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ЖЕДЕЛ СҰХБАТ

Jas qazaq: Шәкір мырза, сіз депутаттық сауалыңызда 
қайыршылар мәселесін к�тердіңіз. Бұл тақырып 
Парламент қабырғасында к�теретіндей соншалықты �зекті 
ме еді? 

�.�������: �рине, �зекті тақырып. !йткені, 2015 
жылы әкімшілік құқықбұзушылық туралы кодекске 
қайыршылық үшін айыппұл түріндегі жазаны к�здейтін 
түзетулер енгізілген болатын. Жаңа кодекс қабылданған 
кезден бері т�рт жылдай уақыт �тсе де, біз заңнамалық 
түзетудің ешкімге әсері болмағанын нақты айта аламыз. 
Оның үстіне, кейбір жұмсартылған талаптың арқасында 
қайыршылық белең алып кетті. Мәселен, Елорданың оң 
жағалауында ересектер мен балалар – к�ршілес елдерден 
келген к�шіп-қонушылар да, еліміздің азаматтары да қайыр 
сұрап жүреді. Мүгедектер арбасындағы адамдарды «қайыр 
сұрау нүктелеріне» әкеліп, «жұмыс істеуге», «ақша табуға» 
отырғызып қоятын адамдар бар. Оларды күнде кешке қарай 
сол адамдары тапқан ақшасымен бірге алып кетеді. Олар 
– қайыр сұрау арқылы «бизнес» жасап жүрген топ. Құқық 
қорғау мекемелері мұндай деректердің жолын кесуі тиіс.

Қаланың шеті, базар, вокзал, мешіт пен шіркеудің 
жанында қайыршылықпен күнелтіп жүргендердің 
әлеуметтік қолайсыздығы – олардың күн к�руге деген 
жанкешті талпынысын к�рсетеді. Ал Астананың әкімшілік 
орталығы, яғни сол жағалауда тұрғылықты жері жоқ адамдар 
құрылысы аяқталмаған тұрғын үй кешендерін баспана 
етіп, аула мен балалар алаңын кезіп жүреді. Олардың 
к�бі маскүнемдер мен нашақорлар, емделмейтін әртүрлі 
жұқпалы ауру тасымалдаушылар. Қазір суық түскеннен 
бері қаңғыбастар баспана іздеп, тұрғын үйдің кіреберісіне, 
жерт�ле мен жылу люктеріне қоныстана бастады. 

Jas qazaq: Сіз бұл мәселені шешудің қандай оңтайлы 
жолын к�рсетер едіңіз?

�.�������: Айыппұл сияқты жазалау шарасы 
баспанасыздар мен қайыршыларды азайтпайтынын 
дәлелдеп отыр. Оның үстіне, қайыр сұрап жүрген адамға 
айыппұлды қалай салуға болады? Үкіметке аталған 
к�кейкесті сауалды шешу бойынша анағұрлым ақылға 
қонымды шара әзірлеу қажет. 

Қайыршылар жалқаулық, масылдық к�зқарас, 
қоғамның белсенді мүшесі болуға деген ынтаның болмауы 
салдарынан осындай күйге түскен. Сондықтан, жүрегі 
жұмсақ, қайырымды азаматтар оларға садақа беріп, 
үлкен қателік жасайды. Бұл арамтамақтықты одан сайын 
�ршітетін жағдай. Біздің берген садақамыз оларды тура 
жолдан тайдырады. Еңбек етуге деген талпынысын 
жояды. Бұл түйткілді шешу үшін шетелдердің тәжірибесін 
алған ж�н. Ол жақта қайыршыларға емес, оларға садақа 
беретіндерге айыппұл салынады. 

	�
�� ���	��

Шәкір Шәкір ХАХАЗОВ,ХАХАЗОВ,  Мәжіліс депутаты:Мәжіліс депутаты:

ЖЕТПЕГЕНІ ОСЫ ЕДІ?!

Елбасы биылғы Жолдауында 2019 
жылды «Жастар жылы» деп жариялады. 
Президент «Жастарымызды, 
Қазақстанның болашағын әр салада 
қолдауымыз керек!» – деп нақты 
тапсырма да берді. Алайда қыз-жігіттер 
арасында шешімін таппаған әлеуметтік 
мәселе өте көп. Мәселен, Қостанай 
облысында 1500 студент жатақханаға 
зәру. Бұл бір облыстағы жағдай. Ал 14 
облыс пен облыс орталығындағы қала-
қалашықтар еселесеңіз, жатақханаға, 
басқа да әлеуметтік қолдауға зәру 
жастар санын нақты айтып бере алмай 
қаласыз. 

Бұдан былай көшедегі кезбе-қайыршыларға 
тиын-тебен тастасаңыз, осы әрекетіңіз үшін 
айыппұл арқалауыңыз мүмкін? Мәжіліс депутаты 
Шәкір Хахазов үкімет басшысына жолдаған 
сауалында осындай мәселе көтерді. Ал біз 
мәжілісменнен қайыршыларға неге сонша 
шүйліккенін сұрадық.
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БИРЖАМЕТРБИРЖАМЕТР

РУБЛЬ

5,54

EURO 

424,15

DOLLAR 

372,49

МҰНАЙ (brent)

55,11

ҚАЙЫРШЫЛАР ДА ҚАЙЫРШЫЛАР ДА 
БІРЕУДІҢ БІРЕУДІҢ 
«БИЗНЕСІ»«БИЗНЕСІ»

ҚЫЗЫҚСТАН 

ҚЫЗЫҚТАРЫ

¨арызымды ¨арызымды 
�айтармаса�. . .�айтармаса�. . .

А Р Қ А Д А Ғ ЫА Р Қ А Д А Ғ Ы

М Ы Ң  Ж А Р Ы М Н Ы Ң  М Ұ Қ Т А Ж ЫМ Ы Ң  Ж А Р Ы М Н Ы Ң  М Ұ Қ Т А Ж Ы

– Облыс тұрғындарының 85-90 
проценті орталықтандырылған ауыз сумен 
қамтамасыз етілген, – дейді облыстық 
құрылыс басқармасының басшысы 
Марат �убәкіров. – Соңғы он жылда 
бұл к�рсеткіш 10 процентке к�бейді. 
Нәтижесінде сусыз отырған елді мекендер 
саны 7,84 процентке азайды. 

«Сапалы су», «Ақбұлақ» және 
«Ауылдық �ңірлерді дамыту» мемлекеттік 
бағдарламаларын жүзеге асыру аясында 
біршама ілгерілеушілік бар. Бүгінгі 
таңда отыз бес жоба жүзеге асырылуда. 
�йткенмен, барының �зі сапасыз. Яғни 
ауыл тұрғындары сапасы күмәнді су ішіп 
отыр. 

– Ауыз судың сапасы алаңдатарлық 
деңгейде, – дейді облыстық қоғамдық 
денсаулықты қорғау департаментінің 
басшысы Азамат Дүйсенов. – Мәселен, 
микробиологиялық және санитарлық-
химиялық к�рсеткіш республикалық 
к�рсеткіштен к�п т�мен. 

Ауыз судың ең т�менгі к�рсеткіші – 
Жарқайың ауданында. Жақсы ауданы 
тұрғындарының 27,3 проценті сапасыз 
су ішіп отырса, Шортанды, Астрахан 
аудандарының тең жарымы лай су 
ішеді. Астрахан, Егіндік�л, Целиноград 
аудандарындағы жағдай да мәз емес. 

Су неге сапасыз?! Біріншіден, 
облыстың к�п жерлерінде ауыз су ашық су 
к�здерінен тартылады. Ашық айдыннан 
су тартатын құбырлар мен су тазалайтын 
қондырғылар әбден қаусап, таттанып, 
�ңізделіп, ескірген. Департамент 
басшысы Азамат Дүйсеновтің айтуынша, 
К�кшетау қаласы, Жақсы ауданының 
орталығы Жақсы селосы мен Белағаш 
кентіндегі, Астрахан ауданындағы 
Колутон стансасындағы су тазалайтын 
қондырғыларды шұғыл ауыстырып, шара 
қолдану қажет.

Басшының айтуына қарағанда, күні-
түні пәленбай шаршы метр су сорған соң 
қанша арнасы кең айдын болса да, түптің-

түбінде 
қусырыла 
тартылмақ. 
Су астын 
тазарту, қазу, 

тереңдету жұмыстары мүлде жүргізілмейді. 
Бұлақ к�здері бітелген. Содан барып 
батпақ, қорыс пайда болып, қамыс-
құрақ қаулап �сіп келеді. Жаз айларында 
борсып, сасиды. Облыста әр жылдары су 
тазалайтын 47 блок-модуль орнатылған. 
!кінішке қарай, осы блок-модульдердің 
51 проценті 10 жылдан артық 
пайдаланылмаған, 8 блок-модуль істен 
шыққан. Оны айтасыз, Ақк�л ауданына 
қарасты Еңбек ауылындағы және 
Ерейментау ауданының Новомарковка 
селосындағы блок-модульдер сатып 
алынғаннан бері мүлде пайдаланылған 
емес. Блок-модульді орнатқаннан кейін 
бір жыл кепілдігі болу керек. Одан әрі 
қызмет к�рсету келісімшартына сәйкес 
пайдаланушы кәсіпорындар қызмет етпек. 
!кініштісі де сол, ондай келісімшарт та 
жасалмаған. 
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КӨКЕЙКЕСТІ

Мемлекет тарапынан жыл сайын 
алуан түрлі бағдарлама жасалады. 
Бірақ соның біразының жастар 
мәселесін шешпеуі, шынымен 
к�ңілге күдік ұялатады. Айтпақшы, 
Қостанайда 2022 жылға дейін 6 
жатақхана салу жоспарланыпты. 
«Хабар 24» хабарлағандай, құрылысқа 
инвестор қаражатын тарту к�зделген 
к�рінеді. Себебі мамандар бұл әдістің 
тиімділігі зор екенін айтады. Егер 
жатақхана жеке кәсіпкер есебінен 
тұрғызылса, онда 8 жыл ішінде оған 
бір миллиард теңге қайтарылады. 
Ал осы мерзімде ғимаратты қайта 
қалпына келтірсе, оның 500 миллион 
теңгедей шығыны �теледі. 

Қазір Тобыл �ңірінде бір 
университет жатақханасын 
қаржыландыру мәселесі шешілген. 
Үш колледжге қатысты жобалық-
сметалық құжат әзірленіп жатқан 
к�рінеді. Студент жатақханалары 
орталығының департамент 
менеджері Алпамыс Сатыбалдиннің 
айтуынша, екі облыс студенттер 
жатақханасын жергілікті бюджет 
есебінен тұрғызады. Бизнес �кілдері 
мен әкімдік �кілдеріне осы тәсілдің 
артықшылықтары түсіндірілгелі 
жатыр.
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Қайсыбір күні көрші жақтан үйрек баққан қыз көрінді. Өңі үйрек 
жұмыртқасына ұқсайтын бойжеткеннің көзі қарақаттай екен. 
Балықшылар әнін сызылта салғанда, су бетіне жақұт моншақтар 
төгіліп тұрғандай болды. 

Екі топ үйрек үйірі жақын келіп, жанаса берген тұста, қайық 
үстіндегі қыз тіл қатты.

ҮЙРЕК БАҒУШЫҮЙРЕК БАҒУШЫ

Мо ИӘН, 
Қытай жазушысы, Нобель сыйлығының иегері

АУЫЛДАР АУЫЛДАР 
СУҒА ЗӘРУ СУҒА ЗӘРУ 
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Сексен күміс көлді Сексен күміс көлді 
омырауына сексен моншақ омырауына сексен моншақ 
етіп таққан Көкшетау мен сулы, етіп таққан Көкшетау мен сулы, 
нулы Қорғалжын жұрты сүйсініп нулы Қорғалжын жұрты сүйсініп 
ішер таза су таппай, сілесі ішер таза су таппай, сілесі 
құрып отыр десе кім сенеді?. құрып отыр десе кім сенеді?. 
Өкінішке қарай, қазір жағдай Өкінішке қарай, қазір жағдай 
солай болып тұр. Ел шетінде, солай болып тұр. Ел шетінде, 
басшы атаулының бақайы басшы атаулының бақайы 
тимейтін, мойыны алыс та жер тимейтін, мойыны алыс та жер 
емес. Облыс орталығының емес. Облыс орталығының 
дәл іргесінде – 15 шақырым дәл іргесінде – 15 шақырым 
жердегі Березняковка ауылы жердегі Березняковка ауылы 
тұрғындарының таңдайы тұрғындарының таңдайы 
кепкелі аттай отыз жыл! Бұл кепкелі аттай отыз жыл! Бұл 
туралы Jas qazaq ұлттық туралы Jas qazaq ұлттық 
басылымында бұрнағы басылымында бұрнағы 
жылы дабыл қағып, село жылы дабыл қағып, село 
тұрғындарының жанайқайын тұрғындарының жанайқайын 
шырылдап айтқан болатынбыз. шырылдап айтқан болатынбыз. 
Әу деген ешкім жоқ. Облыстық Әу деген ешкім жоқ. Облыстық 
мәслихат депутаты Нартай мәслихат депутаты Нартай 
Ысқақов та Зеренді ауданының Ысқақов та Зеренді ауданының 
әкіміне, облыстың сала әкіміне, облыстың сала 
басшыларына депутаттық басшыларына депутаттық 
сауал жолдады. Нәтиже жоқ. сауал жолдады. Нәтиже жоқ. 
Түңілген тұрғындар ауыз суды Түңілген тұрғындар ауыз суды 
тасымалдап ішіп отыр.тасымалдап ішіп отыр.
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ҮКІМЕТҮКІМЕТ

Халық ішінде «ақша қолдың 
кірі» деген қағытпа с�з жиі 
естіледі. Бұл жеке адамдардың 
арасында айтыла беретін әңгіме 
екені даусыз. Ал мемлекет 
үшін бір тиынның �зі үлкен 
р�л атқарады. #сіресе жыл 
соңына қарай кейбір мекеме 
жыртығын жамауға қаражат 
таппай қалады. Енді бірі қолда 
бардың қадіріне жете алмай, бар 
ақшаны ұқсата алмай әлекке 
түседі. Аймақтардағы жауапты 
адамдардың жоғарыдағылардан 
с�з естуі, с�гіс алу да осыдан 
шығады. Алдыңғы жағдайды 
қайдам, кейінгісі – жарытып 
жұмыс істемегеннің, жұмысқа 
деген жауапсыздықтың айқын 
к�рінісі. #йтпесе үкіметтен 
алынған қыруар қаражатты 
тиімді, ұқыпты пайдаланған 
әрбір басшы алғыс алып, жаңа 
жылды жақсы к�ңіл-күймен 
қарсы алар еді. #рі тиімді 
жұмсалған тиын-тебен халықтың 
әлеуметтік жағдайын түзеуге, 
жалпы елдің �ркендеуіне себепші 
болады. &кінішке қарай...

Күні кеше қаржы министрі 
#лихан Смайылов орталық 
және жергілікті мекемелерге 

жыл соңына дейін, 12 жұмыс 
күні ішінде 800 млрд теңгеге 
жуық қаражатты игеріп үлгеруі 
туралы қажеттігін құлаққағыс 
жасады. 

Бір қарағанда, еліміздің 
әр аумағында қолға алынып 
жатқан түрлі шаруаның қажетіне 
салып жіберсе, демде жұмсала 
кететін қаражат секілді. 
Алайда құмға сіңген судай ізін 
де таппай қалатын ақшаның 
қалай, неге жұмсалғаны бәрінен 
қымбат. Ал тиын-тебеннің 
тағдыры түкке тұрғысыз 
заттарға байланып кете барса 
не болмақ? Мәселен, Мәжіліс 
депутаты Меруерт Қазбекова 
үкімет басшысына жолдаған 
сауалында шенеуніктердің асқан 
тәбеті мен олардың бақуатты 
�мір сүруге талпынысы және 
оның барлығына қарапайым 
салық т�леушілердің қаржысы 
жұмсалатыны туралы мәселе 
к�терді. Яғни айласын 
тапқандар ақшаның бір 
б�лігін мақсатсыз жұмсайды. 
Бұл туралы депутат «Қазір 
жер-жерлердегі кішкентай 
басшылардың �здері, колледж 
бен облыстық филармония 
директорына дейін тамаша Jeep 
пен қымбат к�лік сатып алады. 
#кімдіктерді айтпағанның 

�зінде жағдай солай. Енді биыл 
мемлекет есебінен тұрғын үй 
саласындағы жеңілдіктерді 
пайдаланудың заңсыз дерегі 
анықталып жатыр. Жақында 
ғана Павлодарда бағасы 50 
миллион теңге тұратын аумағы 
230 шаршы метр пәтердің және 
жалпы сомасы 226 млн теңге 
болатын қымбат бес пәтердің 
сатып алынуына қатысты 
дау шықты. Бұл жағдайдың 
біреу емес екені анық, бұл тек 
мәселенің бір ұшы ғана», – деді.

Қолға түскен қу ақша не 
істетпейді? Шын мәнінде, 
аймақтарда осындай үйлердің, 
пәтерлердің шын бағасы 
қандай? Мұны әкім-қаралар 
білмейді деуге негіз жоқ. Сағат 
сайын жаңаланып отыратын 
жарнамалардан кез келген 
үйлердің нақты бағасын білуге 
болады. Соған қарамастан, үй 
бағасының қағаз жүзінде �згеріп 
шыға келетіні жаман. Кейде 
бума-бума ақшаның буы шен-
шекпенділердің басын қатырып, 
ойын �згертіп жібереді. Ақ 
қағазға қалай қол қойғанын 
білмей қалатын басшылардың 
әрекеті кездейсоқ белгілі болып 

қалмаса, жалпы ақшаның ағын 
судай керексіз де жерге кетіп 
қалатыны шындық. Мысалы, 
Атырау қаласының әкімдігі 
жиһазы бар бес б�лмелі тұрғын 
үйді 58 млн теңгеге сатып 
алыпты. Қымбат баспана 
&скемен, Шымкент, К�кшетау 
қалаларында да бюджет 
ақшасына алынған. Батыс 
Қазақстан облысындағы Ақсай 
қаласында аудан әкімінің зәулім 
үйін ж�ндеу үшін бюджеттен 24 
млн теңге б�лініпті. Осындайда 
қор болған қаражатқа жаның 
ашып кетеді.

Ақша – белгілі бір т�лем 
құралы ғана емес. Ол – 
елдің байлығы. Түрлі салық 
түсімдерінен құралған қаржының 
бей-берекет жұмсаулы жақсы 
емес. Ал жоғарыда министр 
ескерткен 800 млрд теңге 12 күн 
ішінде қалай, неге жұмсалады? 
Осы сұрақ әркімді мазалайтыны 
анық. #рине, бізге ешкім де 
есеп бермесі 
анық. Тек 
қыруар қаражат 
елдің игілігіне 
жұмсалсын деп 
тілейік.
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Күні кеше Мәжіліс 
депутаттары «Еуразия 
экономикалық одақта тауарды 
сәйкестендіру құралымен 
таңбалау туралы келісімді 
ратификациялау туралы» 
заң жобасын мақұлдады. 
Құжатты қаржы министрі 
Әлихан Смайылов таныстырды. 
Оның айтуынша, аталған 
келісімге биылғы ақпан айында 
Алматыда өткен Еуразия 
үкіметаралық кеңестің отырысы 
шеңберінде ЕурАзЭО елдерінің 
премьер-министрлері қол 
қойған. Алайда жұртшылықты 
«Еуразия экономикалық одағы 
шеңберінде тауарды таңбалауға 
қажеттілік неден туындады? Ол 
одақ ішіндегі сауда айналымына 
кері әсерін тигізбей ме?» деген 
сауал мазалары анық. Осы 
орайда аталған мәселені Әлихан 
Асханұлымен бізге жан-жақты 
түсіндіріп берді.

Келісімнің негізгі мақсаты – 
тауар айналымының заңдылығын 
қамтамасыз ету, тұтынушылардың 
құқын қорғау, к�леңкелі экономиканы 
азайту, бюджет салығының түсімін 
арттыру, одақ шеңберінде бизнесті 
жүргізудегі бәсекелестік шартын 
теңестіру. Ереже бойынша таңбалау 
енгізудің тәртібі мен мерзімін 
белгіленеді. Тауарға сәйкестендіру 
құралының және оларды тауарға 
желімдеу бірыңғай талабы бекітіледі. 
Келісім бойынша Кедендік одақ 
аумағына әкелінген және одақ 
аумағында �ндірілген тауар таңбалануға 
жатады. Бұл ретте, тауарды Кедендік 
одақ аумағынан тысқары жерде де 
таңбалауға рұқсат етіледі.

Бірақ таңбаланатын нақты 
тауардың тізімі жоқ. Соған 
қарамастан, Қазақстан тарапы 
Еуразия экономикалық одақ ішінде 

тері бұйымдары бойынша пилоттық 
жобаны іске асыруда. Келесі жылдың 
басында осы бастаманың нәтижесі 
экономикалық одақтың кеңесінде 
қаралады. Содан соң осы тауарды 
таңбалаудың қажеттігі бар ма, жоқ 

па, тиісті шешім қабылданады. Ал 
одан кейін темекі тауары бойынша 
пилоттық жобаны жүзеге асырамыз. 

Таңбалау тәртібін енгізу 
экономикалық одаққа мүше 
мемлекеттердің тауар �ндірушілеріне 
шығын емес пе? Жалпы, таңбалау 
жұмысымен кім айналысатыны да 
түйткілді мәселе. Бұл тұрғыда қаржы 
министрі «Қазір ұсынылып отырған 
таңбалау дегеніміз – марка мен штрих 
код. Мұның бірден-бір тиімділігі, 
экономикалық одақ ішіндегі ортақ 
сауда нарығында құқықтық тұрғыда 
сапалы ортақ ақпараттық жүйе 
болады. Тағы бір тиімді тұсы, осы 
ортақ таңбалану тәртібі белгілі бір 
марканың атын жамылған сапасыз 
�німнің сатылуына жол бермейді. «Баға 
к�теріліп кетпей ме?» деген сауалға 
келсек, мәселен, бір штрих кодтың 
бір дана тауарға таңбалануы 3 теңгені 

құрайды. Демек, �німнің құны 3 теңгеге 
қымбаттауы мүмкін», – деп түсіндірді.

Таңбалауға негізінен �нім �ндіруші 
кәсіпкердің �зі жауапты. Егер ірі 
кәсіпорын болса, арнайы принтер 
сатып алуға болады. Оның құны – 400 

мың теңгедей. Сәл ғана 
шығын болғанымен, 
нарықта сапалы тауарға 
сұраныстың артуымен 
бірге, тауар �ндірушінің 
�німі де к�бірек 
сатылады. Себебі 
«к�леңкелі экономика» 
жойылып, сапасыз 
тауардың жолы кесіледі. 
Осындай есеппен, тіпті 
штрих кодқа кеткен 
3 теңгені қоспай, 
бағаны к�термеуге де 
болады. Ал кішігірім 
шағын бизнес �кілдері 
таңбалау үшін арнайы 
принтер сатып 
алмай-ақ, этикеттеу 
орталығының қызметіне 
пайдалануына да 
болады. 

Егер таңбалаудың тәртібін 
орындамаған жағдайда тауар 
�ндірушілер жауапқа тартыла 
ма деген сауалға келсек, егер 
тауар �ндіруші �з �німін Еуразия 

экономикалық одақ аясында 
саудаға шығарса, ол әкімшілік 
жауапкершілікке тартылады. Бұл 
жаза 2020 жылдан кейін ғана күшіне 
енеді. Тағы бір айта кетерім, одақ 
аумағында жеке тауар топтамасына 
таңбалау енгізу туралы ортақ шешім 
қабылданған жағдайда, бастамашы 
мемлекет �зінің заңнамасына сүйене 
отырып, таңбалау енгізуге хақысы бар. 
Кейбір жағдайларда тауар таңбалауға 
жатпайды. Мысалы, �ндірілген 
тауарды Кедендік одақ аумағынан 
сыртқа шығарған жағдайда және 
жеке тұлғаның �з қажеттілігі үшін 
әкелген тауарды таңбалаудың қажеті 
жоқ. Бұған қоса, аталған келісімді 
іске асыру республикалық бюджеттен 
қаржы қажет етпейді.
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АПТАНЫҢ АЛТЫ АУЫЗЫАПТАНЫҢ АЛТЫ АУЫЗЫ

ТАҢБАЛАУ ТӘРТІБІТАҢБАЛАУ ТӘРТІБІ

18 350 00018 350 000
Қазақстан 

халқының саны

9191
бала соңғы екі жылда 

Сириядан елге оралды

18001800
әскери қызметші 

баспаналы болды

60006000
отандасымыз теріскей 
мен шығыс аймақтарға 

қоныс аударды

1 5001 500
Қостанайда 

осынша студент 
жатақханаға 

мұқтаж

800800
млрд теңге. Биыл бюджеттің 

осынша қаржысы 
игерілмей қалған

Эльмира СУХАНБЕРДИЕВА, 
білім және ғылым вице-министрі: 

Бүгін жаңа заң жобасының тұжырымдамасын 
бекіттік. Оған педагогтың мәртебесі мен 
абыройына нұсқан келтіргендерді әкімшілік 
жауапқа тарту туралы ұсыныс енгізбекпіз. Әркім өз 
міндетін орындасын. Бұл заңды көп адам күтіп отыр.

Бұл жағдайды скутердің иесі полиция қызметкерлеріне тез арада хабарлап, тәртіп 
сақшылары ұрыны к�п ұзамай құрықтады. Ал ұрының �з уәжі бар екен. Оның 

айтуынша, скутер қожайыны оған 17500 теңге қарыз. Сол үшін скутерді рұқсатсыз 
мініп кетіпті. 

Қазір аталған оқиға бойынша сотқа дейінгі тергеу жұмыстары жүргізілуде. 

Шымкенттік полицейлер 
қарызын қайтармағаны 
үшін танысының скутерін 
мініп кеткен ұрыны 
ұстады. «Отырар арнасы» 
хабарлағандай, жеткіншек 
үйдің ауласына білдірмей 
кіріп, сарайда тұрған 
скутерді алып кеткен. 

ҚАРЫЗЫМДЫ ҚАРЫЗЫМДЫ 
ҚАЙТАРМАСАҢ...ҚАЙТАРМАСАҢ...

Ш і й

Қызықстан 

қызықтары

#леумет. #леумет. tt00

Қасым-Жомарт 
ТОҚАЕВ,
Сенат төрағасы:

«Біз, сенаторлар 
есірткі таратушыларды 
сот арқылы жауапқа 
тартуға қол жеткізуіміз 
керек. Тіпті өмір бойы 
бас бостандығынан 
айыруға дейін. Одан 
да қатаң жаза қолдану 
қажет. Өйткені, бұл 
мемлекеттің ұлттық 
мүддесіне байланысты 
болғандықтан, лаңкестік 
әрекетке теңелуі 
мүмкін»

Деп салды...

Аптаның айтары

Ерлан 
САТЫБАЛДИЕВ, 

кәсіпкер:

– Тауық еті, 
жұмыртқа, сүт 
өнімдерінің бағасы 
біраз өсті. Аптасына 
10 теңгеден өседі. 
Өзіміз әдейі көтеріп 
жатқан сияқтымыз. 
Бірақ бұл бізге 
байланысты емес. 
Тауар өндірушілер 
қалай бағасын 
қояды, біз де солай 
өсіреміз. 

Тимур СҮЛЕЙМЕНОВ, 
ұлттық экономика 

министрі: 

– Сұраныс жоғары 
болған жерде баға 
да өседі. Таң қалатын 
жағдай емес. Мысалы, 
жазда қонақүйдің құны 
шарықтайды. Сол сияқты 
қыста қиярдың бағасы 
қымбат. Бұл – нарық. 
Шағын дүкені, бизнесі 
бар адамдардың 
қолындағы дүние. Оны 
үкімет, министр қолдан 
жасап отырған жоқ.
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Коммуналдық қызмет к�рсететін 
кәсіпорын басшыларының айтуына 
қарағанда, блок-модульдерге 
техникалық қызмет к�рсету үшін жыл 
сайын 7-15 миллион теңге қажет екен. 

Санитарлық-техникалық жағдайының 
қанағаттанғысыздығына байланысты облыс 
бойынша 159 су құбыры эпидемиологиялық 
қаупі жоғары болып тұр.

Асылында, мұндай су құбырларын 
мүлде пайдалануға болмайды. 2009 жылы 
Степногорск қаласының іргесіндегі 
Қарабұлақ ауылындағы және Шортанды 
ауданындағы Т�ңкеріс стансасындағы 
Азия Даму банкінің қаржысы есебінен 
салынған су құбырлары пайдалануға 
берілмейді. С�йтіп, қаншама қаржы суға 
ағып, батпаққа сіңіп жоқ болды. Ізіне 
түсіп, індетіп жатқан ешкім жоқ. «Жаны 
ашымастың жанында басы ауырмастың» 
кері. Үстіміздегі жылы Шортанды, 
Целиноград, Біржан сал аудандарындағы 
16 нысан санитарлық-эпидемиологиялық 
жарамсыздығына орай, хаттама 
толтырылған. 2009 жылдан бері иесіз 
тұрған 90 нысанды заңдастыру жұмысы 
жүргізілуде. 103 нысанды заңдастыру 
үрдісі аяқталған жоқ. Бір түсініксіз жері 
– тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 
б�лімдеріне сумен қамтамасыз ететін 

нысандарды техникалық жағынан күтіп 
ұстауға қаржы қарастырылмаған. 

Тағы бір ойсырай олқы түскен мәселе 
– сумен қамтамасыз ететін нысандарда 
жұмыс істейтін білікті мамандар жетіспейді. 
Бұл нысандар стратегиялық маңызды 
нысандарға жатса да, 11 нысанның ғана 
әскерилендірілген күзеті бар. Бұл барлық 
к�лемнің 3 проценті. 

Су құбырлары жүйесі уақытында 
тазаланбайды, дезинфекция жүргізілмейді.  

Тазалау жұмыстарына 300 миллион теңге 
қажет к�рінеді. Биылғы жылы 30 миллион 
теңге ғана б�лінген. Сумен қамтамасыз ету 
нысандарын пайдаланатын кәсіпорындар 
ауыз судың сапасына уақытылы 
мониторинг жасап отыруы қажет. Бақылау 
жүргізілмеудің негізгі себебі – қаржының 
жоқтығы. Бұл жұмысқа 77,5 миллион теңге 
қажет болса, биыл 21,3 миллион теңге 
ғана б�лінген. Орны толмаған осындай 
олқылықтың салдарынан халық сапасы 
күмәнді су ішіп отыр. 

Ауыз су құрамында минералды тұздың 
к�п болуынан тұрғындардың денсаулығы 
жиі сыр береді. Облыс бойынша жылына 
3 мың оқиға тіркеледі. Аймақтағы 30 ауыл 
ауыз суды сапасын ешкім тексеріп к�рмеген 
құдықтар мен ұңғымалардан алып ішуде. 
Оның 8-і Астрахан, 9-ы Атбасар ауданында. 
Бұл мәселе жыл сайын облыс әкімдігінің 
отырысында қаралады. Дегенмен одан 
жақсарып кеткен жағдайды к�ре алмадық. 

�ә���� �Ө�
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JAS QAZAQ пен КТК 
телеарнасының бірлескен жобасы

ДӨП пікірсайыс клубының бүгінгі тақырыбы 
– жасөспірім қыздарға жасанды түсік 
жасатуды заңдастыру. Елімізде осы тақырып 
төңірегінде алыпқашпа әңгіме басталды 
да, бірақ нүкте қойылмады. Сондықтан ел-
жұртты бойжеткен қыздардың тағдыры қатты 
алаңдатады. «Егер ата-ананың рұқсатынсыз 
түсікке рұқсат берсек әрі заңдастырсақ, 
қыздардың келешегі қалай болады?» деген 
секілді сауал қоғамды толғандырып отыр. Осы 
секілді өзекті сауалдар төңірегінде Мәжіліс 
депутаты Зәуреш Аманжоловамен журналист 
Дәулетхан Қыдырбайұлы сұхбаттасты.

�ә������ �����������: Сізге 
тәжірибелі дәрігер, депутат ретінде 
ел арасында ең к�п сыналатын – 
денсаулық саласына қатысты бір-екі 
сұрағымызды ала келдік. Қазіргі 
таңда дау тудырған мәселенің бірі – 
жас�спірім қыздарға жасанды түсік 
жасатуды ата-анасына айтпай-ақ заңдастыру... 
Сіз депутат қана емес, ана ретінде бұған қалай 
қарайсыз? 

�ә��� ����������: Бұл – �те �зекті мәселе. 
Жақсылап талқылау керек. Медицина саласының 
қызметкерлері де, министрлік те осы мәселені 
к�теріп отыр. Себебі бұл қоғамда күрделі мәселе. 
Aңгіме – біздің жастарымыз, балаларымыз 
туралы. Олардың ертеңгі күні қалай болады? 

Сондықтан, бірден шешім қабылдау мүмкін емес. 
Жастардың �зінен де, аналардан да сұрау керек. 
Бүкіл халық мәселені жан-жақты талқылауы 
қажет. Содан кейін ғана шешім қабылдаған 
дұрыс. 

Қазіргі жастардың проблемасы – бәрібір 
жыныстық қатынасқа ерте түседі. Қазақстандық 
жастар да одан сырт қалған жоқ. Бізде жыныстық 
қатынастардан пайда болатын инфекциялар да 
бар. Мектептегі балаларымыз – 14-15-16 жасқа 
келгендер сол инфекцияларды білуі керек. 
Олардан қалай сақтанған ж�н? Соның бәрін 
білуі тиіс. Бүгінгі күні интернеттен, досының 
с�зіне қарап «мен мынаны бүйттім, мен мынаны 
сүйттім» деп емес, маман �зі қарап, к�рсетіп, 
емін дер кезінде қабылдасын. Ауырмас үшін, 
адамдарды сақтандырған ж�н. Сақтанудың 
жолдары да бар. 

�ә������ �����������: Сақтанудың бір 
жолы ретінде денсаулық сақтау министрлігі 
ересек балаларға мүшеқап тарату керек деп отыр. 
Бұл қалай сонда? Бұл қолдарына керектісін 
беріп, ал енді ары қарай шаруаларыңды тындыра 
беріңдер деген с�з емес пе? Біз сондай ерік беріп 
қойған жоқпыз ба?

�ә��� ����������: Менің ойымша, бәрі 
адамның сана-сезіміне байланысты. Мысалы, 
біз кальян, темекі дейміз, оны қолдану адамның 
�зіне байланысты. Балалар бәрін білуі тиіс. Сол 
үшін мектептерге сабақ �ткізу керек. К�рсету 
керек, қалай оны қолдану керектігін. Ол керек 
нәрсе. Анасы қызына сенің етеккірің келді ме, 
сенің екіқабат болып қалуың мүмкін деп айтуы, 
оны қыз да түсінуі керек. Мүмкін ана түсіндіре 
алмайтын шығар. Бізде репродуктивтік даму 
мектебі бар. Ол жерде волонтерлар, дәрігерлер 
істейді. Мәселені класс сағатында айтқан ж�н, 
анатомияны бәрібір �теміз. Бірақ бізді қандай 
жағдайда мектептерге жібермейді? 

Dткенде министрлікте д�ңгелек үстел 
�тті. Мысалға, репродуктивтік орталықтан 
келіп, сондай сабақ �ткіземіз десе, ол ең 
бірінші директордан, ата-аналар комитетінен 
рұқсат алғаны ж�н. Себебі 1-2 мектепте дәріс 
�ткізгеннен кейін, ата-аналар «балаларымызға 
қандай білім беріп жатырсыңдар?» деген сұрақтар 
қойған. Ол енді табиғи жағдай, ешкім сен енді 
жыныстық қатынасқа мына уақытта түс деп 
айтпайды ғой. Кейде ата-анасы да қыз баланың 
жыныстық қатынаста болып жүргенін, болмай 
жүргенін білмейді. Ал қазір инфекция �те 
к�п. Оның ішінде спид те, басқа да жыныстық 
инфекция бар. Оны емдемесек, ол да әрбір ауру 
сияқты, �зінің клиникалық уақыты �теді, сосын 
созылмалы дертке ұшырайды. 

�ә������ �����������: Осы тұрғыдан 
келгенде, жаңағыдай сақтандыру шараларын 
қолданған дұрыс деп ойлайсыз ба?

�ә��� ����������: Дұрыс. Білімді болуы 
керек, жастар. Бұл жайында білімді болуы керек...

�ә������ �����������: Бұндай білім беру 
�з алдына мәселе, бірақ оларға жаңағындай 
нәрселерді таратып берудің �зі қалай болады?

�ә��� ����������: Енді оны талқылау 
керек. Класқа барып, «мә, енді мынау саған 
бүгін тегін берілді» деп жайып салу дұрыс 
емес шығар. Бізде үлкен адамдардың �здері 
дәріханаға барғанда, презервативті алу 

үшін ұялады. 5-6 адам тұрса, жаңағы жерге 
барып, маған презерватив керек еді деп, �з 
ақшасына алып жатуға да қымсынады. Aрине, 
халқымызға тән ерекшелік те бар шығар. Ол 
дұрыс. Бірақ соның ішінде 14-15 жастағы бала 
қалай неғылады? Медпунктке барып ала ма?...

�ә������ �����������: Мысалы, аяғы ауыр 
боп қалған қыздар суицид жасамай, қайта сол 
қызбен психологиялық деңгейде с�йлесу керек 

шығар. Ол қыз аяғы ауыр боп қалғанын кімге 
айтады? 

�ә��� ����������: Қыз баланың тәрбиесі 
анасына к�бірек байланысты. Анасы бәрін 
айтуы керек, қандай жағдайда да анадан артық 
ешкім к�мектесе алмайды. Екі қабаттық деген 
ол ертегі бойына сіңіріп кететін нәрсе емес қой, 
ол ертегі сыртқа шығады. Ол – к�рінетін нәрсе. 
Сондықтан, ол білмегеннен кейін нешетүрлі 
әрекет жасайды. Ішін байлап тастайды, я дәрі-
дәрмек ішіп, түсік жасағысы келіп, міне, сондай 
болмас үшін...

Біз баланы кінәлай да алмайтын шығармыз. 
Осындай бір жағдай болды... Біз үлкен адам 
ретінде, қажет болса маман ретінде, �зіміздің 
қол ұшымызды бергеніміз ж�н. Түсіндіруіміз, 
жағдайды айтуымыз керек. Сол үшін кейбір 
мемлекеттерде, мысалы, Голландияда мектеп 
оқушыларының 92 пайызы сақтандыру жолын 
біледі. Балтық жағалауы мемлекеттерінде 80-82 
пайыз, Германияда 60-62 пайызы хабардар. 

�ә������ �����������: Сіз мысалға келтіріп 
отырған елдерде «түсік» деген заңмен тыйым 
салынған. 

�ә��� ����������: Барлығында емес.
�ә������ �����������: Мысалы, 

Англияда...
�ә��� ����������: Англияда иә, мүмкін. 

Aрбір мемлекеттің �зінің заңы бар. Бірақ сол 
Англияда сақтандыру жүйесі жолға қойылған. 

�ә������ �����������: Яғни біз ананы да, 
мынаны да заңдастырып қойсақ, қалай болады 
сонда? Түсік жасатуды заңдастырсақ және 
презерватив тарататын болсақ, жаман нәрсеге 
�зіміз жол ашып бермейміз бе? Тіпті қаттырақ 
айтсақ, �зіміз етек ашып беріп отырған 
жоқпыз ба?

�ә��� ����������: Жоқ. Мен сізге 
айтып отырмын, ол адамның �зінің үлкен 
сана-сезімінен болады... Енді класқа барып 
«презервативті т�гіп тастаңыздар» деп мен 
айтып отырған жоқпын ғой. Ол қандай 
жағдайда қайда бара алады, оны қай жерден ала 
алады, қазір жастармен осы сұрақты талқылау 
керек. Мен жаңа айттым ғой, класс жетекшіден 
ала алмайды, ұят дейді. Сұрау – ұят. Жастар 
қазір �те ақылды, �з заманына сай. Солардан 
сұрау керек. 

�ә������ �����������: Мысалы, жасанды 
түсік жасатуға ата-ана, мұғалім, қоғам болып 
қарсы шығайық! Осыдан қоғам ұтыла ма? 

�ә��� ����������: Жамбыл облысындағы 
болған оқиға естеріңізде ме, мамасы нәрестесін 
таксиден �зі тастаған. Қандай санаға сияды, 
айтыңызшы? Осындай адамдар моральдық-
психологиялық ауыртпалықтан �зіне үлкен кінә 
артып, сотталады. Қыз қатыгездік жасағанда, ол 
оны ойлаған жоқ. Сонда біз оны қылмыс жасауға 
итермелеп отырмыз. 

�ә������ �����������: Қылмыс жасауға 
итермелейік, бірақ күнә жасап қоймаймыз ба? 
Күнәға итермелеп отырған жоқпыз ба? 

�ә��� ����������: Біз айтып отырмыз, біз 
түсік тастауға қарсымыз дейік. Ондай жағдайлар 
бар бізде, «криминалды» жасайды, астыртын 
жасап жатқан жерлер бар. Ол одан да үлкен күнә. 
Одан к�п адам қайтыс болып жатыр. 

– Ә!"#��!#$"� ������!

ӨТЕ БІР ӨЗЕКТІ ӨТЕ БІР ӨЗЕКТІ 
М Ә С Е Л ЕМ Ә С Е Л Е

Тәуелсіздік мерекесі 
күні кеше ғана аталып 
�тті. Алайда жалпы 
жұрт Жаңа жылды 
тойлауға, қарсы алуға 
шын ықыласымен дайындалды. Қала 
к�шелері мерекеге дайындықты әлдеқашан 
бастап кетіпті: жаңа жылдық плакат пен 

құттықтау с�з ілініп, шырша құрылып, 
Ақшақар мен Аяз ата да әр к�шенің 
бұрышында қалқайып тұр...

«Жаңа жылды қалай қарсы аламыз? 
Қытайдың «шаған мерекесіне» тас түйін 
дайындала беріңдер!» – деп бастады б�лім 
меңгерушісі алғашқы с�зін. Оқырманға 
түсінікті болу үшін Алматыдағы бір жоғары 
оқу орнының шығыстану факультетінде 
сабақ беретінімді қыстыра кетейін. 
Арамызда бір орыс, не бір қытай жоқ. 
Бәріміз қоп-қоңыр қазақпыз. Бірақ 
қасымдағылар қуана бас изеп жатыр.

Асылы қазаққа, Қазақстанға 
тәуелсіздіктен артық мереке бар ма? 
Тәуелсіздік күнін мемлекет бекітті. 
Онда неге жаңа жылға асығамыз? 

Тәуелсіздіктің тойы жасыл шыршаның 
тасасында қала беретіні қалай? Тәуелсіздік 
болмаса, басқасының бәрі – тұл. Соны 
түсінбей, жаңа жылды қарсы алуға 

құштармыз. Бұл не? 
Бұл да корпоративтік 
соқырлық. 

Енді �зіміз әңгіме 
еткелі отырған 
корпоративтік 
соқырлыққа нақты 
мысал келтірейік. 

Мысалы, «Райымбек батыр даңғылы» – 
деп, жазылып тұрған к�ше атын автобуста 
ақша жинап жүрген, ауылдан келген 
дипломсыз қара бала «Тәшкенский» деп 
соғады. Аузы да, мұрны да қисаймайды. 
Ауылдан жаңа келгенінен ұялатын сияқты. 
«Ташкенский» десе, жұрт күлмейтіндей, 
�зін тым мәдениетті сезінеді. Aңгіменің 
басында айтқан жаңа жылға дайындық 
та осындай еліктеуден туған, ұлттық 
құндылықты жатсынудан пайда болған 
мінез. Жыл сайын жаңа жылдың 
тасасында қалатын егемендігіміз мәңгілік, 
тәуелсіздігіміз баянды болсын! Басқасы 
орнына келеді. 

&������' Ә��()��*&, 
�����-�����������

Оқшау ой Кіреберісте тұрған үлкен сағат қисайып қаласа, 
күнде кіріп-шығып жүргендер оны көре тұрып 
түзетпейді. Өйткені әлгі қисайған сағатқа қарауға 
көздері үйреніп қалған. Міне, бұл корпоративтік 
соқырлық деп аталады. Біздің қоғамда осындай 
корпоративтік соқырлық басым. Тіпті қоғамды дендеп 
алған.

ШЫРШАНЫҢ 
«КӨЛЕҢКЕСІ»

(���� 1 �����)

Жетпегені осы еді?!

АРҚАДАҒЫ АУЫЛДАР АРҚАДАҒЫ АУЫЛДАР 
СУҒА ЗӘРУ СУҒА ЗӘРУ 



№50 (726) 21 желтоқсан 2018 жыл

4 E-mail: jas_qazaq@mail.ru   wwE-mail: jas_qazaq@mail.ru   www.jaw.jasqazaq.kzsqazaq.kz

�лем 
бойынша 
сыбайлас 
жемқорлық 
деңгейін 
қадағалап 
отыратын 
қоғамдық 
қор мұндай 
сәйкессіздіктің 
50 пайыздан асқанын ж�н 
санамайды. Бұл кеден 
органдарындағы бопсалау және пара 
алу сияқты сыбайлас жемқорлық 
белгілеріне меңзейді. Экспорт 

к�лемін азайтып к�рсету салық 
пен тарифтерді т�лемеу, сондай-
ақ контрафакт тауарларды �ткізу 
мақсатында жүзеге асырылады. 

Статистикалық мәліметтегі 
айырмашылық негізінен қара түсті 
металл, фармацевтикалық және 
химиялық �німдер, пластмассадан 

жасалған 
бұйымдарға 
қатысты. Тек 
Қытайдан 
әкелінген 11 
тауар тобы 
бойынша екі 
жақты мәлімет 
алшақтығы 50 
пайыздан асып 
түседі. Мәселен, 
әлеуметтік 
маңызы 

бар тауарлар бойынша қытай 
�німдерінің импорты 90 пайызға 
дейін т�мендетіп к�рсетілген. 
Негізінен киім-кешек, аяқ киім, 
шұлық, т�секжайма, жиһаз, 

ойыншық, жеміс-к�к�ніс, к�лік 
құралдары. Импорт тауардың 10-45 
пайызына ғана кедендік баж т�леніп 
келген. 

Шын мәнінде бұл тың жаңалық 
емес. 2014-2015 жылдардағы 
Қазақстан мен Қытай арасындағы 
статистикалық мәліметтегі 
айырмашылық 9 млрд долларды 
құрағаны ақпарат құралдарында 
жарияланды. Бірақ айтылған да 
қалған. Оның үстіне еліміздің кеден 
қызметі тауарды есептеу әдістемесі, 
экспорт пен импортты есептеудің әр 
түрлі мерзімдеріне сілтейтін. Биыл 
соның ұшығына жететін кез келген 
сияқты. ;ткенде Сенат депутаты 
Дариға Назарбаева осы мәселеге 
қатысты вице-премьер Ерболат 
Досаевқа сауал жолдады. Депутаттар 
«Елімізге әкелінетін тауарлардың 10-45 

пайызына ғана кеден бажы т�ленеді. 
Бұл мемлекеттік бюджетке орасан 
шығын келтіреді» дей келе, Досаевқа 
бірнеше сауалға жауап беруді �тінді. 

Мемлекеттік кіріс комитеті 
де �з тарапынан талдау жасап, 
нәтижесін к�пшілікке ұсынды: сауда 
айналымындағы айырмашылық 
негізінен ҚХР-ға экспорт – 
Қазақстанға импорт бағытында. 
Қытай тарапының дерегінше, 
бізге 11,6 млрд доллардың тауары 
экспортталған. Ал біздің дерек 
бойынша 4,7 млрд доллардың тауары 
импортталған. Айырмашылық 7 
млрд теңгеге жетіп жығылады. 

Екі елдің арасындағы экспорт-
импорт к�рсеткішін салыстырғанда, 
бес түрлі тауар тобына қатысты 
статистикалық сәйкессіздік 
анықталды. Оларды импорттайтын 
53 қатысушы белгілі болды. 

Алдағы уақытта мемлекеттік 
кіріс органдары еліміздің кеден 
заңнамасын бұзушыларға қатысты 
талдау жасайды. Қандай да бір заң 
бұзушылық анықталса, кінәлілер 
жауапқа тартылады. Мемлекеттік 
бюджетке т�ленуі тиіс салықтан 
ешкім қашып құтыла алмайды. 

������ �	
����

Import-Export

NARYQNARYQ Тимур СҮЛЕЙМЕНОВ, 
ұлттық экономика министрі:

«Бұл мәселені Ресейдің ұлттық төлем одағы 
талқылап жатыр. Олардың бірқатар ұсынысы бар. 
Бірақ бұл Ресей тарапының ресми ұсынысы емес. 
Бұны біздің кез келген ұйым, мысалы, Қазақстан 
қаржыгерлер қауымдастығы ұсынды дегенмен 
бірдей. Біз бұл ұсынысты қолдамаймыз. Менің 
саяси, мемлекеттік тұлға ретіндегі пікірім мынадай. 
Ұлттық валюта – біздің елтаңба, әнұран сияқты 
тәуелсіздігіміздің нышаны. Сондықтан, біз оны қорғап, 
дамытып, сақтауымыз керек. Қандай да бір квази, 
проксивалюталарға жол бермеуіміз қажет». 

Астанада Нұрсұлтан 
Назарбаев әуежайында 
орналасқан «Эйр Астана» әуе 
компаниясының авиациялық-техникалық 
орталығында Embraer 190-E2 ұшағының 
таныстырылымы өтті. Тәуелсіздікке 
тамаша тарту болған салтанатты  рәсімге  
әуе басшылығы, акционерлер және 
басқа да лауазымды қызметкерлер 
қатысты.

Бразилиядан лизинг бойынша сатып 
алынған жолаушылар ұшағы  ТМД аумағында 
алғашқы болып, елімізге табан тіреді. 
Оның �зге темір қанатты  тұлпарлардан 
бірқатар артықшылығы бар екен. Айталық 
жанар-жағармайды үнемдеуге шебер. Ал 
дыбысының баяулығы жолаушылардың да, 
әуежай маңындағы жұрттың да мазасын 
алмайды. Бұл – бірінші жаңалық. Екіншісі 
– әрі ең басты деуге келетін жаңалық – 
ұшақтың тұмсығы Қызыл кітапқа еніп, 
бүгінде мемлекет қорғауына алынған қар 
барысының тұмсығынан аумайды. Бразилия 
ұшақ зауытында қазақстандық мамандардың 
тапсырысы аса бір шеберлікпен орындалғаны 
бірден байқалады.  Осы туралы түсірілген 
деректі фильмді жиынға қатысушы қонақтар 
қызыға әрі сүйсіне тамашалады. Қазақстанмен 
қатар Ресей қалаларына, Орталық Азия 
елдеріне, Кавказ бен Қытайға сапарлайтын 
ұшақ алғашқы рейсін Алматы –  Астана 
бағытында бастап кетті. Айтпақшы,  келер 
жылы Бразилиядан осындай т�рт ұшақ сатып 
алынады.  

Елімізде 2011 жылдан бері қолданыстағы 
Embraer 190-E2 жаңа ұшақтары бұған 

дейінгі  Embraer 
190 үлгісіндегі 
қанаттастарын 
алмастырады. 
;йткені жаңа 
темір тұлпарлар 
әлем бойынша 
экономикалық 
жағынан �те 
тиімді, техникалық 
мінездемесінің 
артықшылығы 
к�п, дыбысы құлақ 
тұндырмайды. 

Барлық елдердің 
ұшақтарының 
сырты  �зіндік 
белгілермен 
ерекшеленетінін 
ескерсек, мұндай 
жаңалықтан 
«Эйр Астана» әуе 
компаниясы да құралақан емес. Бұл жолы қар 
барысымен қатарластарын шаң қаптырғаны 
анық. �уе кемесінің тұмсығы сұсты да 
айбарлы қар барысы кейпінде бейнеленген. 
Барыс қазақ халқы үшін қасиетті аң. К�зге 
түсе бермейтін киелі хайуан еліміздің 
�ркендеуінің, тұрақтылығының, алар асуының 
биік шыңына  айналған. Осылайша тау тағысы 
енді к�кте де к�зге түсетін болады. 

Бәрінен де қызығы, елімізде қар барысын 
қорғауға атсалысып жүрген  Қазақстан 
зоологтары қауымдастығына әуе компаниясы 
тарапынан 10 мың доллардың сертификаты 
тапсырылды. Бұл қаражат адам к�зіне іліге 
бермейтін барысты сақтауға, қорғауға, 

к�бейтуге, насихаттауға жұмсалады. Туған 
табиғатымызды сан ғасырлар бойы мекен 
еткен қар барысының Қазақстанда ғана емес, 
әлемде жоғалып кетпеуі үшін жұртшылық 
назарын �зіне аударудың бір үлгісі осы. 
Қоршаған ортаға құрметтің бір к�рінісі «Эйр 
Астана» арқылы насихатталды. 

Е2 – бразилиялық �ндіруші зауыттың 
мақтанышы. Сол жақтан қазақ жеріне 
табан тіреген әуе кемесі екі қозғалтқышпен 
жабдықталған тар фюзеляжды реактивті 
ұшағына жатады.Қысқа және орта 
қашықтықта ұшуға арналған. Ұшу қашықтығы 
– 5300 шақырым. Бұл к�рсеткіш  E190 
ұшағына қарағанда 1000 шақырымға артық.  
Жаңа модельдің аэродинамикасы жақсарған, 

фюзеляжы мен қанаттары 
�згерген және АҚШ-
та �ндірілетін PW GTF 
қозғалтқыштарымен 
жабдықталған. Тағы бір 
ерекшелігі – экологияға 

зиян келтірмейді.
«Эйр Астана» АҚ президенті 

Питер Фостер салтанатты 
жиында: «Біздің компаниямыз 
тұңғыш рет  Embraer 190-
Е2  ұшағын сатып алғанына 
қуаныштымыз.  Оны тез арада 
іске қосып, ұшқыштарымыздың 
р�лге отыруын тағатсыздана 
күтеміз. Embraer әуе кемелерімен 
жақсы таныспыз және жаңа 
буын ұшақтарының үнемділігін, 
қоршаған ортаға оң ықпалын 
тигізетінін жақсы білеміз. 
Сонымен қатар жолаушыларға 
жайлылық сыйлайтынын айтқым 
келеді», – деді.

Қазақстандықтардың 
қуанышын б�ліскен Embraer 
Commercial Aviation президенті 
Джон Слеттери: «Эйр Астанамен» 

жұмыс істеу үлкен құрмет екенін жеткізді. 
Ол: «Біздің �німіміз қазақстандық әуе 
компанияның дамуына үлес қосып жатқаны 
қуантады. Embraer 190-Е2 ұшағын таңдау – 
біздің брендімізге деген сенімнің белгісі деп 
есептейміз», – деді.  

Елімізде әуе қатынасының к�шбасшысы 
болып отырған «Эйр Астана»  компаниясы 
2002 жылдан бері алпыстан астам 
халықаралық және ішкі бағыттарда қызмет 
к�рсетеді. Компания әуефлоты Embraer 
ұшағынан басқа Airbus пен Boeing әуе 
кемелерінен жасақталған.

��������� ��������,
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Жағымды жаңалық БАРЫС БЕЙНЕЛІ ҰШАҚБАРЫС БЕЙНЕЛІ ҰШАҚ

Баға 
өзгермейді!

Энергетика министрі 
Қанат Бозымбаевтың 

бұйрығымен электр 
қуатына шекті тарифтер 

белгіленді. 
Құжатта айтылғандай, 

2025 жылдың соңына дейін 
баға �згермейді.

Бұйрық 2019 жылдың 1 
қаңтарында күшіне енеді. 

20 тиын
«АлматыЭнергоСбыт» ЖШС электр 

қуатының бағасын 1,1 пайызға к�теру 
ж�нінде �тініш берді. Атап айтқанда, 1 
кВТ/с үшін 20 тиынға, яғни жаңа жылдан 

бастап 18,32 теңгеден 18,52 теңгеге к�теруді 
сұрап отыр. 

Кесімді сөз
�������� 

����!��", 
Алматы қаласы 
бойынша табиғи 
монополияларды 
реттеу, 
бәсекелестікті 
және тұтынушылар 

құқығын қорғау 
департаменті 

басшысының 
орынбасары:

«
��� ����	 ����	 
������ �����	�� ������ ө�����. ��� 
«�������	��������» 
!�-	�� �"��� ������ 
��	 �������#����	 �����, ����������»
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3 Жыл соңында жақсы жаңалық. 
«Бейнеу-Бозой-Шымкент» газ 
магистралінде жоғары технологиялық 
«Түркістан» газ компрессорлық стансасы 
іске қосылды. Оның ашылуына арналған 
салтанатты рәсімге Түркістан облысының 
әкімі Жансейіт Түймебаев  пен «Интергаз 
Орталық Азия» АҚ бас директоры 
Валентин Хван қатысты. 

«Түркістан» – биылғы жылы іске қосылған 
үшінші станса. Ендігі кезде еліміздің оңтүстік 
�ңірін тұрақты түрде «к�гілдір отынмен» қамтып, 
Қытайға отандық газ экспортын к�бейтуге 
мүмкіндік бар.  ;йткені «Бейнеу-Бозой-
Шымкент» газ желісінің жылдық қуаты 15 млрд 
текше метрге ұлғайды.  

Компрессорлық станса құрылысында 
пайдаланылған инновациялық құрал-жабдық, 

сондай-ақ қосалқы жүйелер 
кешені қауіпсіз әрі үздіксіз газ 
тасымалын қамтамасыз ете 
алады. 

Салтанатты рәсімде с�з 
с�йлеген Түркістан облысының 
әкімі Жансейіт Түймебаев 
былай деді:

– $�� %	&���'������	��� 
���� 	���		�� �'���� 
�������� ә��������� �ә	� 
���	��%����� ���� "#�	 
������. )"������	 ������ 
����	� 3 ��� ���#� ���� ��� 
�'��	��. *		�+�/%0��� 	���		�� ������	� 
�ө����� ���	��	 �'����� �"�� ���������� 
��� ����������. ��	���	 ����� ���������� 
�'���	�� "#�	 ���� �'��� ���	��� �#���.

Ә$%��&' ��
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Жаңа нысан

Жуырда Transparency Kazakhstan қоғамдық 
қоры еліміздің сыртқы саудадағы тауар 
айналымына қатысты зерттеуін жария етті. 
Қор Еуразия экономикалық одағына (ЕАЭО) 
кірмейтін 10 мемлекетпен арадағы тауар 
айналымының 2013-2017 жылдардағы екі жақты 
көрсеткіштерін салыстырған. Осы зерттеу 
отандық статистикалық мәліметтің Азия және 
Еуропа елдері, сондай-ақ АҚШ деректерімен 
сәйкес келмейтінін анықтады.

СТАТИСТИКАДАҒЫ 
СӘЙКЕССІЗДІК

ОҢТҮСТІК ӨҢІР ГАЗДАН 
ТАРЫҚПАЙДЫ 

Сөз-Жебе
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ТІРІ МЕ ЕКЕН ТІРІ МЕ ЕКЕН 
ЛУНАРА?!ЛУНАРА?!

MAZASUZ MMAZASUZ MÝÝIISIIS
№50 (726) 21 желтоқсан 2018 жыл

«ЖАЛҒЫЗЫМ ЕДІ ЛУНАРА!»

�сел Кәкімқызының жалғызы Лунара 
1984 жылы дүниеге келген. Батыс Қазақстан 
аграрлық-техникалық университетін бітіреді. 
Бірақ Лунара мамандығы бойынша қызмет 
істемепті. Анасы «Студент кезінде намаз 
оқи бастады, ол кезде Сирияға кету деген 
пәле жоқ еді. Ел іші тыныш болатын. «Қыз 
бала ғой, дұрыс жолда жүрер деп намаз оқуға 
рұқсат бердім», – дейді.

Лунара 2004 жылы 1974 жылы туған Бейбіт 
Рысқалиев деген Орал қаласының жігітіне 
тұрмысқа шығыпты. �сел Кәкімқызы «Күйеу 

балам сол кезде сақал қойған, балағын кескен 
жігіт болды. Үйленген соң қолымда 5 жыл 
бірге тұрды. 3мірге Хамза, Хасан деген екі 
бала келді. Кешікпей екеуінің арасында 
кикілжің пайда бола бастады», – дейді. 

Бейбіттің әке-шешесінің үйіне барып 
тұрған ерлі-зайыптылардың ақыры дәм-тұзы 
жараспапты. �ңгімесін сабақтаған �сел 
ханым:

– Қызым бір күні: «Мама, мен 
ажырасамын. Балаларды алып, Алматыға 
барып қыдырып келейін. Сол жақтан 
тауар әкелемін» – деді. Ойымда түк жоқ, 
ақша беріп, құдамның үйінен қызымды екі 
ұлымен Алматыға шығарып салдым. Бейбіт 
Оралда қалды. Бұл 2014 жылдың мамыр айы 
еді. Бір күні қызым «Мен Түркиядамын» 
деп телефон шалды. Не істерімді білмей 
қалдым... 

Арада бірнеше ай ?ткенде, бір күні таңғы 
сағат 5-те күйеу балам телефон шалды. 
Ол да Түркияда екен. Лунараның телефон 
н?мірін сұрады. Екеуі қайда кездесті? 
Сирияда ма, Түркияда ма? Ол жағын мен 
анық білмеймін. �йтеуір, ажырасқандары 
анық... 

Лунара 2014 жылы күзде Түркиядан 
Сирияға кетіпті. «Халифатқа кеттік» деп 
хабарлама жіберді. Сүлеймен деген башқұрт 
жігітіне тұрмысқа шығыпты. Үш ұйықтасам 
бұлай болады деп ойлаған жоқпын... 

ХАБАРСЫЗ КЕТКЕН ҚАРАКӨЗ

– Қызым дауысты хабарламамен 
2017 жылдың 5 қыркүйек күні соңғы рет 
хабарласты. 14 қыркүйекте үлкен жиенім 
Хамза байланысқа шықты. 3те к?ңілсіз... 

«�же, біз елге қайта алмаймыз» дей берді. 
«Сен келсейші бізге, бізге сен керексің, 
басқа ештеңе де керек емес» – деді. Содан 
кейін байланыс үзіліп кетті, – дейді ана.

Сириядағы әйелдердің елдегі туысын 
тауып, қызын іздеген �сел Кәкімқызы 
от пен оқтың ортасындағы қазақтардан 
жеткен жайсыз хабарды естиді.

«Сіздің балаларыңыз тұрған үйге бомба 
түсіп, жермен-жексен етіпті. Қызыңыз бен 
үлкен немереңіз қабырғаның арасында 
қалып қойыпты. Балаларыңыз жоқ» деп 
к?ңіл айтты маған. Сенбедім... Қараша 
айында башқұрт күйеу балам хабарласып 

«Қызыңыз бен балалар жоқ, бір апта іздедім, 
таба алмадым» деп ватсапқа жазды.

�сел Кәкімқызы 2018 жылы екінші жиені 
Хасанның тірі екенін біліпті. Сириядағы 
бір ресейлік отбасы бағып отыр екен. Биыл 
оразаның соңында с?йлескен Хасан «�же, 
жақсымын, су, тамақ бар» депті. Бірақ 24 
маусымнан бері Хасан да, оны бағып отырған 
әйел де хабарсыз к?рінеді.

– Қызым мен 
жиендерім қаза 
болды дегенге 
сенбеймін. 
Жүрегім сенбейді. 
Олар тірі! – дейді 
к?з жасын әрең 
тыйған ана.

Хасанға 
«Мамаңның 
туған күні ғой, 
мамаңның бетінен 
сүй!» деп жазып 
жіберіпті. Бірақ 
ол хабарлама әлі 

күнге дейін ашылмапты. 
Яғни ешкім оқымаған... 
Мүмкін телефон сынып 
қалған шығар, әлде жоғалтып 
алды... Біреуді біреу танып 
болмаған соғыста Лунара да 
бір жерде бас сауғалап тірі 
жүрген шығар? Хамза мен 
Хасан да аман болуы мүмкін? 

ӘС СУСА ҚАЛАСЫНДА

Екінші кейіпкеріміз 
Айнаның қызы – 1991 жылы 
туған Айдана Максим. 
Айдана 2009 жылы тұрмысқа 
шығыпты. 2011 жылы күйеуі 
Асхат Қадыров екеуі бір 
жастағы ұлы Исмайылды 
алып, «Астанаға барамыз» 
деп кетіп, Ауғанстанға ?тіп 
кеткен. 2012 жылы бір рет 
хабарласқан. Сол жылы 
Мұхаммад деген екінші ұлы 
дүниеге келіпті. 

Айна ханым «2013 жылы 
мүлде хабарсыз кетті. Бірақ, 
Аллаға шүкір, тірі екен! 2014 
жылы қызым хабарлама 
жіберді. «2013 жылы Асхат 
Ауғанстанда бақилық болды, 
сүйегін к?рген жоқпын» – 
деп жазды. 3зі балаларымен 
Түркияның Ыстамбұл 
қаласына жетіпті. 2014-2015 
жылдары қатарынан Ыстамбұл 
қаласына іздеп барып, к?ріп 
қайттым», – дейді.

Түркияға барған соң Айдана К?кшетаудың 
жігіті Осман деген қазаққа тұрмысқа шығады. 
Одан туған ұлының есімін Усама деп қойған... 

2016 жылы Түркиядан Сирияға жиһадқа 
кеткен Айдана бүгінде күйеуінен ажырасып, 
дағыстандық жиһадшыға тұрмысқа шыққан. 
Қоршаудағы �с Суса қаласында тұрады. 
Қараша айында т?ртінші баласын босанғалы 
отырған Айдана К?кшетаудан жиһадқа 
кетіп, Ауған-Пәкістан шекарасында қайтыс 
болған ерлі-зайыптының екі баласын асырап 
алыпты. Ол екі баланы туыстары елге қайтару 
қамында жүргені туралы телеарналар хабар 
таратты. 

АДАСҚАННЫҢ АЙЫБЫ БАР

Туған қызынан 
бейбіт күнде айырылып 
қалған ана «Үйде 
жүргенде намаз оқыса 
да, малынып киінген 
жоқ еді. Күйеуге шыққан 
соң қара киім жамылып, 

бетін жауып тастады. 
Күйеу балам о бастан-
ақ балағын кесіп, сақал 
қойған жігіт болды. 
«Сестра», «брат» деп 
с?йледі екеуі де. Ата-
енесінен б?лек тұрды. 
Қалай адасты, кім 
адастырды қызымды?», 
– дейді к?з жасына ие 
бола алмай.

Күні кеше Сауд Арабиясындағы құқық 
қорғау органдары «Мұсылмандар арасында 
діни алауыздық тудырды, заңсыз уағыз 
жүргізді» деген айыппен Ділмұрат Махаматов 
пен Назратулла �бу Мариямды қамауға 
алғаны туралы хабар тарады. Аталған 
азаматтардың сәләфизм идеологиясын 
елімізде қарқынды түрде насихаттап, жастарды 
адастырып жүргені туралы дін мамандары мен 
құқық қорғау органдары мәлімдеме жасады.

Сондай-ақ 2000 жылдың басында батыс 
?ңірде болған «Шейх Халел» де ?ткен жылы елге 
экстрадицияланып, Орал қаласында 8 жылға бас 
бостандығынан айырылды. Аталған адамдардың 

интернетте әлеуметтік 
желілер арқылы діни 
теріс уағыз айтып, қазақ 
жастарын ата-баба жолынан 
тайдырып, санасын жат 
ағыммен улағаны айтылып 
та, жазылып та жүр. Оның 
айқын дәлелі – жалған 
халифатқа алданып барып, 
Сирияда ажал құшқан 
қазақтың жігіттері мен елге 
қайта алмай, жат жерде 
аш-жалаңаш қаңғып жүрген 
қазақ қыздарының бүгінгі 
тағдыры. 

Айна бүгінде қызымен 
ватсап арқылы хабарласып 
тұрады. «Қоршаудағы 
қалаға бомбаның даусы 
анық естіліп тұрады» – 
депті қызы. «Түнде не 
болар екенбіз? Жаралы 
болып қалмасақ екен 
деп жатамын түнде» деп 
жазады анасына. 

Олар адасты. Қазақ 
халқының арасына жік 

салып, мемлекетіміздің, қазақтың 
тұтастығын бұзуды к?ксеген 
сәләфилік ағымға ерушілер болды. 
Неше ғасыр бойы атадан балаға 
жалғасып келе жатқан ұлттық 
құндылықтарымыздан безіп, дәстүрлі 
Ханафи мәзхабын мойындамады. 
Намаз оқымаған адамды «кәпір» 
деді. Ата-анасының қолынан «харам» 
деп тамақ жемеді. Енді жат жерде, 
исламның исі сезілмейтін қырғын 
соғыс, т?гілген қан, талап-тапау, 

атып-асу, жәбірлеу-қорлау салтанат құрған елге 
тұтқын болып, санын соғып қалды. Қаншама 
күнәсіз бала балалық шағынан айырылды. От 
пен оқтың ортасындағы үрейлі балалық шақтан 
не қайыр? 

Соңғы жылдары үкімет пен құзырлы 
орган отты аймақтардағы қазақтарды елге 
қайтару жұмысын қолға алған. Сыртқы істер 
министрінің орынбасары Мұхтар Тілеубердінің 
айтуынша, Иордания мен Ливандағы Қазақстан 

елшілігі Қазақстан азаматтарын іздеумен 
айналысып жатыр. Отты аймақтарда 
күні бүгін 250 әйел мен 125 ер адам бар. 
Жалпы Сирия мен Ирактағы қарулы 
қақтығыс басталғалы елге 90 бала мен 
120 «жиһадшы» оралған. Оның 45-і 
әйелдерімен келді. Бұл балаларынан 
тірідей айырылған ата-аналардың 
к?ңіліне үміт ұялатып отыр. Олар 
балалары мен немерелерімен кездесер 
күнді асыға күтуде. 
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Сәләфилік теріс ағымға ілескен, 
діни сауаты төмен, соқыр сенімге 
беріліп, өзінің қателігін ақиқат 
ретінде қабылдаған қазақтың ұл-
қыздары соңғы жылдары «Халифат 
жолына шықтық» немесе «Шахид 
болып, жәннатқа кіреміз» деп, Ирак 
пен Сирияға «жиһадқа» кеткені 
белгілі. Олар отты аймақтарға 
өздерімен бірге балаларын да 
ертіп әкетті. ҰҚК мәліметі бойынша, 
бүгінде Сирия мен Иракта 900 
қазақстандық жүр. Оның 500-і – 
балалар. 

Олардың арттарында 
аңырап ата-аналары қалды. 
Сирияда, өздері ойлағандай, 
ешқандай «қой үстіне бозторғай 
жұмыртқалаған» өмірдің жоқтығын 
көрген «жиһадшылардың» алды 
«әупірімдеп» елге орала бастады. 
Бір кезде сатып кеткен отанымен 
жылап көрісердей болып, 
Қазақстанның билігінен елге әкетуін 
сұрап жатыр. Олар қоршаудағы 
қалаларда жандарын шүберекке 
түйіп, күн кешуде немесе әйелдер 
лагерінде қамауда отыр. Жауған 
оқ пен үздіксіз түскен бомбаның 
астында елге қайтар жұлдызды 
сәтін күтіп қаншама қазақ әйелінің 
отырғаны белгісіз.

Ал елде қалған аналардың жай-
күйін айтсаңызшы! Ішкені ірің, жегені 
желім болған аналар құзырлы 
органдардың табалдырығын 
тоздырып, балаларын қалайда 
елге әкелудің қамында жүр. Батыс 
Қазақстан облысында балалары 
Сирияға кеткен 13 ата-ана бар. 
Солардың бірі – оралдық Әсел 
Арыстанова. Лунара дегенде 
анасы Әселдің шығарда жаны 
бөлек еді. Ал қазір...
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Соңғы екі жылда 

СИРИЯДАН ЕЛІМІЗГЕ 

39 отбасы 
оралды
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Жарық �шті...
Кешелі бері аты шулы сұрапыл Тайфуң 

дауылынан барлық үй теңселіп тұрды. Мен 
к�рпемді қымтана жамылып, теңселіп жатып 
�лімді к�з алдыма елестеттім. 

Алып дауыл теңіз жағалауындағы 
қалаларда жиі соғады. Осындай сұрапыл 
дауыл соққан кезде к�ңілім қатты құлазиды. 
Дәл осы уақытта жанымда біреу болса, мені 
сүйіп, құшақтап, қатты қобалжығанымды �з 
денесінің жылуымен басар еді деп ойлаймын.

Қала бос қалды. Сондықтан, сұрапыл 
дауыл �з-�зін ұстай алмай дір-дір етіп, бүкіл 
қаланы шарлады. 

Бүгінге белгіленген ең соңғы 
емтихан кейінге қалдырылды. Мен 
күні бойы үйде болып, үзіліссіз 

жазу жазып, тоқтаусыз су іштім. Терезеден 
даланың күңіренген кейпін к�руге болатын. 
Ағаштардың к�бі жерге құлап, жолды б�геп 
қалыпты. Айнала сүреңсіз күйде. 

Мені мазалаған жағдай – интернет 

желісіндегі 
ғашығыммен күні 
бұрын кездесуге 
уәделесіп 
қойғаным. 

Жарық әлі жоқ. 
Компьютер тас-түнек қараңғыдан 

маған тым-тырыс қарайды. Ақырын 
барып пернетақтасын ұстасам, мұздағаны 
соншалық қолымды қарып жіберді. Қарғыс 
атқыр дауыл. Мен жаңадан алған балауыз 
шамымды жақтым. Бір тылсым сағыныш 

кенеттен сұрапыл дауылға ұқсас бойымды 
жаулап алды. Адам үнемі осылай шарасыз 
күйде қалады екен. Жұрт үнемі бәрін �зіне 
бағындырдық деп ойлайды. Алайда адамның 
�зін бағындырып жатады. Мен жалаңаяқ 

орындықта отырып, кез келген уақытта �шіп 
қалатын жарыққа нәлет айта « »-ді 
(«Тамыздың соңы») қайта оқып шықтым. 
Ғаламтордағы кейбір жазба кісіні мұңайтады.

« » («������ ���	�
��
 
	�����») кітабында «Егер сен ешқашан бір 
адамды сүймесең, оны сүймей-ақ қой. Ал 
сүйіп қалған соң, одан айырылып қалсаң, 
ол – Тәңірдің саған берген жазасы!» деп 
жазылыпты.

Мына жел 
қаншама жанды 
жазалады екен? 
Бір-біріне сүйеніш 
болар қанша жан 
кездесе алмай отыр? 

Мен де мүмкін солардың арасындағы біреуі 
болармын?.. 

Адамдар үнемі �зінің ақыл-ой парасатымен 
�зі сүйетін және �зін сүйетін адамдарды 
таңдай алады. Шын мәнінде, ол – тек �з-�зін 
алдау. Немесе олар �зі сүйген адамымен бірге 
болып, �з кесірінен болған теңсіздікке үнсіз 
т�зеді. Немесе �зін сүйетін адамдармен бірге 
болып, сол адамға �зі сүйген адамға деген 
сағынышының азабын мойнына артады.

Қатыгез махаббат-ай!
Егер де ол адам сені сүймесе, онда ондай 

махаббат �те аянышты. Адамзаттың осындай 
амалсыз махаббатқа жаны жақын. 9йел 
адам �мірінде екі ер адамға кездеседі: біреуі 
– жылатады, біреуі – жан-тәнімен сүйеді. 
Махаббат әрқашан жауапты бола бермейді. 
Адамзат осындай азапты ғасырлар бойы 
басынан кешеді.

Сүйіп, азапталып к�рген адам ғана �зінің 
әлсіз сезімін қорғадың амалын табады. Ал 
бұл болса жаңа махаббат отының тұтауын 
тоқтатады. Шамның жарығы бірте-бірте 
�шті. Мен оны сағынып, қайтадан к�ңілім 
құлазыған күйге түстім.

����� ����	
	 ������	
������� Ә��������

Әдетте Қытайды 5 мың жылдық тарихы бар ұлы 
империя деп жатамыз. Тіпті қытайтанушылар шығыстағы 
көршіміздің әлеуметтік жағдайын, экономикалық, саяси 
әлеуетін тамсана айтады. Ал руханияты, әдебиеті қай 
деңгейде? Осыдан 3 жыл бұрын, яғни 2015 жылы Қытай 
жазушысы Мо Иән Нобель сыйлығын алды. Бұл сыйлық 
2000 жылы тұңғыш рет қытай қаламгері Гау Шиңжианға 

берілген еді. Бүгін біз қаламгердің «Үйрек бағушы» 
әңгімесін жариялағанды жөн көрдік. Қытайда бір шоғыр 

қаламгер әйелдер де бар. Солардың бірі – Тан Шау 
Ляң, эссе жанрының жүйрігі. Оның «Қала мен қасірет» 

әңгімесін де оқып көріңіз.

Мо ИӘН, 
Қытай жазушысы, 
Нобель сыйлығының иегері

Чиіңсау к�лінде балық пен шаян жыртылып-
айырылады, жалбыз-ш�бі де қақала �скен. Бұл 
құрақты к�лдің жағасындағы ел ежелден үйрек 
бағуды кәсіп еткен. Мұнда �ндірілетін үйрек 
жұмыртқалары үлкен әрі к�п, аймақ аумағының 
жартысына аты мәлім. Ана бір жылдары, 
«капитализмнің құйрығын кесу»* салдарынан, 
к�лдегі үйректің к�зі құрыған. Бертінгі кезде 
саясат жақсарды, к�л бетінде үйір-үйір үйректер 
ақша бұлттай қалқып жүретін болды.

Ли Лаужуаң – кәсіби үйрек бағушы. Күн 
сайын кішкене қайығына мініп, үйректерін 
қуып жүргені. К�л маңына ірге тепкен он 
сегіз кенттің әрбірінің �з үйрек бағушысы бар. 
Арасында шал да, қыз да кездеседі. Олар үнемі 
к�л бетінде жүздесіп жүріп, бір-бірімен етене 
таныс болып кеткен.

К�ктем келе, к�л бойындағы жасыл талдар 
�ркен жайып, шабдалы ағашы гүл ашады, �рік 
гүлдері жұпар шашады. Су ішіндегі жалбыздар 
қайта к�ктеп, үйрекшілер құстарын тағы 
айдынға жібереді. 

Сол жолы су бетіне тұңғиық** 
жапырақтарының үп-үшкір ұшы қылтиып, к�л 
суы жасыл жақұттан аумай қалды. Қосақталып, 
жұп құраған бақалар тынымсыз «ән» салды. 
Айдын к�ктем түсіне боялып, жәндік үніне толды. 

Лаужуаң к�лге түсе сала, 
к�рші ауылдағы үйрекші қарт 
Уаң тумен жүздесуді ойлады. 
Бірақ біраз күнге дейін онымен 
кездесе алмады. 

Қайсыбір күні к�рші жақтан 
үйрек баққан қыз к�рінді. @ңі 
үйрек жұмыртқасына ұқсайтын 
бойжеткеннің к�зі қарақаттай 
екен. Балықшылар әнін сызылта 
салғанда, су бетіне жақұт 
моншақтар т�гіліп тұрғандай 
болды. 

Екі топ үйрек үйірі жақын 
келіп, жанаса берген тұста, қайық 
үстіндегі қыз тіл қатты.

– Ата, сіз қай кенттенсіз?
– Ху Дұңли кентінен, – деді 

Лаужуаң барылдап. – @зіңші, 
қызым?

– Мен Хуши қыстағынанмын.
– Лау Уаң к�рінбейді ғой?..
– Ол кісі қартайды... демалысқа шыққан. 
Қыз бамбук сырығын к�теріп, бар күшімен 

итеріп қалғанда, астындағы қайығы бағытын 
шұғыл �згертіп, үйректері жапырыла бұрылды. 

– Сау болыңыз, ата! 
Олар осылай 

танысқан еді. 
Қайсы күні 

Лаужуаң мен қыз 
тағы кездесіп 
қалды. Бір-
екі ауыз жай 
әңгімеден соң 
бойжеткен:

– Ата, сіздердің 
кентте Ли Лаужуаң 
деген адам бар 
ма? – деп сұрады 
ықыласпен.

Елең еткен 
Лаужуаң: 

– Бар. Оны 
қайтейін деп ең? – 
деді қайыра сұрақ 
тастап.

Жүзі лып етіп қызарған қыз, үстіңгі 
ернімен астыңғы ернін жымқырып тұрып: 

– Жай. @зіңше сұрағаным ғой, – деді.
– @зің жай сұрамаған шығарсың? – 

деді Лаужуаң к�збен баға, құлағын тігіп. 
– Ол отбасының адамдары қалай �зі? 

– деді қыз артынша.
– Жіп тағу қиын.
– Естуімше, Ли Лаужуаңның қолы таза 

емес екен. Біраз жылдың алдында кенттің 
үйрегін ұрлап, ұсталыпқалыпты да, к�лдің 
шығыс жағындағы сегіз кенттің к�шелерін 
аралатыпты. 

– Аралатқан, – деді Ли Лаужуаң қайығын 
бұрып, үйректерін қуып кетіп бара жатып. 

Қыз қозғаған жай Ли Лаужуаңның ескі 
жарасын оңдырмай-ақ тырнап кетті. «Т�рттік 
т�бе»*** дәурендеген сол бір жылдары 
жоғарыдан «жекенің үйрек бағуына болмайды» 
деген бұйрық түсіп, Ли Лаужуаңның үйіндегі 
он неше бас үйрек ұжымшар тарапынан 
«комналанып», қарттың жүрегін қатты 
сыздатқаны рас еді. Отбасының күндік 
шай-тұзы сол үйректердің мойнында ғой, 
қайтсін енді! Ол кезде кенттегі бар шаруа 
ас ішіп, аяқ бостуды ғана білетін бір кісінің 

қолында болатын. «Комналанған» үйректер 
оны мен ұраншыл серіктерінің бір кешкі 
асынан аспайтыны анық-ты. Соған дейін қой 
аузынан ш�п алмай келген Лаужуаңды шайтан 
түртті. Үндеместі ашу қысса, ызасын ішіне 
жұтып, ақымақ істерге ойланбай барады екен. 
Түнделетіп барып үйректерінен қалған екеуін 
жаңа қармаған сәтте, соры қайнағаны сол 
шығар, түнгі шарлауда жүрген жасақшылар 
тарапынан қолға түсіп қалды. 

Бастық оны ұрған жоқ, ұрысқан жоқ, екі 
үйректі аяғынан қосақтап байлады да, мойнына 
асып, к�лдің шығысындағы сегіз кенттің бірін 
қалдырмай аралатып шықты. Бастықтың �зі 
жол бастады, бір адам жез барабан соқты, тағы 
екі жасақ мылтықпен айдап отырды. Маймыл 
ойнатқандай, ауылдағы адамдарды түгел 
шақырып әкеліп, к�рсетті. Соның салдарынан 
Лаужуаң асылып �луге аз-ақ қалды.

Қыздың �ткен істі есіне салуы Лаужуаңның 
іш құстасын қозғап қана қойған жоқ, содан 
былай оны жек к�руге себеп болды. Кезігуден 
жалтарып, қашқалақтап жүрді. Дегенмен, 
жүздеспей де қала алмады, ұшырасқанда 
сүлесоқ тіл қатып, немкетті с�йлеп жүрді. Қыз 
сол баяғысындай қызғын, ашық еді. Жолыққан 
сайын әуелі күлкінің күміс сыңғырына 

к�метін де, сонан соң, бал татыған «атаның» 
астына алатын. Лаужуаң сырттай ештеңе 
білдірмегенмен, іштей «сазан балықтың 
уылдырығына ұқсаған түрің құрсын, �зі с�йлеп, 
�зі күледі... тегі жетіскен неме емес» деп 
янаттайтын. 

К�зді ашып-жұмғанша к�ктем �тті 
де, жаз келді. К�л бетін енді басқа бір түс 
к�мкерді. Тұңғиық гүлдері шешек атып, 
тынық айдынды тамылжыған қош иіс 
кернеді. Бір күні ашық аспанды кенет қара 
бұлт торлады да, аяқ асты найзағай ойнап, 
дауылды н�сер құйып берді дейсің. Ли 
Лаужуаң әрең дегенде үйректерін қоғамдап 
үлгерді, есесіне, �зі суға тоғытылған тауықтай 
болды. Дауыл �ткен соң, аспан айрықша 
ашылып, судағы ш�п қияқтары ерекше 
к�геріп, тұңғиық гүлдерінің жапырақтары 
мен қамыс құрақтарына меруерттей м�лдір 
шық қонды. Бір қопаның шетінен Лаужуаң он 
неше бас үйрек кезіктірді. Іштей мұның ана 
қыздың манағы жел айдап әкелген үйректері 
екенін шамалады. «Тамаша үйректер!» деп 
тамсанды Лаужуаң �зін тежей алмай. Қардай 
әппақ оншақты семіз үйректердің су бетінде 
кішкене қайықтай қалқи сырғыған түрлерінің 

�зі-ақ к�з тойғандай еді. Лаужуаңның есіне 
кенет Хуши ауылындағы �ндіріс техникалар 
тобында жұмыс істейтін ұлының жақында 
астана жақтан үйректің жаңа тұқымын 
әкелгендері туралы әңгімесі түсіп, дәу де 
болса, осылар болар деп топшылады. Ойлана 
жүріп б�тен үйректерді айдап, �з үйіріне 
қосты.

Ертесі күні Лаужуаң к�лге шыға сала к�рші 
қыстақтың үйрекші қызымен кездесіп қалды. 

– Ата, он неше бас үйрек к�рдіңіз бе? Кешегі 
дауыл менің үйректерімнің ту-талақайын 
шығарды. Үйге барып санасам, он т�рті жоқ 
болып шықты. Оның бәрі ауылымызға енді 
әкелген жаңа тұқым еді... соны ойлап, түнімен 
кірпік ілмедім.

– Қызым, дәл басып сұрадың. – Қыздың 
уайымдап тұрған түрін к�рген Лаужуаң неше 
күннің алдындағы ренішін ұмытып, қолымен 
нұсқап, үйректерді к�рсетті. – 9не тұрған жоқ 
па! Бірі де кем емес, бәрі менде...

– Рахмет, ата! Мен барып үйректерді айдап 
келейін.

– Мен айдайын. – Ли Лаужуаң бамбук 
сырығын бұлғап, әппақ үйректерді �з үйірінен 
б�ліп шығарды. Қыз «гу-гу» деп шақырып еді, ақ 
үйректер түгел жүзіп, �з үйіріне барып қосылды. 

– Ата, біздің бірге үйрек бағып жүргенімізге 
жарты жылдан асты, мен әлі сіздің аты-
ж�ніңізді білмеймін. – Қайығын Лаужуаңның 
қайығына тақау әкелген бойжеткен ән 
салғандай әсем үнмен осылай деді. 

– Тегім – Ли, атым – Лаужуаң!
– О, онда сіз Уилиіңнің, Ли Уилиіңнің... 

жоқ, Ли инжинердің...
– Дұрыс. Ли Уилиіңнің әкесімін – деді 

Лаужуаң сақалы тікірейе, ішіндегі ашуын 
шығарғысы келгендей дік-дік с�йлеп. – 9лгі 
үйрек ұрлағаны үшін ауыл-ауылды аралаған 
Ли Лаужуаң мен болам. 

Қыздың тағы бір рет таңғалыстан үні 
шығып кетті. К�зі �рік дәніндей д�ңгеленіп, 
алаулаған жүзі нарт қызыл тұңғиық гүліне 
ұқсап қалды. 

– Ата, к�п-к�п рахмет!!! – Лаужуаңға 
асығыс иіліп тағзым жасаған қыз қайығын 
бұра сала, үйректерін айдап, үн-түнсіз тайып 
тұрды. 

– Қызым, сен біздің Уилиіңді танисың 
ба? Оған менің с�зімді жеткізе саласың ба... 
үйге қайтқанда, үйректің жаңа тұқымынан 
ала келсін! – деп дауыстады Ли Лаужуаң 
артынан. 

Араларын бір қопа қамыс бүркеді.
Ли Лаужуаң терең күрсінді. @зін жеңілдеп 

қалғандай сезінді. Артынан �зіне-�зі күбір 
етіп: Бұл қыздың �ң-түсі жаман емес екен. 
Тәлімі де жақсы. «Тұнық к�лдің бойынан сұлу 
шығар» деген, сірә, бос с�з болмаса керек, деп 
қойды..

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
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ҮЙРЕК БАҒУШЫҮЙРЕК БАҒУШЫ

Новелла

Тан Шау Ляң, Қытай жазушысы

ҚАЛА мен ҚАСІРЕТ



№50 (726) 21 желтоқсан 2018 жыл

7
E-mail: jas_qazaq@mail.ru                 wwE-mail: jas_qazaq@mail.ru                 www.jaw.jasqazaq.kzsqazaq.kz

Еуропалық империалистер 
жаңа жерлерді отарлау арқылы 
кәрі құрлықтағы мемлекеттердің 
саяси және экономикалық күшін 
еселеп, әлемде үстемдік құруды 
көздеді. Олар отарлауда саяси 
және экономикалық мақсатты 
көздеп қана қоймай, тілдік және 
идеологиялық жаулауға мән берді. 
Өйткені басқа халықтарды әскери 
күш арқылы жаныштап басқару, 
бодандықта ұстау жеткіліксіз 
еді. Тілдік және идеологиялық 
жаулау Америка, Аустралия мен 
Африкадағы халықтарды ғасырлар 
бойы тәуелді етудің тиімді құралы 
болды.

Елбасымыздың 
«Ұлы даланың жеті 

қыры» мақаласы 
ұлтымыздың 
тарихына терең 
үңіліп, рухани 

құндылықтарымызды 
ұрпаққа жеткізіп, әлемге танытуға 
мүмкіндік береді. 

Ең алғаш т�рт түлік мал қазақ жерінде 
мекен еткен. Оны бабаларымыз ең алғаш 
болып қолға үйреткен. �йткені қойдың арғы 
тегі – құлжа, ешкінің арғы тегі – тау ешкі, 
жылқының арғы тегі – құлан. Бұлар әлі 
де қазақ мекен еткен жерде тіршілік етеді. 
Сиыр мен түйе момын болғандықтан, жалпы 
беттік қолға үйретілді. Содан т�рт түлік 
малды Ресей арқылы Еуропаға, шығысы 
Қытай еліне, оңтүстігі парсы еліне айырбас 
арқылы саудалап отырған. Бұл үрдіс XVIII 
ғасырға дейін жалғасқан. Олар шаруашылық 
�німділігін жоғарылату үшін тұқымын 
асылдандырып отырған. Ал қазақ малының 
к�бі бүгінгі күнге дейін еш �згеріссіз жетті. 
Сондықтан, олардың еті дәмді әрі ыстық пен 
суыққа т�зімді келеді. 

(лемде ең алғаш жылқыны бабаларымыз 
қолға үйретіп мінгеніне 5000 жылдан 
асты. Жылқыны мінген және елін-жерін 
қорғаған. Сол себепті бүгінге дейін қазақ 
халқы жылқы малын ерекше қастерлейді. 
Халқымыздың домбыраны музыка аспабы 
ретінде пайдаланғанына 4000 жыл болған. 
Оны тарихшы, публицист Жағда Бабалық 
тас бетіне түскен үкілі домбыра суретін 
тауып алып, таң қалып, оны шетел археолог 
ғалымдарына зерттеткенде білген. Қазір 
мұражайда тұр. Бабаларымыз темір мен мыс 
қорытып, оны �ңдеумен айналысқанына 

5-6 мың жыл болыпты. Оны бүгінгі қазақ 
жерінен табылған қазба заттардан білуге 
болады. Міне, осы дерек-дәйектерге 
сүйене келе, қазақ халқының 6000 жылдық 
мәдениеті бар деп айтуға болады.

Қазақ хандығы туралы тарихи фильм 
түсірілді. Тарихымызды тануға, береке-
бірлігіміздің мықты әрі батыр халық 
екендігін к�рсетті. Еуразиялық одақ ұйымын 
кейбіреулер Ресеймен бірігу деп түсінеді. 
Бұл қате пікір. Тарихта одақтас болған 
мемлекеттер сыртқы жауына күш біріктіріп, 
қарсы тұрған. Бейбіт заманда сауда қарым-
қатынас жасап, бірін-бірі толықтырып, 
�ркендеп дамып отырған.

Кейбір мемлекеттердің территориясы 
бір нәрсеге ұқсап кетеді. Мысалы, 
Италияның территориясын етікке 
ұқсатады. Сол сияқты біз Қазақстанның 
территориясын «Алтын балыққа» 
ұқсатамыз. К�зі �скемен жақ болса, 
жүрегі Астанаға тура келіп тұр. Арал теңізі 
уылдырық себетін тұсына жақын. Балқаш 
к�лі желбезекке ұқсайды. Дегенмен, қазақ 
елінің әрбір жері біз үшін қасиетті. 

Ендігі мақсатымыз – латын графикасын 
тілімізге негіздеп таңбалап алсақ, елдігіміздің 
бір шаруасы аяқтар еді. (сілі, латын 
қарпін қазақ тілінің үндестік заңдылығына 
негізделіп, ғылыми тұрғыда таңбалау дұрыс 
болар еді. Біз болашағымыздың нұрлы 
болатынына сенеміз! Халқымыздың әл-
ауқаты, береке-бірлігі арта берсін! 

Зерттеуші Калвет тілдік отарлаудың 
екі түрін б�ліп қарастырады. Ғалымның 
мақсаты – отарлаушы күштер тілді қалай 
жүйелеп іске асыруын анықтау. Біріншісі – 
вертикальды лингвистикалық отарлау. Яғни 
отарлаушы халық тілінің алғашқыда бодан 
халықтың жоғарғы табы арасында және кейін 
т�менгі таптардың арасында әлеуметтік 
таралуын қамтамасыз етеді. Отарлаушылар 
бодан елді отарлаушы елдің тілінде с�йлеуін 
және оның мәдениетін қабылдауын үлгі ету 
арқылы жаңа саяси-әлеуметтік иерархия 
қалыптастырды. Екіншісі 
– горизонтальды 
лингвистикалық отарлау. 
Яғни жаулаушы ел 
тілін бодан халықтың 
ірі қалаларынан кіші 
қалаларына және 
ауылдарға географиялық 
таралу жоспарын 
жүзеге асыруды қолға 
алады. Осылайша, 
бодандаушылар 
отарлаушы елдің тілін 

бодан елдің білім жүйесіне жаппай ендіру 
арқылы жергілікті халыққа жат құндылықтарды 
сіңдіруге талпынды. 

Тілдік отарлауда колонизаторлар бірнеше 
тәсілді қолданды. Сондай-ақ олар түрлі 
лингвистикалық �згерістерге мұрындық болды. 
Мәселен, олар біріншіден, барынша тартымды 
ету мақсатында әкімшілік басқаруда және 
саудада отарлаушының тіліне басымдық берді. 
Билікке араласамын, бизнес жасаймын деген 
бодан халық �кіліне отарлаушының тілін білу 
міндетті болды. Дегенмен, бұл тәжірибені 
әр отарлаушы әрқалай қолданды. Мәселен, 
Франция Африкадағы отарлар елдерде 
француз тілінің қолдануға қатты мән берді. Ал 
Ұлыбритания жергілікті халық арасында қай тіл 
басымдыққа ие болса, сол тілге қолдау білдіру 
арқылы лингвистикалық отарлауды жүргізді. 
Ағылшындардың «б�ліп ал да, билей бер» деген 
бұл саясаты ағылшын тілінің үстемдігіне жағдай 
жасады. Нәтижесінде африкалық жергілікті 
тілдердің барлығы күнделікті �мірде керексіз, 
екінші сортты тілге айналды. Мәдениетте 
«еуропалық» және «еуропалық емес» деген 
идеологиялық деңгейде б�лініс пайда болды. 
Адамзат тарихындағы отарлау саясаты тек 
әскери жолмен іске аспай, мәдени шаралар 
арқылы да жүзеге асты. Соның айқын фактісі 
ретінде ежелгі түрік пен қытай арасындағы 
тарихи-саяси және тарихи мәдени қарым-
қатынастарынан мол мысал келтіруге болады. 
Мәселен, қытай билігі түрік қағандарын 
бұғаттау үшін �здерінің ең беделді, к�кірегі ояу, 
ұлттық мүддесіне қызмет жасай алатын санаға 
ие ару-ханшайымдарын түрік қағандарына 
тұрмысқа беріп отырған. Сол арқылы оның 
санасын ұлтсыздандырып, ассимиляцияға 
ұшыратып отыру дағдыға айналған. Олар 
осы саясат арқылы талай түрік тайпасын 
қытайландырып жіберді.

Тілдің бір елге қастандық жасауы, қалмақ 
пен қырғыз арасындағы жауластық «Манас 
жырында» к�рініс тапқан. Соның бір �рнегі 
– К�зқаман қырғыз ханзадасы. К�зқаман 
туралы тұңғыш рет қазақтың қайраткер 
ғалымы Рахманқұл Бердібай ұлттық мүддеге 

сай анықтама берген. Ғалым былай деген: 
«Мәңгүрттік пен к�зқамандық – бір-бірінен 
айырмасы үлкен. Екі түрлі құбылыс... 
Мәңгүрттер – есінен айырылған міскіндер 
болса, К�зқамандар – елдігімізге саналы 
түрде қарсы шығатын қаскүнемдер». Бұл 
жолдар автордың «Байкалдан Балқанға дейін» 
еңбегінде жазылған. Сонымен, К�зқаман кім? 
Ол – «Манас жырындағы» кейіпкерлердің бірі. 
Онда «Бір қырғын соғыста Манастың әкесі 
– Жақыптың ағасы Үсен қалмақтар қолына 
түседі. Үсен барған жерінде қалмақ әйеліне 
үйленіп, алты бала сүйеді. Балаларының тілі 
қалмақша шығады, тұрмысы, салты – бәрі 
де басқаша болып тәрбиеленеді. Міне, осы 
жағдайды Қанғайдың билеушісі Есен хан 
пайдаланып, «к�зқамандар» атанып кеткен 
Үсен балаларын жансыз етіп жіберіп, қырғыз 
мемлекетін іштен ірітпек болады. Есен хан 
Манасты ашық шайқаста жеңе алмайтынын 
білген соң, қырғызды қырғызға қарсы қойып, 
арам тәсіл қолданады», – деп қорытынды 
жасаған. Осы арқылы ғалым «Іштен шыққан 
жау жаман» дегенді ескертеді. 

Екіншіден, лингвистикалық отарлау 
к�птеген тілдердің әлсіреуіне, кейде, тіпті 
жойылуына алып келді. Мысалы, Оңтүстік 
Америкада Уругвай секілді елдерде кейбір 
тайпаларды жаппай қырудың нәтижесінде 
сол халықтардың тілі де жойылып кетті. Ал 
Бразилия, Чили және Аргентина секілді 
елдерде тайпалардың жартылай қырылуына 
байланысты олардың тілі қатты әлсіреді. Кейбір 
ғалымдардың зерттеуінше, бодан халықтардың 
тілі адамдардың «Бір тілден екінші тілге ауысу» 
нәтижесінде әлсіреп, жойылып отырды. Яғни, 
жергілікті халық �з тілі мен мәдениетінен бас 
тартып, отарлаушының тілі мен мәдениетін 

қабылдау арқылы ана тілі р�лінің т�мендеуіне 
үлес қосты. Бұл процесті ғалымдар «тілдің 
�лімі», «лингвистикалық геноцид» немесе 
«лингвоцид» деп те атайды. Осы тұста ескертетін 
жайт, біздің пайымдауымызша, тілдің 
қолданылу аясына байланысты қарастырғанда 
кез келген елдің тілі 4 сатыға б�лінеді. Олар: 

1. Халықаралық тіл. Ағылшын тілі – 
дүниежүзіндегі ондаған елдердің саясат, 
экономика, �нер-мәдениет және техника 
саласында қолданыста жүрген жалғыз тіл. 

2. Мемлекеттік стандарт тіл – бір 
мемлекеттің саясат, экономика, �нер-мәдениет 
және техника саласында қолданылатын тілі. 

3. Ұлттық тіл. Бір ұлт �кілдері �здерінің 
ана тілінде толықтай с�йлей алады. Бірақ 
мемлекеттік маңызды саясат, экономика, 
�нер-мәдениет және техника салаларында 
қолданыста жоқ. 

4. Аймақтық және дастархан тілі. Бұл бір 
ұлт �кілдері �з ана тілінде толықтай с�йлей 
алмайды. 

Осы аталған т�рт сатылық тілдердің пайда 
болу себептері к�бінесе тілдердің отарлану 
тағдырымен тікелей байланысы бар. 

Үшіншіден, отарлау мен құл саудасы жаңа 
тілдердің пайда болуына жағдай жасады. Оңтүстік 
Америка, Кариб аралдары және Аустралиядағы 
еуропалық плантацияларда креол тілдері 
пайда болды. Бұл тілдер еуропалық жалдамалы 
жұмысшылар мен құлдардың, еуропалық 
саудагерлер мен жергілікті тайпалардың бір-
бірімен қарым-қатынас жасауы нәтижесінде 
пайда болған тілдер. 

Т�ртіншіден, тілдік отарлау саясаты 
жергілікті тілдердің арақатынасына да әсер 
етті. ХХ ғасырдың басында Бельгия мен 
Ұлыбритания бодан халықтардың �з ана тілінде 
білім алуын және оны т�менгі деңгейдегі 
әкімшілік басқаруда қолдануын қолдады. Бірақ 
жалпы отарлау саясатын іске асырғанда, елде 
қай тіл басым болса, соған басымдық берді. 
�йткені бұл саясат бодан халықты басқаруды 
жеңілдетті. Мәселен, Нигерияда – хауса, 
Шығыс Африкада суахили тілі отарлаушылар 
тарапынан қолдауға ие болды.

Бесіншіден, отарлау нәтижесінде 
қалыптасқан тілдік иерархия отарлаушы ел 
тілі мен жергілікті тілдердің бір-біріне ықпал 
етуіне жағдай жасады. Зерттеу к�рсеткендей, 
африкалық тілдер француз және ағылшын 
тілдерінен к�птеген с�здерді �з с�здік қорына 
қабылдаған. (сіресе технология, білім, спорт, 
ойын-сауық, әкімшілік басқару салаларында. 
Ал француз және ағылшын тілдері бодан 
халық тілдерінен аз ғана 
с�зді қабылдаған екен. 
Тілдің отарлану жағдайында 
боданшы тілінің с�здік қоры 
бодан болған елдің зиялы 
қаламгар, ғалымдарының 
белсенді болуының 
арқасында күшейе түседі. 
Қарапайым бодан халық 
зиялыларына еліктеп, �з тілін 
менсінбей, с�здік қорын 
азайтып, боданшы тілінің 
тілдік қазынасын байыта 
түседі. Нәтижесінде �здерін 
психологиялық бұғау арқылы 
қалайша �здерін кемсітуге 
үлес қосқандарын да білмей 
қалып, біртіндеп �зге елдің 
боданы болып қала береді. 
Сондықтан тілдер айқасы, 

сананың айқасы болып табылады. Қазіргі кезде 
Франция, Қытай және Ресей сияқты елдер 
�здерінің бірыңғай ұлттық тілін ағылшын 
тілінің ықпалында әлсіреп кетпеуіне алаңдап, 
кейде ашық, кейде жасырын жоспар жасап, 
сақтану амалдарын қарастырып келеді. 

Отарлаушы елдердің тағы бір әдісі – �з 
тілін мектептерде, университеттерде, шіркеуде 
кеңінен таратуға барынша жағдай жасау. 

Олардың шынайы мақсаты – жергілікті бодан 
халықты ағарту емес, �здерінің мүдделеріне 
жұмыс істейтін сауатты адамдарды дайындау, 
отарлауды солардың қолдауына сүйене отырып, 
жалғастыру. Олар �здері басқаратын мектеп пен 
жоғары оқу орындарда ұлттық санадан жұрдай 
кәсіптік маман даярлауды экономикалық пайда 
табу мақсатқа жұмсамайды. Мұндай жоба-
жоспарда санасыздандыру, ұлтсыздандыру 
арқылы жастарға дүниеуи құмарлықты, сән 
қууды, жылтыр дүниеге әуестігін арттыруға күш 
жұмсалады.

Тілдік империализм бұрынғы отарлар 
�з тәуелсіздігіне қол жеткізгеннен кейін де 
жалғасып жатты. Мәселен, ағылшын немесе 
француз тілін таратуды к�здейтін к�птеген 
ұйымдар мен дамыған мемлекеттердің 
бағдарламалары бар. Ондағы мақсат – ағылшын 
тілінің қоғамдық қолдану аясын кеңейтіп, әрбір 
азаматтың психологиясын �здеріне ыңғайлатып 
қалыптастыру. Сол арқылы �з мәдени 
құндылықтарын да отарлаушы азаматтардың 
бойына сіңіру. Сол себепті, ел тағдырын 
ойланатын елдердің саяси билігі ағылшын 
тіліне технология мен жалпы ғылыми салаларда 
кең қазынаға қол жеткізе алатын керекті құрал 
ретінде қарап, �здерінің мемлекеттік тілін 
таптатпауға тырысып келеді.

Қорыта айқанда: тілдік отарлау салдарынан 
Америкада, Аустралия мен Африкада, Сібірде 
к�птеген жергілікті тіл жойылып кетті. Ал 
кейбірі жойылып кету алдында тұр. Болжам 
бойынша, алдағы 20-30 жылда бірнеше жүз 
тіл жер бетінен жойылады. �йткені сол тілде 
с�йлейтін адам болмайды. Тілдің отарлануы – 
бір елдің ұлттық болмысын жойып жіберудің 
басты құралы іспеттес. Себебі тіл, әр ұлттық 
біркелкі психологиясын қалыптастыру 
арқылы оның бірлік пен ынтымақты болуын 
қамтамасыз етеді.
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АСЫЛ ӨНЕР

ТАНЫМ

Мысалы, Балуан Шолақ кMтерген 51 
пұт гір тасының салмағы 816 келі болса, 
Баянауылда Субек ұстаның құрметіне 
Қажымұқан кMтеріп әкеліп қойған 
тас бір тоннадан кем емес. Аға сұлтан 
Құнанбайдың ұлы Оспанның кMтерген 
тасы Абай ауданындағы Доғалаң 
тауының ішінде қасқайып тұр. Ол да 
алып тас. 

Грек-рим күресінен Кеңес 
одағының 7 дүркін чемпионы, Sлем 
және Азия чемпионы, халықаралық 
жарыстардың жеңімпазы, балуан 

Дәулет Тұрлыхановтың арғы 
атасы Қасен қажы орасан зор 
күш иесі болған. Ол кісі Mзінің 
қыстауына белгі ретінде кMтеріп 
әкеліп қойған тасын қазір 
тMрт-бес жігіт жабылып әрең 
кMтереді. 
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«Айқын» газеті 
Mзінің кMшпелі қазақтың басылымы 
екенін айқындағысы келгендей, 3 
жылдың ішінде 4 ғимаратқа қоныс 
аударып үлгереді. Соның соңғы 
ғимаратындағы терезелер Жолдасбек 
Дуанабай түгілі ту кMтеретін толағай 
тұлғалы 
ТMреғали 
Тәшеннің 
де бойы 
жетпейтін 
биікке 
орналасса 
керек. Бір күні сол терезенің 
желдеткіші ашық қалып, содан соққан 
суық жел Жолдасбектің Mң бойын 
аралап Mтеді. «Жолы болар жігіттің 
жеңгесі шығар алдынан» дегендей, 
желдеткішті жаба қоятын адамның 
реті келмей тұрғанда, бMлмеге 
ТMреғали кіріп келеді. Оны кMрген 

Жолдасбек «жылжымалы саты» 
кMргендей қуанып: 

– ТMке, сіз туғанда 
елекпенен су тасыған 
едім. Соның қайтарымы 
болсын, анау терезені 
жаба салшы, – деп 
Mтінеді. Адам баласының 

меселін қайтармайтын 
ТMкең тесіле қарап отырған 
жұрттан қысыла-қымтырыла 
орындыққа шығып, 
терезе тұтқасына әзер қол 
жеткізеді. Ұлт үшін 

іс бітіргендей болып, ТMкең 
орнына жайғасады. «Адам 
күні адаммен» деген рас сMз. 
Сәлден соң, тау қозғалғандай 
болып, ТMреғали 
Жолдасбекке келеді де: 

– Жүке, мына материалды 
принтерден шығарып берші, 

– деп кMмек сұрайды. 
Сонда Жолдасбек: 

– ТMке, сіз біздің 
бойымыз жетпеген 
жерге кMмектесіп 
едіңіз. Ал біз сіздің 
ойыңыз жетпеген 
жерге кMмек беруге 
әрқашанда әзірміз, – 
деген екен. 

і ту кMтеретін толағай жеткізеді. Ұлт үшін 

Бой мен Бой мен ой
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Созақтың тумасы Адолат 
Sлтешова кMкпар тартып, 
қыз қууға қатысып жүрген 
Қаратаудың мақтанышы. 
Адолаттың айтуынша, 
әкесі жүйрік ат баптап, 
бәйгеге қосатын мықты 
бапкер болыпты. Ал анасы 
атқа мініп кMкпар тартқан 
кMрінеді. Жас келіншектің 
атқа деген құмарлығы сол 
әке-шеше қанымен берілсе 
керек. Қазір Адолат та 
кMкпаршы. Ер-жігіттермен 
бірге додаға түсе береді. Бірақ 
біреудің тақымындағы кMкпарын 
тартып алмайды. Оған кMкпарды 

басқалар Mңгеріп береді. Адолаттың 
міндеті серкені алып қашып, 
ауылға жеткізу. 

БҮГІНГІ 
САТИРА

Бойымен де, ойымен де жұрт кMзіне бірден түсетін 
газет тілшісі ТMреғали Тәшен кMлемді мақаласын 
алып, нMмірдің материалдарын жоспарлап отырған 
бас редактордың бірінші орынбасары Sділбек 
Қабаның бMлмесіне кіреді. Мақаланың кMлемді 
екенін кMрген Sдекең: 

– Оу, ТMке, «мақаланы ықшамдап жазыңдар» деп 
қанша айтсақ та тыңдамайсыңдар. Мынаны қайда 
сыйдырамын? – дейді басы қатып.

– Енді қысқа-нұсқа ақпарат жазатын Жолдасбек 
Дуанабайдан үйрене алмай-ақ қойдық, – деп 
күрсінген ТMреғалидың кMңілін ауламақ болған 
Жолдасбек Sділбек Қабаға: 

– Sркім Mзінің бойына қарап жазуы керек қой, – 
депті.
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саты  деген екен. 

ЫқшамдауЫқшамдау

Балуандық өнер 
мен ерен күш көбінесе 
бір адамның үлесіне тиіп, қатар 
жүреді. Қазақ халқының арасында зор 
күшімен танылған адамдар өте көп болған. Олар 
туралы әңгіме халық арасында аңыз болып тарады. 
Сондықтан балуандық өнермен қоса, ерен күшке ие 
адамдар туралы деректерді қоса беруді жөн көрдік.

Жасыратыны жоқ, қазақ 
қыздарының қайсарлығына 
тамсанып, таңдай қақпау 
мүмкін емес. Мәселен, бұрын 
«Ат құлағында ойнаған» – деген 
теңеуді шабандоз жігіттерге 
ғана қаратып айтатын едік. 
Қазір бұл теңеу қаракMз 
аруларға да арналып айтыла 
бастады. &йткені, арғымақ 
жаратып, аламанда атой салып 
жүрген тұлымдыларымыз аз 
емес. Соның 

бірі Жайық 
жағасындағы 
шабандоз 
қыз – Sйгерім 
Ғұмарова. 
Sйгерім 
жастайынан ат 
мініп, бәйгеге 
шабады. Ол қазір 
«ХантMре» деген 
арғымағымен 
ел кMлемінде 
Mтіп жатқан 
додаларда топ 
жарып жүр.

«Мен қазақ қыздарына қайран 
қалам». Бұл – ақын Исрайыл 
Сапарбайдың қайсар қазақ 
қыздарына арнап жазған жыры.

Шабандоз қызШабандоз қыз

Жайықтың қыздары бәйгеге шапса, күнгейдің келіншектері 
көкпар тартады.

Көкпаршы келіншек Көкпаршы келіншек 

Тас көтерген алыптар
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