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ЖЕДЕЛ СҰХБАТ

АЙТАРЫМ БАР...
Жақында Елордада болдым. Ұлттық
қоғамдық сенім кеңесінің жиыны өтті. Қатыстым.
Сөз берді. Көп адам жиналғандықтан,
регламент сақталды. 3-4 минут сөйлеуге уақыт
берілді. Әрине, айтқым келгеннің барлығын
жеткізе алмадым. Сондықтан өз толғанысымды
әлеуметтік желіде жариялауды жөн көрдім. Бір
қажетке жарар деп үміттенемін.

жасырған леді» деген мақал бар. Сондықтан бізге бірінші
кезекте ащы да болса, шындық керек деп ойлаймын. «Біз
неге мұндай күйге түстік, қазіргі жеткен жеріміз осы ма?»
деген сұраққа кптен бері жауап іздеп жүрмін. Біз неге
осыған кндігеміз?
Біз «алдымен экономика, одан кейін саясат» деген
ұранмен мір сүріп келдік. Қазір бәрі керісінше. Алдымен
саясат, одан кейін экономика. Тағы да не алдыңғысы да, не
кейінгісі жұмыс істемейді. -йткені ең алдымен мәдениет
болуы керек. Ал қалғандары одан кейін бола жатады. Онсыз

МӘДЕНИЕТІМІЗДІҢ
ӨЛШЕМІ

Қазақ «Батпандап кіріп, мысқылдап шығады»
деп ауруды айтқан. Аурудың түрі көп. Масылдық
та ауыр дерт. Билік банктен несие алғандардың
қарызының бір бөлігін жабуды үкіметке тапсырды.
Несиесі кешірілгендер мәз боп жүр. Ал қарызын
бала-шағасының аузынан жырып, уақтылы төлеп
жүргендер ше? Олар мұндай алалауға, әрине,
наразы. Мәжілістегі «Ақжол» фракциясының
депутаты Дәния Еспаева жұртты мазалаған осы
мәселені қозғап, депутаттық сауал жолдады. Біз
депутаттан мәселенің мәнін сұрадық.

Коллаж: Ғ.ҚАЛИЕВА

ҚАРМАҚ ЕМЕС,
БАЛЫҚ СҰРАЙДЫ

Ең алдымен бір айтарым бар. Ұлттық кеңес – парламент,
сенат, мемлекеттік мекемеде ктерген жауыр тақырыптың
кшірмесі болмауы керек. Егер қалай да белгілі бір түйткіл
сз болса, оның шешімін табумен айналысуы тиіс. Бір
нақтылай кететін сауал: мұнда не туралы айтуға болады?
Мұны неге сұрап отырмын? Ұзақ уақыт бойы бізде былай
болды. Президентке арналған ақпарат алдымен әбден
сүзгіден ткізіледі. Бұл қаншалықты дұрыс? Бізде «ауруын

мәдениетсіз адамды үлкен саясатқа да, үлкен экономикаға
да араластыруға болмайды. Мәдениетсіз адам менеджер
ретінде белгілі бір жетістікке жетуі мүмкін. Бірақ бұл
уақытша жетістік. Шектеулі адам қолындағы шексіз биліктің
тарттырар зардабы ауыр. Біз бүгінде нені байқап жүрміз?
Шенеуніктер Димаш Құдайберген мен Ержан Максимнің
жетістігіне ортақтасып жүр.
(  3)

ОСЫ ҒОЙ ЕНДІ...

ШЫНТАҚ ІШКЕ ИІЛУШІ ЕДІ...
«Ауылдағының аузы сасық». Құлаққа ерсі болса
да, осы сөз мәтелге айналып барады. Өзіңді
өзекке теуіп, өзгені жарылқайтындар мұны қайдан
түсінсін? Басқа елді қайдам, бірақ бізде шетелдік
жұмысшыларға оң қабақ танытып, соларға жұмыс
беріп, ақша мен жағдай жасау – заңмен қорғалып
қана қоймай, бұлжымайтын әдетке айналуда.
Бұлай деуімізге не себеп?
Шымқалада «Шымкент крепеж» деген компания бар.
Зауытта сондай жағдай тіркелген. Бұл туралы кші-қон
қызметі комитеті трағасының орынбасары Сабыржан
Сейітжанов хабарлады. Оның айтуынша, «Шымкент
крепежде» жергілікті жұмысшылар жиналып, компания
басшылары оларға жұмыс істетуден бас тартқанын
жеткізген.
Наразылық шараға барғандардың дені – Түркістан
облысы мен Шымкент қаласының тұрғындары. Мәселенің
мәні мынада: жұмысшылардың айтуынша, жергілікті
кәсіпорында қытай, қырғыз, збек азаматтары заңсыз
кіріп, жұмыс істейді екен. С.Сейітжанов: «Мамандарымыз
дереу оқиға орнына барып, тексеру жүргізген болатын.
Айтқандары шын болып шықты», – дейді. Сонымен бірге

Бекболат ТІЛЕУХАН,
Мәжіліс депутаты:

ол ел аумағына заңсыз кірген шетел азаматтарының жауапқа
тартылғанын да ескертті.
Бұл жерде кінәлі кім? Заңсыз жұмыс берген мекеме
ме, жоқ, әлде елге заңсыз кірген шетелдіктер ме? Мұны
анықтау құзырлы орындардың жұмысы. Алайда з
азаматтарын босатып, жатжұрттықтарға жұмыс берген
зауыт басшыларының жазасыз қалуы мүмкін емес. Қазақ
«Шынтақ ішке иіледі» деуші еді, бұлардың қолы неге
қисық?
  Ө 

(«Ашық алаң» бағдарламасынан)
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«Мәселе жүйеде (білім жүйесі –
ред). Жүйе – қаскөй жүйе. Мұндай
жаман жүйе жоқ. Талай проблема
бар. Жұмыссыздықты айтып
жатырмыз. Жемқорлықты
айтамыз. Масылдық
дейміз. Елімжандықтың
жоқтығы дейміз. Осының
бәрі де проблема шығар.
Бірақ осы білім жүйесінен
маңызды проблема –
біздің ұрпақ үшін жоқ»

Jas qazaq: Дәния ханым, депутаттық сауалыңызда ел
күтпеген дүние айттыңыз. Кейбіреулер қарызын кешірген
банктерге алғыс айтып жатса, сіз мұндай бастаманың
кемшін тұсын ескерттіңіз.
.: Бұл жерде борышкер азаматтардың несие
берушілердің талаптарын қанағаттандыра алмауы –
әлеуметтің негізгі факторы болып, қоғамда үлкен шиеленіс
тудырып отыр. Сондықтан осы сауалды ктердім. Мемлекет
басшысының үкімет пен ұлттық банкке халықтың
әлеуметтік әлсіз топтарының кепілсіз несиелерін кешіруді
тапсыруы, негізі, бекер емес.
Қазіргі уақытта 507 мың азаматтың, яғни жалпы 630
мың несие ісі рақымшылық бойынша кешіріліп, оны
теуге 106 миллиард теңге блінді. Аз ақша емес. <рине,
мемлекет қиын жағдайға тап болған азаматтарға қажетті
кмек крсетуге міндетті. Алайда бұл жерде таяқтың екінші
ұшы тағы бар. Барлық қиындықтарға қарамастан, алынған
қарызды уақытында тлеп, кейде здеріне қажетті затты
сатып ала алмай, бірақ з міндеттемелерін адал орындаған
азаматтар үшін әділдік болмады.
Jas qazaq: Сіздіңше, қоғамда қордаланған осы түйін
қалай шешілуі керек еді?
.: Бұл әрекеттен кейін, болашақта тлем
жасамайтындардың саны қайтадан артып кетпеуіне
кепілдік жоқ. -йткені әлеуметтік шиеленісті тмендету
үшін қайтадан бұл әрекетті қайталау қажет болады.
Нарықтық экономикасы дамыған әлем елдерінің
ешқайсысында мұндай ауқымды қарызды кешіру шарасы
ешқашан болмаған. Ал қарызын тлей алмайтындарға
қатысты мәселе банк саласында банкроттық туралы
арнайы заң аясында шешіледі. Белгілі бір уақытта
несиесін тлей алмаған, банкротқа ұшыраған жеке
тұлғаларға арнайы шектеу қояды. Бірақ олардың үйсіз
адамға айналмауын, шаңырағын сақтап қалуына басқа
да әлеуметтік мүмкіндіктерінен айырылмауына кепілдік
береді.
Германияда мұндай банкроттық туралы заң 1994 жылдан
бастап қолданылып келеді. Оның кейбір ережелері жеке
тұлғалардың банкроттығына арналған. Ал Америка Құрама
Штаттарында жыл сайын шамамен 1-2 миллион адам
банкрот боп танылады. Оның 96% -ы американдықтардың
банк алдындағы қарызын тей алмауымен байланысты. Бұл
елде азаматтардың банкротқа ұшырауына арналған арнайы
заң бар. Жеке тұлғаларға арналған банкроттық мәселе крші
Ресейдің заңнамасында да реттелген.

БИРЖАМЕТР
МҰНАЙ (brent)

Қайнар ОЛЖАЙ,
публицист:

«Жұмыста бір ініміз: «Аға,
әлеуметтік желіге шығатын
жазбаларыңыз бен сайтта тұратын
мақалаларыңыздың ерекшелігі
неде?» деп сұрады.
«Бала, әлеуметтік
желіге шығатын жазба
тойда айтылатын ән
де, сайтта тұратын
мақала сахнада
шырқалатын ән ғой»
дедік»
(Facebook парақшасынан)
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МӘСЕЛЕ
Халық артисі Асанәлі Әшімов
бір сөзінде: «Отызыңда орда
бұзбасаң, қырқыңда қамал
алмайсың» дейді ғой. Осы күнгі
жетістік пен жемістің бәрі менің
сол 30 бен 40-тың арасында істеген
жұмыстарымның нәтижесі» депті.
Шынында да, адамдардың басым
бөлігі осы жаста шыңға шығуға,
табысқа жетуге ұмтылады. Асанәлі
ағамыз да сөйтті. Ең сүйікті актер
атанды. Актер ағамыз бүгінде иісі
қазақ жігітіне өнеге, үлгі. Әттеген-ай,
осындай қадірлі қарияларымыздың
қатарына қосылу, ізін
жалғастыру, ұлттың
мақтанышы болу кейбір
азаматтарымызға
бұйырмай тұр. Есесіне,
қорқаулар көбейді.
Қыз-келіншектерді, тіпті
ұлдарды да зорлайтын
сұмдар солардың
арасынан шығуда.
Осы аптада Сенат депутаты
Мұрат Бақтиярұлы балалар мен
әйелдерге зорлық-зомбылық
крсеткендерді лім жазасына
кесуді ұсынды. Осыған
байланысты сенаторға телефон
шалғанымызда, бізге: «йелге
зорлық-зомбылық крсету,
әсіресе жас балаларды зорлау,
болмаса оларды ұрлау, адам
ұрлау мәселелері – аса ауыр
қылмыс. Біздегі қылмыстық кодекс
бойынша, кінішке қарай, бұларға
берілетін
жаза әлі
де
-
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болса жеңілдеу. Былтыр, алдыңғы
жылдары бір топ сенатор осы мәселені
ктергенбіз. Ауыр қылмыс қатарындағы
қылмыстарға лім жазасын беруді
ұсынғанбыз. Бірақ, кінішке қарай,
қолдау таппады. Сондықтан да менің
парламент мүшесі ретінде айтарым,
балаға жасалатын ауыр қылмыстарға,
әйел, қыз балаларға жасалатын ауыр
қылмыстарға біз лім жазасын беруіміз
керек», – деді.
Айтары жоқ, те орынды
ұсыныс. Халықтың кптен күткені
де қылмысқа сай жаза. йтпесе ел
ішінде ер емес, ездер кбейіп барады.
Бүгін мына жерден, ертең ана жерден
суық хабар сумаңдап, ел-жұрттың

комитеті күні кеше таратқан мәліметте
мәжбүрлі түрде химиялық кастрация
шарасы сот-психатриялық сараптама
нәтижесіне қарай сот шешімімен
тағайындалатыны айтылған. Қылмыстық
кодекске сәйкес, мұндай жаза жасы 18ден асқан адамдарға қолданылады. 2018
жылдың 1 қаңтарынан бері қылмыстық
атқару жүйесіне соттан осы мәндегі
үкім алған 11 адам түскен. Олардың бәрі
дәрігерлік-консультативтік комиссияның
қарауынан ткен. Қазіргі таңда
Павлодар және Ақмола облысындағы
мекемелерде екі адамға осындай жаза
қолданылмақшы».
Қалай десек те қатыгездікке қарсы
тұратын шаралар күшейтіліп жатқандай.

БҮГІНГІНІҢ БАТЫРЫН
ІЗДЕЙМІЗ...
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жағасын ұстатуда. Ар-ұяттан
безгендердің қылмысы ауыр
жазаға әбден лайықты.
Қыз-келіншектер мен
Артур ПЛАТОНОВ,
балалардың ар-ожданын
Мәжіліс депутаты:
таптағандардың қатарын
«Балалардың көпқабатты үйдің терезесінен құлау
азайту, згелерге сабақ
оқиғалары жиілеп барады. 2018 жылы – 59, ал 2019
болу үшін осыған дейін
жылы 75 бала құлаған. Негізгі себеп – ата-аналар
ақтаулық бір азаматқа
тарапынан тиісті бақылаудың болмауы. Жол-көлік
арнаулы ине егуге шешім
оқиғасы жағдайында да балалар мерт
қабылданған. Ал жарты
болды. Жалпы, жоғарыда айтқандарды
жылда салынатын бір
ескере отырып, балалардың
реттік инеңіздің құны
мерт болуы мен олардың
100 мың теңгенің үстінде
денсаулығына зиян келтіру
крінеді. Шынын айтсақ,
фактілері азаймай тұр. Бұл өз
бұл қып-қызыл шығын. Ал
кезегінде ата-аналар мен
шын мәнінде елімізде қанша
өкілетті меморгандардың
адамға химиялық кастрация
жауапсыздығын
жасалған? Қылмыстық атқару жүйесі
байқатады».

Мәселен, қылмыстық кодекске згерістер
енгізу де қарастырылуда. Бұдан былай
әйел зорлағандардың ісі ауыр қылмысқа
жатады. Күнә арқалағандар 3 жылдан
7 жыл емес, одан да ұзақ жылға бас
бостандығынан айырылады.
Ал кәмелетке толмағандарға
қатысты жыныстық зорлық әрекеті
жасалса, 20 жылдан бастап мір бойына
бас бостандығынан айыру жазасы
қарастырылмақ. Бұл шешім баршаның
кңілінен шыққанымен, жүйкесі сыр
бергендердің жанына бата қояр ма екен?
Қорыта айтқанда, әйелдер мен балалардың
міріне тнетін қауіпке қарсы нақты шара
қолға алынуда. Ендігі жерде қорқаулардың
орнын қаһармандар бассын делік.
   

Анық-қанық

Марат ҚОЖАЕВ,
ішкі істер министрінің
бірінші орынбасары:

Руслан ДӘЛЕНОВ, ұлттық
экономика министрі:

АН

«Нақтылап айтсақ,
дәл осы салаларда
мұндай жобалар жоқ.
Жобаны жасау үшін
Үкімет жанынан
инвестицияларды
тарту бойынша
үйлестіру кеңесі
құрылды.
Олардың
міндеті –
жалпы ішкі өнімді
30%-ға жеткізу. Бұл
5% және одан жоғары
экономикалық өсімді
қамтамасыз етеді».

Сөз
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«Энергетика, сумен
қамтамасыз ету, көлік
тасымалдау бойынша
арнайы жобалар ма?
Бізге бұл жобаның қашан
болатынын күту қажет емес.
Қаржы бар, сіздер нені күтіп
отырсыздар? Жобаларды
үйлестіру сіздердің негізгі
қызметтеріңіз емес пе! Бұл
бағыттардың бәрі маңызды. Бұл
үшін басқа министрліктермен
бірге жобалар іздесеңіздер.
Сондықтан күтудің қажеті
жоқ. Ақша бар, сондықтан
қаражатты пайдалану керек».

«Қазір ішкі істер
органдарының есебінде
«педофил» санаты бойынша
1350 адам, ал «зорлаушы»

-Же

бе

Марат
ат
АХМЕТЖАНОВ,
ЖАНОВ,
Бас прокурордың
орынбасары:

«Мал ұрлығы кәсіпке
айналған. Шығарып беретін
біреу бар, соятын біреу бар,
тасымалдайтын біреу бар, базарда
сататын біреу бар, жалған анықтама алып
беретін тағы біреу бар. Сондықтан, оны
ауыр қылмысқа жатқызып отырмыз.
Мал ұрлығы бойынша ұйымдасқан
қылмыстық топтар пайда
болып отыр».

Бұл қалай?

E-mail: jasqazaq2019@mail.ru
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АҚ ҚАҒАЗҒА
АБАЙ БОЛАЙЫҚ!
Қазір балаларға қатысты келеңсіз жағдайлар
кбейді. сіресе жасспірімдер арасында. Оған ата-ана
немесе мұғалім кінәлі деп бір жақты айтуға болмайды.
Бұған қоғам, тіпті бәріміз кінәліміз. Еліміз Тәуелсіздік
алған жылдары кбіміздің бала қарауға мүмкіндігіміз
болмады. Сол балалар қазір ата-ана атанды.
Бала мірге ақ қағаз сияқты боп келеді. Оның
қандай адам болып шығуы ақ қағазға қандай таңбалар
түсетіндігіне байланысты. Балаға тәрбие үш жақтан
беріледі. Алғашқысы – отбасы, екіншісі – мектеп,
үшіншісі – қоршаған орта. Кп ата-ана балалары
бұзақылық жасаса, теріс әрекетке барса, оны түзетудің
тетіктерін іздемей, керісінше оған ұстаздарды
кінәлайды. Қазір кп жастар мұғалім мамандығына
жүрдім-бардым қарайды. Меніңше, нағыз ұстаз болу
үшін балаға білім беру аз, әр баланың тілін де таба білуі
қажет. Баланың мінезін зерттеп, оның кңілін таба
білетін психолог та болуы тиіс.
/кінішке қарай, қазіргі мұғалім мамандығын
таңдаған жастардың ойы – қалай да диплом алып
шығу. Ал оқушылар телефонның шырмауынан шыға
алмай қалды. Тіпті кріп жүрген мультфильмдерінің
зі – атыс-шабыс, айғай-шу. Оны ата-анасы да,
ұстазы да біледі. Ал ата-анасына телефон ұстауға
тыйым салу керек десеңіз, «ойбай, телефон
баламыздың амандығын біліп отыру үшін қажет»
– деп шырылдайды. Шын мәнінде бұрын балалар
телефонсыз да білім алды емес пе?! Олар ата-анасын
да, ұстазын да тыңдайтын. Қазір ондай балалар
жоқтың қасы. Ұл-қыздардың теледидардан кретін
бағдарламалары да дұрыс болмай тұр. Кксандық
– мәні жоқ, мағынасы жоқ дүниеге толы. Қай кезде
қоссаңыз да, әдепсіз нәрселерді крсетіп жатады. Ата
салу, лтіре салу, пышақ салу. Осыны кп крсетеміз.
Мұндайды крген бала бәрін қалыпты жағдай деп
есептейді. Соған бойы үйренеді.
Баланы есін білер-білмес, тілі шығар-шықпас
телефонға телміртіп қоятын болдық. Ал ата-анаға
баласының үндемей отырғаны керек. Қазір шынымен
де ата-аналардың баламен сйлесуі, ой блісуі, бірге
жүруі, бірге демалысқа баруы азайды. Сондықтан
олардың дұрыс дамуында да кемшілік бар.
Менің ойымша, мұғалім әр баланың жағдайымен
танысуды з міндетіне айналдыруы керек. Бірінші
сыныптан бастап жетекші болады. у баста әр
баланың жағдайын біліп алса, соған қарай атаанасымен сйлесіп тұру – те қажет нәрсе. Одан
біздің ұтарымыз кп. сіресе қылмыс деген
нәрседен аулақ болған жн. Ұл-қыздарды осыдан
сақтандыру керек-ақ.
Жапон, корей елінде балаларға қойылатын басты
талап – бір-бірін сыйлау, құрметтеу, жақсы кру.
Содан да болар, ізгілікке, адамгершілікке баулитын
арнайы пән жүргізіледі. Бізде осыған ұқсас «/зінзі тану» деген пән бар. Осыған барынша назар
аударған жн. Ең алдымен баланың тәрбиесіне атаана жауапты, одан кейін білім ошағындағы мұғалім
жауапты. Екі жақ бір-бірімен
тығыз қарым-қатынас
орнатып, бала тәрбиесіне
жіті кңіл блінген кезде
ғана саналы ұрпақты сіре
аламыз. Ал ұстаз зі білімді,
тәрбиелі болып, шәкірттеріне
үлгі бола білуі тиіс.
  
,

 

Қызықстан
қызықтары

Нұрлан НЫҒМАТУЛИН,
Мәжіліс төрағасы:

`
SAGAT

санаты бойынша 2831 адам
тұр. Кәмелетке толмағандарға
қарсы жыныстық сипаттағы
зорлық-зомбылық жасағаны
үшін сотталған 1575 адам түзету
мекемелерінде жазасын теп
жатыр»

АСЫЛ ТҰҚЫМ
ЕМЕС ЕКЕН...

Шымкенттік бір азамат
ккәсіпкерлерді алдаймын деп,
а
ақыры абақтыға қамалды. Ол «асыл
тұқымды» деп сатқан ала сиыр
кәдімгі ірі қара боп шықты.

Бюджет – 2019
(Игерілмеген қаржы)

74 млрд теңге

Ішкі істер министрлігі – 11 МЛРД
Қорғаныс министрлігі – 10,3 млрд
Экология, геология және табиғи
ресурстар министрлігі – 10 МЛРД
Мәдениет және спорт министрлігі –

6,7 МЛРД ТЕҢГЕ

Дереккөзі: Қаржы министрлігі

С.Терехин есімді азамат алдымен сүйегі асыл
тұқымды малы барын айтып, бұл туралы жарнаманы
әлеуметтік желіге таратқан. Айғайлап тұрған ақпаратқа
қызығушылар дем де табылыпты.
Осы саланы қолға алған кәсіпкерлер Терехиннің
текті малына жаппай тапсырыс береді. Бағасына
қызыққандар малдың асыл тұқымды екенін тексермейақ, жарылқаушы жігітке қомақты қаржыны ұстата
салған. Осы тәсілмен ол 68 миллион 450 мың теңгені
қалтасына басыпты. Асыл тұқымды емес, кәдімгі сиырды
алғандар алаяқты сотқа берген. Шымкент қаласындағы
Абай аудандық соты хабарлағандай, күні кеше
С.Терехинге қатысты сот үкімі шығып, ол 6,5 жылға бас
бостандығынан айырылды.
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Ал біз
не туралы айтсақ та, қайда к#з салсақ
та, барлығы мәдениетке келіп тіреледі.
Мысалы, қаржы мәдениеті, саяси
мәдениет, ұлттық мәдениет, пікірталас
мәдениеті, бұқаралық мәдениет,
тұрмыстағы мәдениет, дене тәрбиесі
мәдениеті, спорт мәдениеті тағысын
тағылар. Яғни, мәдениет адам #мірінің
барлық саласын қамтиды. <кінішке
қарай, біз Маркстің ізімен жүрдік. Ол
экономика – базис, қалғандары үстіндегі
құрылым деп есептеді.
Ал адамзаттың мыңжылдық тәжірибесі
мен барлық әлем діндері керісінше,
мәдениетті – негіз, ал қалған экономика
мен саясатты құрылым деп есептеді.
Мәдениет деп сол қолға шанышқы, оң
қолға пышақты дұрыс ұстап, тамақтануды
айтпаймын. Менің айтқым келгені басқа
нәрсе.
Мен адамдардың бойынан міндетті
түрде ұстануды талап ететін адамгершілік
туралы айтып отырмын. Жемқорлықпен
күресу деген не? Шын мәнінде, бұл
надандықпен, мәдениетсіздікпен күрес.
Тағылымды кітап оқып, отбасында
дұрыс тәрбие алған адам тендерде
к#збояушылыққа бармайды. Ондай адам
бұрмалаудан, қоқан-лоққы жасаудан,
пара тықпалаудан тартынады. Ондай

керек. Министрлік науқаншылдықтан
арылуы тиіс. Министрліктің мәдениет
саясаты ж#ніндегі кеңесі болуы тиіс.
Оның құрамында шығармашылық
интеллигенцияның #кілдері болған
ж#н. Оның тек кеңес беру мәртебесі
болып қана қоймай, қадағалау қызметін
жүзеге асыратындай #кілеттігі болғаны
абзал. Мәдениет министрлігі #гей

‘

осындай
мәдени
орталыққа
айналатын
қанша жер бар?
Бір ғана Батыс
Қазақстанның
#зінде 300ден асады.
Ал оңтүстік

`
QOGAM
E-mail: jasqazaq2019@mail.ru

Бұрын әр ауылдың өзі клубы, кітапханасы
болатын. Шалғай ауылдың тұрғыны
іріктеуден өтіп, үлкен сахнаға жолдама
алатын. Ал қазір мұндай атымен жоқ. Әр
ауылда, әр ауданда Димаш Құдайберген
мен Ержан Максимдері бар. Қазақ өте
талантты халық. Тек өнерлі өренге жағдай
жасалмайды. Жасөспірімдер арасында
суицидтің көбеюі, өңірлердегі жағдай
қоғамдағы наразылық осыдан туып отыр.

баланың күйін кешпей, дұрыстап
қаржыландырылуы тиіс. Мәдениет
министрлігі мемлекетті басқару мен
сындарлы саясат жүргізудің басты
құралдарының бірі болуы керек. Билік
құрылымындағы лауазымды қызметке
тұрғысы келетін үміткер #з халқының
мәдениеті бойынша емтихан тапсыруы
тиіс. Сондай-ақ әлем мәдениетінен
хабардар болғаны ж#н.

#ңірде ше? Сарайшықтың #зі бір т#бе.
Мен Ұлытау туралы айтпай-ақ қояйын.
<зіміздің тарихымызға қызығушылық
білдіру үшін ең алдымен #ткенімізді біліп,
ол туралы әдемілеп айтуымыз керек! Тағы
бір маңызды мәселе бар.
<нерлі жастар елімізден кетіп жатыр.
<йткені мұнда жағдай жоқ. Олар кез
келген «голливудта» жұмыс істеуге дайын.
Тек оларға мүмкіндік берсе болғаны.

МӘДЕНИЕТІМІЗДІҢ
ӨЛШЕМІ
адам қоқыспен, былапыт с#збен, лас
идеямен айналасын былғамайды.
Мәдениетті адам – арлы адам. Ал арсыз
адам мәдениеттен жұрдай адам деген
с#з. Бұл жерде жетіспейтін басқа нәрсе
бар. Жаратушының аңдарға емес, адамға
берген сыйы. Оянған ар-ождан – адам
күш-қуатының сарқылмас к#зі. Менің
айтпағым – ар ж#нінде. Міне, сол
нарықтық экономика дені дұрыс базисте
жақсы жұмыс істей алады. Ал ар-ождан
жоқ жердегі базис есігі ашық тордағы
жыртқыш сықылды. Егер адам #мірі
мен тұтас мемлекеттің іргесі ар-ождан
екенін түсінбесек, бізді қасірет зардабы
күтіп тұр. Ар-ожданды тек мәдениет
қана оята алады. Ағартушылық. Білім.
Бұл жерде мәселеге бір жақты қарауға
болмайды. Білім #здігінен к#п нәрсені
шеше алмайды. Ол әрдайым мәдениетпен
етене болуы тиіс. Тіпті мәдениетсіз
білімнің #зі қауіпті. Айналаға қараңызшы.
Қазір білімді, оқыған жылпостар к#п.
Мен оларды «әліппе ұстаған жабайылар»
деп атаймын. Қазіргі табысты адамның
келбеті қандай? Ақылды, бай, білімді.
Бірақ адамгершілігі кемшін. Яғни дәулетті
плебей.
Ғалам қазір мәдениетке мұқтаж. Қазір
дүниеде алапат мәдениет дағдарысы жүріп
жатыр. Біздің елдегі жағдай да мәз емес.
Қоғамда рухани к#шбасшылар, мәдениет
алыптары қалмады. Екі жағалауды
жалғайтын к#пір де жоқ. Мәдениет
мәселесі саясат және ұлттық қауіпсіздікпен
бірге астасып жатыр. Бүгінгі әлемде табиғат

‘

Бізде әлі күнге дейін әдебиеттен
бірде-бір Нобель лауреаты жоқ.
Gлемдік деңгейде бірде-бір ойшыл
жоқ. Мәдениеттегі жетістігіміз аракідік.
Тіпті кездейсоқ та. Мүмкін олар бар да
шығар. Бірақ оларды әлем танымайды.
Біз таланттарды шығара беруіміз керек.
Олардың жеңіске жетуі маңызды емес.
Маңыздысы – мәдениетті адам етіп
қалыптастыру. Ол үшін жағдай жасау
керек. Димаш пен Тимур Бекмәмбетовтің
жетістігін кездейсоқ деп санауға
болмайды, әрине. Оларды #з елінде
мойындамады. Сол себепті бұлар #з
#нерін шетелдерде дәлелдеуге мәжбүр.
Тек содан кейін ғана жауапты тұлғалар
қимылдап, мұны #зінің жоспарланған

Бүгінгі мектеп түлегі цифрлық әлемге, жаһандық
ғаламторға шырмалуда. Оның өз ойын жинақтауға
шамасы жоқ. Ол тек қас-қағым сәтті ғана ойлайды.
Ол ұғынықты тілмен түсіндіре алмайды. Өйткені ол
виртуалды әлемде өмір сүреді. Ұялы телефонынсыз
екі сағатта тұра алмайды. Телефонын жоғалту – ол
үшін нағыз қасірет. Ғаламтор таптырмас көмекшіге
айналады деп есептеді осыдан біраз бұрын. Бірақ
қазіргі жағдайда ғаламтор нағыз жауға айналды.

байлығы, әскер, қару-жарақ емес, елдің
болашағын ғылым мен #нер айқындайды.
Сондықтан біздің саясаткерлер #зінің
халқын қандай сипатта к#ргісі келеді? –
деген сауалға бас қатыруы тиіс. Мұндай
жағдайда мәдениет пен адамгершілік, білім
мәселесін ойлау қажет пе? Меніңше, ойлау
керек. «Елу жылда ел жаңа» дейді. Оның
үстіне қазіргі ахуалда бұлардың маңызы
айрықша. Ал небәрі 30 жылда тұтас бір
ұлттың адамгершілік коды #згеріп кетті.
<йткені басымдық дұрыс қойылмады.
Себебі мәдениетті екінші орынға қойдық.
Ал 30 жыл дегеніміз не? Бұл мектепті үш
толқынның бітіріп шығуы деген с#з. Сапа
барған сайын нашарлап барады. Бүгінгі
мектеп түлегі цифрлық әлемге, жаһандық
ғаламторға шырмалуда. Оның #з ойын
жинақтауға шамасы жоқ. Ол тек қас-қағым
сәтті ғана ойлайды. Ол ұғынықты тілмен
түсіндіре алмайды. <йткені ол виртуалды
әлемде #мір сүреді. Ұялы телефонынсыз
екі сағатта тұра алмайды. Телефонын
жоғалту – ол үшін нағыз қасірет. Ғаламтор
таптырмас к#мекшіге айналады деп
есептеді осыдан біраз бұрын. Бірақ қазіргі
жағдайда ғаламтор нағыз жауға айналды.
Біз бұл жерде мынадай парадоксты
байқаймыз. Технология прогресімен оны
игеру арасындағы айырмашылық жер мен
к#ктей. Мәдениетті, білімді адам елепекшеп, #зіне қажеттісін таңдап алады. Ал
қазіргі жастар, әсіресе оқушылар – бар
салмағымен басып жатқан ақпарат ағыны
алдында әлсіз.
Менің ұсынысым: мұндай жағдайда
ақылды билеуші әскерді күшейтпейді.
Gскер мен полиция ең соңғы қадам
болуы керек. Ақылды билеуші мәдениет
пен білімге ден қояды. Сондықтан
бізге дәл бүгін мәдениетке деген
к#зқарасты түбегейлі #згерту қажет.
Мәдениет министрлігі #зге уәзірліктер
арасында ең маңыздысы болуы тиіс.
Оны спорттан ажырату керек. Оның
әдісі мен қызметін түбегейлі #згерту

табысындай етіп к#рсетеді. Бұлай
болмауы тиіс. Таланттыларды жетілдіру
әдеттегі шаруаға айналуы қажет.
Мәдениет министрлігі мәдени
саясат бойынша кеңес болуы керек.
Ол консультативтік орган болып қана
қоймай, қадағалау функциясында жүзеге
асыруы тиіс. Қазір елімізде тек екі
орталық бар. Нұр-Сұлтан мен Алматы.
Ал басқалары қайда қалды сонда? Бұрын
әр ауылдың #зі клубы, кітапханасы
болатын. Шалғай ауылдың тұрғыны
іріктеуден #тіп, үлкен сахнаға жолдама
алатын. Ал қазір мұндай атымен жоқ. Gр
ауылда, әр ауданда Димаш Құдайберген
мен Ержан Максимдері бар. Қазақ #те
талантты халық. Тек #нерлі #ренге жағдай
жасалмайды. Жас#спірімдер арасында
суицидтің к#беюі, #ңірлердегі оқиғалар,
қоғамдағы наразылық осыдан туып отыр.
Халықаралық тәжірибеге сүйенсек.
Мысалы, мәдениетке қатысты мәселе
Біріккен Араб Gмірліктерінде қалай
шешілуде? Ондағылар бір кездері
мұнайдың таусылатынын алдын ала біліп
отыр. «Gрі қарай қалай #мір сүреміз?»
деген сауал т#ңірегінде ойлануда. Оның
бірден-бір шешімі – туризмді дамыту.
Дубай сауда туризмін дамытса, Gбу Даби
Луврдың филиалын ашты. Бұл жерде
мәдени туризмге назар аударып отыр.
Енді тек араб елдері мен Таяу Шығыс қана
емес, кез келген адам құмдағы елге барып
әлемдік #нермен таныса алады. Ол үшін
Парижге сабылудың қажеті жоқ. Тағы
бір мысал айта кетейін, Испаниядағы
Соломон Гуггенхайм мұражайы. Неге
ол жерде мұражай ашылды? Себебі
неде? Қазір Бильбао – әлемдік туризм
индустриясындағы маңызды орталық.
Жаңа Зеландия. Gлемге әйгілі «Жүзік
әміршісі» фильмінің түсірілімі #ткен жер.
Қазір ашық аспан астындағы мұражайға
айналды. Оны к#руге келушілердің
есебінен туризм экономикаға
айтарлықтай үлес қосуда. Ал біздің елде

Ал қазіргі зиялы қауым деп жүргеніміз
беделінен айырылып бітті. Неге алып
туындылар жоқ? Рухани серпіліс
неліктен байқалмайды? Халықты кітапқа
қайтаруымыз керек. Адамдар кітап оқып,
мәдени ортаны қайта қалпына келтіре
алады.
Ал қазір мәдениетті айқындайтын не?
<мірдің тыныс-келбетін қайдан к#реміз?
Интернет пен телевизия т#ңірегінде бірер
с#з. Бірақ ол жерде ұлы дәстүрдің де,
#нердің де жұрнағы жоқ. Gсіресе біздің
телевизияда. Таңертеңнен түннің бір
уағына дейін той бизнесті к#рсетуден
жалықпайтын телеарналар ашылды.
Басты республикалық телеарналарда
т#белес, атыс-шабыс, жылаулық
сериалдан басқа түк те жоқ. Оның сипаты
қоғамға жат. Бүгінгі оқырман, тыңдарман,
к#рерменнің сапалық талғамы қандай?
<кінішке қарай, бүгінде елімізде талғамы
мен эстетикалық к#зқарасы ұялы
телефонмен айқындалатын жастар #ріп
жүр. Гаджетпен #мір сүретін тұтас ұрпақ
қалыптасты.
Қазіргі әлеуметтік желі дегеніміз
не? Бұл сүзгіден #тпеген ақпарат.
Кезексіз микрофон. Біреу айғайлап
жіберсе, қалғандары іліп алып кетеді.
Кейбірі оны шынайы қабылдап жатады.
Осылайша, тар шеңберді айналып
жүр. Білімсіз қауыммен талғамы т#мен
к#рермен (тыңдарман, оқырман) кез
келген жалған ақпаратты талғамай
жұта береді. Ортаңқол, таяз үстіртін
дүниетаным саяси сахнаға жайғасты.
Сарабдал саясаткерлердің орнына
таяздар мен үндеместер келді. Айта
кеткен ж#н, шама келсе, мәдениетті
бойға сіңіру керек. Мәдениет саясаты
тұжырымдамасын дайындап, оның
жүзеге асыруға шыңдап кіріскеніміз ж#н.
Мәдениетке жан-жақты к#ңіл б#лгеніміз
ж#н. Шынайы сараптамадан бастауымыз
керек.Алдымен БАҚ-ты, телеарналарды
сараптан #ткізуіміз қажет. Олардың беріп
жатқан айқай-шу жаңалықтарының
таралуын шектеу керек. Осыдан екі жыл
бұрын «Мәдениет арнасы жабылды.
Неге? Ештеме к#рсетпеді ме, әлде
ешкім к#рмеді ме? Тағы да айтарым –
оқырманды кітапқа қайтаруымыз керек.
Бразилия ай сайын жұмысшылардың
кітап оқып, театрға баруы үшін 25 доллар
к#лемінде стипендия б#леді. Одан
б#лек, Бразилияның 4 ірі түрмесінде
жазасын #теушілер кітап оқыса, жазасы
қысқаратын заң жұмыс істейді. Ежелгі
Афиныда театр қойылымдарын к#руге
құлдардан басқа қала тұрғындарының
барлығы келетін. Сондықтан мәдениетті
үкімет пен партиялардың шешімі
қалыптастырады деп ойламау керек.
Мәдениеттің дамуына тек жағдай жасау
керек. Бұл жердегі басты капитал –
адам. Джобс
#лер алдында
«Сократпен әңгімедүкен құру үшін бар
байлығымды беруге
әзірмін», – депті.
Бұл с#зді бекер
айтпаған шығар...
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2014 жылдан бастап
«Ақ жол» партиясының
депутаттары жеке
тұлғалардың банкротқа
ұшырау мәселесін
заңнамалық жолмен
шешу туралы бірнеше
рет ұсыныстар жасады.
Ол кезде «Банкроттықты
оңалту туралы» заңға
түзету енгізу туралы
#тінішімізді үкімет кері
қайтарған болатын. 2015

ҚАРМАҚ ЕМЕС,
БАЛЫҚ СҰРАЙДЫ

жылы депутаттық бастамаға сәйкес «Ақ жол» фракциясының
депутаттары «жеке тұлғалардың банкроттық туралы заңының»
жобасын әзірлеген. Алайда бұл жобаны да үкімет жанындағы
ведомствоаралық комиссия қолдаған жоқ.
Бізге сол кезде осыған ұқсас заң жобасын «Қаржы
министрлігі Дүниежүзілік банкпен бірлесе отырып дайындауда,
оны 2017 жылы қабылдау жоспарда» деп сендірген еді. 2019
жыл аяқталуға жақын. Сол заң қайда?
Jas qazaq: Яғни заңның орындалмағаны ғой. Енді қарыз
алып үйренгендер «Маған қармақ бер» емес, «Аузыма балық
сал» демей ме?
.: Үкімет 2014-2015 жылдары жалпыға бірдей
кіріс туралы декларация қажет деген сылтаумен біздің
сауалдарымызға жауап беруден бас тартқан еді. Бірақ бұл
шараға к#шу 2025 жылға дейін шегерілді. Осы 5 жылдың ішінде
біздің азаматтар тағы 5 рет несие алып, оны қайтармады. Енді
олар несиемізді кешір деп #тініш айтпайды. Керісінше жүздеген
миллиард қаржыны #теуді талап ететін болады. Бюрократиялық
былыққа берілген ең жоғарғы баға осы емес пе?
Сонымен қатар мәселе бизнесмендер немесе жоғары
лауазымды шенеуніктерде емес. К#п жағдайда бұл адамдардың
тұрақты жұмысы да жоқ, мәлімдейтін декларациялары да
жоқ! Егер үкімет біздің фракция 5 жыл бұрын к#терген жеке
тұлғаларды банкроттыққа ұшырату туралы ұсынысына құлақ
асқанда, бүгінде дәрменсіз азаматтардың қарызын жабу
үшін үлкен қаражат жұмсаудың қажеті болмас еді. Мұндай
шығын шықпас еді. Оның орнына қаржыны тұрғын үй, білім
беру және денсаулық сақтау салаларына бағыттағанымыз
әлдеқайда тиімді болар еді. Сондықтан, Қ.Тоқаев дер
кезінде депутаттардың ұсынысы мен ескертуін елемеген
шенеуніктердің кесірінен мыңдаған азаматтарды тығырықтан
құтқаруға мәжбүр болуда.
   

Бір пікір

Айтарым бар...



Өткен аптада Ұлттық сенім кеңесінің
алғашқы отырысы өтті. Қоғамда күйіп
тұрған мәселелер қозғалады деп күткенбіз.
Шынын керек, кейбір азаматтардың
пікіріне қарнымыз ашып қалды. Неге? Бұл
сұрақты кеңес мүшесі, құқық қорғаушы
Айман Омароваға қойдық.

Айман ОМАРОВА, адвокат:

ЕҢ БАСТЫСЫ –
ДИАЛОГ
Jas qazaq: Кеңес
отырысында к#пбалалы аналар
мен әлеуметтік тұрғыдан
аз қамтылған топ туралы
тұщымды пікір, бәтуалы уәж
ести қоймадық.
. : Ұлттық сенім
кеңесі үш топқа б#лінді.
Мен саяси тақырыптар
тобында болдым. Одан
б#лек, экономикалық және
әлеуметтік тақырыптар тобы
болды. Gрбір топтан екі
адамның ғана с#йлеуіне рұқсат
берілді. Бізден Айдос Сарым
мен Асылбек Қожахметов
с#йледі. Егер мен әлеуметтік
топта болғанда, к#пбалалы
аналар мен аз қамтылған топтардың мәселесін к#теретін едім.
Біздің топ партиялар туралы, митинг, адвокаттар, бұқаралық
ақпарат құралдары туралы заңдарға #згеріс енгізуді ұсынды.
Сіз айтқан к#пбалалы аналардың мәселесін әлеуметтік топ
мүшелері айтты. Олардың с#зіне мен жауап бере алмаймын.
Бұл жолы қоғамда күйіп тұрған #зекті тақырыптар айтылмаса,
келесі жолы оны мен айтамын. <з тақырыбым болмаса да,
аузымды ешкім жауып отырған жоқ. Сондықтан кейбір
әлеуметтік тақырыптарды к#теремін. Рахым Ошақбаев
экономикалық проблемаларды атап атйқанда, зейнетақы, банк
жүйесіндегі түйткілдерді жеткізді. Мен Конституциядағы 130,
174-баптарға #згеріс енгізу керектігін айттым. <йткені, осы екі
баппен түрмеде отырған азаматтар қаншама?! Бұл баптарды
#згертпесек, бір ауыз с#зі үшін журналистер жауапқа тартылуы
мүмкін.
Jas qazaq: Сол күнгі жиында митинг туралы да айтылды.
Бірақ митинг болған жерде біз қоғамдық пікірдің лидерлерін
к#рмейміз. Олар жиналғандардың арасында болып, солардың
пікірі мен уәжін тыңдауы тиіс қой?
. : Мен #з басым ешқандай митингіде болған
емеспін. Бірақ жер митингісіне шыққан тоқсан адамды
босатып алғанмын. Ал басқалар туралы ешнәрсе айта
алмаймын. Себебі, кеңес құрамындағылар бір ананың
баласы емес. Gркім #зінше тұлға. Арамызда бір-бірімізді
мойындамайтындар да бар. Пікірлестер де жүр. Бірақ оған
қарап кеңес түк бітірмейді деген қорытынды шығармау
керек.
Ұлттық сенім кеңесі бұған дейін құрылып, жұмыс істеген
к#п кеңестердің бірі болып қалуы да мүмкін. Бірақ мәселе онда
емес. Gңгіменің түйіні осы кеңесте , к#терілген мәселе қоғамға
пайда әкелсе болды. Бір жағынан, менің қуанып отырғаным
– билік пен халық арасында диалог пайда болды. Бұрын
мені мұндай кеңес түгілі, жиындарға да шақырмайтын. Қазір
шақыра бастады. Демек, билік басындағы азаматтар халықпен
ашық жұмыс істеу керек екенін түсіне бастады.
  Ө 
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Jas qazaq газетінің бүгінгі
санында белгілі режиссер
Ермек Тұрсыновтың
толғанысын оқыған соң, сіз
де екіұшты ойда қаласыз.
Шын мәнінде телеарналарда
жеңіл-желпі дүние басым
болып
барады.
Жақында
ғана бір
телеарнада
есімін ел
білмейтін
екі әншіге
жүргізуші
жинси шалбардың сыртынан
іш киім кигізіп жатыр. Жаға
ұстататын жағдай. Мұндай
ұят, ұлт атына кір келтіретін
көріністерді рейтинг
қуалауға бағытталған әр
хабардан байқап қаласыз.
Осы орайда біз сарапшылар
пікірін білгенді жөн көрдік.

АЙЫМБЕТОВТІ БІЛМЕЙДІ,

ӘНШІЛЕРДІ ТАНИДЫ

Серік ӘБІКЕН,
тележурналист:

Айнаш ЕСАЛИ,
журналист:

Сәкен СЫБАНБАЙ,
публицист:

Қазақ телевизиясы бір апатты
бастан ткерді. 10 жыл бойына
журналист екінші планға ысырылып,
оның еңбегін «жұлдыздарға» еншілеп
беріп отырды. Кәсіби журналистер

Салмақты сздің киесін мансұқтап,
телевизия арқылы анайы әзілдер мен
арзан қылжақты дәріптеу – алмағайып
дәуірлерден аман ткен бүкіл
құндылықтарымыздың кеудесінен
ысырумен келеді. 5зекті мәселелердің
орнын парықсыз дүниелер басты.
Балалардың да кзінше айтуға
болмайтын, құрдастардың арзан
қалжыңы іспетті әңгімелерді
теледидардан тыңдаудың қалыпты
жағдайға айналуы қорқынышты.
Сондықтан оған тезірек тосқауыл қою
керек.
5ткір сатираның орнын басқан
тұрпайы да ерсі сздер, астарлап
айтылатын юморды алмастырған
отбасы, ошақ қасының қалжыңдары,
белден тмен, «ышқырсыз» әзілдер
крерменнің талғамын тұралатып
қана қоймай, кеше ғана асыл сздің
жаршысы болған телевизия атаулыдан

Бұрын кеңес дәуірінде аптасына
бір рет крсетілетін «Терме» деген
телехабар бар еді. Тәуелсіздік
алғанымызға отыз жылға жуықтады,
ал біз кп мәселеде алға жылжудың
орнына кері кетіп барамыз. Терме,
жыр, дәстүрлі ән туралы арнайы хабар
жоқ, әспеттейтініміз – тек эстрада
«жұлдыздары». Олардың ішінде де
талантты әншілер бар ғой, бірақ біздің
телевизия солардың ең сорақыларын
(ә ө  ?) сұрыптап алып,
«заманымыздың бұлбұлдары – осылар,
қане, тамсаныңдар, таңданыңдар,
табыныңдар!» деп, з таңдауын байғұс
крерменге зорлап таңады.
Теледидар бүгінде толассыз тойдуманға айналды. Бұрын «Шіркінай, күндіз-түні қазақтың әні әуелер
арнайы арнаға қашан қолымыз жетер
екен?» деп армандаушы едік. Сол
арман ақыры орындалды, бірақ...
«Той-думан» мен «Гәккудегі» әндерді
тыңдасаңыз, «біз армандаған арна
осы ма еді?» деп ойланып қаласыз.
Орыстың, қырғыздың, түріктің,
збектің, үндінің, румынның, гректің
әндерін қазақшаға сәл ыңғайлап алып,
конвейерше заулатып жатыр. «Қазақ
әні» деген сипаттамаға лайық ән ілуде
бір кездеседі. Басқасы – сзі қазақша
болғанымен, әуені, ырғағы, болмысы,
табиғаты, зегі бтен, шата, дүрегей
дүниелер. Тәулік бойы тпелейтін
осы нәрсіз әнсымақтар арқылы жас
буынның музыкалық талғамы бұзылып
жатыр.

ктеретін, саяси, экономикалық,
мәдени, ұлттық проблемалардың
барлығы жабық тақырыпқа айналып,
арзан сзді кзалдар жобалар қаптады.
%нші-бишілерді кінәлауға болмас,
«есектің артын жусаң да, мал тапқа»
ерді. Ең қиыны – бір саланың сол
«есекке» айналғаны, залалы орасан
болды. Қазір кез келген адамнан
жоғарыда не болып жатқанын,
парламент қандай жоба мақұлдап,
үкімет қандай шешім шығарғанын
сұраңыз – айта алмайды. Ал эфир –
ырың-жырың шоу, шиқ-шиқ күлкі,
астанадағы әлем-жәлем тойлар.
Тұрсыновтың «мәдениет алға
шығуы керек» дегенін құптайтынымды
баяғыда айтқанмын. Жан-дүниеміз
бос қалды. Эфирде қалып қойған,
6 жыл бойы жылаған жұрттың кз
жасын құрғатқан Бейсан Құранбек
қай жыртыққа жамау болсын?!
Мәдениеті жоғары, рухы берік ел
зін жылатуға жол бермес еді, арзан
күлкіге елітпес еді. Тойшыл әнші мен
Айдын Айымбетовтің суретін кшеге
алып шығыңызшы, біріншісі танымал
екеніне шүбә жоқ.
Бүгінде телеарналарда біренсаран сараптамалық хабарлар шыға
бастады, шүкір. Ал, тарихыңды,
әдебиетіңді, мәдениетіңді жіліктеп,
ұрпақ санасына шым-шымдап сіңірер
жоба жоқтың қасы. 5зіңнің терең
тамырдан нәрленіп бүршік жарған
зор мәдениетті ұлт екеніңді білмей
Қазақстан деген алыптың з меншігің
екенін де ұға алмайсың. «Экономика,
экономика» деп ұрандап жүріп,
қазақтың бар байлығын асығыс сатқан
кезде жерін ғана емес, жанын да тонап
жіберді. 5ткеніңді жатқа айтпақ түгілі,
қазақшаны тілін әзер бұрап сйлейтін
ұрпақ пайда болды. Оны теледидардан
анық кріп отырмыз. Ендігі жерде
теле, жалпы, ақпараттық саясат та
згерер деген үміт бар. Мемлекетте
қалғуға болмайтын бір қызметші
болса, ол – журналистика еді, сол
саланы сорлатып алдық. БАҚ оңалмай
мәдениет те, саясат та оңалмайды.

жұртты әбден жеріндіріп бара
жатқанын жоққа шығаруға болмас.
Үйдегі жыртық жейдеңді тойға
киіп бармайтының секілді, талғамсыз,
мәдениеттен жұрдай жәйттерді
дүние дидарына тосу – крерменді
телевизиядан түңілдіріп барады... Ал
есті крермен алтын уақытын үнемдеу
үшін, тіпті ең болмаса жүйкесін сақтау
үшін теледидар крмеуге айналды.
Ендігі крермен таңдау жасай алады.
Сондықтан да отандық телеарналар
зінің сапалы крерменінің басым
блігін спутниктік арналарға қолдан
беріп отыр.
Телеарналарда ріп жүрген
санаулы нер жұлдыздары бар.
Бірінен бірі асып, бірінен бірі озғысы
келеді. Мәдениетіміз солардың
деңгейімен лшене бастағандай.
Рухты оятатын, тарихты тірілтетін,
ұлттық құндылықтарды насихаттау
барлық арналардың бағына бұйырмай
тұр. Олар жадыны жаңғыртатын
дүниелерден қаша ма, әлде қаражат
блінбей ме, әйтеуір «қызықсыз»
дүниелер қатарында қалып қойды.
Келешек ұрпақ «Балапанмен» ғана
емес, зге арналар арқылы да сіп
келе жатқанын неге ойламаймыз?
Сондықтан телевизия хабарларын
саралайтын комиссия керек секілді.
5зім ендігәрі теледидар крмеуге бел
будым.

Бұл – бүгінгі «рейтингшіл»
уақыттың айықпас дерті. Адамның
сана-сезіміне әсер етер ақпараттықмәдени ықпалды сандық млшермен,
құрғақ рейтингпен есептеуге кштік.
Нағыз мәдениет пен нердің құнын,
рухани құндылықтың шын бағасын
қашан рейтинг анықтап еді?
Шүкір, әлемге танылған елімізге
шет елдерден қонақтар жиі келеді.
Олар «қазақтың кретін қандай
салт-дүниелері бар екен?» деп
телеарналарды қосып қалғанда, шын
мәнінде не кріп жүр? Мәдениетіміз
туралы қандай ойда қалады? Тым
болмаса осы жағын ойлап жүрміз бе?
Сондықтан «елдің айнасы» деп жүрген
телеарна хабарларының сапасына
кңіл аударып, тиісті шаралар
қабылдаған жн-ау.


Шара

Ә !

ЖАЗБЕН ҚОШТАСУ

Алатау ауданында орналасқан
№153 балабақша бүлдіршіндері
қуанышы көп шуақты жазбен қимай
қоштасты. Шынында да, биылғы жаз
балалар үшін қызықты да көңілді
өтті. Әр күні ұйымдастырылған
шаралар олардың таным-түсінігін
молайтып, ұл-қыздарды есейтіп
жібергендей болды. Әсіресе
педагог Гүлдана Дәуренбек
пен музыкалық жетекші Алмагүл
Әділжанның ұйымдастыруымен
«Қош бол, жайдарлы жаз!» атты
ойын-сауық сағаты балалармен
қатар, ата-аналардың да көңілінен
шықты.
Балақайлардың кңілін ктеріп, ойын
сергіту мақсатында ұйымдастырылған
шара барысында жылдың тамаша мезгілі
жаз айлары тңірегінде танымдық
деректер айтылды. Жылдың ең ыстық
мезгіліндегі ай атаулары туралы қысқаша
мәлімет оқылды. Сонымен қатар теке
мен қошқардың тартысы, жаз әлі біткен
жоқ деп арқаны кеңге салған текенің

бірбеткейлігі мен күз болып, қысқа
қамданудың жайын ойлаған қошқардың
жанталасы сахналық крініс арқылы
крсетілді.
Бүлдіршіндер жазға деген
сағыныштарын шағын тақпақтар арқылы
жеткізсе, енді бірі мың бұрала би билеп,
асқақтата ән шырқады. Сергіту сабағына
қатысушылар мен крермендерге ұлқыздардың нері қатты ұнады.

Бақ-береке, ырыс-құттың молаятын
мезгілі – күз. Бұл туралы кп қызықтар
күтетінін түрлі тәсілмен жеткізген
бүлдіршіндер жаңа оқу жылына үлкен
ынтамен кірісті.
ә Ә ,
№153 ө  
   ә   ,


Жақында Алматыдағы №7
ауруханада шу шығарған
азаматтардың әрекетін
дәрігерлер сұмдық жағдайға
теңестірді. Нақтырақ айтсақ, жансақтау бөлімінде
жатқан туысын тез арада көрсетпегені үшін
дәрігерлерге қол жұмсаған. Тіпті пайғамбар
жасындағы қария қолындағы темір таяғымен
мейірбике мен санитаркаға дене жарақатын
салған.

Жанайқай

ДӘРІГЕРМЕН
ДАУЛАСҚАНДАР
Біз жолыққан аға
мейірбике, зардап
шегушілердің бірі – Гүлжан
Ибрагимованың жасы 50-

ден асыпты. 30 жылға жуық
еңбек тілі бар. Бізбен әңгіме
барысында: «Осы оқиғадан
соң жұмыстан шығып кетіп
қалғым келді. Бірақ сүйікті
ісің болған соң, қимайсың.
Бұрындары дәрігерлерге
деген жұрттың ықыласы
ерекше еді, сыйлайтын.
Тек соңғы 10-15 жылда
осындай сый-құрметтен
айырылдық. Бұған біз
емес, жүйкесі жұқарған
кейбір адамдар кінәлі
деп ойлаймын. Емхана
мен ауруханадағыларды
ұрып-соғу, боқтау күнненкүнге жиілеп барады.
Келушілер емдеуші дәрігерді
шақырғанша немесе науқас
туралы кеңес бергенше
шыдамсыздық танытады.
Кейде дәрігердің бірден келе
салмайтыны шындық. 5йткені
бірі палатадағы науқастарды
тексеріп жүреді, енді бірі ота
жасауға кіріп кетеді. Алайда

бұл ешкімді толғандырмайды.
«Сендер малсыңдар, осы
таяқпен ұрып лтіру керек»
деген сз жаныма қатты
батты», – деген ол кз жасына
ерік берді.
Мейірбикенің
жылайтындай жні бар.
Бұрынғыдай байсалдылық,
орнымен сйлеу ұмытылып
барады. Гүлжанның
айтуынша, қарапайым ине
ектіруге немесе жарақатын
таңдыруға келгендер де
сәл қиналса, «неге дұрыс
істей алмайсыңдар» деп
сыбауды әдетке айналдырған.
Айтпақшы, екі апта бұрын
дәл осы ауруханада гинеколог
дәрігер таяқ жепті. Кіреберісте
отырған кезекші қыздарға
келген жүкті келіншек тиісті
маманды күтуге жүйкесі
шыдамай, кезекшілікте тұрған
қыздарға дүрсе қоя беріп,
ақырында бетіне түкірген.
Ал гинекологтан іштегі
қызылшақаның шетінеп
кеткенін естіген соң, тіпті
не істегенін білмей қалады.
Аурухананы басына ктеріп,
дәрігерге қол жұмсайды.
Оқиғаның соңы сотқа дейін
жетіп, әлгі келіншек 60 мың
теңге айыппұл тлеп құтылды.
Ал соңғы жаға ұстатар
жағдайдан кейін де дәрігерлер
беталды басынғандарды сотқа
берді. Бұл мәселеге түсініктеме
берген Алматы қалалық ішкі
істер департаментінің ресми
кілі Салтанат %зірбек: «Қазір
екі тараптан да сұрақ-жауап
алынды. Істің қалай рбитіні
сот-медициналық сараптамаға
байланысты. Ауруханаға
келгендердің әрекеті заңға
қайшы болса, міндетті түрде
айыппұл тлейді», – деді.
Жүрек талмасынан соң
пышаққа түскен – оқиғаның
басты кейіпкері Ермахан
қарияның қазіргі жағдайы
жақсы екен. Ал туыстарының

тулайтындай жні жоқ. Арада
бір-екі күн ткенде баласы
келіп, дәрігерлерден кешірім
сұрапты. Алайда мамандар
кешірген жағдайда да ол
сот алдында жауап беретіні
анық. 5кінішке қарай,
осы секілді жат кріністер
еліміздің әр түпкірінен бой
крсетіп қалады. Былапыт
сз айту былай тұрсын,
жедел жәрдем, кезекші,
емдеуші, ота жасаған хирург
немесе мейірбикелерге қол
жұмсау әрекетін саусақпен
санап тауыса алмайсыз.
Осы тңіректе медицина
ғылымдарының докторы,
профессор Жангентхан
Абылайұлы бізге пікір
білдірді: «Мен екі дәуірдің
де айырмашылығын кріп
келемін. Қызметімізге жаңа
технологиялар еніп, дертті
анықтау, медициналық кмек

крсету жақсарды. Адами
мінезіміз де згерген жоқ.
Антқа адалдықтан айнымадық.
Ең бірінші, кісі аурухана есігін
аттағанда алдымен Алланы
есіне алуы керек. Жақсы
кңіл-күймен, жақсылық

тілеумен табалдырық атауы
тиіс. Екіншіден, әр емхана
мен аурухананың ішкі тәртібін
сақтауға міндетті. Сол тәртіпке
зіміз де бағынамыз.
Қазақ «сабыр түбі – сары
алтын» дейді. Мәселенің
мәнісін білмей жатып дау
шығару – үлкен ағаттық. Ал
егер дәрігерлер тарапынан
кемшілік болып жатса,
бас дәрігерге, денсаулық
сақтау басқармасына,
тіпті министрлікке дейін
шағымдануға болады. Ондай
жағдайда міндетті түрде тиісті
шара қолданылады. Барлық
дәрігерлер науқастарды
да, олардың кңілін сұрап
келушілерді де ренжітуге
жол бермейді деп ойлаймын.
5йткені қазір талап күшті. Заң
алдында жауап беретінімізді
біз де білеміз. Ал жұртшылық
тңірегінде айтарым,
кейбіреулер демократия,
еркіндік осы екен деп, аузына
келгенін айтуға болмайды.
Ішкі мәдениет деген болады.
Ол халқымыздың «сабыр
түбі – сары алтын» деген
сзімен сабақтасып жатыр.
Қашан да әділдікті талап етер
алдында з болмысыңызға
да бір кз жүгірткен жн.
«Жақсы кісі байқап сйлейді,
жаман кісі шайқап сйлейді»
деген аталы сзді әрдайым
жадыда ұстағаннан ешкім
ұтылмайды».
Кпті крген дәрігер
осылай деді. Расында да
дәрігерлерге қара күйе
жағу, ұрып-соғу, былапыт
сз айту ұят болмай қалды.
Ертеректегідей ерекше
жағдайды – дәрігерлерге
деген құрметті, сыйластықты
қалпына келтіру қажетақ. Бұған бәріміз мүдделі
болуымыз керек.
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Астанада күн аралатып халықаралық жиындар мен спорттық
сайыстар өтіп жатады. Шетелден келетін қонақтардан бастап, сол
жиынға қатысушылардың, жалпы шаһар тұрғындарының қауіпсіздігін
қамтамасыз ету қалалық полиция департаментіне жүктелген. Бұл
орайда, астаналық тәртіп сақшылары міндеттерін абыроймен атқарып, ел сенімін ақтап
келеді деуге толық негіз бар. Біз атаған іс-шаралардың қауіпсіз өтуі де сөзімізге дәлел.
Қызметтеріне адал, жауапкершілігі зор мамандардың мінсіз қызмет етуіне осы саланың
ардагерлері де зор үлес қосуда. Зейнеткерлікте жүрсе де зейіні мықты азаматтар
полиция қызметкерлері, оның ішінде жастармен жиі бас қосып, өз тәжірибелерін үнемі
бөлісіп отырады. Қайсар мінезді қарттармен кездесу жас мамандарға қашан да
жақсы көңіл-күй сыйлайды. Ал ардагерлер ізін басқан, ісін жалғастырған жігіттер мен
қыздардың тынымсыз тірлігіне ризашылық білдіріп, жөн сілтеуден шаршаған емес. Осы
орайда біз Нұр-Сұлтан қалалық полиция департаменті ардагерлер кеңесінің төрағасы
Қаршыға Кішкентаевпен сұхбаттасқан едік.

Сұхбат

Jas qazaq: Қаршыға Балданұлы, сіз үнемі
астаналық полицейлердің жүктемесі кп екенін
айтып жүресіз. Күні кеше Мемлекет басшысы
Қасым-Жомарт Тоқаев зінің Жолдауында ішкі
істер саласында реформа жүретінін жеткізді.
Елордалық полицейлердің
жұмыс ерекшелігіне қатысты
зіңіз не айтар едіңіз?
   :
Президент Жолдауында
«Полицияның мемлекеттік
күштік құрылымындағы
бейнесі бірте-бірте згеріп,
қауіпсіздікті қамтамасыз
ету үшін азаматтарға қызмет
крсететін органға айналады»
деді. Бұл орайда, ішкі істер
саласын реформалауға алдағы
үш жылда 175 миллиард теңге
блінетінін де сол Жолдауда
айтты. Бұл қаражат полиция
қызметкерлерінің еңбекақысын

аударуымыз керек. Алайда қызметкерлер
кабинеттің тарлығына қарап жатқан жоқ.
Күні-түні з міндеттерін адал атқарып жүр. Ал
біз – аға буын ұлттық қауіпсіздік қызметі мен
прокуратурада істейтін азаматтар үшін салынған
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Бір ойға оралатын мәселе,
полицейлерді дайындайтын
жоғары академиялар жабылды.
Меніңше, бұл дұрыс болмады.
Еуропадағыдай сержанттар
3 айда, офицерлер 6 айда
дайындалмақшы. Бірақ бұл бағытта да жұмыстар
істеліп жатыр. Келешекте осы салаға білікті
мамандар даярлау жетілдіріліп, ел сақшылары
болашақта сапалық жағынан күшейетіндігі анық.
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аға лейтенанты Жұмабек Мұсабеков
турнирдің үздік ойыншысы атанды. Бұл біздің
полицейлердің денешынықтыру даярлығының
жоғары деңгейде, команда бірлігінің мықты
екенін крсетеді деп санаймын.
Jas qazaq: Нұр-Сұлтан қаласы ішкі істер
саласы ардагерлері кеңесі қандай жұмыс
атқарады? Кеңес мүшелігінде қанша адам бар?
   : Арадагерлер кеңесінде
1800 ардагер бар, оның бесеуі Ұлы Отан
соғысына қатысқан. Бесеуі
тылда еңбек еткен. Ауған
соғысына барып келген
22 адам бар. Жеңіс күні,
полиция күні, КСРО
әскерлерінің Ауғанстаннан
шығарылған күніне
орай іс-шаралар
ткіземіз. Елордадағы
полиция бекеттеріне
барып, жұмыстарына
кмектесеміз.
Ондай ардагерлер
ескерусіз қалмайды.
Мерекелік
басқосуларда
марапаттаймыз.
Биыл 20-дан астам
ардагерге министр
мен департамент
басшылары атынан
құрмет грамотасы
тапсырылды,
қол сағат сыйға
берілді. Біз полиция
департаментімен
тығыз байланыста
жұмыс істейміз.
Полицейлер
мәселесін
ктеруіміздің себебі
сол. Олардың
тыныс-тіршілігі
кз алдымызда тіп
жатыр.
Полиция
қашаннан да қадірлі
мамандық. Оның
сырын ұзақ жылғы
жұмысымда айқын
сезіндім. Ерлік
жасаған азаматтарды
крдім, кңілім
марқайды. Қызмет
барысында қаншама
қиындықтар
болып жатады.
Соның бәріне
тәртіп сақшылары
шыдау тиіс.
Eйткені қоғамның
тыныштығын
сақтау – олардың
басты міндеті.
Екіншіден, әрбір
маман заманауи
құралдарды
жетік меңгеру де
міндеттелген. Бұл тұрғыда елордалық полиция
қызметкерлері зге аймақтарға неге бола алады.
Біз осы ерекшелігімізбен мақтана аламыз.
Сзімнің соңында ел үшін еңбек етіп жүрген
әріптестерім жұмысының жемісін крсе екен
деймін.
Jas qazaq: &ңгімеңізге рахмет!

Қаршыға КІШКЕНТАЕВ,
Нұр-Сұлтан қалалық полиция департаменті ардагерлер кеңесінің төрағасы:

ЕҢ ЖОҒАРЫ БАҒА –
ЕЛ СЕНІ
СЕН ІМІ
МІ
кеңсе ғимараттарын кріп жүргендіктен,
полицейлер де кең кабинетте отырса дейміз.
Бізде шамамен 4,5 мың полиция бар
болса, соның жартысының баспанаға мұқтаж
екен. Сондықтан оларға жағдай жасау жағы
қарастырылып келеді. Менімше, келешекті
ізбасарларымыздың тұрмысы түзеліп, алаңсыз
қызмет істеуіне мүмкіндіктер жасаларына
шүбәсіз сенемін. Eйткені оған алғышарттар бар.
Департамент басшылары осы бағытта жұмыс
істеп жатыр.
Jas qazaq: Кадр дегеннен шығады, полиция
болғысы келетін жастар кп пе?
   : Полиция болғысы
келетіндер баршылық. Оның үстіне полиция
департаменті – мамандандырылған мекеме
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Халықпен тиімді кері байланыс
кбейтуге, баспананы жалға
алуға, Халыққа қызмет крсету
орнату, азаматтардың арызорталықтары қағидаты бойынша
шағымдарына ашық және жедел
полицияның заманауи фронтәрекет ету, қызметтік міндеттеріне
кеңселерін ашуға жұмсалады.
Демек, мұның шарапаты
кәсіби тұрғыда қарау – бүгінгі
астаналық полицейлерге де тиеді.
полицияның негізгі міндеті. Полиция
Сондықтан да біз бұл Жолдауды
жұмысына берілетін ең жоғары
жылы қабылдадық.
Халықпен тиімді кері байланыс
баға, ол – халық сенімі. Өз басым
орнату, азаматтардың арызастаналық полицейлер сол
шағымдарына ашық және жедел
сенімді ақтап жатыр деп айта
әрекет ету, қызметтік міндеттеріне
кәсіби тұрғыда қарау – бүгінгі
аламын.
полицияның негізгі міндеті. Полиция
жұмысына берілетін ең жоғары баға, ол –
халық сенімі. Eз басым астаналық полицейлер
болғандықтан, үміткерлер тексеруден теді,
сол сенімді ақтап жатыр деп айта аламын. Енді
зі ғана емес, ата-анасын, туыс-туғанын түгел
сол тәртіп сақшыларының жұмыс істеуіне
тексереміз. Сотталмаған болуы керек деген
жағдай жасауымыз керек-ақ.
талап бар, әкімшілік-құқықбұзушылық жасады
Иә, мен елордалық полицейлердің жүктемесі
ма, оған да мән береміз. Біз еңбек еткен
жеңіл еместігін айтып жүремін. Бұл сзім негізсіз жылдары органда жұмыс істегісі келетіндер
емес. Бір ғана мысал айтайын, Нұр-Сұлтан
кп болатын. Қазір згеріс бар. Бұл полиция
қаласының Сарыарқа аудандық полициясында
жұмысының ауырлығынан деп ойлаймын.
1 кабинетте 8 тергеуші отырады. Ол кабинеттің
Соған қарамастан, тынымсыз жұмыс істеп
аумағы 12 шаршы метр ғана. &рине, қызмет
жүрген әріптестеріме ризамын. Сенбібарысында құпия деректер айтылатыны да
жексенбі күндері күшейтілген режимде жұмыс
шындық. Сондықтан осындай мәселеге назар
істейді.

Полиция
қызметінің
кинология деген
қызықты бір саласы
бар. Елімізде
бұл сала соңғы жылдары өте жақсы
дамып келеді. Себебі кинолог маман
мен ол тәрбиелеген иттің көмегінсіз ірі
іс-шараларды өткізу әсте мүмкін емес.
Бұдан бөлек, қылмысты тексеруде де
иісшіл иттердің рөлі зор. Нұр-Сұлтан
қаласының полиция департаментіне
қарасты кинология қызметі орталығы бұл
бағытта ауыз толтырып айтарлық жұмыс
істеп отыр.
Сырт көзге кинология ер-азаматтарға
ғана тән сала сияқты көрінеді. Алайда
астаналық кинология орталығында
бүгінде бірнеше қыз-келіншек
серіктес иттерімен ел қауіпсіздігін
қамтамасыз етіп жүр. Солардың бірі –
кинология қызметінің кіші инспекторы,
полиция старшинасы Ақбота
Еңсебаевамен сөйлесудің сәті
түсті.

Майталман

ТАҢДАУЫ ҚАТЕЛЕСТІРМЕДІ

Jas qazaq:
Ардагерлер кеңесі
атынан құзырлы
орындарға қандай
да бір ұсыныспен
шығып тұрасыздар
ма?
 
 : &рине,
біз – астаналық
ардагерлер
кеңесі зімізден
жоғары тұрған
республикалық
ішкі істер саласы
ардагерлері
кеңесінің трағасына
тініштеріміз бен
ұсыныстарымызды
жеткізіп тұрамыз.
Осы ұйым әрі қарай
әрекет етеді. Бір
қуанарлығы, полиция
қызметкерлері
жағдайымызды
жасаңдар деп отырған
жоқ. Eз міндеттерін
адал атқарумен қатар,
мәдени-спорттық
шараларға қатысып,
департамент
абыройын
асқақтатып жүр.
Осы жылдың
тамыз айында
Ақмола облысының
Щучье қаласында
мемлекеттік
басқармалар
арасында шағын футболдан турнир тті.
Жарысқа қатысқан 40 команданың ішінде НұрСұлтан қаласы полиция департаментінің шағын
футбол құрама командасы бірінші орынды
жеңіп алды. Жеке аталымда командамыздың
мүшесі, арнайы және жұмылдыру даярлығы
басқармасының аға инспекторы, полиция

тәсілдерінің арқасында кинолог Ақбота
мен Айя серіктеске айналады. Ақбота: «Ит
адамның досы екеніне кзім жетті, Айяның
кзіне қарап, оның қарны ашып тұрғанын
немесе ауырып тұрғанын білетін деңгейге
жеттім», – дейді ағынан жарылып.
&детте, кинология орталығында
жарылғыш заттардың иісін ажырататын,
есірткі заттарының иісін анықтайтын,
сондай-ақ иіс арқылы із кесетін иттер
болады. Айя – одорология блімінде.
Яғни оның міндеті – иіс арқылы із кесу.
Ақбота мен Айяның түске дейінгі уақыты
жаттығуға арналады, ал түстен кейін
криминалистермен бірге жұмыс істеуге
аттанады. Ақбота мен Айя осы күнге дейін
кптеген қылмысты ашуға кмектесті.
Айтпақшы, оның Жұма және Ирис атты
екі иті де иісшіл, елгезек.

іздеуші иттер, керісінше, тыным таппайтын
болып келеді. Жалпы, бізде оқу-жаттығу үздіксіз
жүргізіледі. Сонда ит әрқашан және кез келген
жағдайға дайын болады», – дейді.

ЕСТЕН КЕТПЕС ЕРЛІК

АЙЯ ЖАҢЫЛМАЙДЫ
Бірде ветеринар Айяға жедел түрде
операция жасау керегін айтады. Итке
наркоз салынып, операция басталады.
Ақбота Айяның шарасыз түрін кріп,

КИНОЛОГ
ҚЫЗДЫҢ ЕРЛІГІ

Асылында, адам бір кәсіпке
бейімделіп седі. Ақбота да солай. Ол
бала күннен құқық қорғау саласында
еңбек етуді армандады. Алайда атаанасының қалауы басқа еді, олар
Ақбота экономика саласының маманы
болғанын қалады. Ата-ананың талабынан аса
алмаған ол экономист-бухгалтер мамандығын
оқыды. Бірақ жылдар жылжи келе бала арманы
үстем түсті – диплом алғаннан кейін, кп ұзамай
Елордадағы кинология орталығына жұмысқа
орналасады. &ңгіме арасында Ақбота: «Құқық
қорғау қызметкерлерінің жұмысына бала
күнімнен қызығатынмын. Сондықтан экономистбухгалтер мамандығын алып шықсам да, атаанама айтпай, кинология орталығына жұмысқа
келдім. Ата-анам бұл шешімімді естігенде,
ренжіген жоқ. Соған қатты қуандым», – дейді.
Кинология қызметінде оған Алматы
облысынан жеткізілген Айя атты ит берілді.
Басында Айямен тіл табысып кету оңай
болмапты. Біраз уақыт бір-бірін жатырқап
жүреді, кейін кинологтардың ит үйретудегі құпия

шыдай алмай кз жасына ерік береді.
Операциядан соң «трт аяқты» досының
жазылып кетуі үшін барын салып, күтімін
жасайды. Бүгіндері қызметтік серіктесімен з
міндеттерін абыроймен атқарып жүр.
«Айя иістерді дәл табады. &р иттің қылығы
әрқалай болып келеді, мысалы, әр иттің иісті
тапқан кезде белгі беретін тәсілі бар, бірі
шоқиып сол жерде отырып алса, енді бірі
абалап үре бастайды. Ал Айя иісті анықтағанда,
сол жерге жата қалады. Жаңылған кезі жоқ.
Мұндайда еңбегіңнің еш кетпегеніне қуанасың,
иттің еңбегін ескеріп, ойыншық доптарымен
ойнатып аламыз, бұлар да мақтағанды жақсы
креді, түсінеді», – дейді кинолог.
Қай саланың маманы болмасын, біліктілігін
жетілдіріп отыру – уақыт талабы. Бұл ретте,

кинологтардың
біліктілігін ктеруге
мүмкіндік беретін
негізгі базалық
орталық Алматыда
орналасқан.
Астаналық кинологтар да сол орталықта
дағдысын жетілдіріп келеді. Бұдан блек,
кинолог мамандардың біліктілігі мен деңгейдәрежесін арттыру үшін түрлі жарыс тіп тұрады.
Нұр-Сұлтан қаласындағы кинология қызметі
орталығының мамандары Аустрияға барып
тәжірибе алмаса бастады. Бұл саланың атап
тер бір жаңалығы, кейінгі жылдары иттерді з
елімізде кбейту қолға алыныпты.
Кинолог қыз әңгіме арасында: «Ит күшік
кезінен жаттықтырылады. Біздегі иттердің з
міндетіне, атқаратын «жұмысына» қарай, мінезқұлықтары да түрліше қалыптасады. Мысалы,
жарылғыш заттарды табатын иттердің мінезі
салмақты, себебі жарылғыш затты іздеген кезде
алдымен сақ болу керек қой, міне, бұл жұмысты
атқаратын ит те солай тәрбиеленеді. Есірткі

Кинология қызметінде жылдамдық пен
қырағылық маңызды рл атқарады. Бұл қасиет
осы сала мамандарының бойына сіңетіні сондай,
олар қызметтен тыс кезде де кез келген оқиғада
жедел әрекет етеді. Соның бір мысалы, былтыр
Ақботаның басынан тті.
2018 жылдың 11 желтоқсаны, кешкі сағат 22.30
шамасы. Астана іргесіндегі Қоянды ауылы. Қазқатар сап түзеген жер үйлердің мұржаларынан
тіршіліктен белгі бергендей түтін будақтап тұр.
Жаз бойы салған үйіне қысқа салым кірген отбасы
алаңсыз отырған. Үйдегі үлкендер де, 4 пен 7 жас
шамасындағы екі бала да з ісімен шұғылданып
отыр. Олардың алаңсыз отырғаны сондай,
здері тұрып жатқан үйде рт шыққанынан да
бейхабар. Тілсіз жаудың жалаңдаған жалынын
бірінші болып қарама-қарсы үйде тұратын
келіншек байқады. Ол крген бойда күйеуімен
бірге рт шыққан үйге қарай жүгірді. Бұл полиция
қызметкері, біздің кейіпкеріміз Ақбота Еңсебаева
болатын. Оқиғаны еске алған қыз: «Үйге кірген
кезде от қатты лаулап, жанып жатты. Үйге
кірген себебім, ойымда тек балалар ғана болды.
Кмектесуді ғана ойладым. Балаларды дереу алып
шығып, зіміздің үйге әкелдік. Бұл кезде рт үйдің
екінші жағына жеткен еді», – дейді.
Отағасы екеуі жанып жатқан үйдің бұрышбұрышын сндіруге кіріседі. Абырой болғанда,
адамдар аман қалды. Ал ртенген үйдің орнында
күлі ғана жатты. Оқиға куәгерлерінің айтуынша,
егер Ақбота мен күйеуі болмағанда рт қандай
апатқа әкеп соқтыруын болжау мүмкін емес
екен. Ал Ақбота зінің бұл әрекетін ерлікке
баламайды, сондықтан да бұл туралы жария ете
қоймаған. Арада біраз күн ткенде жергілікті
полиция департаментіне Қоянды кентінің
тұрғынынан хат келеді. Онда Кинология
қызметі орталығының кіші инспектор кинологы
Ақбота Еңсебаеваның ерлігі баяндалып, оған
алғыс айтқан. Ақбота мен Хамит Еңсебаевтар
отбасының бұл ерлігі содан кейін ғана ақпарат
құралдарында жариялана бастады. Ол әлі күнге
дейін «Ондай ттенше жағдайда әрбір азамат
осылай істер еді» деп санайды.
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Осыдан он шақты жыл
бұрын қарапайым жұрт бір
құжат алуға апталап, тіпті
айлап уақыт жұмсайтын. Бүгінде осы қызмет түрі
бірер сағаттың шаруасына айналды. Мұның
өзі мемлекеттік мекемелерде халыққа қызмет
көрсету мүмкіндігінің кеңейгенін көрсетеді.
Нұр-Сұлтан қаласында да мекемелер қызметін
оңтайландыру, тұрғындардың сарыла кезек
күтуін болдырмау, қызмет сапасын жақсарту
мақсатында қыруар шаруа атқарылуда.
Олардың көш басында халыққа қызмет
көрсету орындары тұрғаны анық. Бұл жолы
оқырмандарды елордалық мекеме қызметімен
жақынырақ таныстыруды жөн көрдік.

ELEKTRONDYQ QYZMET ORTALYǴY
«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік
корпорациясы астанадағы ЭКСПО аумағында
Elektrondyq qyzmet ortalyǵyn ашты. Бұл халыққа
қызмет к$рсету орталықтарының жаңа форматы.
Онда азаматтар ХҚКО операторларының
қатысуынсыз-ақ толық автоматтандырылған
мемлекеттік қызметті $з бетінше ала алады.
Ерекшелігі сол – бұл жерге келген адамға
операторлардың да, кеңесшілердің де к$мегі
қажет емес. Себебі ғимарат ішіне кірген адамды
I-sana атты виртуалды кеңесші қарсы алады.
Егер орталық базасына тіркелген болсаңыз,
тіпті аты-ж$ніңізді айтып та амандасады. Ал
кері жағдайда базаға тіркелуіңізді сұрайды.
Виртуалды кеңесші қажет анықтаманы қалай
алу керектігін $зіңіз сұрақ қойған тілде айтып
түсіндіреді.
Сонымен қатар мекенжай анықтамасын алу
да бұрынғыға қарағанда айтарлықтай жеңілдеді.
Енді оны электронды қызмет орталығының
Telegram желісіндегі парақшасы арқылы жеке
куәлігіңіздегі сандарды енгізу арқылы керек
анықтаманы кез келген жерден отырып алуға
болады.
Орталық жеке куәліксіз келетіндердің
де жағдайын қарастырып қойған. Енді жеке
куәліктің орнына бет-әлпеті мен саусақ ізін
қойса жетіп жатыр. Сол арқылы қажетті мәліметі
алуға болады. 4рине, бұл жоғарыда айтылғандай,
базаға тіркелгендер үшін қарастырылған. Ал
тіркеуде болмаса, биометрлік мәліметтерін
базаға енгізуі қажет.
Алпысты алқымдап қалған Зәуре есімді
қала тұрғыны «Бұрын анықтама алу үшін

біраз уақытым кететін еді. Бүкіл жұмысымды
тастап, бір жапырақ қағазды алуға ХҚКО-ға
баратынмын. Егер қандай да бір орынға барғанда
аяқастынан осы анықтаманы талап етер болса,
жоспарым сол жерде аяқсыз қалатын. Ал қазір
бәрі басқаша. Заман бір орында тұрмайды.
Бастапқыда коммуналды т$лемдерді үйде
отырып жүргізе береді дегенге таң қалып едік.
Енді бәрі халықтың ыңғайына қарап жасалып
отыр», – дейді.
Расында да технологияның дамыған заманы
келді. Жаһандық к$рме $ткен аумақта ашылған
бұл орталық Digital drive технологиясымен
ерекшеленеді. Ерекшелігі сол – жүргізуші
куәлігін алардан бұрынғы сынақты дәл осы
орталықтағы к$лікке ұқсас орнатылған аппарат
арқылы тапсыруға болады. Сырт келбеті,
к$рінісі к$лікке ұқсас.
Қазіргі уақытта мемлекеттік органдарға
сауал жолдағысы немесе шағымданып
барғысы келетіндер да баршылық. Ал оны
қалай жүзеге асыру керектігін к$пшілік білмей
жатады. ЭКСПО аумағындағы заманауи
технологиялармен жабдықталған халыққа
қызмет к$рсету орталығы бұл мәселені де
шешіп қойыпты. Ғимарат ішіндегі Video
call room б$лмесінде қалаған мемлекеттік
мекеменің басшысына сауалыңызды немесе
арыз-шағымыңызды бейнежазба түрінде жеткізе
аласыз. Ал оның жауабы 15 күннің ішінде жетеді.
Бұл халыққа қызмет к$рсету орталықтарының
болашағы деп те айтуға болады.
ЭКСПО аумағындағы мекеме халыққа
қызмет к$рсету орталықтарының қатардағы
бірі емес, ол азаматтарды оқыту орталығы
ретінде де жұмыс істейді. Бүгінде мемлекеттік
қызметтердің 71%-ы электрондық форматта
қолжетімді. Орталықтың ендігі мақсаты әрі
міндеті – бұл к$рсеткішті биыл 80%, ал келесі
жылы 90% деңгейінде қамтамасыз ету.
Осы орайда, қызметтің бәрін онлайн алуға
мүмкіндік жасалса, ХҚКО-лардың болашағы
қандай болады деген сауал туындары анық.
Ондай жағдайда «Азаматтарға арналған үкімет»
мемлекеттік корпорациясы ХҚО-ларды оқыту,
біліктілікті арттыру, компьютерлік сауаттылық
дамыту орындарына айналдырмақ. Себебі
қазірдің $зінде бұл жұмыс ЭКСПО аумағында
мемлекеттік қызмет істері агенттігімен бірлесе

жүргізіліп жатыр. Халыққа
қызмет к$рсететін мемлекеттік
мекеме 09:00-18:00 аралығында
жұмыс істейді. Орталықтың алға
қойып отырған жоспары аз емес.
Енді СОО секілді жұртшылық
к$п жиналатын орындарға
арнайы терминал орнатып,
сол арқылы мемлекеттік
қызметтерді алу мүмкіндігі
қарастырылып жатыр.

SMS АРҚЫЛЫ ЗЕЙНЕТКЕ
ШЫҚТЫ
Бәрімізге белгілі елімізде
ер адамдар 63 жаста, ал нәзік

КЕЗЕККЕ ТҰРУ ШЕШІЛДІ
Халыққа қызмет к$рсету орталықтарының
цифрлы жүйеге толығымен к$шуі үшін алдымен
тұрғындардың сандық сауаттылығы керек. Сол
себепті «Азаматтарға арналған үкімет» мекемесі
бұл процеске кезең-кезеңімен к$шуді жоспарлап
отыр. Осы орайда айта кетер бір жайт, еліміздегі
қызмет к$рсету орталықтарының біразында,
әсіресе жаз мезгілінде кезек жиі кездеседі. Бұл
мәселе қазіргі уақытта да $зекті болып отыр.
Qз кезегінде «Азаматтарға арналған үкімет»
мемлекеттік корпорациясының басшысы
4семгүл Балташева бұл жағдайды былайша
түсіндіріп берді: «Жазда саяхатқа аттанатын жұрт
жаңа құжат үшін ХҚКО-ға жүгірсе, демалысқа
бармайтындар бір жыл бойы ығыстырып келген
қағаз жұмысымен белсенді айналысуға к$шеді.
Құжаттардың арасында тіркеу, жылжымайтын
мүлікті рәсімдеу, авток$лікті сатып алу және
тіркеу секілді түрлері жиі кездеседі. Бұдан
басқа, әлеуметтік бастамаларды іске асыру үшін
мемлекеттік органдар тарапынан да әртүрлі
құжат, анықтама сұралады. Оның бәрі тек ХҚКОда ғана беріледі. Құжаттардың арасында атаулы
әлеуметтік к$мек тағайындау, тұрғын үй к$мегі,
студенттердің уақытша тіркеуі, медициналық
анықтама беру жайы да жиі ұшырасады», – деді.

ғана берген едім. Мұны кешіктіруіме бірнеше
себеп бар. Qзім әке-шешемнің тұңғышы
болғандықтан, есім таңдап жүріп қалдық әрі
жұмыста болғандықтан бос уақытым болмады.
Таң қалғаным, Алматы аудандық халыққа
қызмет к$рсету орталығы мен ойлағаннан да
жылдам жұмыс істейтін болып шықты. Кеше
кешке қарай келіп, ұлымның құжаттарын
$ткізіп едім, бүгін түсте телефоныма туу туралы
куәліктің дайын болғаны туралы SMS-хабарлама
келді. Қазір екі адамнан кейін барып, әке
болғанымды растайтын алғашқы құжатымды
аламын», – деді қуанышы қойнына сыймай.
Иә, құжат алудың жылдамдығы еріксіз таң
қалдырды. Нәрестенің туу туралы куәлігін
дайындауға бір күнге жетер-жетпес уақыт
кеткені шынымен қуанарлық жағдай. Ал
бұрын қалай еді? Есіңізге түсіріп к$ріңізші.
Бұл цифрлы технологияның қаншалықты
дамығанының бір к$рінісі.

ЖАС ЖҰБАЙЛАРҒА
ЖАҒЫМДЫ ЖАҢАЛЫҚ
4лгі кісі кезегі жетіп орнынан тұрып кеткен
соң, қасыма ерлі-зайыпты екі адам жайғасты.
Айтуынша, жақында ғана отбасын құрыпты.
Бірақ әзірге АХАЖ-ға барып неке куәлігіне
тапсырмаған.
Qзін Данияр деп
таныстырған ол:
«Алматы ауданының
АХАЖ б$лімі бұл

БҰРЫН ҚИЫН ЕДІ,
ҚАЗІР ОҢАЙ

жандылар 58-де зейнетке шығады.
Зейнет жасына жеткенмен,
олардың зейнеткерлікке шығуы
оп-оңай емес. Бүгінге дейінгі еңбек
$тілі туралы құжат, туу туралы
куәлік, жеке куәлік, мекенжай
анықтамасы, диплом к$шірмесі
секілді қағаздың түр-түрі талап
етіледі. Одан да б$лек жұмыстары
бар. Енді мұның да проблемасы
шешілген сыңайлы.
Жақында «Азаматтарға
арналған үкімет» мемлекеттік
корпорациясы зейнетақыны
ресімдеу ж$ніндегі пилоттық
жобаны іске қосты. Жобаны
іске қосу туралы тиісті бұйрыққа
цифрлық даму, инновациялар және
аэроғарыш $неркәсібі министрлігі
мен еңбек және халықты
әлеуметтік қорғау министрлігі
бірлесіп қол қойды.
Бұл жоба алғашқы кезеңде
азаматтарға арналған үкімет
қызметкерлері арасында

жүргізілмек. Оған еліміз бойынша шамамен
22 мың адам кіреді. Бастаманың ерекшелігі –
зейнет жасына жеткендер үшін $те қолайлы
болмақ. Бірнеше айға созылатын процесс енді
бір ғана SMS-хатпен шектеледі.
«Азаматтарға арналған үкімет» баспас$з
қызметі бізге $з жұмыстарын былай түсіндірді:
«Зейнетақы т$лемдерін, мемлекеттік базалық
зейнетақы т$лемін және бірыңғай жинақтаушы
зейнетақы қорынан т$ленетін зейнетақы
т$лемдерін тағайындау бойынша қызметтерді
рәсімдеу үшін міндетті түрде ХҚКО-ға бару
қажет болатын. Енді зейнетақы жасына жетуге
10 күн қалғанда арнайы SMS-хабарлама келеді.
Келіскен жағдайда жауап ретінде «Иә» с$зін
жіберу қажет. Айта кету керек, қызметті рәсімдеу
үшін болашақ зейнеткер еңбек шарттарын
бірыңғай есепке алу жүйесіне енгізу үшін жұмыс
орнындағы кадр б$ліміне $зінің еңбек қызметі
туралы мәліметтерді алдын ала ұсынуы қажет»,
– деді.
Қазіргі уақытта «Азаматтарға арналған
үкімет» мемлекеттік корпорациясының 2
қызметкері зейнетке шықты. Олар – НұрСұлтан қалалық филиалының әлеуметтік
блогының қызметкері Райхан Жолдықұлова
мен Ақмола облысы бойынша мемлекеттік
корпорация филиалы жер кадастрының
қызметкері Любовь Шестаева. Любовь
Викторовна: «Мемлекеттік корпорацияда
жұмыс істей жүріп, к$птеген қызметтердің
электрондық форматқа к$шуіне байланысты
олардың алу уақыты азайғанына үйреніп
қалдық. Дегенмен SMS-хабарлама арқылы
зейнетке шығамын деген ой үш ұйықтасам да
түсіме кірмеген еді. Маған ешқайда барудың
да қажеті болмай қалды. Зейнетке шығуға
қажет істің бәрін жұмысымдағы кадр б$лімі
мен $зімнің ұялы телефоным шешіп берді.
Мұндай жаңашылдықтың бәрі $зім еңбек ететін
мекемеде іске асырылып жатқанына қуанамын»,
– деді.
Бұл тәжірибе жүзінде жүргізіліп жатқан
жобалардың бірі екенін жоғарыда айттық. 4зірге
бастамасы к$ңіл қуантарлық. Егер пилотты
бастама сәтті жүзеге асырылса, халыққа қызмет
к$рсететін мемлекеттік мекеме басшылығы
мұны $зге де ұйымдарға енгізуді жоспарлап
отыр. 4зірге бұл уақыт еншісінде.

Ә  
   !

Ол с$з арасында
ғимаратта емес. Бірақ электронды цифрлық
мемлекеттік қызметтердің 71%- қолтаңба ашу үшін халыққа қызмет к$рсету
ын egov.kz электрондық үкімет
орталығына келуім керек екен. Анықтама
порталынан, сол сияқты mgov
б$ліміндегі мамандар оның 15 минутқа жетерқосымшасынан және Telegram
жетпес уақыт алатынын айтып отыр. Қазір
желісіндегі EgovKzBot тобынан кезегім келгенде бәрін $з к$зіммен к$ремін», –
онлайн алуға болатынын
дейді.
ерекше атап $тті.
Істің қалай аяқталғанын $з к$зіммен к$ру
Мемлекеттік мекеме
үшін алыстан бақыладық. Шығаберісте Данияр
басшысы 4.Балташева:
электронды цифрлық қолтаңбаны
«Онлайн қызмет алу қиын
алуға 10 минут жеткілікті
немесе бәрінде
болғанын айтты. Ал
«АЗАМАТТАРА
компьютер,
қалған жұмыс
АРНАЛАН КІМЕТ»
интернет жоқ
енді Алматы
деп мың
аудандық
БАСПАСЗ ЫЗМЕТІ БІЗГЕ З
түрлі
АХАЖ
ЖМЫСТАРЫН БЫЛАЙ Т СІНДІРДІ:
сылтау

«ЗЕЙНЕТАЫ ТЛЕМДЕРІН, МЕМЛЕКЕТТІК
БАЗАЛЫ ЗЕЙНЕТАЫ ТЛЕМІН ЖНЕ БІРЫАЙ
ЖИНАТАУШЫ ЗЕЙНЕТАЫ ОРЫНАН ТЛЕНЕТІН
ЗЕЙНЕТАЫ ТЛЕМДЕРІН ТААЙЫНДАУ БОЙЫНША
ЫЗМЕТТЕРДІ РСІМДЕУ ШІН МІНДЕТТІ Т РДЕ ХКОА БАРУ АЖЕТ БОЛАТЫН. ЕНДІ ЗЕЙНЕТАЫ ЖАСЫНА
ЖЕТУГЕ 10 К Н АЛАНДА АРНАЙЫ SMS-ХАБАРЛАМА
КЕЛЕДІ. КЕЛІСКЕН ЖАДАЙДА ЖАУАП РЕТІНДЕ «И»
СЗІН ЖІБЕРУ АЖЕТ. АЙТА КЕТУ КЕРЕК, ЫЗМЕТТІ
айтуға болады.
РСІМДЕУ ШІН БОЛАША ЗЕЙНЕТКЕР ЕБЕК
Бірақ к$бісі
ШАРТТАРЫН БІРЫАЙ ЕСЕПКЕ АЛУ Ж ЙЕСІНЕ
адамның $зіне
байланысты. Егер
ЕНГІЗУ ШІН ЖМЫС ОРНЫНДАЫ КАДР
адам шынымен қаласа,
БЛІМІНЕ ЗІНІ ЕБЕК ЫЗМЕТІ
қажетті мәліметті алудың
жолын қарастырар еді.
б$лімінің
ТУРАЛЫ МЛІМЕТТЕРДІ АЛДЫН АЛА
Бұл біздің $з жұмысымыздан
еншісінде.
СЫНУЫ АЖЕТ», – ДЕДІ.
қашып отырғанымыз емес.
Адамның $з уақытын тиімді
пайдаланып, $мірін жеңілдетуіне онлайн
қызметтің к$мегі зор. Ал оны білмейтін болса,
біздің орталыққа келсін, цифрлық сауаттылығын
арттырамыз, базаға
тіркеп, электронды
қолтаңба алып береміз»,
– деп түсіндірді.

Бұл мен
куә болған екі-ақ
жағдай. Екеуінің де
жұмысы бұрын біраз уақытқа
созылатын. Елорда тұрғындарының игілігі үшін

ЖҰРТПЕН ЖҮРГЕН
БІР КҮН...
Бүгінге дейін түрлі
әлеуметтік желілерде,
ақпарат беттерінде
қызметтерді алудың
жеңілдетілгені, оған
кететін уақыттың
азайғаны ж$нінде түрлі
хабар жарияланған.
Міне, осы құжат
алудың жылдамдығын
білмек үшін НұрСұлтан қаласындағы
Алматы аудандық
халыққа қызмет
к$рсету орталығына
барып, бәрін $з к$зімізбен к$руді ұйғардық. Бұл
орталық Елордадағы Тәуелсіздік даңғылы мен
Бейімбет Майлин к$шесінің қиылысындағы
ғимараттың екінші қабатында орналасқан.
Үлкен залдың ішінде жұртшылық отырған
орынға қарай аяңдадық. Қасына отырған кісіден
қандай жұмыспен келгенін әрі оған қанша уақыт
жұмсағаны туралы ж$н сұрадым.
Елордалық 25 жастағы Арман есімді жігіт:
«Qткен аптада тұңғыш рет ұлды болып, әке
атандым. Одан бері біраз күн тез $те шықты.
Баламның туу туралы куәлігіне $тінішті кеше

жұмыс істейтін мемлекеттік мекеме жұмысының
күн санап ілгері дамып бара жатқанын осы
екі оқиғадан-ақ білуге болғандай. Ал цифрлы
технологиялар дамыған сайын адам $міріне
қолайлы жағдай жасала беретіні анық. Бұл
орайда Нұр-Сұлтан қаласындағы мемлекеттік
мекеме алдыңғы орында тұрары даусыз.
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Бәзбіреулер
бұл баянды ойдан
шығарылған қияли
әңгімеге жатқызар.
Жоқ, олай емес, хас
шындықтың "зі.
Беляевтің осы науқанда
қоластында болған елу шақтының
ішіндегі біраз ұлты қазақ жанкештілер
кейін ант-су ішіп, құран, не нан
ұстап, тіпті кейбіреулері к"з жастарын
к"лдетіп, бала-шағасының атымен
ант етіп, бұл оқиғаны "здері к"рген
қалыпта ырғаудан жақтары талмады.
Кәне, сенбей к"р! Сенбесең бұған қоса
тағы қосымша дәлелдер бар.
Сол күзде Қоғалы "ңіріндегі
Қытай ауа к"шуге ықыласы барлар
тегіс табан аударып кеткесін де
Құндақбайдың әрекеті таусылмады.
Ол Қытай жерінде к"п б"гелмей,
жұбайы Ақтолқынның қасында бірер
ғана түнеп, інісі Мырзақбай мен
келіні Нұрсұлуды аз ғана «әлдимен»
алдандырып, бері қарай шекара
асып ж"нелетін. Талдықорғандағы
чекистер басшылығының жарымжартысы бұл шақта Жаркент қаласына
ауыстырылған. Бәрінің алдына
қойылған бірінші міндет – сол баяғы
қайткен күнде де Құндақбайдың к"зін
жою. Иванов пен Беляев "здеріне
қарасты чекистердің ең аққаптал
жырындыларын ортаға алып, ертеректе

маңында жаман атыс басталады. Екі
жақтан да к"п оқ шығындалады.
Қалайда Құндақбай тобы к"шті
шекарадан ары асырып, "здері
туған жердің тарғыл тастарын, ойшұңқырларын паналап, жаудың бетін
қайтарады. >рі "здері де ары "тіп
үлгереді. Тек шекарадан ары "терде
Құндақбай қасындағы бір серігіне:
– Жаным, бізден бес-алты жігіт
оққа ұшты. Олардың денесін қарғақұзғын жемесін! Сен осында амалын
тауып б"гел де солардың бет-жүзін
топырақпен бүркеп қайт! Сосын
соңымыздан қуып жет! Қайтейік, бұл
жолы сәл-пәл қапы соқтық! Имандары
жолдас болсын! – деді.
>лгі серігі Құндақбайдың
тапсырмасын орындап, к"п ұзамай
"зі олардың соңынан шекара асқан.
Құндақбай жолыққан бетте:
– Шейіт болған қарулас
достарыңды дұрыстап к"мдің бе? – деп
сұраған. >лгі жігіт:
– Дұрыстап к"мдім, – деп таңдайы
тақылдай жауап қайырған.
– К"мген жеріңді ұмытқан жоқсың
ба?
– Жоқ, мерген аға! Ұмытқам жоқ!
– Ендеше, сен кейін қайт! Бір
боздақтың қолы сыртқа шығып жатыр.
Соны дұрыстап топырақпен жап!
– Ау, Құндақбай аға, оны қайдан
білесіз? – деп әлгі серігі басы-к"зін
сілкілей мұның "зін сұраққа алмақтай
с"йлеген. Құндақбай т"ртбұрышты
шекесін сәл-пәл қызартып, қабағын
т"мен салып:

алды. Жандарына байлаулы
«фляжкилерінде» сұйық
атаулыдан бір тамшы да
қалмапты. Мынадай аяусыз
тұздалған еттен опырып
жегеннен соң келетін ш"лдің
екпіні қандай? Бәрінің аңқасы
кеуіп, к"здері қарауытты. «Су,
су» деп, сусыраған түрлері
байлаудағы т"ртеудің де
халдерінен сорақы к"рінді.
Бұлар енді дауыстарын
жұмсартып, суды қайдан табуға
болатынын сұрады. Бұл жолы да
Құндақбай жауап қайырды:
– Сонау ернеуі к"теріңкі сайды
к"ресіздер ме? Оны тұрғылықты
жұрт Қараңғысай атайды. Сонымен
т"мен құлдиласаңдар, сай табанында
м"лдіреп аққан бұлаққа тап
боласыңдар! Оның суы тастай
суық, әрі бал татиды. Содан мейірін
қандырып бір ішкен адам жаны
жұмақтың т"рінде шалқығандай
масайрайды. Е, қазіргі менің де
арманым сол! Қастарыңда екі
бейшара қазақ тұр емес пе, солар
жол біледі, соларды ертіп т"мен түсіп
қанып ішіп, әрі «фляжоктарыңды»
толтырып әкелсеңдерші. Басқа су
к"зі мұнда жоқ!
Қауырт келген ш"л адамның к"зін
де қарауыттырады, ақылынан да
алжастырады ғой. Айдауыл басшысы
к"п басын қатырып жатпады.
Құндақбай мен оның үш серігі зілдей
ауыр кісеннің қыспағында тырп
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Құндақбайодан саспады, "зінің
аяғының астындағы чекисті одан
әрмен жанши жанын мұрнының
ұшына келтірді де:
– Кәне, айт! Кілт қайсыңда? Тез
шешіңдер кісенді! Ай-шайға қарауға
мұрша жоқ! Қазір жандарыңды
жаһаннамға жібереміз! – деді. Кілт ана
үшеудің астындағы үшінші чекисте
екен. Ол үшеу "здері тақымға басқан
чекистің де сүйек-саяғын сықырлата
дікеңдеді:
– Кәне, шеш!
– Құдайым-ау, қалай шешемін!
Ең құрымаса бір қолымды
босатсаңдаршы! – Бір қолы
босаған ол тырысып-тырмысып,
бір «бандының» кісендерін шешті.
Ол босанған «банды» "зінің жанын
қинаған кісендермен сол үшіншіні
бастан бір ұрып естен тандырды да
Құндақбайға ұмтылды. Құндақбай да,
оның үш серігі де қолдары шешілгесін
қалған екі чекисті де "лтіре соққылап,
ескі «дәстүрмен» олардың қаружарақтарын, темір бұйымдарын

үстіндегі киімдерін айтсайшы. Кәдімгі
погоны бар әскери киім – китель,
галифе шалбар, ұзын қонышты
етік. Жалпақтығы бес елідей қайыс
белдігінің жезден құйылған әшекейлі
басы орыс патшасының "з қолынан
шыққандай-ақ жылтырайды. Апырау,
Құндақбай мұның бәрін қайдан
олжалаған? >лгі "здері Шаған таудың
басында жусатқан қызыл солдаттардан
сыпырғаны ма? Ол жағы әзірге
жұмбақ, бір анығы Құндақбайдың
осы қалпы сол күні оны "з к"здерімен
тамашалаған жалайыр-орақты
жұртының жадында қалып, кейінгі
ұрпаққа әбден-ақ марпатталған еді.
Ал одан әріде не болды? Жалайырорақты к"ші Сатылы сайына
ж"ңкілгенде Құндақбай ысқырығымен
сайланған отыз шақты бозбала олардан
қозык"ш кейін қозғалып, к"штегілерді
ту сырттан қорғауға міндеттенген.
Ал беліне орыс винтовкасы, жапон
бердеңкесі, бесатар секілді қаруларды
жыпырлата қыстырған, қызыл
әскерше киінген Құндақбайдың

түгел сыпырып, "здері олжалаған он
екі аттың тағаларын таудың тарғыл
тасына шақ-шұқ еткізіп, Шағанның
бергі күнгей бетіне тасырлата ойысты.
Мұнда Құндақбайдың туған ауылы
Күркілдекке емес, одан арырақта
шығыс бетте қалың жынысты Асан
сайына қарай алды-арттарына қарамай
домалай құйғытты.
Ал осы оқиғаның ағы, қызылы
аралас елді қалай дүрліктіргенін
ежіктеп, оқырманды мезі етпей-ақ
қоялық. Тек Талдықорған, Жаркент,
Сары"зек атты мекендерде шашырай
жұмыс істеген ОГПУ басшыларының
одан әрмен салы суға кеткенін
ескертсек те жетер. Тек олардың
ұзақ ұйқысырауға уақыттары да
тапшы, Мәскеу, Алматы тарапынан
жететін телеграммалар мазмұны
Құндақбай қылықтарынан да жаман
жантүршіктіретін. С"йтіп, чекистер
одан әрмен аласұрды.

жалғыз "зі ол отыз шақтыдан да
кейіндеп, жеке-дара тепектеген. Олар
осы тәртіппен бұрынғы ошарылған
орыннан біраз ұзапта кеткен. Кенет
мұны әлгі «будёновка» киген қызыл
әскерлер байқап, бірден-ақ тасырлата
соңдарынан жеткен. Міне, осы
алдыңғы және соңғы екі қарулы
топтың қақтығысуын к"зімен к"рген
қазақтардың баяны да қаз-қалпында
кейінгі ұрпақтың құлағына тиген.
Оның нобайы былай:
Жалайыр-орақты к"ші едәуір
ұзап, басқа бір отырықшы үш-т"рт
үйдің тұсынан "теді. Міне, аталмыш
қақтығыс осы үш-т"рт үйдің маңында
болады. Сондағы бес-алты жасар бір
бала және оның әкесі, тағы т"рт-бес
к"рші-қолаң тап "кпе тұстан тарс-тұрс
еткен атысты естіп сыртқа жүгіріп
шығады. Бұлардан оқ бойындай
қашықтықта отыз шақты қазақ
жігіттері мен оларды "кшелей қуған
қызыл әскер тобының "зара атысы
бұлардың к"з алдарында найзағайша
сатырлайды. Тақтайдай жазықта бәрі
алақандағы жазудай айқын шалынды.
Қызыл әскерлер бастырмалатып, оқты
қарша боратып, қазақтарға жақындай
түскен сыңайлы еді. Сол заматта екі
ортада астына боз арғымақ мінген
біреу, жерден "сіп шыға келгендей
атойлап к"терілді.
Жаңағы отырықшы т"рт-бес
үйдің тұрғындары қалың бұтаның
ішіне сүңги бәрін к"з еттерін ауырта
қапысыз бақылайды. Іштеріндегі біреу:
– >кем-ау, мынау боз арғымақтың
үстіндегі Құндақбай ғой! – дейді.
– Иә, иә, тап соның "зі! Құндақбай!
Құндақбай! – деп екіншісі де
қостайды. Ал іштеріндегі 5-6 жасар
бала Құндақбайды бұрын к"рмеген,
тек оның дақпыртына сан мәрте
құлақ құрышын қандырған. Соның
"зінде де оның осы қимыл-тұрпатына
қарап, жаны ашып жылап жіберіпті.
Енді қалай? Екі жақтан атысқан екі
үлкен шоғырдың қақ ортасында ол
жалғыз, бұл қайтсе де оққа ұшады ғой.
Тек бара-бара байқаса аса олай емес.
Құндақбай боз арғымаған аспанға
шапшытып, шыр айналдырса, арттағы
қызыл әскерлер ер үстінен ауа құлап,
жерге жабысады екен. Енді етпеттеп
жатып, жалғыз Құндақбайды к"здеп
атады. Құндақбай да шыр айналған
ат үстінен оларға қарай бірнеше
дүркін оқ шығарып үлгереді. С"йтеді
де бұлардан ұзап кетуге тырысады.
Қызылдар да шапшаң, олар да ер үстіне
қайта қарғып мініп, Құндақбайды
"кшелейді, ал Құндақбай жаңағы
әдіспен олардың жолын тағы б"гейді.
>рі қызылдар қатарын сирете береді.
Ал алда кеткен к"ш, оны қорғаушы
отыз шақты қазақ жігіттері алдыарттарына қарамай "здері бұт артқан
жануарды қос бүйірінен тепкілеп, қара
үзіп кетудің қамында.
Жаңағы отырықшы т"рт-бес үйдің
тұрғындары мыналар к"зден "шкесін
олар да атқа мініп, бір т"бешікке
к"теріліп, соңдарынан бақылайды.
Кенет әлдекімге Құндақбай аттан сылқ
құлап, жерге сүйретілгенге ұқсайды.
– Есіл ер Құндақбай-ай, саған да
оқ тиді-ау! Саған да оқ дарыды-ау бұл
жолы!– деп к"кірегі қарс айырыла
налиды. Оның с"зін естіп, манағы
араларындағы 5-6 жасар бала тағы
да к"з жасына ерік беріпті. Тек бір
аптадан соң ғана Құндақбайдың
аман екенін, алдағы к"шті Қытай
шекарасынан әрі асырып үлгергенін,
ал қатары
едәуір сиреген
қызыл әскердің
тамтығы құрқол
кері қайтқанын
баршасы естіген
еді.
Бұл
жағдайды да әлгі
5-6 жасар куәгер
бала кейін
есейгенде жағы
Ұзақбай
талмай айтып
ДОСПАНБЕТОВ
жүрді.

ХАЛҚЫНА ҚАМҚОР

ҚҰНДАҚБАЙ

Ресей тарихында да осындай адамдар
болған, оларды ауыздықтау үшін сол
заманның сұңғылалары не амал-айла
қолданып еді деген тақырыпта ұзақұзақ мәслихаттар "ткізген. Сондағы
бір к"зделген шара мынау: сол жылғы
қыркүйек айының екінші жартысында
"здеріндегі бар күшті әскери киіммен
емес, қарапайым шаруа адамынша
киіндіріп, бүкіл Қоғалы "ңіріне,
Матай тауының шығыс-түстік етегіне,
Жаркент-Қорғас т"ңірегіне тарыдай
шашыратып орналастыру. Құндақбай
ш"п арасындағы инеге қанша
ұқсағанмен, солардың бірінің к"зіне
қалайда түседі.
Міне, с"йтіп, Құндақбай Т"ленді
баласының тұтқындалған кезі де
келді. Алтынемелде Құндақбайды
қызылдардың бір офицер, т"рт солдаты
ұстап, қол-аяғын кісендеп, ат үстіне
қондырып, Талдықорғанға қарай алып
жүрді. Сақтық мәселесі бірінші орынға
қойылды. Құндақбайдың ұсталғанын
қазақтар естісе, бұл хабар мұның
әлгі сайдың тасындай н"керлерінің
құлағына сол заматта жетеді, онда
шаруа бітті дей бер, ол н"керлер лап
қойып, қайтсе де Құндақбайды босатып
әкетеді. Не екі арада тағы да қырғын
соғыс, үлкен шығын орын алады.
Сосын да бір офицер, т"рт солдаттан
тұратын, мұздай қаруланған чекистер
тобы күндіз бой тасалап, тек түнделете
қозғалатын әдісті қолданды. Бұлар
Қотырқай тауының шығыс бетіндегі
Шайтансай арқылы Талдықорғанға
"тпек еді. Сол Шайтансайда бұлар
қалың ағашты, бұталы, ш"птесінді
бір пұшпақта күндіз жасырынып,
уақыт "ткізбекші еді. Міне, осында
Құндақбай дәрет сындыру үшін
қол-аяғындағы темір кісенді шеше
тұруды "тінген. Орысшаға судай
бұл басқа да с"здерді араластырып,
чекистердің іші-бауырына бір
жылылық енгізгендей де еді. Оларда
да қазақтан шыққан түз тағысының
жеке басына қызыға қарағандай күй
бар-тұғын. Бұл жайында естігенбілгендері іштерін тырналап, олардың
қаншасы рас, қаншасы лақап, соны да
тексермек сыңайлары оянды ма, жоқ,
әрқайсысының сырғауылдай бойы
бар, күш-қайраттары бір бастарына
жетіп- артылатын, қару-жарақтары
да сай, сондай "з мүмкіндіктеріне
сенімі де мол ма, әйтеуір, олар
Құндақбайдың қол-аяғын зілдей
кісендерден босатып-ақ еді.
Кенет ашық күнгі найзағай
т"белерінен жай түсті. Жаңа ғана
мүсәпір халдегі Құндақбай қолаяғын шешкен темір кісендермен
кенет к"з ілеспес шапшаңдықпен
қимылдап, сырғауылдай бойлары
бар бес айдауылды табанда ұрып
жықты. Олар тілдерін кәлимаға
келтіре алмай сұлады. Құндақбай
енді асықпай олардың қаружарақтарын, оқ-дәрілерін, пышақ,
темір басты белдіктерін, кісендерін
түгел сыпырып, ерттеулі алты аттың
ең жарамдысына "зі мініп, "згесін
бір-біріне қосақтастыра жетекке алды
да Қотырқайыңның, Шайтансайдың
ту сыртына, теріскейге қарай беттеді.
Бұл да "зіне қауіпсіздеу к"рінген тың
бағдарды таңдап, сол бағдармен К"ксу
"зеніне жетті. Оны "рлеп барып,
бір шатқалда ат шалдырды да ары
Сарноқай тауына бет қойды.
Бұл Сарноқайдың дәл т"бесінде
Сәлімбайдың қыстауы болған ғой.
Сәлімбай Қытайға мұндағы жұрттың
бәрінен бұрын "тіп кеткен. Тек
сол бұрынырақта Сәлімбай осы
Құндақбайға осы бағдармен Қытай
шекарасынан "тетін к"зге к"рнексіздеу
бір сүрлеу барын түсіндірген. Міне,
Құндақбай сол сүрлеуді тауып, ары
қарай із-тозсыз жоғалды.
***
Сол кездегі жайларды, әсіресе
Құндақбайдың адамзаттыдан
б"лек, жаратылысын сипаттайтын
қылықтарын тізудің "зі үлкен мехнат.
Тағы бір мысқалдай мысал: сол
күзде бас-аяғы шектеулі тағы бір аз
ғана к"шті Қытай асырмақта ГПУ
әскерлері қырғидай тиіп, шекара

– Мен к"ріп тұрмын ғой, – деген.
>лгі серігі шекарадан қайта бері асып,
әлгі "з қаруластарын к"мген жерге
келсе, шынында да, біреуінің қолы
сыртқа шығып жатыр екен. Сол жерде
ол шалқасынан түсе жаздайды. «Жоқ,
мынау хас әулие! Құндақбай хас әулие!
>улие!» деп жүрегі қоса дірілдеп,
"зін-"зі саябырлатуға к"п күш
жұмсайды. Кейін, осы жігіт құранды
к"кірегіне басып, осы шындықты
шекараның арғы-бергі бетінде қанша
жұрттың құлағына құйды десеңші.
Чекистер сапындағы қазақтар
арқылы бұл ақпар Иванов, Беляев,
Ботвинов сынды бастықтардың да,
К.У.Черненко, Н.Н.Головацкий тәрізді
қатардағылардың да тұла бойларын
тітіркендірді.
Сонда да ОГПУ басшыларының
"лермендігі де керемет. Олардың
жансебілдері әрқилы айлашарғымен к"п ұзамай тағы бір мәрте
Құндақбайды үш серігімен тұтқындады.
Бұл оқиға Құндақбайдың туған
ауылы Күркілдектің маңында болған.
Он шақты чекист, араларында жол
к"рсетуші екі қазақ бар, Құндақбай
бастаған т"ртеуді Шаған таудың
биігіне алып шығып, сондағы үлкен
шоқы Ақтаудан әрі асып, К"ксуға
қарай тіке тартпақ еді. К"ксудан
ары Талдықорғанға қарай тіке жол
ашылады. Сол Ақтаудан асқан жерде
Қараңғысай басталады. Бұл тау үсті,
әрине, Құндақбай мен оның достары
үшін тым ыстық. Осылай байлауда
кетіп бара жатқан халдері үшін туған
"лкенің тау-тасынан кешірім сұрай
ма, жоқ, к"мек дәмете ме, әйтеуір
сондай бір босаңсыған к"ңіл-күй бар.
Бұл да бір аспанның шайдай ашық
күні. Тау басында чекистер сәл-пәл
аял жасамақшы еді. Бұлардың ішінде
де Құндақбайға қарап, мұртынан
күлген екі-үш ысқаяқ офицер бар.
Бұрын талай бандылармен шайқасып,
қанынан тоят тапқан олар мынау түз
тағысын да жайнаңдай тамашалап,
«неше жерден әулие, циркач, алпауыт
атансаң да, біз кигізген темір құрсауды
бырт-бырт үзуге дәрменің жетпес»
дегендей кекірінеді.
Тау басында сәл-пәл жүріс
ауырлады. Айдауыл-чекистердің де,
кісендегі Құндақбай бастаған т"ртеудің
де ішектері шұрқыраған. Енді қалай,
айдауылдар мыналарды оңайлықпен
шырмаған жоқ, әрқилы айлашарғыны ұйымдастырумен к"п уақыт
ысырап еткізді. Ал «жыланы бар»
асқазан «е, мәселе солай екен» деп,
кеңшілік жасап тұра ма? Айдауылдар
жүрісті сәл доғарып, сол асқазан
сұранысын қанағаттандырудың жолын
ойластырды. Тұтқындағы т"ртеудің
біреуінің мойнына асулы алаша дорба
бар еді.
– Мына дорбаңда не бар? – деп
сұрады чекистердің бірі.
– Піскен ет! – деп жауап қайырды
анау. Дорбаны жұлып алып, ішіндегі
мәзірді орталарына ақтара т"ккенде
қарая піскен ет кесектері бәрінің
к"здерін қасқырша жарқ еткізді. Апылғұпыл бірден асамайлап жеуге кірісті.
Сәлден соң пышақпен бармақтың
басындай кішкене ет кесектерін
б"ліп алып, байлаудағы т"ртеудің де
ауыздарына тықпалады.
Алғашқы қарқында айдауылдар
ашқарақтықпен байқамапты, сәл ар
жағына ел қонған соң ғана бір-екеуі:
– Мына етті соншама тұзын ащы
ғып пісіріпсіңдер ғой! Немене самогон
ұрттап отырып жеуге даярлағансыңдар
ма? – деп сұрады. Бұған Құндақбайдың
"зі жауап қайырды:
– Біздің қазақтың мен сықылды
бірен-саран қарғыс атқаны болмаса
"згелері самогон, арақ-шарапқа
әуес емес. Ал мынадай жол азыққа
алған еттің тұзын ащы қылатыны күн
ыстықта бұзылмасын дегені ғой.
Айдауылдар Құндақбайға
к"здерінің қиықтарымен қарап,
мұрттарынан күлгенсіді. Ет жеудің
қарқыны әлі басылмаған еді. Сәл
уақыт "ткізіп барып қана жақтары
тала бастаған олар еңселерін к"терді.
Кенет бұларды ш"л алқымнан

ете алмасы хақ. Олардың қасында
үшеуді қалдырды да жетеуі, іштерінде
әлгі екі қазақ бар, Қараңғысайдың
тереңіне сүңгіп жоғалды. Міне, осы
шақта, мынадай м"п-м"лдір түсті
аспан к"здерін қытықтаған жағдайда
Құндақбайдың басына бір сәуле
құйылды. Тұтқындаулы мүсәпір
емес, қайта асығы алшысынан тұскен
қуанышты жандай бет-жүзіне күлкі
үйіріп, қастарында қалған үш солдатты
с"зге тартты:
– >й, сендер бізді не мақсатпен
Талдықорғанға апармақсыңдар?
Жазығымыз не? Dздерің орыс
нәсілді пендесіңдер, былай
таразыға салыңдаршы, малмүлкі кәнпескеленген байлардың
наразылығы сонау Ресейдің ішінде
де "ршіген сыңайлы. Біз де саңырау
емеспіз. Dздерің де солай. Соны біле
тұра, қазақтарға неге қырғидай тиеді
бұл қызыл "кімет? Талдықорғанда,
сондағы бастықтарға осының бәрін
жайып саламын, олар бәрібір бізді
босатып жібереді. Сендердікі бос
әурешілік. Онан да жолай бір мәмлеге
келейік. Осыны мына бастықофицерлеріңе жеткізші.
Үш чекист қалың ш"п үстінде
жантая сұлаған Құндақбайдың с"здерін
мұқият тыңдады. Арасында Құндақбай
"зінің үш серігін де к"збен шолып "тті.
>ккі жігіттер бұл сұрпереннің оқыс
бір тәуекелге баспағын сезіп, темір
құрсаудағы қол-аяқтарын күшпен
икемге келтіргендей. Құндақбай:
– Жандарым, тікелеріңнен
тік қақаймай менің қасыма тізе
бүгіңдерші. Мынау алыс тау үсті, сонда
да айғайлап с"йлеу қауіпті. Жақын
маңда бізді де, сендерді де сырттан
торыған тыңшылар жүруі ықтимал,
сосын да ақырын с"йлеп, сендерге бір
сыр ашайын! – деді.
Үш чекисті Құндақбайдың
ықыласы тартқандай олар бірден ж"нге
к"нді. Екеуі шынында Құндақбайдың
аузына құлақтарын тақай жамбастай
жайғасты. Ал үшіншісі, ол да тізе
бүккенмен Құндақбайдан сәл
аулағырақта, есесіне қалған үш
тұтқынға жақындау шоқшиды.
– Сендер осыдан жеті жылдай
бұрын мына Қытай шекарасынан сәл
арыда, Құлжа қаласының маңында
бүкіл Ресейге танымал, кезінде
ақ патшаның оң қолы атанған
атаман Дутовты қызыл милиция
"лтіргенін естідіңдер, әрине. Ал
соған бәлшебектер "кіметі әлі күнге
мәз. Ал тап қазіргі кәнпеске кезінде
сол Қытайда сол атаман Дутов
ізбасарларының қайта жанданып, бері
кеңес "кіметіне жолбарысша атылмақ
ниетін тани ма ешкім?
Құндақбайдың мынадай аса
мағыналы жайды қопарғанын
сезген, әрі бұған тым таяу сұлаған
екі чекист ендігі әңгімеге тіптен
ықылас қойды. Түз тағысындай
к"зі "ткір, әрі найзағайдай ұшқыр
қимылды Құндақбай, міне, осы
сәттен қапы қалмақ емес. Ол қаншама
тапал дегенмен қол-аяғы кісендеулі
қалыпта серіппелі темірдей иіліп
басын к"тере қасындағы екі чекистің
үстіне аунай құлады. Мұны күтпеген
екеу Құндақбайдың астында аудағы
балықтай тыпырлап, "ңештерінен
жүрек тітіркентер жаман дыбыс
шығара бұлқынып бақты. «Тез» деп
Құндақбай да зікір сала үкім етті.
Мұны оның үш серігі де тез түсінген,
Құндақбаймен бір мезетте дерліктей
шамада уақыт ұттырмай, ол үшеудің
біреуі "з қастарында қозы бүрген ақ
бас күшігендей шоңқиған үшінші
чекисті баспен ұрып құлатты. Ол ес
жиғанша қалған екеуі таудан құлаған
б"ренедей домалап, оны кеуделерімен
жаншып үлгерді. С"йтіп, қас пен
к"здің арасында үш айдауыл мына
қол-аяқтары кісендеулі т"рт бандының
астында қалды. >рі құлақ жарар
айғайлары қандай еді шіркіндердің!
Сірә, Қараңғысайға құлдилап су
іздеген "з серіктерінің құлақтарына
жетсін дегені ме екен?

***
Тап осыған жалғас мына оқиға
да ел жадында сақталды. Шаған
т"бесінде айдауылдардан құтылған
Құндақбай және оның үш серігі
із жасыру мақсатында тіке "рге,
шығысқа тартқан. Қотырқай тауынан
да әрі "тіп, К"ктал "зенін "рлеп,
Аралт"бені айнала Сатылы тауына
таяған. Мұнда да бір ауылдың мүшкіл
халінің үстінен түсті. Осы Сатылы
тауының етегінде жалайыр-орақты
елінің бір шоғыры Қытайға ауа
к"шуге әзірленіпті, әлдебір сатқын
оны ОГПУ тыңшыларына жеткізіп,
әп-сәтте маңдайларында қызыл
жұлдызшасы бар «будёновка» киген
солдаттар бұларды қоршауға алыпты.
Енді Қытайға шекара ассақ та
қырыламыз, аспасақ та қырыламыз
деп ауылдың кәрі-жасы тегіс үріккен
қойдай қамалып ес таппай отырыпты.
Міне, он екі жарамды атты иемденген
Құндақбайдың шап-шағын тобы
жалайыр-орақты ауылының, міне, осы
халінің үстінен түскен. Құндақбай:
– >й, ағайындар, жалайыр Ұлы
жүздің, қала берді үш жүздің ноқта
ағасы атанса, сендер сол жалайырдан
топ жарған, ел-жұртты атышулы
жалмауыздардан құтқарған атақты
Орақты мергеннің нәсілі емессіңдер
ме? Кәне, сабыр сақтап, үріккен түйе
к"зденбей, с"зге қонақ беріңдер! Бізде
жарамды, ер-тұрманы сай он шақты
сәйгүлік бар, соларға сендерден "зіне
сенген он шақты шабандоз мінсін!
Тағы бір жиырма шақты "здеріндегі
бар жылқының тәуірлерін ерттесін, не
қарулары бар – бәрін иықтарына іліп,
айналасы отыз шақтыны құрап, біздің
соңымыздан ерсін! Одан арғысы менің
иелігімде! Тек мына жұрт осы бүгіннен
қалмай мал-жанымен Сатылының
сайымен шекараға тез жылжысын! –
деп айғайлай ұран шашты.
Жиналған к"пшілік ортасында
әлдебір күдікке тірелгендердің
күбір-сыбыры орын алды. Бірақ
ол ұзаққа созылмады. Бұл шақтағы
Құндақбайдың атақ-даңқында шек
жоқ еді, сол атақ-даңқтың мысы
басты білем, жалайыр-орақтылар
күрт қамданып, оның бұйрығын
жүзеге асыруға кірісті. Бір бие
сауымына жетпейтін уақытта
жалайыр-орақтының отыз шақты
сұрперені сайланып шықты. Оларға
Құндақбайдың "з басы жетекшілік
ететіні жігер бергендей еді. Бір қызығы,
тап осы тұрыста Құндақбайдың бетжүзі, үсті-басы түлкінің жонындай
"згеріп кеткенге ұқсады. Т"рт бұрышты
шығыңқы шекесі тіптен бояуын
қалыңдатып, осы қиырда ара-тұра
кездесетін шырғанақтың сап-сары
жемісі тәрізді. К"к к"здері де солай
тиген жерін "ртейтін тотияиыннан
бір былай емес. Иықты денесі ер
үстіне қондыра салған орыстың қияр
тұздайтын б"шкесіндей-ақ. Иә, б"шке
десең б"шке. Аяқтары салбыраңқы,
қос үзеңгіні созғылай әрең сыйып тұр.
Астында қылаң түгі басым боз сәйгүлік.
Ең қызығы, бұл да емес, ең алдымен,
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БАЛА БЕЙНЕ

Мен шығыс өңірдегі Тарбағатай ауданына
қарасты Жетіарал ауылында дүниеге келдім.
Ұласты совхозында Ленин атындағы он жылдық
мектепте оқыдым. Сурет салуға бала кезден
қызығатын едім. 4-5 сыныптан бастап бейнелеу өнеріне
деген қабілетім оянды. Қазір елге танылып, суретші, карикатурашы
атанып жүрсем, бір кездердегі армандарымның орындалғаны
деп ойлаймын.

Кезінде атқа құмарлығым туралы
«Арман» деген әңгіме жазғанмын.
Сол әңгімеме арқау болған балалық
шағымды әңгімелеп берейін. =кем
кезінде колхоздың бастығы кейін
селолық советтің тKрағасы болды.
Ол кезде басшылық қызметтегілер
қазір қымбат кKлік мінетіндер секілді
мықты жылқы мінетін. =кемнің
жорға жирен аты болды. Ол жорғаға
баланы кKп мінгізбейтін, Kйткені
мінезді жылқы балаға бас бермейтін.
Сол атты бәйгеге мінсем деген
арманым болды.
Қыркүйек басталғанда орталыққа
жаздай жайлауда болған малшылардың

А

Еркін НҰРАЗХАН,
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Сол әңгімені әрі-бері жүрген
шешем естіп қалып:
– Не дейді, бәйгесі несі! – деді.
Мұқаң, бәйгеге ат баптап келіпті.
Соған балаң мінсін деп жатыр, – деді
әкем.
– Қой, қайтесің керегі жоқ. Бәйгеге
шауып кKрмеген бала. Құлап қалады, –
деп анам шыр-пыр болды.
«Бәйгеге кKп ат қосылады.
Ұзаққа шаба алмайсың. Құлап,
мертігіп қалсаң, қайтеміз» деп маған
рұқсатын бермеді. Анамыздың
сKзін тыңдап, сол күні ат жарысына
қатыспадым. Сол кездегі ат бәйгесіне
қатыспағаным әлі күнге дейін арман
болып қалды. Кейін атқа мініп,
бәйгеге шапқанымды түсімде кKрдім.
Бала арманым
түсімде
орындалды.
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құрмет тақтасы тұратын. Сол тақтаның
арты қуыс болатын. Біз үш баламыз.
Сол күні кезекші болып, сабақтан
кейін кабинеттің еденін жудық. Би
кешінің басталуына бір сағат қалғанда
үшеуміз барып қуысқа жайғаспақшы
болдық. Екі досым бірінші кіріп
орналасып алды. Мен олардан
кейін кірдім. СKйтсек, үш адам
симайтын сияқтымыз, тақта ары-бері
қозғалғандай болды. Құлайтынын біліп
мен бірінші сытылып, қашып кеттім.
Дәл сол сәтте мұғалімдер бKлмесінен
шыққан мектеп директоры Базархан
Галиев пен тағы бір-екі мұғалім залда
сKйлесіп тұр екен. Алысырақ барып
тұрдым. Бір уақытта тақта тарс етіп
құлады. Мұғалімдер шошып кетті. =лгі
екі досым қуыста үрпиіп отыр. Екеуі
кінәлі болып директордың алдынан
бір-ақ шықты. Негізі, ол жерде менің
де кінәм бар. Екеуін итермегенде тақта
құламас па еді...

ТҰЗАҚ
=сіресе каникул кезі қызыққа толы
болатын. Менімен тетелес Мержақып
деген ағам бар. Ал менен кейінгі
кіші інімнің есімі – Ертіс. Ағамыз
Мержақыпты Мекен дейміз. Ол бізді
жанына ертпейді, үлкен балалармен
ойнайды. Біз Ертіс екеуміз бірігіп алып
неше түрлі тұзақ ұйымдастырамыз.
Қорамыздың тKбесінде ойық жер
болатын. Сол
ойықтың
үстіне
шKп

алдамады

ала
л лаары
ры келед
ді.
і =
лгіл
лг
ілер
рді
д ң әң
әңгі
гімеесі
сн
балалары
келеді.
=лгілердің
әңгімесін
ыңд
дай
айм
мын.
н Ола
лар
р тауда,
тауд
та
уда,
а, ж
ай
йлаауд
удаа
тыңдаймын.
Олар
жайлауда
түрлі аң-құстарды қалай кKргенін айтып
қызықтырады. Жайлауда ірілі- ұсақты
тойларды, бәйгеге қатысқандарын
айтады. Бір күні әкемнің танысы –
Мұқаш деген шопан кісі үйге келді.
Оның бәйгеге қосатын КKкшұбар
деген аты болатын. Соны аламан
бәйгеге қосуға келіпті. КKкшұбарды
балаларыңның бірі мініп шықсын деген
Kтінішін айтты. Сол сәтте мен де үйге
келіп қалған едім.
– Мына бала атқа шаба ала ма? Аты
кім? – деді әкеме.
– «Шаба аламын» дедім әкемнен
бұрын жауап беріп. «Ауылдың шетінде
шауып жүрмін ғой» деп қоямын.
– Бәйгеге шауып кKрген жоқ, егер
шапқысы келсе, кKрсін, – деді әкем.
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БИ КЕШІН КӨРЕ
АЛМАДЫҚ
Бала болғаннан кейін тентектік
деген қатар жүреді. Біздің мектепте
әр аптаның соңында би кеші
болады. Кешті ұйымдастыратындар
– жоғары сыныпта оқитындар. Ол
кешке 9,10,11 сыныптағылар ғана
қатысады. Мектептің үлкен залында
музыка қойып, вальс билеп, би кеші
басталады. Ал біз сияқты тKменгі
сыныпта оқитындарды онда мүлдем
кіргізбейді. Ол кезде шамасы 6-сынып
оқимыз. Би кеші Kтетін залда озат
оқушылардың фотосы бар үлкен
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тKсеп
қойып,
бір жолы сол
Мекенді құлатқан
едік. Абырой болғанда, сүйегі аман,
денесі ауырсынып қалыпты. Біз ауыл
сыртындағы Kзенге қашып кеттік.
Кешке үйге келгенде анамыздан
бәрібір сыбағамызды алдық. Балалық
шаққа сапар шексек, неше түрлі
қызыққа толы оқиғаларды тізбектей
беруге болады. Балалық шақ ол –
адамның есінде мәңгі сақталатын тәтті
кезең. Естен кетпейтін естеліктерімнің
бір парасы осы.
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идеясы осыдан үш жыл
бұрын пайда болған.
Ол: «Қойылым қою
туралы идея туындап,
тұжырымдамасы
жасалғаннан кейін
Фаризаның шәкірті,
www.jasqazaq.kz
E-mail: jasqazaq2019@mail.ru
E
445555555555555555555555555 драматург Роза
Мұқановаға сценарий
ТҰСАУКЕСЕР
жазуға Kтініш білдірдік.
Фаризаны сомдау,
оны сахнада қою үшін
біз сценарийді белгілі
актрисалар Назгүл Қарабалина
мен Лейла Бекназар-Ханингаға
Мұхтар Әуезов
арнап жаздырдық. Ал қойылымды
атындағы Қазақ
талантты режиссер Фархат
мемлекеттік
Молдағалиға қоюға ұсыныс
академиялық
жасадық. Қойылымның ауыр
драма театрында
жүгін арқалап жүрген техникалық
сахналанған
мүмкіндіктерге жауапты –
«Фариза» спектаклі
жобаның кKркемдік жетекшісі
көрермендердің
Шара Айдарова. Фариза Kлеңдерін
ыстық ықыласына
әдеби тұрғыда дұрыс айтылуын
бөленді. Жыр
қадағалаған әдеби редактор –
падишасы Фариза
Шынар Омарова. Бұл тек бір
Оңғарсынованың 80
адамның идеясы емес, бұл бүкіл
жасқа толуына орай
Туындыны «А+А Idea Fabric» продюсерлік
команданың бірігіп атқарған
ұйымдастырылған
орталығы дайындады. Жобаның бас
жұмысы», – деді.
қойылымды
продюсері және идея авторы – Айнұр
КKпшілік қызығушылығын оятқан
жұртшылық екі күн
КKпбасарова. Қойылым алдында БАҚ
туындыны біз де тамашаладық. Фаризамен
бойы тамашалады.
Kкілдерімен кездескен жоба авторлары мен
бірге толқыдық, бірге қуандық, бірге
шығармашылық топ мүшелері «Фариза»
жұбандық. =сіресе ақын Мұқағали мен
спектаклі туралы журналистерге жан-жақты
Фариза жырларының үндескен тұсында
әңгімелеп. Жобаның авторы әрі бас продюсері ерекше әсерге бKлендік.
Айнұр КKпбасарованың айтуынша, Фариза
Оңғарсынова жайлы қойылымды сахналау
'0" ,$7$
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Jas qazaq
газетінің №3435 санында
Қазақстан
волейбол
федерациясы
сайтындағы
қазақ тілі
бөліміне қатысты
арнайы сауал
жолдағанымызды
жазған
болатынбыз.
Федерация өз
кезегінде бізге
хабарласып,
сауалымызға
арнайы жауап
жолдады.
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АЛ ТҮСІНІП КӨР!


Айгерім Тоқтарбайдың
фейсбук парақшасынан
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АЛ ӘЙТПЕСЕ!

Бір қой –
200 мың теңге!

Жуырда Алматы
іргесіндегі Мыңбаев
ауылында ауыл
шаруашылығы
министрлігі,
«Ұлттық аграрлық
ғылыми білім беру
орталығы» , Қазақ
мал шаруашылығы
және азық
өндірісі ғылымизерттеу институты
және Қазақ
ұлттық аграрлық
университетінің
ұйымдастыруымен
Қазақстан қой шарушылығының ІІ съезі өтті.

Съезд аясында қой шаруашылығы мен ешкі шаруашылығының даму
үрдісі мен келешегі сKз болып, қойды бағалау және қырқу бойынша тәжірибе
сабағы ұйымдастырылды. Асыл тұқымды малдардың бәссаудасы Kтті.
Бәссауда барысында асыл тұқымды қойлардың бағасы қаншалықты
шарықтағанына кKз жеткіздік. Ең асыл тұқымды гемпшир қой ы 200 мың
теңгеге саудаланды. Ал Орталық Азияда кеңінен танымал болған Ғиссар
тұқымының қошқарын Жаркент Kңірінің тұрғыны 190 мың теңгеден сатып
алды. Салмағы 180 келіге дейін жететін Шопан ата тұқымының әлемдік
нарықтағы құны 16 000 долларға дейін жетеді. Мұндай асыл тұқымды
қошқардың тKлдері еліміздегі қой шаруашылығына тек пайда әкеледі.
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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 бKлiмi)
Газет «Дәуір» ЖШС РПИК
(Алматы қаласы, Қалдаяқов кKшесі, 17-үй)
тел: (727) 273-12-04, 273-12-54
Тапсырыс – №2179;
Бағасы келiсiм бойынша

Апталық таралымы – 8 000 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 кKзқарасын бiлдiрмейді.
Жарнама мәтініне тапсырыс беруші жауапты.
Газетте жарияланған материалдар мен суреттердi сiлтемесiз кKшiрiп басуға болмайды.

