ертерек
алады да, сосын үстіне ақша
қосып сатады. Екіншісі,
пойыздың жүруіне бір сағат
қалғанда әлгі артық билеттер
кассаға ткізіледі. Бірақ кассир

терістік кршіміз Ресейде де
ткір проблема болып тұр.
Бұл елде, әсіресе, театр мен
кинодағы заңсыз сауданы
ауыздықтау жайы кбірек
айтылуда. =йткені Мәскеу
театрларында сатып алынған
билетті қайта қабылдамайды.
Сондықтан оның иесі арзан
бағаға ткізгеніне қуанады.
Ал оны қымбатқа сататын
алыпсатар біздегідей салық
тлемейді. Қазір осы елдегі
тиісті министрлік тарапынан
билет бағасына қосып сатпау,
айыппұл млшерін кбейтуді
кздейтін заң жобасы
дайындалып жатқан крінеді.
Жабайы сауда жолаушы
тасымалдаушы компанияға
қып-қызыл зиян. Соның
кесірінен кейде вагондар
толмай қалады. Осыдан барып,
жолаушы тарапынан ащы әрі
сыни пікірдің айтылары анық.
Теміржол компаниялары
кпшілікті толғандырған
осы түйінді здігінен шеше
алмайды. Себебі заң бойынша
тасымалдаушы бұл іске араласа
алмайды. Вокзалда заңсыз билет
саудасын қыздырып жүргендерді
жауапқа тарту құқық қорғау
мемкемелері мен салық
қызметінің құзыретінде екенін
әлгінде айтып ттік. Мамандар
бұл келеңсіздікті кшедегі және
қоғамдық орындардағы заңсыз
әрекеттермен бірге қарастыру
қажет екенін алға тартады.
Пойыздың жұртқа қолайлы
клік екенін ескерсек,
бұл мәселенің оңтайлы
шешімін табу керек-ақ. Бұған
мемлекеттік мекемелермен
қатар халық қалаулылары,
қоғамдық ұйымдар атсалысса,
құба-құп болар еді.

***
Сз соңында айтарым, СОКП-ның
идеологиялық қысымы жағдайында,
билік жүйесі емес, қарапайым
тұрғындар, оның ішінде кзі ашық
адамдар кінәлі болып шықты. Автор
мақаласында здерінің этностарының
ұлттық мүдделерін қорғаған космополит
либералдар (!"#, $ ,
%&') жнінде айта келе, қазақ
интеллигенциясының олар тәрізді
қозғалыстарға қатыспағанын,
билік тарапынан жәбірленушілерді
қолдамағанын кінішпен әңгімелей,
«Жас тұлпар» зінің алдына тек қана,
қазақ халқын оқу-ағарту, ана тілін
және рухани құндылықтарын сақтау
мақсатын ғана қойғандығын айтып,
қомсынғандай рай танытады.
Кешіріңіз, Жеңіс мырза, халқының
ұлттық тілі мен рухын сақтауға
шақыру және әрекет ету қазір жеңіл
крінгенмен, саяси құрсаудағы сол
кеңестік кезең үшін, ол батылдық.
Елдікті ешқашан халықаралық
ұйым шешіп бере алмайды. Елдікті
сақтайтын тл ұлтың, ел-жұртың ғана.
Сондықтан да, тарихи кезеңдерде
дара тұлғалар ақыл-ойдың күшінің
зі жерде қалмайтынын білген
әрі болжаған. Дәл осы үшін де
Жеңіс мырза, қазақ зиялыларының
еңбектерімен толығырақ танысса, кзі
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Өмірдің өзінен
Әдеттегідей айлық қалтаға түссе,
қыз-келіншектің базар аралайтын әдеті.
Сол дағдымен адамдар ығы-жығы
сапырылысқан Алматының «Алтын Орда»
базарын аралап, керек-жарағымды
түгендеп келе жатқанмын. Бұл базарда
қаланың тең жартысы жүр ме дерсің,
құжынаған халықтың қарасы қалың.
Құмырсқаның илеуіндей қарбаласқан сәтте
біреумен кенеттен соқтығысып қалдым.
Екеуміз де қатты соққыдан бір-бірімізге
жалт қарадық. Сыпайы түрде кешірім
сұрастық. Қарсы алдымда көзі мөлдіреп
тұрған жанды танитын сияқтымын. Ол да
маған аңтарылып қарап қалыпты...
Айжанмен (есімі өзгертілген) осыдан
он жыл бұрын танысқан едім. Ол – менің
жеңгемнің сыныптасы әрі жақын құрбысы.
Жеңге деп отырғаным өзіммен түйдей
құрдас қыз. Айжан да менімен қатарлас.
Біз танысқан кезде, ол жоғары оқу орнын
аяқтап, ауылға анасына көмектесуге кеткен.
Мен танитын Айжан өз-өзіне сенімді,
ақылына көркі сай, сұлу қыз болатын.
Ал қазіргі көз алдымда тұрған Айжан
мүлдем басқа адам. Соңғы үлгідегі
«модный» киімдерді киіп, ең қымбат
косметикамен боянып жүретін Айжан емес,
басқаша. Басында орамал, үстінде хиджап.
Өзгермеген ботадай көздері ғана. Шыны
керек, көзінен таныдым. Амандық-саулық
сұрасқан соң жақын маңдағы асханаға
барып, әңгімемізді жалғастырдық. Екеуара
әңгімені Айжанның сөз саптасын сақтай
отырып жаздық.

Ата-анасы жол апатынан қаза тауып,
ата-әжесінің қолында стім деген.
Бірақ Алматыда ешбір туысы
тұрмайтын. Оның араласатын
ортасы «ахилар» мен «браттар»
қауымы. Себебі ол уақытының
к бін сол «бауырларымен» ткізеді.

Кейбір кездері нағыз мір Сирияда,
сол жақтағы «бауырларымызға»
к мектесуіміз керек. «Жиһад» жасау
біздің парызымыз» деген сияқты
әңгімелерді жиі айтатын. Бірақ

деді. Мен қайтадан жұмысқа шықтым.
Ай сайын тамағымызды алып отырдым.
Сонда да істеген ісім оған жақпай, күнде
таяқ жейтін болдым. Бір күні күйеуім мені
ұрғаны үшін кініп жүргенін айтып, кешірім
сұрады. Алайда бұл с зі мені жұбату үшін
айтылған екен. 6ртүрлі себеп тауып, мені
ұнатпайтынын
айтып, «талақ»
берді. Ең
бастысы, менің
басымды босатты.
Осылайша, екінші
рет тұрмысқа
шығып, бұл
некеден де «талақ»
алдым. «Талақ»
деп үш рет айтып,
з ж німен
кете беретін
ер адамдарды
«сестраларымнан»
к п к рдім.
Біз араласатын
қыздардың
арасында рімдей
17-18 жастағы
қыздар да болды.
К бі ата-анасынан
баз кешіп, белгісіз
ағымды ұстанған
жігіттердің
етегінен ұстап
жүргендер.
Бірте-бірте бізге
к мектесіп жүрген
«браттардың»
барлығы ұшты-күйлі жоқ бола бастады.
Телефондарына хабарлассақ, «мұндай номер
тіркелмеген» дейді. К п қыздар күйеулерінің
қайда екендігінен бейхабар болды. Ал біз
жалдаған пәтерақыға, тіпті тамаққа да ақша

кешіріңізші! Сізден мір бойы кешірім сұрап
темін. Тек менен бас тартпаңызшы!» дедім.
Анам шыдай алмай жылап жіберді. Сосын
«Маған тірі болғаның керек. Үйге орал,
ештеңеге қарамай такси ұстап, ауылға тарт,
мен ақшаңды үйде дайындап отырамын!» деді.
Осы күнге дейін менің істегеніме ренжімей,
келе ғой деген бірауыз с зі ғана маған демеу
болып, алды-артыма қарамай, орталықтағы
ұстаздардан рұқсат алып, ауылға қарай құстай
ұштым. Жол бойы к п ойландым. 1зімнің
адасқанымды кеш түсіндім. Қатты кіндім. Жол
бойы 4 сағатта бүкіл мірімді к з алдымнан
бір ткізіп шықтым. Анам мен бауырымнан
безгенім, құрбыларым мен жақындарымнан
кетіскенім – бәрі-бәрі кино лентасындай тіп
жатты. Қалайда з мірімді згертемін деп
зіме с з бердім. Үйге жете сала жылап тұрып
анамнан кешірім сұрадым!
– Ананың мейірінен ыстық мейір,
жүрегінен кең жүрек жоқ қой, шіркін!
– Жаныма қатты батқаны – анам менімен
соңғы рет с йлескеннен кейін, қатты ауырып,
денесінің оң жағы сал болып қалыпты. Т секке
таңылып жатқан анамды к ргенде, зегім
ртеніп, ащы кініш жанымды пышақтай тіліп
тті.
Мешітке барып имамдардан сабақ алып,
намаз оқуды қайта қолға алдым. Неге екенін
білмеймін, дәл қазір үстімдегі киімді шешіп,
қатарға қосылып кету маған те қиын. 7
жыл зге ағымда болып, бірден қалыпты
ортаға сіңіп кету оңай емес екен. Қателігімді
кеш түсіндім. Кеш түсінгенімді қайтейін,
ата-анама, жақындарыма кесірім тиді.
Қазір анамның дәрі-дәрмегі, ем-домы үшін
жұмыс істеп жүрмін. Бұрынғы араласқан
«сестраларыммен» байланысым үш жылдан
бері үзілген. 1мір жалғасып жатыр. Кейде
осы қым-қуыт оқиғалар менің басымнан
тті ме деп таңданамын. Гүлдей жайнап
жүретін шағымда білместікпен қор болғаныма
кінемін!
– Қазір намаз оқисың ба? Діни сауатың қай
деңгейде? Тағы да адасып жүрмейсің бе?
– Ауылда «анамның еміне шипа бер»
деп жаратқанға жалбарынып, күн сайын
мешітке барып жүрдім. Ауыл молдасы менің
басымнан ткен істен хабары бар екен. Ол кісі
маған діни кітап беріп, намазды дұрыс оқуды
үйретті. Шариғат жолын айтып, дінге деген
к зқарасымды згертті. Ең алдымен Жазираны
кездестіргеніме қуанамын.
Себебі ойым шырмалып, з
басымды ала алмай жүрген
кезде, маған жолығып,
мірімді згертті. Кейіннен
естідім, менің күйеуім
жат ағымды насихаттап,

АЙЖАН ҚАЛАЙ
АДАСТЫ?

– Айжан, қатты згеріпсің. Бұл күйге
қалай түскенсің? – дедім құрбымды аяп.
– Барлығы осыдан он жыл бұрын
басталды ғой, – деді ауыр күрсініп. –
Сол кезде Ауғанстанда жұмыс істеп
жүрген Арман есімді қазақ жігітпен
интернет арқылы таныстым. «ВК»
желісінің жаңадан дамып, жастар
арасында белсенділігі артып келе
жатқан кезі. К бі осы желі арқылы
хат алысатын. Алғашында бейтаныс
жігіттен « те сұлу екенсіз» деген
хабарлама алдым. Осылай интернетте
таныстығымыз басталып, күні-түні хат
алмасып жүрдік. Арман жұмыс сапарымен
Ауғанстанда жүргенін, намазхан жігіт
екенін, жақында Алматыға келіп менімен
танысатынын айтты.
– Сен сонда мүлдем к рмеген адамға
тұрмысқа шықтың ба?
– Қалай мүлде танымаймын!? Мен онымен
желіде күнде с йлесіп жүрдім ғой. Уақыт те
келе бауыр басып қалдым. Ол мен сияқты
тәрбиелі қазақ қызына үйленгісі келетінін
үнемі айтатын. Анама Алматыдан жұмыс
іздейтінімді айтып, ініме үйді табыстап қалаға
келдім. Арман мені «Сайран» автовокзалынан
күтіп алды. Маған сол күні тұрмысқа шық деп
ұсыныс жасады. Бірақ оның әйелі болуым үшін
хиджап киіп, орамал тағып, намазға жығылуым
керек екенін түсіндірді. Мен оны ұнатқаным
соншалық, айтқанының бәріне келісім бердім.
– Анаң сенің тұрмысқа шыққаныңды қалай
қабылдады?
– Анама қоңырау шалып «Жақында
тұрмысқа шығам. Қалада жұмыс істеп, күйеу
балаңыз екеуміз к мектесіп тұрамыз», – дедім.
«Қазірше некемізді қидырып, бірге тұрып
жатырмыз. Кейін ақша тауып, құдалықтың
ж н-жоралғысын жасаймыз. Құдалармен де
танысасыздар, тек бізге біраз уақыт керек»
дедім. Анам «1з ақылың зіңе жететін
қызсың ғой, аман-есен бол. Тек қандай
адамға тұрмысқа шықтың, ата-анасы бар ма?
Қай жердің тумасы? Немен айналысады?»
деп сұрақтың астына алды. Анама «Еш
уайымдамаңыз жақында келеміз. Ол жақсы
жігіт, намазға жығылған. Мен де ақырындап
дін жолына түстім» дедім. Сонда да анам мен
үшін алаңдайтынын ескертті.
Арман екеуміз «К к базардың» маңынан
пәтер жалдап тұрдық. Ол маған немен
айналысатынын, қандай жұмыс істейтінін
айтпайтын. Бірақ с з арасында «Қытайдан
келген ұялы телефондарды ж ндеумен,
сатумен айналысатын жігіттерді басқарамын»
деп отыратын. Бастапқы жарты жылда
жақсы мір сүрдік. Ол маған діни аудиожазба
тыңдататын болды. Намаз оқудың жолын
үйретіп жүрді. Орамал тақпайтын, ашықшашық киінетін құрбыларымды «кәпір» деп,
олармен арақатынасымды үздірді. Мен де
згеріп, Арманның ығына жығылып, тек соны
ғана тыңдайтын болдым. Анама ара-тұра ақша
жіберіп тұрғаным болмаса, арамыз алыстай
берді. 6кем 8-сыныпта мірден қайтқан еді.
Анам әкемнің қазасынан кейін денсаулығы
нашарлап, дәрі-дәрмекпен ғана жүретін. Ал
мен анамның денсаулығын да ойламадым.
«Сіз намаз оқымадыңыз, бұл соның жазасы.
Сіз кәпірсіз» деп анаммен с йлескен сайын
ренжітетінмін.
– Күйеуің туралы, оның шыққан тегі,
отбасы, әке-шешесі туралы білдің бе? Ол
кімдермен к бірек араласатын?
– Ол зінің туған жері қазіргі Түркістан
облысының Сарыағаш ауданы екенін айтқан.

(ЕКІ РЕТ «ТАЛАҚ» БОЛҒАН ҚЫЗДЫҢ ӘҢГІМЕСІ)
соларға қарай бет бұрып, солардың бір б лшегі
екенімді түсінбеппін. Мен здерін «сестра»
деп атайтын оның достарының әйелдерімен
таныстым. Тек солармен ғана араластым.
– Олар да намаз оқитын қыздар ма?
– Иә, олар менің күйеуімнің
«бауырларының» әйелдері. Тіпті кейбіреуінің
күйеуі түрмеде екен. Арамыздағы бір қыз
түрмеде жазасын теп отырған жігітпен
интернет арқылы танысып, телефонмен
некесін қидырыпты. Ол жігітінің жазасы
телгенше күтпек.
– Арманмен неше жыл отастың? – дедім
с зін б ліп.
– Біз 2008 жылы таныстық. Жарты жыл
хат алысып жүріп, сол жылы жазда некелестік.
Арманмен 2 жыл бірге тұрдым. 2010 жылдың
күзінде ол жұмыс бабымен Ауғанстанға кетті.
Бірақ мен біз жалдап тұрған пәтерде жалғыз
тұрдым. Ал пәтерақы мен азық-түлікке «Арман
жіберді» деп Мұрат деген «бауыры» ақша
әкеліп жүрді. Күйеуім жарты жылдай хабарошарсыз кетті. Кейін телефоныма қоңырау
шалып, ол жақтағы жұмысы бітпей жатқанын,
жақын арада Алматыға келмейтінін айтты.
Арада тағы екі жыл тті. Мен осы аралықта
барахолкада сатушы болып жұмыс істеп жүрдім.
1йткені Арманның «бауырлары» пәтерақымды
т легенімен, азық-түлікке ақша бермеді.
– Ал Арман қайда жоғалып кетті, ешкімнен
сұрастырмадың ба?
– Қаладағы «брат» деп жүрген
«бауырларынан» сұрастырғанымда, Арманды
«жақын арада оралады» деп жұбататын. Бірақ
күйеуім сол кеткеннен мол кетті. Қайтып
оралған жоқ. Бір күні ол маған зіне жала
жабылып, Ақт беде түрмеде отырғанын, 3-4
жылдан кейін оралатынын айтып хабарлама
жіберді. С зінің соңында «Мен саған «талақ»
бердім. Бұрынғыдай пәтерақыңды т леп тұруға
к мектесе алмаймын. Басыңды босаттым,
жаныңды баға алмасаң ауылыңа қайт!» деді.
– Сонымен, ауылыңа қайттың ба?
– Жоқ, қалай қайтам? Анамды кәпір санап,
онымен араласпағаныма біраз жыл болған.
Туыстарым да менен сырт айналған. Ауылға
баруға бетім жоқ.
Базардағы жұмысымды жалғастырып,
«сестраларыммен» бірге тұрып жаттым.
Арамыздағы ең үлкен «сестрамыз»: «Күйеуің
талақ берсе, үш айдан кейін тұрмысқа шығуыңа
болады. Біз сені зіміздің қауымдағы жігітпен
таныстырамыз», – деді. Қанша қарсылық
білдірсем де, «бұл мұсылман әйелінің парызы»
деп түрлі уағыз айтты. Ақыры к ндірді.
– Ары қарай не болды?
– «Сестралардың» ықпалымен бізге келіп
к мектесіп жүрген Тахир деген жігітпен
некемді қидым. Неке қиғаннан кейін,
ол «бауырларыма» айтып, сенің барлық
жағдайыңды жасатамын» деді. Бірақ бір
ай ткеннен кейін «жұмысқа шық, маған
отбасымызды асырайтын әйел керек»

таппай қалдық. Сол кездері күн суытып, қара
базарда сауда жасау қиын болып, жұмыстан
қол үздім. Ал табысы жақсы, жылы орында
орамалды қыздарды қабылдамайды.
Күн к рудің амалымен «К к базарда»
жұмыс іздеп жүргенімде, Жазира атты қызбен
таныстым. Ол да намаз оқиды екен. Ол
базардың ішінде мен сияқты адасқан қыздарға
к мектесетін «Шаңырақ» орталығында жұмыс
істейтінін айтты. Қолымнан ұстаған күйі сол
жердегі әйелдерге әкеліп, әңгімемді айтқызды.
Сонда ғана істеп жүрген ісімнің дұрыс емес
екеніне к зім жетті. Шыны керек, Жазира
менің к зімді ашты. Бізбен психолог, теолог
мамандар жұмыс істеді. Есімді жиып, еңсемді
тіктедім де анама хабарластым.
Кез келген ана ішінен шыққан баласын
сыртқа теппейді ғой. Мен «Мама, мені

Ақт беден Сирияға кететін адам жинаған. Сол
жерде сыбайластарымен бірге тұтқындалып, 9
жылға сотталыпты.
– Қазір немен айналысасың?
– Қазір, міне, зің к ріп отырғандай,
«Алтын Орда» базарында шаштараз болып
жұмыс істеймін. Бұл жұмысқа ауылдағы
сыныптас құрбым шақырды. Екеуміз былтыр
шаштараз, тырнақ әрлейтін мамандықтың
курсын оқығанбыз.
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Пана
1  )
(   1Сайрагүл сондай-ақ «Қытайда
тлқұжаттарымды
алып қойды.
Амалсыз осындай
заңсыз әрекетке
баруға мәжбүр
болдым. =йткені,
бұл балаларыма
жететін соңғы
мүмкіндік болатын.
Қытайдың
шекарасын кесіп
тетін рұқсат
қағазын 40 мың
юаньға заңсыз
сатып алдым.
Шекараны заңсыз
кесіп ттім.
Балаларыма жеттім.
Менің қасақана
қылмыс жасау,
шекараны әдейі
бұзу сияқты бтен

ойым болған жоқ. Бар мақсатым екі
баламмен қауышу болды» – деді.
Айыпталушы «Бір жылдан бері
Қытайда қазақтарды «Саяси тәрбиелеу
орталығына» жіберіп жатыр. Мен
бірнеше жылдан бері Қытай коммунистік

партиясының мүшесімін.
Партия мүшесі Қытайдың
ішкі саяси құпиясын
сыртқа жарияламауы керек.
Бірақ менің жолдасым
мен екі балам Қазақстан
азаматтары.
E-mail:
Сондықтан,
қытайлар маған
сенімсіздікпен
қарады. «Қос жүрексің»
деді. Тіпті, мені екі жылдан
бері Қазақстанға жібермей,
балаларыммен кездестірмей
қойды. Шетелге шығатын
паспортымды алып қойды. Тау
арасындағы «Саяси үйрену»
орталығына апарып сабақ
бергізді. Балаларыма жететін
басқа жол болмағандықтан,
шекарадан заңсыз жолмен
қашып шығуға бел будым.
Мұның қылмыс екенін
білемін. Қазақстан заңы
бойынша қандай жазаны
болса да мойныммен ктеруге
дайынмын» – деп сзін
аяқтады.

ҚАНДАСҚА
ҚАМҚОР

ТАҚЫРЫПҚА ОРАЙ 
Дүкен МӘСІМХАНҰЛЫ,
ақын, филология ғылымдарының докторы, профессор:
Бүкіл әлемге аян, Қазақстан тәуелсіздігіне ширек ғасыр
ғана уақыт өткен жас мемлекет. Соған қарамастан әлемдік
қауымдастықтарға, БҰҰ, Еуропадағы қауіпсіздік және
ынтымақтастық ұйымы сияқты халықаралық ұйымдарға
мүше болып үлгерді. Оның ішінде, БҰҰ-ның ана мен баланы
қорғау, дін мен нәсілге байланысты шеттетпеу сияқты
әлемдік деңгейдегі аты таудай ұйымдар мен қоғамдар
бар. Сондай ұйымдар мен қауымдастықтардың мүшелігіне
өтіп, конвенциясына қол қойған мемлекет ретінде еліміз
өзін жақсы қырынан көрсетіп отыр. Сондай-ақ Қазақстан
зайырлы, өркениетті ел ретінде көптеген заңдарды
қабылдаған мемлекет. Осы тұрғыдан келгенде, «Сайрагүл
Сауытбай ісінде» судья Динара Құйқабаева, айыптаушы
Арзыгүл Имярова, қорғаушы Абзал Құспандар әдеттегі
қылмыстық іске нүкте қойған жоқ. Олар тәуелсіз Қазақстан сотының қалай болатынын
көрсетті. Әлем аңсары ауып отырған адам құқығына қатысты қылмыстық істе ана
мен баланы қорғаудың қалай болатынын көрсетті. Өте сауатты, әділ сот болды деп
ойлаймын.
Біз халықаралық ұйымдарға ғана мүше ел емеспіз. Біз Шаңхай ынтымақтастық
ұйымына да мүшеміз. Қытаймен дос, көрші елміз. Бұл сот қоғамдық пікірге бұрылған,
өз қаракөзінің тағдырына бей-жай қарамаған ерекше үкім, ерекше шешім болды.
Сайрагүл соты тағы бір жағынан қазақты жақындастырған, мейірімге толы іске
айналды.

Сот тәртібі бойынша, одан кейінгі
сз қорғаушы Абзал Құспанға берілді. Ол
«Пана іздеуші тұлға» куәлігі «Босқын»
мәртебесін алу үшін жасалатын бірінші
қадам. Бұл куәлікті біздің тінішімізге
сәйкес, 25 шілде күні Алматы облыстық
кші-қон полициясы берді. Куәліктің
маңызы те зор. Оның иесі Қазақстан
аумағынан шығарылмайды. Тіпті, зге
мемлекетке берілмейді. Бұл мәселені
тікелей БҰҰ жанындағы Босқындар ісі
жніндегі комиссариат қадағалайды.
Сонымен қатар, Қазақстанның
халықаралық талаптарға сәйкес
қабылданған «Босқындар туралы» заңы
бар. Сондықтан да, бұл қылмыстық істе
аталған куәліктің маңызы те зор, – деді.
Айыптаушы мен қорғаушы сзінің бір
жерден шыққаны – жиылған жұрттың
кңіліне үміт ұялатты.
Соттың екінші отырысында судья
қылмыстық істі басынан аяғына дейін
оқып шықты. Сондай-ақ ол «Сауытбайдың
қылмысы аса ауыр емес» – деп бағалады.
Үкім шығарғанда БҰҰ балалар құқығы
Конвенциясын негізге алып, Сауытбайды
екі баласынан, отбасынан ажыратпауды
жн кргенін айтты. Д.Құйқабаева
«Сайрагүл Сауытбай қазақ ретінде,
Қазақстан азаматтығын алуға құқығы
бар азамат ретінде, оны Қазақстаннан
шығарып жіберу жазасы тағайындалмады.
Қазақстан Қылмыстық
кодексінің 392-бабы
1-тармағы бойынша
Сайрагүл Сауытбайды
кінәлі деп тауып, 6 айға
бас бостандығынан
айыру туралы шартты
жаза тағайындалсын. 6
ай мерзім пробациялық
бақылау мерзімі
тағайындалсын. Сот
залынан босатылсын!»
– деді. Осы бір ауыз
сзді күтіп тұрған қауым
судьяны сот залынан
құрметпен, шапалақ соғып
шығарып салды. Бұрынсоңды үкім шығарған
судьяға мұндай қошемет
крсетілді ме екен?
Сайрагүл ісін бірқатар
шетелдік ақпарат
құралдары әу бастан
назарда ұстады. Қазақ
соты з қандасына қамқор
болды.
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Жақында алматылық
п
полицейлер
«Діни
алауыздықты қоздырды»
а
деген күдікпен Т. есімді
д
азаматты ұстады. Исламның атын жамылған
«хаддадизм» бағытын (теріс ағым – авт)
белсенді таратушы лидерлердің бірі
саналатын бұл жігіт Атыраудың тумасы.
Аталған ағымды ұстанушылар арасында
«Әбу Мұстафа» лақап атымен танылған Т. бір
кездері соңынан жамағат ерітіп, атыраулық
«хаддадиттер» арасында пәтуа беріп, үкім
шығаратындай беделге де ие болған.

Теріс ағым

Ресми деректерге жүгінсек, кезінде Атырау
қаласының Авангард үшінші ықшамауданында
туып-скен бұл жігіт мектепті айтарлықтай
жақсы оқымаған. Мектепке бірде келіп, бірде
келмейтін оның сабақ үлгерімі туралы айтудың зі
артықтау. Десе де, здігінен «ағартушы имам» атын
меншіктеген Т.-ның бастапқыда дінді насихаттауы
кезінде мектепте бірге оқыған жолдастарының
таңданысын туғызған екен.
Қауіпсіздік органдары хаддадизм деструктивті
ағымының Атырау халқы арасында шамамен 2015
жылы кеңінен тарала бастағанын айтады. Бұл
ағымды негізінен Біріккен Араб (мірліктерінде
«білім алғандар» насихаттайды. Хаддадизм
ағымының Атырау жерінде таралуына (бу
Мұстафаның түрлі әлеуметтік желілерде
жариялаған аудиожазбалары да әсер еткен.
Хаддадизмді насихаттаушы (бу Мұстафаның
үгіт-насихаттарының барлығы дерлік згелерді
айыптаудан тұрады десек, қателеспейміз.
Оның пікірінше, «хаддадизм» ағымын

ЖАЛҒАН
СЕНІМ
ЖЕТЕГІНДЕ

ұстанбайтындардың барлығы «бидғатшы», яғни
дінге жаңалық енгізушілер. Және де ол зінің
соңынан ерушілерді исламдағы бірде-бір мәзһабты
мойындамауға үгіттейді. Ата-анамен бірге
отырып тамақтанбау, туыстармен байланысты
үзу, хаддатшыларды қолдамайтындармен мүлде
қарым-қатынас орнатпау сияқты (бу Мұстафа
шығарған «үкімдердің» нәтижесі псевдодіни сенімін
хаддадистік бағытқа згерткендердің мешітке
барудан түпкілікті бас тартуына дейін алып келген.
«Олар мүфтияттың ресми кілдері саналатын
имамдардың уағызын тыңдаудан түпкілікті бас
тартқан. Кп жағдайда жекелеген үйлерге жиналып,
жұма намазын оқиды. Олардың ішкі үгіт-насихат
жұмыстары да осындай оңашаланған орталарда
теді. Сол себепті бұл ағымды ұстанушылар
салыстыру мүмкіндігінен айырылып отыр», – дейді
мамандар.

Қауіпсіздік органдары таратқан мәліметтерге
қарағанда, хаддадизм ағымын ұстанушы
атыраулықтар арасында кезінде бір жігіт отбасын
тастап, Сирия соғысына кеткен. Соңғы деректерде
оның жат жерде жан тапсырғаны айтылып жатыр.
«Мәзһаб атаулының барлығын «бидғатқа» балайтын
бұл ағымды ұстанушылар дінді сақал сіру мен
балақ қысқарту шеңберіне сыйдырып қойған.
Ықылым заманнан бері халқымызда жалғасып келе
жатқан келіннің ата-енесіне «сәлем салу» дәстүрін
«Аллаға серік қосу» деп айыптайтын хаддадиттердің
діни білімі терең деуге болмайды», – дейді
дінтанушылар.
Исламды қараңғылық, түнек ретінде насихаттап
жүрген хаддадиттердің лидерлерінің бірі Т.-ға
қазіргі таңда «ҚР Қылмыстық кодексінің» 174бабы, яғни «әлеуметтiк, ұлттық, рулық, нәсiлдiк,
тектік-топтық немесе дiни алауыздықты қоздырды»
деген айып тағылып отыр. Қырықтың қырқасына
шыққан кейіпкеріміздің ендігі тағдырының қалай
болатыны белгісіз...
  
,
   

СІЗ НЕ ДЕЙСІЗ? 
Бақытжан ЖОЛДАСОВ,

«Шапағат» деструктивті діни ағымдардан
жапа шеккендерге көмек орталығының
теологы:

– Хаддадиттер астыртын саясатты
ұстанады. Олардың ең бірінші белгілері
– хаддатшылар мешітке бармайды.
Мешітке баратын жамағатпен
ешқандай байланысқа түспейді. Қазіргі
таңда бұл ағымның жетегінде жүрген
атыраулықтардың саны шамамен
жүзден асады. Бұл қауымның тағы бір
белгісі – көп жағдайда жалған сөйлейді.
Құран аяттарын, хадистерді өз пайдасы
үшін бұрмалап, теріс сөйлеуге әбден
дағдыланып кеткен.
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Теміржол тынысы

(  1-  )
Рая Тлеуқызы жылы жүзді,
байсалды да ақжарқын кісі
екен. 14-ші жолға Құрық порты
паромына баратын пойыз жасақтап
отырған дңес кезекшісі вагон
құрастырушылар мен маневрлік
машинистке бұйрық беріп, теңіз
асатын жүктерді жасақтауда. Қайтақайта телефонмен, рациямен
сйлеседі. «Адам сйлескенше,
жылқы кісінескенше» демекші,
адамды бір кргеннен тани алмаймыз.
Оның мір жолдарын, жұмыс
тарихын не отбасы, ошақ қасын білу
үшін алдымен тілдесу керек. Рая
ханымды да бір кргендер темірдей
қатал жан деп ой түюі әбден мүмкін.
Мен де кпке дейін жұмысын сырттай
бақылап отырып бір ауыз тілдеспеген
соң солай ойладым. Бірақ сйлесе
келе оның жайдары, әңгімешіл
екенін білдім. Қолы қалт еткені сол,
мені жатырқамай, бұрыннан таныс
адамдарша шүйіркелесе кеттік.
1985 жылдан бері теміржолшы
екен. Атырауда 1965 жылы
кпбалалы отбасында дүниеге келген
ол Гурьев теміржол техникумын
бітіргеннен кейін теміржолдың ең
тменгі сатысынан бастап, 1990
жылы дңес кезекшісі
болып тағайындалады.
Міне, содан бері осы
жұмысқа байланып
қалады. Анда-мында
ауысуды да ойламады.
Себебі, әр адам зіне
ұнайтын істі тапқанда
одан ләззат алады, кеткісі
де келмейді. Рая да солай,
осы бір жан-жақтан
келген пойыздарды
сұрыптап, құрастыру
зіне керемет ұнайтынын,
одан ерекше ләззат
алатынын жасырмайды.
Вагондарды шашып
тастап, қайта құрастырып,
қайта реттеп жинастыру
қандай әсер берер екен
деп кз алдымызға
елестеткеннен ештеңе
шықпады. Сондықтан
бұл тек осы жұмысқа
жан-тәнімен берілген,
сол істен «махаббатын»
тапқан адамға ғана ләззат
сыйлайтын болса керек.
Атыраудан 2009 жылы
отбасымен Маңғыстауға
қоныс аударған Рая апа
Маңғыстау станциясына
келіп тек сүйікті
мамандығы – дңес
кезекшілігін сұрайды,
басқа ұсынған бірдебір қызметке кнбей
қойыпты. Дңес кезекшісі
болып орналасқан соң
ғана кңілі тыншып, бір
аптаның ішінде үйренісіп
кетіпті.
12 жолымыз бар.
Атқаратын жұмысымыз – жанжақтан келген пойыздарды сұрыптап,
құрастыру. Олардың біреуі Dзен,
біреуі Ақтау порты, біреуі Құрық
порты, біреуі Мақат бағыттарына
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жол тартады. Солардың барлығын
құрастырып, бір пойыз жасап
шығарамыз. Ол пойызды норматив
бойынша берілген салмағымен,
ұзындығымен жасаймыз. Дңес
территориясында бір маневрлік
тепловозымыз бар. Қасымда
операторым, жылдамдық реттеушілер
бар. Бәріміздің илегеніміз бір
теріңіз пұшпағы демекші, мақсатміндетіміз бір болғасын, ұйымдасып,
қауіпсіздікті сақтап жұмыс істейміз.
Тбешіктен вагондарды жайлап
түсіріп алып, сұрыптаймыз. Вагон
құрастырушылар вагондарды ағытып
тұрады. Вагондар зінен-зі бірбірлеп, екеулеп, бесеулеп... сырғанап
кете береді. Мен солардың қимылқозғалыстарын басқарып, «мына
жолға мынаны, анау жолға ананы
ағытамыз» деп айтып отырамын.
(рбір құрама жасақталып жолға
шыққан сайын зімнің еңбегімнің
жемісін кргендей рахат сезімге
бленемін,– дейді дңес кезекшісі.
– Дңес – қауіпті аймақ.
Сондықтан біздің отыратын жеріміз
жартылай әйнекпен жабдықталған.
Себебі, біз айналамыздың бәрін
қадағалап отыруымыз керек.

қажет. Вагонға табан тірегіш салып
жатқан жылдамдық реттеушілер,
оларға да кз қырымызды салатын
біз. Пәленбай миллионның
заттарын тиеп келе жатқан жүк
вагондарын соқпай, сындырмай,
уақытында иелеріне жеткізу
үшін аса сақтықпен жұмыс
істеуге міндеттіміз. Мысалы,
қолымдағы парақ бойынша қай
вагонды қайда жіберу керектігін
белгілеймін. Вагондардың орынорнына барып тіркеліп, пойыз
жасап құрастырылуына септесіп,
ұйымдастыру жұмысын жасап отыру
парызым. «Ана вагон бұрыннан тұр,
қалып қоймасын» деп әр пойыздың
кешіктірілмей, уақытылы кеткенін
жақсы кріп отырамыз. Алдымда
тұрған мына табло бойынша жұмыс
жүргіземіз, – дейді Рая Тлеуқызы.
Ол бір күні күндіз, бір күні түнде
жұмыс істейді. Түннен шыққанда
үйіне келіп ұйықтайтыны белгілі
ғой. Ал кей кісілер «Тапа-тал түсте
ұйықтап жатқаны несі?!» деп түсінбей
қалып жататынын күліп айтады
кейіпкеріміз.
Теміржолда қателіктерге жол
беруге болмайды. Сұхбаттасым
айтпақшы, Атырауда жүргенде түнгі
ауысымға жұмысқа келе жатады.
Мекемеге жақындай бергенде,
әріптес вагон қараушының мерт
болғанын кзімен креді. Нұсқаулық
бойынша жұмыс жасамай, жүріп
бара жатқан вагонды ағытып,
тепловоздың астына түсіп, аяғынан
айырылған теміржолшы сол жерде
кп қан жоғалтып, тіл тартпастан
о дүниелік болады. Dзі «түнге»

теміржол бойында адам тетін
арнайы кпірлердің жоқтығы.
Бүкіл Дәулет ауылының адамдары
теміржолды кесіп теді. Асықпайды.
Вагон «лақтырылып» жатқанымен
олардың шаруасы қанша?!. Рая апай
секілді дңес кезекшілері жандарын
шүберекке түйіп «Балалы әйел,
жолдан шығыңыз, кк кйлекті, әйел
сізге айтып тұрмын» деген сияқты

шп шабатын, кмір таситын, қи
басатын даланың қара жұмыстарына
пысық болдым. Шарбағымызда ірі
қара мал асырадық. Мен атамды
бақтым, енемді бақтым, шарбақтағы
алты сиырды бақтым десем,
ағайындарым мәз болады. Енем
аспаз болған кісі ғой. Мен даладан
келгенде тамақты әдемілеп пісіріп,
дайындап отыратын. Менің орнымды

ДӨҢЕС КЕЗЕКШІСІ

Жұмыс істеп жатқан пойыз
құрастырушыларды, бірін-бірі қуып
кетіп, бір-біріне соғып қалмас үшін
кетіп бара жатқан вагондарды да
алдын ала реттестіріп отыруымыз

келе жатқан Раяның бұдан кейін
зәре-құты қалмайды. Кпке дейін
қорқып жүреді. Құдай сақтасын.
Маңғыстауда ондай оқыс оқиғалар
кездеспепті. Бір қынжылтатыны,

ІЛИЯС және ОНЫҢ КОМАНДАСЫ
Бүгінгі күні жолаушыларға қызмет
көрсету сапасы күннен-күнге артып
келеді. Оған «Жолаушылар тасымалы»
АҚ бар күш-жігерін жұмсауда.
Астанаға қатынайтын № 47-48 «Каспий»
жолаушылар пойызының шыққанына да
он шақты жылдың бедері болып қалған
екен. Оған кейін сол кездегі ҚР Көлік және
коммуникация министрі А.Жұмағалиевтің
бұйрығымен «фирмалық» статусы берілді.
Міне, біздің кейіпкеріміз Ілияс Есенұлы
Өтегенов осы фирмалық пойыздың
бастығы болып маршрут ашылғалы еңбек
етіп келеді.
Ілиястың жолсерік болып жүргеніне келесі
жылы 20 жыл болады екен. Соның ішінде 2009
жылдан бері пойыз бастығы болып қызмет
етіп келеді. Ақтбе теміржол колледжін, Қазақ
жол және қатынасы университетін вагон
шаруашылығы мамандығы бойынша ндірістен қол
үзбей жүріп бітірген. «Қазақстан теміржолына 110 жыл»
тсбелгісімен марапатталған. Бүгінде жүздеген жолаушы
Астана мен Атыраудың арасына қатынаса, оларға
Ілиястың бригадасы да қалтқысыз қызмет крсетеді.
Қазір бұрынғыдай жолдан түсіп қалып, басқа пойызға
қайта отыру машақаты жоқ, Елордаға пойыз бар болғаны
күн жарымда жетіп барады. (рі қазір жаздың уақыты
болған соң, тағы қосымша вагондар қосылып жатыр.
Демек пойыз бастығының жауапкершілігі де артады
деген сз. «Жаз кезі нағыз қарбалас шақ, жолаушы кп,
олардың бәрінің бабын табу қажет дегендей. Қыста от
жағамыз, шайға су қайнатамыз, жазда терезелерді ашып
желдетеміз. Вагонның санитарлық жағдайын ғана емес,
жолаушылардың тыныштығымен қатар денсаулығын да
қадағалаймыз. Егер қатты ауырып келе жатқан болса,
«жедел жәрдем» шақырып, медициналық кмек алуына

жағдай жасаймыз.
Адам болғасын әр түрлі
жағдай болады ғой.
Мастары да, дрекілері
де, айқайшылары
да кездеседі. Бірақ
солардың бәріне де жылы
сйлеп, қабақ шытпай
тыныштандыруға
тырысамыз. Біздің
міндетіміз –
жолаушының барар
жеріне аман әрі жайлы
жетуін қадағалау.
Вагондар қосылғасын
қазір бригада
құрамының саны артты,
жолсеріктермен 27
адамға дейін кбейдік»,
– дейді Ілияс. Ол
туралы «Жолаушылар
тасымалы» АҚ Батыс
филиалы, Атырау телімінің бастығы (лмұқан Есқалиев те
жақсы пікірде екенін байқатты: «Ілияс бүгінде тәжірибелі
пойыз бастығы, зі жолсерік жолынан ткен жігіт.
Жас, жігерлі, жауапты. 2014 жылы Жамансор-Кенбай
телімінде Алматы-Атырау бағытындағы жолаушы пойызы
аударылған кезде пойызда осы Ілиястың бригадасы
болған еді. Апатқа ұшыраған барлық жолаушыларға
сол кезде басу айтып, тыныштандырып, аман-есен
вагоннан шығуына бар жағдайды жасады. Кейін
жолаушылар облыс орталығына жеткізілді. Міне, соның
басы-қасында үлкен жауапкершілікпен еңбек еткен осы
жігіт еді. Сондықтан ол ел құрметіне бленуіне лайықты
деп санаймыз» дейді ол.


,
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теңеулермен айқайлап отырады.
Мінекей, осындай мәселелер
«Теміржол – қауіпті аймақ» дейтін
аталы сздің мағынасын дәл ашып
беретін сыңайлы. Дегенмен бұл
мәселелерді з алдына бір
тақырып ретінде қоя тұрып,
кейіпкеріміздің отбасы туралы
айтсақ, бұл үйдің отағасы
Маралбек Нұрмағанбет –
Маңғыстау қалпына келтіру
пойызының басшысы. Ерлізайыпты теміржолшылар кезінде
теміржол саласында бірге жұмыс
істеп, кейіннен шаңырақ ктерген
екен. Үш перзент сүйген. Самат
есімді ұлы – теміржолшы,
Маңғыстау локомотив пайдалану
депосында машинист қызметін
атқарады. Екі қызы – Лариса
мен Млдір тұрмыста, олардың
мамандықтары басқа. Жолдасы да,
Рая ханымның зі де – он балалы
отбасынан. Бірақ екі отбасынан да
екеуінен басқа теміржолшы жоқ.
Кбі – мұнайшылар, мұғалімдер.
«Теміржолшы болу шынымен
ұнай ма? Бұл мамандықты не
үшін таңдадыңыз?» дейтіндей
сауалдардың қойылатыны
орынды. Мысалы, Рая Халикова
нағашы ағасы, теміржолшы
Рахметолла Сағындықовқа
еліктеп сіпті. Оның киім киісі,
жүріс тұрысы, жұмысына деген
ақ-адал ынтасы мен адами
қасиеттері кішкентай қыздың
міріне, болашақта теміржолшы
мамандығын таңдауына әсер
етеді деп кім ойлаған?! Бойжетті,
мамандық таңдалды, зі ұнатқан
жігітке тұрмысқа шықты. Ендігісі,
қандай келін болды? Күйеуі
Маралбек трт қыздан кейін туған
ұл екен, Рая ата-ененің алғашқы
келіні атаныпты. Бұл кездерді ол:
«22 жасымда тұрмысқа шықтым.
Үлкен үй болғасын, үйге келетін
қонақ кп болды. Шарбақта,
қазақ үйде тұрдық. Қазақ үйде
шаруашылық та жетіп-артылды.
Мен үйдің шаруасына қарағанда

менен кейін түскен
екі келін алып кетті.
Қайныларым үйленді де
еншілерін алып, блек
кетті. Бірақ мен атаене баққаннан жаман
болған жоқпын. 25 жыл
бірге мір сүрдік. Үлкен
кісілердің ақ батасын
алдым. Білмегенімді
үйрендім. Енем
қаталдау кісі. (йтсе де,
одан зиян крмедім.
Керісінше, пісіп
шықтым. Жұмысымды
да жасадым.
Жұмысқа кетер кезде
«Балаларымды қайда
тастаймын?» деп
уайымдаған жоқпын.
Біреулер балаларын
тастап кететін адам
таппай, балабақшаға
береді ғой. Түнгі
ауысымға шығарда
«Балама қарай тұр»
деп жалынады. Ондай
мәселе менде болған
жоқ. Себебі, үйде
он баланы емізген,
оларды қанаттандырып,
ұяларына ұшырып
жіберген енем бар,
қала берді, атам болды.
Олар баланы баптауды
біздерден кп білмесе,
аз білмейтін еді. Атам
қазір мірден озды.
Енем, Құдайға шүкір, 90
жасқа аяқ басты», – деп
еске алды.
Адам зін-зі «мен
жаманмын» деп айтпайтын болар.
Десек те, әрбір пенде з бойында
қандай жақсы, қандай жаман
қасиеттері барын іші біледі. Мысалы,
сіз те қарапайым, қой аузынан шп
алмас момын немесе пайғамбарларға
тән – сабырлы шығарсыз?! Мүмкін
арыстандай ашуға тез берілгіш
боларсыз? Сеніп айтылған дос
сырына беріктігін, ашуы тіл ұшына
келгенмен ар жағында ешкімге
кек сақтамайтындығын айтқан
Рая Тлеуқызы: «Жылан жылы
туылғанмын. Dздігімнен тырнақ
астынан кір іздеуге, шыж-быж болып
бақырып-шақыруға жоқпын, ал егер
зіме себепсізден тиіссе, аямай шағып
аламын», – деп әзілдейді.
Қазақта «Сыр ашу оңай, сыр
түю қиын» деген сұлу сз бар.
Іште жатқан құпия сандығыңды
крінгенге айта бермейсің.
Dзіңе бір елі жақын, табиғаты
таза адамға ақтарылғың кеп
тұрады. Мұндайда Рая ханымның
сырласы, зінің сыңары Роза
Халикова деуге әбден болады. Егіз
қыздарды кішкентайында ешкім
ажырата алмаған. Мұғалімдерге
дейін «Жаңағы сабақ айтқан
Халиковалардың қайсысы еді?» деп
басы қататын крінеді. Сондайда
сабақты жақсы оқитын Раяның
бестік бағалары Розаға қойылып
кететін де, келесіде сабаққа қайтадан
дайындалуына тура келетін.
Осылайша, естен кетпес
естеліктерімен бліскен 30 жылдан
астам еңбек тәжірибесі бар білікті
маман, темірдей тәртіп иесі Рая
Халикова зейнеткерлікке аманесен жетуді, одан кейін маңдайына
біткен жалғыз ұлын аяқтандырып,
немере-шбере сүюді армандайды.
«Арман алға жетелейді» деген
жақсы түсінікпен, жұмыста отырған
адамның кп уақытын алмайын
деген ниетпен, мен онымен қимай
қоштастым,
Ә  ∂   ,
    

№27-28
№
7 8 (703
(703-704)
70 3 тамыз 2018 жыл

R Ý HANIAT

Естелік
ТЫНЫС АҒА МЕН ҚЫЛАУСЫЗ
КӨҢІЛМЕН СЫЙЛАП ӨТКЕН, ӨЗІ ДЕ
МЕНІ ТУҒАН БАУЫРЫНДАЙ ЖАНЫНА
ЖАҚЫН ТҰТЫП, ЖҮРЕГІНДЕГІ ЖЫЛЫ
СӨЗІН ІРІКПЕЙ АЙТУМЕН, ТІЛЕКТЕСТІК
НИЕТІН БІЛДІРУМЕН ЕТЕНЕ ЕТЕ
ТҮСКЕН АРДАҚТЫ АҒАЛАРЫМНЫҢ
БІРІ ДЕ БІРЕГЕЙІ ЕДІ. СОНДЫҚТАН
ДА ӘРДАЙЫМ АРҚА ТҰТЫП,
АҒАЛАУМЕН ЖҮРДІМ. УАҚЫТТЫҢ
ҚАЙ КЕЗІНДЕ ДЕ, ҚАНДАЙ КҮЙДЕ
ДЕ (КЕЙ-КЕЙДЕ «КӨҢІЛДЕНІП»
КЕТЕТІНІМДІ АЙТАМЫН) ТЕЖЕЛМЕЙ,
ТЕЛЕФОН ШАЛУШЫ ЕДІМ. ӘУЕЛІ
АМАНДАСЫП АЛАМЫН. СОДАН
СОҢ БІРДЕН, ӘДЕТТЕГІДЕЙ, «АҒА,
СІЗГЕ БАРУҒА БОЛА МА?» ДЕЙМІН.
ОЛ КІСІНІҢ ДЕ СӨЗІ АУЗЫНДА ӘЗІР
ТҰРАДЫ:
– ТАЛҒАТЖАН, САҒАН ҚАЙ
КЕЗДЕ ДЕ, ҚАНДАЙ ЖАҒДАЙДА ДА,
ҚАНША ДОСЫҢМЕН БОЛСА ДА
ЕМІН-ЕРКІН ЕСІК АШЫП КЕЛЕ БЕРУІҢЕ
БОЛАДЫ! ЖАҚСЫ АДАМНЫҢ
ЖАНЫНДА ЖАҚСЫЛАР ҮЙІРІЛІП
ЖҮРЕДІ. МЕН СЕНІҢ КІРШІКСІЗ
КӨҢІЛІҢДІ БІЛЕМ ҒОЙ, БАУЫРЫМ, –
ДЕДІ БІР КҮНІ.

www.ja
ww
w.jasqazaq.kz
sqazaq.kz

E-mail: jas_qazaq@mail.ru

7

Бертінде әр жақтан жиналған
аталас ағайындар жиі жүздесетін
болдық. Кбіне бас түйістіретін
жеріміз Қалаубек Тұрсынқұлов
ағамыздың кабинеті. Қалекең
Қазақстан Жазушылар одағында
хатшылық қызметте. Бұрын
республика комсомол ұйымы
басшыларының бірі болған,
сондағы бастамашылдық
ерекшелігін жоғалта қоймаған,
зейнет жасында да талай іске
ұйытқылық жасады. Соның
ішіндегі даралап айтатыным
– Қазығұрттағы ұлан жолдың
жиегінде тұрғызылған Келдібек
баба кесенесі. Қай іс болса да
қаржыға тіреледі ғой. Тыныс
аға да зі құрмет тұтатын
Нұрмұхамед қажы 2жіметов және
басқалармен бірге Алматыдағы
ғана емес, жан-жақтағы жақынжұрағаттарымызды жақсы іске
жұмылдыруға з үлесін қосты.

Талғат, бұған қалай қарайсың?» – деді. «Бопты,
аға, мен дайынмын!» – дедім. Алайда оның
орайы келмеді. Күнделікті күйбең тіршілік,
аяқ астынан шыға қалатын қарбалас шаруа аз
ба?! Оның үстіне Тыныс аға күтпеген жерде
жамбасын сындырып алды. Содан аурусырқаумен алысып, емшіден емшіге барды,
дәрігерден дәрігер қоймай, шыға алмайтын
қиын жағдайдың шырмауында қалды. Сондай
уақытта үйіне барып, олай етудің ыңғайы
келмесе телефонмен тілдесіп, хал-жағдайын
біліп жүрдім.
(ткен жылдың жазының шуақты күндерінің
бірінде ағаның амандығын білейінші деп
телефон шалсам, «ертең Кореяға ұшқалы
жатырмыз» дейді Шолпан жеңешем. «Қой,
онда дәл қазір барып, ол кісілерге сәт сапар
тілеп қайтайық», – деп, жаныма әйелімді ертіп
үйіне бардым. «Ағайындардың арасынан келген
екеуіңсіңдер. Ниеттерің қабыл болсын!» деп,
сырқат жанын ауыртып, тәнін сыздатқанын бір
сәтке ұмытып мәз болып қалды Тыныс ағамыз.
Содан қоңыр күз есік ашты. Ойыма Тыныс
ағам оралды. Күнделікті қым-қуыт жұмыспен
шапқылап жүріп отыз күндей
уақыттың те шыққанын
аңғармай да қалыппын.
Хабарласайыншы, келді ме екен
деп үй телефон нмірін тердім.
Арғы жақтағы кісі қоңырауымды

Осындай-осындай ұйымдастыру жұмысы,
басқосулардың арқасында таныс-білістігіміз
кбейіп, ағайынгершілік қатынасымыз күшейді.
Соның бір дәлелі – Тыныс аға екеуіміздің
2001 жылдың 4 мамыры күнгі Талдықорғанға
барған сапарымыз. Бұрын ішкі істер саласында
қызмет істеп, милиция полковнигі дәрежесі
шеніне дейін жетіп, зейнеткерлікке шыққан
соң облыстық «Жетісугаз» мекемесін басқарған
Қайып Жұмабаев ағамыздың қайтыс болған
күніне балалары құран оқытып, шай беруге
Алматыдан біраз кісілерді шақырған екен.
Біреуінде ана шаруа, енді біреуінде мынадай
жағдай деген секілді себеп-сылтаулар шығып, не
керек, Тыныс аға екеуімізге баруға тура келген.
Түске таяған мезгілде бардық. Үйге енсек, кең
дастархан дәмнен иіледі. Уақытында Қайып
ағамызбен тонның ішкі бауындай араласып
тірлік кешкен кісілердің біразы жиналып
қалыпты. Колхоз басқарып, даңқы
дүрілдеген, Қазақстан Компартиясы
Орталық комитетінің мүшесі,
Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесінің
әлденеше дүркін депутаты болған
Зылиқа Тамшыбаева апайымызды да
солардың арасынан ұшыраттық. Ойы
озық, кңілі зерек, крген-білгені
кп кшелі кісі. Сзді де зі бастады.
– Қазір телеарналардың санынан
жаңылдық. Ол заманда бір ғана
«Қазақстанды» кретінбіз. Кеш
түссе болды, бүгін Тыныс (тебаев
қандай жаңалықты жеткізер екен деп
теледидарға телміруші едік. Тәртіп
те, тәрбие де телехабардан тараушы
еді. (ртеп кетті, лтіріп кетті,
тонады, зорлық-зомбылық жасады
деген секілді жамандықты атымен
естімеуші едік... Енді мір згерді,
бәрі згерді ғой, – деді ңіріне
«Алтын Жұлдызын» таққан Зылиха
апайымыз.
Шәй іштік. Ет жедік... Марқұм
Жұмабай ағамыздың негелі ісін,
жақсы сзін еске алдық. 2ке
ісін жалғастырып «Жетісугаз»
компаниясын басқарып жүрген
ұлы Сәбит Қайыпұлы артық сзге
жоқ, те мәдениетті, сыпайы, жігіт
болып шықты. Сз арасында Тыныс
аға отырғандардың бәріне белгілі,
таныс кісілер туралы жан жадыратар естелік
әңгіме айтты. Одан кейін марқұмға және басқа
да дәметкен әруақтарға арнап тағы да құран
оқылды. Осылай үйден кештетіп бір-ақ шықтық.
Сәбит ініміздің әдейілеп мінгізген машинасымен
түнгі 12 шамасында Алматыға жетіп, «Жедел басу
баспаханасына» соғып, менің тінішім бойынша
күзетшіге қалдырып кеткен «Мың бір күн, мың
бір түн» деректі романымның он кітабын алдық.
Сонда баспахана есігі алдында тұрып, ең әуелгі
кітабыма қолтаңба жазып, Тыныс ағаға сыйлап
едім.
Міне, сол кітап жарық кргенге дейін
бүкіл материалы үзінді болып бес-алты газетте
басылды. Тіпті балалардың «Ұлан» газетінің қос
бетіне жарияланған. Оқығандардың дені мақтау
сзін жеткізген. Ал кітапты толық нұсқада
бірінші оқыған Тыныс аға еді. «Талғатжан,
романың те ұнады. Тілі қандай, шіркін! Тгіліп,
ріліп тұр-ау, ріліп тұр! Қазір Шолпан жеңешең
де оқып жатыр», – деді екі-үш күн ткенде.
Одан кейінгі бір кездескенімізде «Менің де
мірім жазылмаған роман. Жазсам, бір кітап
болады. Бірақ мен саған жазғызғым келеді,

әдейі күтіп тұрғандай бірден ктерді. Шолпан
жеңешеміздің зі. Даусы жарқын шыққандай
сезілді. «Түнде ғана ұшып келдік. Операция сәтті
тті. Алла қаласа, ағаң енді тәуір болып кететін
шығар. Бірақ ұзақ жол шаршатты-ау деймін,
қазір демалып жатыр», – деді. «Онда менен
сәлем айтыңыз, бүгін барып мазаламай-ақ
қояйын», – дедім.
Содан ертесіне де, одан кейінгі күні де
бара алмай, сенбі күні хабарластым. Бұл жолы
телефон тұтқасын Тыныс ағаның зі алды.
– Талғатжан, қалың қалай? Бәрі дұрыс па?
Жиеннің жағдайы қалай, сабағына барып жүр
ме? – деп зі аузына түкірген Мұсаны сұрады.
– Бәрі жақсы. Енді зіңіз қалайсыз? – дедім.
– Мұнда біздің білгіш дәрігерлер мені әбден
қинапты ғой. Солардың азабына түспей, ә
дегенде-ақ Кореяға баруым керек екен, – деді
аға кінгендей кірбіңді үнмен. Менің осы қазірақ үйлеріне келуімді сұрады. «Жеңешең саған
арнап бір киім алды. Соны киіп кет» деді.
Иә, содан ол не киім болды екен деп жетіп
бармаймын ба. Құшақтаса қауыштық. Ағаның
дидары тәуірлеу крінді. Шолпан жеңешемнің
сүтін қоюлатып құйып берген тәтті шайын
сораптап ішіп, біршама әңгімелестік. Ана жақта
талай қызықты оқиғаларды бастан ткеріпті.
Тыныс аға табиғатынан әңгімешіл кісі емес пе,
зі де күліп, мені де күлдіріп бір шешілді-ау!
Соңында жеңешеме қарап ым қақты. Ол кісі
крші блмеден қомақтылау пакетті алып келді.
Ішінен әдемілеп бүктелген қара кк түсті бір
затты шығарып, бүктеуін жазып қалғанда білдім,
тік жағалы куртка екен.
– Кәне, кзімізше киіп крші. Талғаттың
денесіне шап-шақ болады деп жеңешең Сеулдің
дүкендерін аралап, таңдап жүріп алып еді, – деді
Тыныс аға.
Киіп крдім. Расында, денеме құйып
қойғандай, сәнімен тіккен, шап-шақ куртка!
Жағасы қайырылмайды, тіп-тік.
– Ой, рахмет, аға! Мынау зі кктем мен
күзде үстімнен тастамай киетін киім болды,
– деп шын кңілден клкіп шыққан лебізімді
жеткіздім.
Сонда ол кісілер де мені мәз қылғандарына
шынайы қуанып қалып еді...

ТЕЛЕЭКРАННЫҢ
ТЫНЫСЫ

Міне, осындай аяулы ағаның және
әлгіндей ағынан ақтарылып айтқан
ақжарылқап кңілінің әсері ғой,
арада екі-үш күн тті ме, тпеді ме,
білмеймін, жаныма бір топ Желтоқсан
қаһармандарын ілестіріп жетіп бардым.
Түс ауған шақ болатын. Барсақ, Шолпан
жеңешеміз емханаға дәрігерге крінем
деп кетіпті. Аға зі ғана екен. Жамырай
амандастық. «Біз білмейтін үй. Үлкен
кісі. (зіміз бір қорамыз. Шақырған
жоқ, ұят болады» дегенді қайта-қайта айтып,
тартыншақтап әзер келген Жұлдызай апамыз
Тыныс ағаның жайдары жүзі мен маған деген
алабтен ілтипатын кріп, қалай трге озып
кеткенін білмей де қалды.
«Талғат-ау, неге сәл бұрынырақ ескерте
салмадың, еш болмаса үстелді дайындап қояр
едім ғой» деп, аға қолтығына қыстырған балдақ
ағашына сүйеніп, дастархан қамына кіріспекші
болған. «Ой, аға, Сіз ештеңеге әуре болмаңыз,
бәрін зіміз жасаймыз» деп, Ақкүміс ас блмеге
қарай ұмтылды.
Аға тура біздің тосыннан топ етіп келе
қалатынымызды білгендей, етті молдау турап,
капуста мен картопты булап, бір кастрюль етіп
пісіріп қойыпты. 2ні-міне дегенше үлкендеу
легенге салған тамағымыз алдымызда иісі
аңқып, буы бұрқырап тұрды. Оның үстіне зіміз
де қамданып келгенбіз. Гриліміз де, жылқының
етінен жасалған мұсылман шұжығы да, тіске
басар кк-шбіміз де үстелдің үстін жайнатып
жіберді. Бәріміздің басымызды қосқан осы дәм
емес пе?!
Тыныс аға (тебаев зім құрастырып
шығарған «Алматы 1986 Желтоқсан» айғақкітаптарының бәрін оқыған. Келгендер – сол
кітаптардың кейіпкерлері. Үстелдің айналасына
жайғасқан соң орнымнан тұрып, шетінен
таныстыра бастадым.
– Тыныс аға, зіңіздің оң жағыңызда отырған
Жұлдызай Бейсенбаева апайымыз. Нағыз
батыр! «Алаңға кіл ңкей алқаштар, нашақор,
жұмыс істемейтін бұзақы қазақ жастары
шықты» деп қүстаналамап па еді сол уақытта.
Жұлдызай қарындасыңыздың жолдасы Қаскелең
ауданындағы «1-Май» совхозының директоры,
ал зі соның алдында ғана Мәскеудегі
Тимирязев атындағы ауыл шаруашылығы
академиясында оқып, экономика ғылымдары
бойынша кандидаттық диссертациясын қорғап,
Қаскелең аудандық партия комитетіне жауапты
қызметке орналасуға бұйрық күтіп жүр екен.
Ал мына шәй құйып отырған қарындасыңыз
Оралдың қызы. Бұл да осал қыз емес! Гагарин
атындағы тігін фабрикасының бетке ұстар
тігіншісі, коммунист болған. Алматы технология
институтының екінші курсында сырттай
оқып жүрген. Есімі Ақкүміс, – деп келе жатыр
едім, «Талғат-ау, мен білем ғой. (зіңнің «О
дүниеден келген қыз» деген мақалаңнан білемін.
(ліп, тірілген қыз емес пе?» деп, сзімді іліп
әкетті Тыныс аға. Ағаның бұл сзі бәріміздің
кңілімізді одан бетер сіре түсті. (йткені ол кісі
алаңдағы жастарды мұздай сумен атқылаған рт
сндіруші машинаға от қойған, әскерилердің
машинасынан алынған ракетницамен Үкімет
үйіне, Колбин бізге қарап тұрған терезе осы
шығар деп, атқылаған батырлардың бірі Ертас
Отарбаевтың ерлігін де миығына күлкі үйіріле
отырып еске алды...
Қолыңыздағы осы естелікті құрастырып,
жазуды бастаған кезде Шолпан жеңешем осы
әңгімені ойына оралтты.
– Мен дәрігерден кейін тағы бір жерге
соғып келсем, Тыныс «Сен жоқта қонақ
күттім. Талғаттың желтоқсаншы достары.
Шәйді де здері қойды, дастарханды да здері
жайды. Мені Құрметті қонақ секілді тақ трге
отырғызып қойды. 2демі отырдық. Қыздары
керемет екен, ыдыс-аяқтың бәрін жуып-шайып,
алған орнына қойып кетті», – дейді. Сенерсенбесімді білмей біраз тұрдым. Артынан ас
блмеге кірсем, бәрі айтқанындай рас.
(ткен күн – естелік. Бәрі дәл ағаның
айтқанындай болған. Одан кейін жан дүниелері
кіршіксіз таза менің желтоқсаншы батырларым
жүрген жерлерінде Тыныс аға туралы сондай
ризашылықпен, қимас сезіммен әңгіме айтатын
болып еді. «Қандай қарапайым кісі! Қандай
ғажап адам! Қонаев атамыз жнінде кп біледі
екен. Сендердің алаңдағы бейбіт шерулерің
де, жан-жақтан келген әскерилермен болған
қақтығыстарың да әлі күнге дейін кз алдымда
тұрады. Сендер – қазақтың ар-намысысыңдар,
халқымыздың абырой-даңқысыңдар. Сендердің
ерліктерің мәңгілік, ол әлі з бағасын алады» деп
айтты дейді. Үлкен адамның аузынан шыққан
ұлық сз деп, мақтаныш етіп айтады. Және
сондай алғаусыз кңілмен сеніп айтады. Міне,

дуалы ауыздан шыққан қасиетті сздің қуаткүші!..
Студент кезімізде қазіргі Орталық алаң,
бұрынғы Ленин атындағы алаңда ткен талай
мерекеде шерулеп жүрдік. Сонда мінберде
Димаш атамыз бастаған үкімет адамдары,
коммунистік қоғам құру үшін қан тккен
Азамат соғысының, партия мен комсомолдың
ардагерлері, ңірі медальға толы әйгілі еңбек
озаттары, мәдениет пен нер, спорт, ғылым
саңлақтары қол бұлғап тұратын. Ал мерекелік
шеру салтанатын даусы бірегей диктор Тыныс
Шындәулетұлы жүргізуші еді. Ол кезде жапжас, ажарлы шағы. Жанына барып, жуысып
крмегенбіз. 1980 жылдың кктемінде журналист
Кемелбек Шаматай ағаның үйіне бара қалсам,
трінде сол Тыныс ағам отыр. Жанында
шашы дудыраған, дңгелек жүзді бір кісі бар,
келіншегімен. Кемелбек ағаны – аға, әйелі Сара
апамызды әпке деп, үйлеріне апта сайын, күн,
түн демей салып ұрып бара беретін едім.
– Талғат, тура білгендей үлкен астың кезінде
келе қалғаның жақсы болды. Мына ағаларыңа
дәм татырайық деп шақырып едік. Кгілдір
экраннан түспейтін Тыныс ағаңды зің де танып
отырған шығарсың? Ал мына кісі менің бес
жыл бірге оқыған курстасым, сенің жерлесің,
жуалылық ағаң Жаңабек Тоқпанов, – деді үй
иесі.
Сол уақытта Жаңабек аға Қазақ
теледидарының жастарға арнап хабар
тарататын редакциясында Бас редактор
болатын. 1991 жылы, тәуелсіздік алғаннан
соң, ол кісі Светлана Татенко жүргізетін

«Алматы және алматылықтар» («-
  ») бағдарламасын «АТВ»-ға –
Алматы теледидарына айналдырып, оның
қазақ редакциясына директор болып жүргенде
мені саяси шолушылық қызметке шақырды.
Шерхан Мұртаза Қазақ теле-радиокомитетіне
енді ғана траға болып барған кез еді бұл.
Тыныс аға бірінші орынбасары. Бір күні жасы
жетпісті жағалаған кше сыпырушы апай
жнінде жасаған сюжетім түс кезінде эфирден
тті. Артынша жұмыс телефоным шар ете түсті.
Тұтқаны ктерсем, Тыныс аға «Талғат, жаңа ғана
керемет сюжетіңді крдім. Жарайсың! Білейін
дегенім, ана кше сыпырушы апаны қайдан
тауып жүрсің?» дейді. «Тыныс аға, ол апай Абай
мен Құрманғазы кшелерінің аралығындағы
үйлердің ауласын тазалайды. Желтоқсан
кшесімен жүрген журналистеріңіздің кбі
кріп жүрген болуы керек», – дедім. «Қарашы,
солар байқамаған кісіні сен байқадың, кгілдір
экран арқылы кейіпкер етіп елге таныттың.
Қарапайым еңбек адамын сйлетіп, жұмысын
жақсылап крсете білдің», – деді ол кісі
тереңнен толғанып.
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АЛАМАН

Алматы қаласында кNлік
жNндейтін орталықтың біріндегі
мына билбордты қала әкімдігі емес,
механиктер Nз қаржысына жасап,
маңдайшаға іліп қойған. «Тікелей

аударма» болғанымен, кешірімді.
Wйткені кNлігін жNндетуге келген
азаматтар уақытын босқа Nткізбейді.
Қазақ әріптерінің латынша
нұсқасын билборд арқылы үйреніп,
пайдалы кеңес алады.
.' 
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Бұрын жауырынға қарап сөйлейтін
бақсы-балгерлер болған. Олар малдың
жауырын сүйегіне қарап ел мен жердің
жайын баяндап беретін болған. Ал
қазір сүйекке сурет салып, жан бітіретін
суретшілер бар.
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шығыс, оңтүстік және солтүстік
аймақтар Nз ішінде ұлттық спорттың
кNкпар, бәйге, аударыспақ, теңге

Арман Шілманов тартқан еді.
Батыс аймаққа АқтNбе, Атырау,
Батыс Қазақстан және Маңғыстау

облыстарының командалары
шоғырланған. Жеребе қорытындысы
бойынша облыстар реттік сандары
бойынша анықталды. Сонымен,
1 – Атырау облысы, 2 – Батыс
Қазақстан облысы, 3 – АқтNбе
облысы, 4 – Маңғыстау облысының
Nзара мықтыны анықтайтыны белгілі
болған.
Батыс аймақтың алғашқы
жарыстары 20-22 шілде күні Астана
қаласында Nтті. Аударыспақ,
жамбы ату, теңге ілуден жарыстар
«Қазанат» атшабарында жалауын
желбіретіп, аударыспақтан 5
салмақ бойынша 20 спортшы
арасында аударыспақ алыптары,
жамбышылар арасында құралайды
кNзге атқан 12 мерген сайысқа
түсті. Теңге ілушілер арасында
да 12 команда бақ сынап, желден
жүйрігі анықталды.
Ал 27-29 шілдеде кNкпар, қазақ
күресі, тоғызқұмалақ, асық атудан
жарыстар АқтNбе қаласында Nтті.
АқтNбе қаласындағы орталық
атшабарда кNкпардан жеңімпаз
команда анықталды. Жарысқа
барлығы 48 спортшы қатысты.
Батыс аймақтық іріктеу жарысқа
бас-аяғы 160 спортшы қатысты.
Жеңімпаздар мен жүлдегерлер
Қазақстан мәдениет және спорт
министрлігінің тарапынан кубок
және медальдармен марапатталды.
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Жауырынға
жан бітірген
жауырын сүйегін бұзбай
бұзбай, оған
әртүрлі сурет салады. Тіпті ақ
сүйекті ойып, кесіп, әр түрлі
пішінге келтіріп, әдемі мүсін
шығарады.
Мүсінші Б.Кәрімұлы
«Малдың жауырын сүйегін
кәдеге жарату арқылы
халқымыздың ұлттық
құндылығын болашақ ұрпаққа
қалдыруды, насихаттауды мақсат
тұттым. Менің де кNздеген
мақсатым – Nскелең ұрпаққа
осы бір кенжелеп қалған Nнерді
үйрету еді», – дейді. Бүгінге дейін
автор 1000-нан астам картина,
200-ден астам сүйек-мүсін
жасаған.
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шараның
соңғы нүктесі
Астана қаласында қойылады.
Қыркүйектің 11-16-сы аралығында
екінші кезеңнің ақтық сайыстары
Nтеді. Жеңімпаздар анықталады. Оған
дейін батыс,

ілу, жамбы ату, қазақ күресі,
тоғызқұмалақ, асық ату сынды
түрлерінен жарыс Nткізеді.
«Ұлы дала рухы» фестивалінің
ашылу салтанаты кезінде батыс
аймақтың жеребесі батырдың
қорамсағындағы жебелер арқылы
анықталды. Жеребені таэквондодан
олимпиада қола жүлдегері

Ақмола облысында
тұратын мүсінші Бектас
Кәрімұлының сүйектен
жасаған Nнімдері кNздің
ын алады. Сүйекті
жауын
летіп, суретке
сNйлетіп,
жан бітірген
ұл
ол бұл
ппен
кәсіппен
ылдан
3 жылдан
бері
алысып
айналысып
ді.
келеді.
інші Nз
Мүсінші
ндыларына
туындыларына
қы Nмірді,
қазақы
-дәстүрді,
салт-дәстүрді,
-ғұрыпты
әдет-ғұрыпты
дыра білген.
сыйдыра
бер қойдың
Шебер
есе ірі қара
немесе
малдың
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Рухани жаңғыру
– үлкен залдардағы
жиындармен емес,
нақты іспен өлшенеді.

Ж

Айтулы жиында
Қазақстан мәдениет
және спорт
министрлігінің
спорт және дене
шынықтыру істері
комитетінің тNрағасы
Серік Жарасбаев
пен республикалық
«Ұлттық спорт түрлері
қауымдастығының»
президенті Бекболат
Тілеухан фестиваль
туралы жұртшылыққа
жан-жақты мәлім еткен
болатын. Атап айтар
болсақ, фестиваль
еліміздің барлық Nңірін
қамтиды. Оған 700
спортшы қатысады деп
күтілуде. Бірінші кезең
тамыздың соңында
аяқталса, екінші кезең
қыркүйектің ортасына
қарай тәмам болмақ.
Үш айға созылатын іс-

Биылғы жылы ел ордасы – Астананың туған күні «Ұлы дала рухы» атты бірегей
фестивальдің ашылуымен есте қалды. 4 шілде күні Астанадағы «Қазмедиа»
орталығының «Киноконцерт» залында фестивальдің ашылу салтанаты
ұйымдастырылып, іс-шара барысында көрме өтті. Оған келгендер елімізге
белгілі спортшылардың әдіс-тәсілдерін тамашалады.

Қаріп
үйренгіңіз
келсе,
көлігіңізді
жөндетіңіз

Ертекті әжелер мен аталар ғана айтпайды,
қазір тіпті ертек жазатын жас өрендер бар.
Қызылордада 11 жастағы Алтынай Берік
есімді оқушы қыздың екінші кітабы жарық
көріпті. Дарынды қыз осы уақытқа дейін 50-ден
астам ертегі жазған.
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«Қалауын тапса
қар жанады» дейді
халық даналығы.
Теріскейдегі ағайын
қара отынның
орнына сабан
жағып, шығынды
үнемдеуге көшкен.
Солтүстік Қазақстан
облысы – бидайлы
аймақ. Бұрын
орақтан кейін
сабақ тау-тау болып
үйіліп жататын. Енді
сол атыз басында
қалатын сабан
көмір орнына
пайдаланылуда.

Ертегіші қыз
7 жасынан бері ойдан ертегі
шығаратын ерекше дарынға
ие. Ол алдымен ойындағы
кейіпкерінің суретін салып,
содан кейін оқиғасын жазады.
Алтынай аллегориялық теңеу,
яғни жан-жануарлардың
іс-әрекеті арқылы достық,
қайырымдылық секілді
қасиеттерді әдемі жеткізеді.
Бидайлы аймақ сабан жағатын
қазандық арқылы бюджет қаржысын
100 млн теңгеге дейін үнемдемек.
Петропавлда дәл қазір биомасса жағатын
73 қазандық орнатылған. Облыс әкімінің
орынбасары Антон Федяевтың айтуынша,
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73 қазандықпен 82 нысан жылытылады.
Оның ішінде 26-сы -бюджеттік ұйым.
Биыл сабанмен жылыту құрылғысына тағы
70 нысан қосылмақшы. СNйтіп 14 мың
тонна кNмір үнемделмек. Бұл 100 миллион
теңге деген сNз.
/ ! 5 '2" +,#

Шығарушы:
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Бейсен НАРЫНБЕК – Астана қаласы
(8 702 799 79 23)
Байқал БАЙ'ДІЛОВ – Ақмола және
Солтүстік Қазақстан облыстары
(8 778 910 45 34)
Лина АЙДЫН – Алматы облысы
(8 707 666 16 03)
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
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Директордың
орынбасары
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Ертегіші қыз «Менің кNп
достарым кітап оқымайды. Олар
кітап, газет-журнал оқығаннан
гNрі ғаламторға жүгінеді.
Сол себепті осы кітаптарым
арқылы достарымды кітап
оқуға шақырамын», – дейді.
Қаршадай қыздың алғашқы
жинағына 32 ертегі, 13 Nлең
және оншақты әңгіме еніпті.

Қазақстан Мұсылмандары діни басқармасының ұжымы Бас мүфти
Серікбай қажы Оразға аяулы анасы
.8 !9;" -'!1! 1<!6
қайтыс болуына байланысты кNңіл айтады. Марқұмның жаны
жәннатта болғай! Алла тағала рақымына бNлегей!

 % &!6 7!:
050012, Алматы қаласы, Мәуленов, 85 үй, №61 кеңсе, 3-қабат
(ө  ө     )
Телефондар: 8(727) 272-43-39; 272-43-25
Бухгалтерия: тел.факс: 8(727) 272-46-22 (жарнама бNлiмi)
Газет «Дәуір» ЖШС РПИК
(Алматы қаласы, Қалдаяқов кNшесі, 17-үй)
тел: (727) 273-12-04, 273-12-54
Тапсырыс – №2123;
Бағасы келiсiм бойынша

Айлық таралымы – 50 000 дана
Газет Қазақстанның барлық аймақтарында таралады,
сондай-ақ «AirAstana», «Turkish Airlines», «QazaqAir» əуежолдарының ұшақтарында бар.
Газет 2004 жылы 14 желтоқсанда тiркелген.
2018 жылдың 14 ақпанында ҚР Ақпарат және коммуникациялар министрлiгi
Ақпарат комитетінде қайта есепке тұрып, №16904-Г куәлiгін алды.
Мақала авторының пiкiрi редакция кNзқарасын бiлдiрмейді.
Жарнама мәтініне тапсырыс беруші жауапты.
Газетте жарияланған материалдар мен суреттердi сiлтемесiз кNшiрiп басуға болмайды.

