
ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ, АҚПАРАТТЫҚ-ТАНЫМДЫҚ, АҚПАРАТТЫҚ-САРАПТАМАЛЫҚ ГАЗЕТ

JAS QAZAQ №1№1

(833) (833) 

8 8 қаңтарқаңтар

2021 жыл2021 жыл

ОҚШАУ ОЙ

Ұлы ақын Мағжан айтып кеткендей, алты алаштың 
баласы бас қосқан жерде т�р – мұғалімдікі болған заман 
қайтадан орнап жатқан болар, сірә.

Екінші жағынан алып қарағанда, бұл – с�з қадірі 
кетіп, қазақ журналистикасының пірі – Шерхан аға айтып 
кеткендей, арқалағаны – алтын, жегені – жантақ болған 
түйе жарықтықтың күйін кешкен қалам иелерінің жағдайын 
к�рсеткендей.

Негізінде, о бастан журналистер – бұқаралық 
ақпарат құралдарында, ал мұғалімдер мектепте алған 
мамандықтарына сай қызмет атқаруға тиіс еді ғой. &рине, 
олардың ішінде мұғалімдікті жаңылысып таңдаған, бойында 
керемет журналистік дарыны бар адамдардың кездесіп 
қалатындығы да рас. Бірақ ондайлар �те сирек. 

Филолог, тарихшы сияқты мамандық алғаны туралы 
к�к түгіл, қызыл дипломы бар жастардың бірсыпырасының 
журналистика ауылына қарай жылыстауының себебі әртүрлі: 
біреуі – мұғалімнің жалақысын азсынады, екіншісі – бала 
оқытуды қиямет к�реді. Алайда к�бінің бойына әу бастан 
с�з �нері қонбағандықтан, журналист ретінде жұлдызы 
жарқырап жана қоймайтыны анық. Енді ондайлар мұғалімнің 
жалақысы �сіп, мәртебесі к�теріліп жатқандығын к�ріп, 
ойлана бастаған болуы керек. «Адасқанның айыбы жоқ, 
қайта үйірін тапқан соң».

Дегенмен бұл мықты тіл мамандарының газетке, 
телеарна мен радиоға мүлдем керегі жоқ деген с�з емес. 
Олар – корректор, стилист-редактор ретінде керек. 0йткені 
әлеуметтік желілердегі шаласауатты блогерлерді айтпағанда, 
кей ақпарат құралдарында грамматикалық, стилистикалық 
қате �ріп жүретіндігі, �здерінше шешенсіген телерадиоарна 
жүргізушілерінің с�зді бұрмалап с�йлеп, халқымыздың тіл 
мәдениетіне нұқсан келтіріп жатқандығы жасырын емес. С�з 
түзелмей жатқанда, сондай с�з бұзғыштар к�бейіп кетті. 

Ал «жантақ жеп жүрген» журналистердің жағдайын 
жақсарту қамын ақпарат және қоғамдық даму министрлігі 
күйттеуін күйттейді. Бірақ қазынаның кілтін ұстаған үкімет 
мүшелерінің тарапынан қолдау жетіспей жатқандығы 
айдан анық. Ендігі үміт – парламент сайлауынан кейін 
тағайындалатын жаңа үкіметке кімдер келетіндігіне 
байланысты. 
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Негізгі мамандығы мұғалім болса да 
бұқаралық ақпарат құралдарында біршама 
жыл журналист болып істеген кейбір 
азаматтардың мектепке оралып, ұстаздық 
қызметтеріне қайтадан кірісіп жатқандығын 
естідім. Бұл ненің белгісі?

ЖУРНАЛИСТ БАҚ-ЖУРНАЛИСТ БАҚ-тата, , 
МҰҒАЛІМ МЕКТЕПТЕ МҰҒАЛІМ МЕКТЕПТЕ 
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АЛ ЕНДЕШЕ!

Қазақтың басты және айрықша қасиеттерінің бірі 
– тарих пен табиғаттың талаптарына, тығырықтарына 
бой алдырмай, бейімделе білуі. Қазақ т�зімді, шыдамды 
халық емес, қазақ �те ақылды, рационалды халық. 
Рационалды сана жоғарыда айтқан тарихи және табиғи 
жауапкершіліктен бастау алады. Табиғат та, саяси тарих 
та эволюция заңдарына бағынады. Ал эволюция ең 
мықтыны, ең ақылдыны, ең сұлуды таңдай бермейді, 
ең бейімделгіш, ең мығым, кез келген табиғи �згеріске 
дайын, тағдыр тәлкегіне әзір ағзаға ғұмыр береді, ұрпағын 
жалғастырғызады.

Жақында бір әріптесім «екі дуал концепциясы» туралы 
жақсы әңгіме айтты. «Қазақты құртқан, – дейді ол, – екі 
дуал; бірін тым ерте құлатсақ, екіншісін тым ерте құра 
бастаған екенбіз». Сонда айтпағы мынау: ел болмай, 
мемлекет болмай, к�птеген құндылығымызды шашыратып 
алған жағдайда рухани шекарамызды қорғаған дуалды 
ерте қиратқанымыз қателік. Есесіне, басқа мәдениеттен, 
ортадан келген модаға еріп, содан «культ» жасап, сыртқы 
дуалдың орнына әрбір адам, әрбір отбасы жеке-дара 
дуалдарды құрып әлек болған. Мемлекеттің шекарасынан 
г�рі, бір к�шедегі к�ршіні б�лген «заборлар» маңызды 
заманға да кетіп қала жаздадық қой! Рас қой, шын ғой!
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БИРЖАМЕТРБИРЖАМЕТР
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Қарағанды облысында 

2014 жылдан бері екі 
баласына алимент 
т�лемеген әкенің қарызы 
3 722 021 теңгеге жетіпті. 
Берешегін �теу үшін ол 
300 сағат к�ше тазалауға 
міндеттелді. 

Мәселен, Оралда әлдебір мердігер компания қақаған 
қыстың ортасында жол салған. Күн жылы да емес, сары аязда. 
Енді әлгі жаяу жүргіншілер жолын салып, тақтатас т�сеген 
мердігердің ісі сотта қаралатын болыпты. Орал қалалық 
тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы б�лімінің �кілдері 
тапсырылған жұмысты уақытылы орындамаған кәсіпкерді 
осылай жауапқа тартпақ к�рінеді. Ал мердігер болса әкімдік 
�кілдерімен келіспей отыр. 

Ақ қар, к�к мұздың үстіне тақтатас т�сеген 
жұмысшыларды к�рген тұрғындар оларды ұялы 
телефондарына түсіріп, ғаламторға жүктеді. &леуметтік желіге 
салған белсенділер қыста салынған жол к�ктемде қармен 
бірге еріп кете ме деп күмәнданады. Алайда кәсіпкердің 
айтуынша, бұл жаяу жүргіншілер жолы бастапқы жобада 
болмаған. Мердігер қала тұрғындарына �з қалтасынан 
осындай «тосын сый» жасамақ болған к�рінеді.

Мердігер компанияның �кілі Сефа &зизов 
Astana телеарнасына берген сұхбатында: 

«Осы аумақтағы ж�ндеген жолдан артық 
қалған �рнек-тастың біраз б�лігін 
біреулер ұрлап кетті. Қалған тасты 
осы жерге т�сеп тастадық. Бұған 
бюджеттен бір тиын ақша шықпайды. 
Тротуарды талапқа сай жасадық. 
Жолдың астын жазда нығыздап 

қойғанбыз», – дейді. Бірақ қалалық 

тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы б�лімі мұнымен 
келіспей отыр. 

Орал қалалық тұрғын үй коммуналдық 
шаруашылығы б�лім басшысының 

орынбасары Асылан Даубаев: «Мердігер 
мекеме аталған нысанды уақытында 
аяқтамаған. Сол себепті қыстың 
кезінде жұмыс жүргізіп, бізге 
тапсырғысы келген нысанды. Алайда 
құрылыс-монтаж жұмыстарының 
аяқталмауына орай, бүгінгі күні біз 

б�лімнің атынан сотқа талап-арыз 
жолдаған болатынбыз. Ақпан айында сот 

шешімін күтіп отырмыз», – дейді. 
Жұмысқа к�ңілі толмаған жергілікті тұрғын үй 

коммуналдық шаруашылығы б�лімі келісімшартта 
к�рсетілген 80 миллион теңгенің 20 миллионын т�лемеген. 
Уақытында орындалмаған жұмыстың ақысын олар осылай 
бағалап отыр. Қалай болғанымен бұл дау енді сотта қаралады. 

Айтпақшы, былтыр Оралда күрделі ж�нделуге тиісті 30 
жолдың 18-ін тапсырыс беруші мекеме қабылдап алыпты. 
Қалған жұмыс биыл аяқталуға тиіс. Ал межелі мерзімге 
үлгермеген екі кәсіпорынның ісі сотқа беріліп, келісімді 
орындамаған тағы екі мердігерге 5 миллион теңге айыппұл 
салынған. 

����� �Ө��

АЙҚАЙЫ КӨП АЙҚАЙЫ КӨП 
ОРТАДА АҚЫЛ ОРТАДА АҚЫЛ 

БОЛМАЙДЫБОЛМАЙДЫ

ӨЗ ОЙЫМ

Біздің елде ғана бар «дәстүр»: 
қыста жол саламыз, жазда 
сол жолды бұзып су құбырын 
жүргіземіз. Былайша айтқанда, 
ешбір жұмыс өз уақытында, өз 
тәртібімен жасалмайды. Жолды 
жауын-шашынсыз жаздың 
жаймашуақ күнінде салуға 
болмайтын ба еді? Әлде, жазда 
жол салуға болмайды деген заң 
немесе әлдеқандай кедергі бар 
ма? Ал су құбыры ше? Қанттай 
қып салып қойған жолды бұзбай 
құбыр тартуға немесе асфальт 
төсеуден бұрын судың мәселесін 
шешуге не кедергі? Неге, бізде 
бәрі керісінше жасалады?
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БИЛІКБИЛІК

«Атың шықпаса, жер �рте». Қазақтың әр мақалы 
тегін айтылмаған. Қазір атын шығарғыштар к�п. 
Біреу жер �ртейді, біреу хайп қуады. Жалпы, 
ат шығару деген ауру сияқты ма қалай? Жұртқа 
�зін к�рсетіп үйреніп қалған адам тыныш отыра 
алмайды-ау, сірә. Ондай жандар ары кетсе бір апта, 
не бір ай ғана жұрт к�зіне түспей жүреді. Одан 
к�пке шыдамайды. 'зі туралы қоғамда әңгіме 
болмаса, жұрт оны талқыламаса, әлеуметтік желі 
жазбаса, телеарналар к�рсетпесе, ол �зін ешкімге 
керексіз жандай, жапанда жалғыз қалғандай 
сезінетін сияқты. С�йтіп бір-ақ күнде бұрқ етіп бір 
жерді �ртеп, бір жерді жарып шыға келеді. Онысы 
�здеріне қалыпты жағдай. 

)детте ондай ат шығарғыштар әншілер мен 
әртістердің арасында �те к�п кездеседі. Олар тіпті 
�з �мірін сондай тәуекелге әдейілеп арнайтындай 
к�рінеді. Қашан к�рсең, «Бәленше деген әнші 
клубта т�белесті», «Түгенше деген актриса күйеуінің 
масқарасын шығарды» дегенді естіп қаламыз. 
Немесе біреуі ажырасып, біреуі қосылып, онысын 
ұялмастан телеарнаға айтып жатады. 

Бұл жолы атынан дау үзілмейтін Т�реғали 
Т�реәлі «қылық» шығарыпты. Сері жігіт 25 
желтоқсан күні �зінің Инстаграм парақшасында 
�лген шиб�рімен (������� 	� 
���	�) бірге түскен 
суретін жариялады. Фотосуретте ауызы қанға 
боялған жыртқышты Т�реғали желкесінен бүріп 
ұстап алған. 'зі атты ма, әлде басқа біреу атты ма, 
ол жағы белгісіз. Бірақ Т�рештің серілік құрып аңға 
шыққаны анық. Астында аты, алдында олжасы. Аң 
атудың заңға қайшы екенін білмейтін оқымаған 
біреу емес. Ол – �зі ақын, �зі әнші Т�реғали 
Т�реәлі. Сонда мұны әлемжеліге білмей салды деуге 
келмейді. Шиб�рі түгілі, борсықты да рұқсатсыз 
атуға болмайтынын, заңға томпақ екенін Т�реш 
біледі. 

Осы іске байланысты Алматы облыстық полиция 
департаменті (ПД) тексеруді бастапты. ПД таратқан 
хабарламада: «Қазіргі уақытта Алматы облысының 
полиция департаменті істің мән-жайын анықтап 
жатыр. Тексеру шараларының нәтижелері бойынша 
түзету шаралары қолданыстағы заңнамаға сәйкес 
қабылданады. Жағдайға құқықтық баға беріледі» 
делінген. 

Заңның аты – заң. Бәрімізге ортақ. Ол әнші бола 
ма, аңшы бола ма, ешкім жалтара алмайды. )ңгіме 
онда емес. Біздің айтпағымыз, қашан к�рсең әнші-
әртістер ақшаның буына мастанып, ойына келгенді 
істеп жүреді. Кейде заңның �зін белден басып 
кеткісі келетіндей... 

Соңғы кездері инстаграмда бас-басына к�лік 
тігіп, миллион-миллион теңге, он-жиырма ұялы 
телефон қойып, ұтыс ойнатып жататын әншілер 
к�бейген. Ол қандай ақша? Қайдан келген батпан 
құйрық? Мемлекетке алым-салық т�лемейтін 
қандай ойын? Ол жағы да түсініксіз. Бізге түсініктісі 
– бұған дейін той-тойлап, бір кеште бірнеше мың 
долларды қалтасына баса салатын, фонограммамен 
фантазияға бергісіз �мір сүріп жүрген әншілер індет 
кезінде әшкере болып қалды. 'мір сүрудің оңай 
емес екенін түсінді. Мұны ертерек түсінгендері 
қосымша кәсіп ашып жатыр. Ал табан ет, маңдай 
термен ақша табуға үйренбегендер әлеуметтік желіге 
кіріп алып, жұртты алдап ұтыс ойнатып, «тик-ток» 
түсіріп, әлі сайқымазақ болып 
жүргендері. Жалпы әнші-әртіс 
атын арқалап жүрген кейбір 
жандар қарны тоқ болғанымен, 
рухани аш сияқты к�рінеді. 

����� 
�Ө�	

ӘНШІ МЕ, ӘНШІ МЕ, 
АҢШЫ МА? АҢШЫ МА? 

ЗАҢ БӘРІНЕ ОРТАҚЗАҢ БӘРІНЕ ОРТАҚ
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Жамбыл АХМЕТБЕКОВ, 
Мәжіліс депутаты:

«Қазақ тілі елді біріктіретін күшке 
айналуы үшін мемлекеттік органдар 
тілді белсенді қолдануы керек. 
Мемлекет тарапынан қазақ тілін 
үйренуге жағдай жасалуы тиіс. 
Екі қазақ кездесе қалса, орысша 
сөйлеседі. Олар оны қолайлы 
санайды. Егер сен қазақ тілін 
білсең, өз Отаныңды сүйсең, қазақ 
тілінің жоғалып кетуін қаламасаң, 
қазақ тілінде сөйлейтіндердің 
қатарын көбейтуің керек. Көбісі 
қазақ тілін түсінемін, бірақ сөйлей 
алмаймын деп жатады. Ұялады. 
Оларды тіл білмейді деп кінәлай 
алмаймыз. Тек тіл үйренуіне жағдай 
жасауымыз керек!».

Сөз-Жебе Кесте

Ерлан ҚИЯСОВ, 
денсаулық сақтау 
вице-министрі:

«2020 жылдың 
30 желтоқсанындағы 
жағдай бойынша, 
елімізге 603 388 адам 
шетелден ұшып 
келді. Олардың 
45 334-де коронавирус 
жұқтырмағаны туралы 
анықтама болмай 
шықты. COVID-19 
тестілеуге 
637 824 725 теңге 
бюджет қаржысы 
жұмсалды»

Дереккөзі: 1tv.kz

Аптаның 
есебі

ЗЕЙНЕТАҚЫ МЕН ЖӘРДЕМАҚЫ ҚАЛАЙ 
ӨЗГЕРЕДІ? 
(2021 ЖЫЛ, ТЕҢГЕ)

т

Осы аптада «Егемен Қазақстан» газетінде Президент Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» атты мақаласы жарық көрді. 
Біз осы мақалада айтылған келелі пікір, сүбелі ойларды ықшамдап 
жариялауды жөн көрдік.

ТӘУЕЛСІЗДІК ҮШІН КҮРЕС ТӘУЕЛСІЗДІК ҮШІН КҮРЕС 
ҮЗДІКСІЗ ЖАЛҒАСАДЫҮЗДІКСІЗ ЖАЛҒАСАДЫ


����� �� �����. Биыл қастерлі 
Тәуелсіздігімізге 30 жыл толады. Бұл – 
қайта жаңғырған қазақ мемлекеттігінің, 
ата-бабаларымыз аңсаған азаттықтың 
тұғыры нығая түскенін әйгілейтін маңызды 
белес. Тәуелсіздіктің отыз жылын шартты 
түрде үш онжылдық белеске б�ліп 

қарастыруға болады. Оның әрқайсысы 
атқарған миссиясы тұрғысынан ғасырдың 
жүгін арқалап тұр. 

Қуатты елдің иесі және кемел халық 
болу – алдағы т�ртінші онжылдықтың 
бізге жүктейтін міндеті. Бұл жолда саяси-
экономикалық реформаларды және 
сананы жаңғырту үдерісін жалғастырып, 
заман талабына бейімделген ұлттың жаңа 
болмысын қалыптастыруымыз қажет. 
Қазіргі пандемия және соның салдарынан 
туындаған дағдарыс бүкіл әлемнің 
бұрын болмаған жаңа сынақтармен 
бетпе-бет келіп отырғанын анық 
к�рсетті. Экономикалық, әлеуметтік, 
экологиялық, биологиялық және 
басқа да қатерлерге қоса, жер жүзіне 
жағымсыз идеологиялық вирустар да 
жайылып келеді. Жаһандану кезінде ел 
жат жұрттың ықпалына бейсаналы түрде 
ілесіп кеткенін аңғармайды. Сондықтан 
жаңа заманның жақсы-жаманын екшеп, 
артықшылықтарын бойға сіңірумен қатар, 
тамырымызды берік сақтауымыз қажет. 
Ұлттық болмысымыздан, т�л мәдениетіміз 
бен салт-дәстүрімізден ажырап қалмау 
– барлық �ркениеттер мидай араласқан 
аласапыранда жұтылып кетпеудің бірден-
бір кепілі.

���� �� ������. Бүгінде 
Тәуелсіздік құрдастары ойы толысқан 
отыз жасқа толды. Егемен елде дүниеге 
келіп, �сіп-жетілген олардың санасы 
сергек, к�зқарастары да, �мір салттары да 
�згеше. Тіпті Тәуелсіздікті ешбір дәлелді 
қажет етпейтін аксиома деп біледі. Бұл 
– егемендік ұғымы жастардың санасына 
берік орныққанын к�рсететін қалыпты 
құбылыс. Бірақ Тәуелсіздік құндылығы 
жадына біржола шегеленіп, мәңгі сақталуы 
үшін �скелең ұрпақ оның қадірін білуі 
керек. Бостандық бізге оңайлықпен келген 
жоқ. Ата-бабаларымыз азаттық жолында 

арпалысты. Талай зұлмат замандар мен 
нәубеттерді бастан �ткерді. Осының бәрі 
халықтың есінде сақталып, ұрпақтан 
ұрпаққа берілуі тиіс. )рбір халық �зінің 
арғы-бергі тарихын �зі жазуға тиіс. Б�тен 
идеологияның жетегімен жүруге болмайды. 
Ұлттық мүдде тұрғысынан жазылған 

шежіре ұрпақтың санасын оятып, ұлттың 
жадын жаңғыртуға мүмкіндік береді. 

��� ���������. Бабалардан мұра 
болған қасиетті жеріміз – ең басты 
байлығымыз. Қазаққа осынау ұлан-ғайыр 
аумақты сырттан ешкім сыйға тартқан жоқ. 
Бүгінгі тарихымыз 1991 жылмен немесе 
1936 жылмен �лшенбейді. Халқымыз Қазақ 
хандығы кезінде де, одан арғы Алтын 
Орда, Түрік қағанаты, Ғұн, Сақ дәуірінде 
де осы жерде �мір сүрген, �сіп-�нген. 
Қысқаша айтқанда, ұлттық тарихымыздың 
терең тамырлары к�не заманның �зегінде 
жатыр. Тарихпен саясаткерлер емес, 
тарихшылар айналысуы керек. Аумақтық 
тұтастығымызға күмән келтіріп, тату 
к�ршілік қатынастарға сына қаққысы 
келетін кейбір шетел азаматтарының 
арандатушылық іс-әрекеттеріне ресми 
және қоғамдық деңгейде тойтарыс бере 
отырып, ағартушылық жұмыстарын 
ұстамдылықпен жүргізген ж�н. Біз ұлттық 
мүддені аспен де, таспен де қорғауға дайын 
болуымыз қажеттігін тағы да баса айтқым 
келеді. Жерге байланысты бәріміз айқын 
білетін және бұлжымайтын ақиқат – 
қазақтың жері ешбір шетелдіктің меншігіне 
берілмейді, ешқашан сатылмайды. Осыны 
әр азаматымыз санасына берік сіңіруі 
қажет. 

���������� ��� – �������� ����� 
������������ ����. Мемлекеттік тілді білу 
– Қазақстанның әрбір азаматының парызы, 
міндеті. Мен барша қазақстандықтарға, 
оның ішінде қазақ тілін әлі жете 
меңгермеген отандастарыма үндеу тастағым 
келеді. Жастар ағылшын немесе басқа да 
тілдерді аз ғана уақытта меңгере алатынын 
к�ріп отырмыз. Тұтас буын алмасқан осы 
жылдарда қазақ тілін үйренгісі келген адам 
оны әлдеқашан біліп шығар еді. 

Ел бірлігі – бізді қай заманда 
да қиындықтардан аман алып келе 

жатқан басты құдірет. Ынтымағы 
жарасқан жұрттың қашанда ұпайы 
түгел. Түрлі жағдайларға байланысты 
қазақ жеріне әр кезеңде әртүрлі ұлт 
�кілдері к�птеп қоныстанды. Қазақ 
халқы ешкімді жат к�рмей, бауырына 
басты. Бүгінде олардың туған жері де, 
Отаны да – Қазақстан. Біз к�пэтностық 
сипатымызды артықшылығымызға 
айналдыра алдық. Біздің ұлтаралық 
келісім саясатымыз әлемді мойындатты. 
Халқымыздың осындай ырыс-ынтымаққа 

негізделген жарасымын бағалай білуіміз 
керек. Бұл – кемел келешекке бастайтын 
бірден-бір дұрыс жол. 

������ ��� ������. Соңғы кезде 
қазақстандықтардың ел �міріне белсенді 
араласуға, шешім қабылдау үдерісіне 
қатысуға ынтасы артып келеді. Менің 
«Халық үніне құлақ асатын мемлекет» 
тұжырымдамам және Ұлттық қоғамдық 
сенім кеңесі – осы сұранысқа тікелей 
жауап. Саяси жаңғыру барысында 
асығыстыққа бой алдыруға және 
жалаң ұранға еріп, мемлекеттік жүйені 
дағдарысқа ұшыратуға болмайды. Бір 
сәтте барлығын түбірімен �згерту неге 
әкеп соқтыратынын кейбір елдердің 
бүгінгі ахуалынан к�ріп отырмыз. 
Елімізде, ең алдымен, адамның құқығын 
толығымен сақтауға негізделген заң 
мен тәртіп болуы керек. Анархия мен 
жүгенсіздік жақсылыққа апармайтыны 
анық. Саяси күштер осындай әралуан 
болса да, баршасын біріктіретін және 
бәріне ортақ құндылық бар. Ол – қастерлі 
Тәуелсіздік.

��! ����� – ���� �� �������� �ә#���. 
)р адам �зін үздіксіз жетілдіріп, жаңа 
кәсіптерді игеріп, үнемі заман ағымына 
бейімделу арқылы ғана бәсекелік 
қабілетін арттыра алады. Білім мен 
технология, жоғары еңбек �німділігі ел 
дамуының басты қозғаушы күші болуға 
тиіс. 

�ә#����� �� �$�# $�� %��&'��#�� 
����� ��������� ��(������ )���#�� 
����������. Тәуелсіздік үшін нағыз 
күрес күнделікті еңбекпен, үздіксіз әрі 
дәйекті елдік саясатпен мәңгі жалғасады. 
Біз қуатты тәуелсіз мемлекетімізбен ғана 
ұлт ретінде жер бетінде сақталамыз. Осы 
айнымас ақиқатты берік ұстануымыз 
қажет. «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» деген 
бір ауыз с�з мәңгі ұранымыз болуы тиіс.

Ең төменгі жалақы 42 500

Мемлекеттік базалық 
зейнетақы төлемі 18 524 

Ең төменгі зейнетақы 43 272 теңге

Ең төменгі күнкөріс көлемі 34 302 

Айлық есептік көрсеткіш 2917 

Көпбалалы аналарға төленетін жәрдемақы

Төрт балаға 46 760

Бес балаға 58 457

Алты балаға 70 154

Жеті балаға 81 852

Сегіз балаға 93 344

Тоғыз балаға 105 012

Он балаға 116 680

«Күміс алқа» және «Алтын алқа» иегері 18 669

Бір жасқа дейінгі баланы бағуға төленетін 
жәрдемақы

Бірінші балаға 16 802

Екінші балаға 19 865

Үшінші балаға 22 899

Төртінші және одан кейінгілерге 25 962

Жаңа туған сәбиге берілетін бір реттік жәрдемақы

Бірінші, екінші және үшінші балаға 110 846 

Төртінші және одан кейінгілерге 183 771

Мүгедектерге төленетін жәрдемақы 

I топтағы 65 860 

II топтағы 52 483 

III топтағы 35 675 теңге

16-дан 18 жасқа дейінгі мүгедек балаларға 
төленетін жәрдемақы 

I топ 65 860 

II топ 54 541 

III топ 41 164 теңге 

16 жасқа дейінгі мүгедек балалар 48 023

Асыраушысынан айырылғандарға төленетін 
жәрдемақы

Қарауындағы еңбекке 
жарамсыз бір адам үшін 29 500 

Екі адамға 51 110 

Үш адамға 63 459 

Төрт адамға 67 232 

Бес адамға 69 634

Алты және одан көп адамға 72 378

������ө��: 
����� �ә�� ә��������� ����� �����������



ТАРИХ ЖАС ҰРПАҚ 
ҮШІН ҚАЖЕТ

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 
«Тәуелсіздік бәрінен қымбат» атты мақаласында 
азаттықтың қадір-қасиетін, ұлт тарихының мән-маңызын, 
құндылықтар сабақтастығының жай-жапсарын бүгінгі 
сын-қатерлер аясында түсіндіреді. «Атқан таңдай ақиқат 
сол – тарих қашанда жас ұрпақ үшін қажет» дейді. 
Президент мәселені жаңа қырынан қойып отыр. «Ұлттық 
мүддемізге сай келетін к)птомдық жаңа тарихымыз әлі 
толық жазылған жоқ. Оның тұжырымдамасын бұған 
дейінгі олқылықтарды ескере отырып, қайта қарап, жаңа 
ғылыми ұстанымдар мен жаңалықтардың негізінде тыңнан 
жазатын уақыт әлдеқашан келді» делінген мақалада. Бұл – 
сабақтастық жолы. Естеріңізде болса, Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаев нақты тарихи мәлімет беретін оқулық түзу 
туралы тиісті құрылымдарға тапсырған болатын. Елбасы 
)зі бастама к)теріп, «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру», 
«Ұлы даланың жеті қыры» атты тұжырымдамалық тарихи 
мақалалар жазды. 

Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Тәуелсіздік бәрінен 
қымбат» мақаласы – Тәуелсіздіктің 30 жылдығының 
құлақ күйі. Үлкен тарихты бағалаудың жаңа платформасы. 
Жаңашыл концепция. 6ткен күн, қазіргі шақ, болашақ 
арасын жалғайтын рухани таным арқауы. Қазір Отан 
тарихына жауапты ғылыми мекемелер, тиісті министрлік, 
университеттердегі кафедралар мен ғылыми-зерттеу 
орталықтары бар. Қаншама уақыт ішінде мемлекеттік 

маңызы бар тапсырманың 
орындалмауы – ұйымдастыру 
жұмысындағы кемшіліктің к)рінісі. 
Немесе жауапты тұлғалардың тікелей 
қызметтік міндеттерін орындауға 
қабілетсіздігі. Бұл – ащы сын, бірақ халық сыны! Мәселені 
тез бағамдап, түбегейлі шараларды іске асыратын нақты 
мерзімдерді белгілеу – Тәуелсіздіктің талабы. 

9рине, бұл іске ең білікті отандық тарихшылар мен 
басқа да гуманитарлық ғылым )кілдерін тарту – маңызды 
іс. Сарапшылардың деңгейі мен тәжірибесі, талабы мен 
талғамы жоғары болуы тиіс. Түптеп келгенде, бұл – 
тарихымыздың 
алдындағы, 
мемлекетіміздің 
алдындағы 
жауапкершілік. 
Кезек күттірмес 
міндет. Бұл 
жаңа буын, жас 
талаптар үшін 
ауадай қажет. 
6йткені Отанды 
сүю мемлекеттік 
тілді меңгеруден, 
тарихты білуден 
басталады.
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Өз ойым

ЕЛ МЕН ЖЕР – ЕГІЗ ҰҒЫМ
Ең алдымен, мақала )релігімен, тереңдігімен қымбат. Егемен 

еліміздің отыз жылдық сындарлы да, сынақты жолдарына терең 
талдау жасалады. Тәуелсіз еліміздің әрбір он жылын ғасырдан да 
жоғары қояды. Шыны солай. Мақаланы оқыған соң к)зден де, 
к)ңілден де кетпейтін сол жылдарды к)з алдымызға әкелгеніміз 
бекер болмаса керек. Иә, Тәуелсіздіктің алғашқы он жылы Кеңес 
одағының құлазыған экономикасынан қалған қиыншылықтарды 
жоюға арналды. Тәуелсіз, егемен еліміздің мемлекеттік құрылымы 
жасалды. Президенттік басқару жүйесі орнықты. Мемлекеттік 
рәміздеріміз – Туымыз, Елтаңбамыз, 9нұранымыз бекітілді. 
К)пвекторлы сыртқы саясат қалыптасты. Шекарамызды шегендеу 
процесі басталды. Ата Заңымыз қабылданды. Ұлттық валютамыз – 
теңге айналымға түсті. Күні кеше Совет одағының құрамдас б)лігі 
болған Қазақстан енді әлемдік )ркениет жолына бағыт алды.

Мемлекеттің ішкі және сыртқы саясаты орнықты. 9лем 
елдерімен дипломатиялық қарым-қатынас орнатылды. Бұл 
онжылдық қиын болса да, ұлттың басын біріктірген, жаңа заманауи 
құндылықтар әкелген, жаңа )рлеу дәуірінің баспалдағын ашты. 
Осылай, еліміздің стратегиялық «Қазақстан – 2030» бағдарламасы 
қабылданды. Бұл – болашаққа бағдар болған батыл қадам еді. 
Демократиялық құндылықтар орнықты. Шынайы с)з бостандығына 
қол жеткізілді. Жекеменшік БАҚ қалыптасты, әлеуметтік желілер 
орнықты. Ақпарат алудың ауқымы )сті. Білім мен ғылымға кең 
жол ашылды «Болашақ» халықаралық бағдарламасы қабылданды. 
Еліміздің дарынды ұл-қыздары әлемнің таңдаулы оқу орындарына 
жіберілді. Экономикалық табыстарға қол жеткізілді. Ұлттық қор 

құрылды. Қолдан жасалған кеңестік дәуірдегі ашаршылық, 
қызыл қырғынның салдарынан тоз-тоз болып шет аймаққа 

кеткен қандастарымыздың к)ші қайта )з еліне 
бұрылды. Мемлекетімізге шетелден мол инвестиция 

келді. Еліміздің экономикасы, мәдени-рухани 
әлеуеті )сті. Мемлекет басшысы келесі 

онжылдықты «Қазақ елінің керегесін 
кеңейту кезеңі» деп орынды атаған екен. 

Жүрекке қонымды, дәл айтылған с)з.
Қазақстан Ресеймен, 

6збекстанмен, Қытай Халық 
Республикасымен, Қырғыз елімен 

шекараны айқындап алды. 
Делимитация мен демаркация 
жасау процесі басталды. 
Президент жазғандай, ежелгі 
Сарыарқада, әсем Есілдің 
жағасында айшықты Елорда 
салынды. Алғашқы кезде 
әртүрлі пікірлер айтылғаны 
да жасырын емес. Бірақ 
Астана ешқашан шекараға 
жақын орналаспайды. 
Сондықтан Еуразияның 
кіндігі – Ақмола қаласының 
жаңа астанаға лайықты 
болуы, к)регендік пен 

стратегиялық таңдау болатын. 
Мұны қазір бәрі мойындады. 

Осы жылдары Қазақстан іргелі 
саяси бастамалардың ұйтқысы 

болды. Еуропадағы қауіпсіздік 
және ынтымақтастық ұйымы, 

Азиядағы )зара іс-қимыл және сенім 
шаралары кеңестерінің саммиттері 

)ткізілді. Руханият саласында да 
ұлттың ұйытқысы болған іс-шаралар 

жүзеге асырылды. Мәселен, «Мәдени 
мұра» мемлекеттік бағдарламасы жарияланды. 

К)птеген тарихи жәдігерлеріміз елімізге әкелінді. 
Осы бағдарлама аясында 100-томдық «Бабалар с)зі» 

жарық к)рді.
Президент атап )ткендей, «Елбасы Тәуелсіздігіміздің 

мәңгі символына айналды десек, артық айтқандық емес». 
Ақиқат с)з. Шындықтың аты шындық. Жаңа заман – жаңа 
танымды, зерделеуді қажет етеді. Енді «әділетті мемлекет орнату 
миссиясы» ұлтқа сын болып отыр. Бұл сыннан халқымыз сүрінбей 
)тетініне сенеміз. Ел байлығы – жерде, жер байлығы – елге. 
Президент мақаласынан осындай ой түйдік. Тарих терең танымды, 
зерделеуді қажет етеді. Сан ғасырлық тарихы бар қазақ елі, қазақ 
жері теріс пиғылды адамдардың к)з сұғына айналғаны да жасырын 
емес. Президент сонау «Ақтабан шұбырынды, Алқа к)л сұлама» 
замандардан бері ұлтымыздың небір нәубетті к)ргенін ашық 
жазады, ашып жазады. Қ.Тоқаевтың «Бостандық бізге оңай келген 
жоқ» деген с)зі ұлт жүрегіне жетті ғой деп ойлаймын. 9сіресе, 
1921-22 жылдардағы нәубеттен бері 100 жыл )тсе де, осы зұлматтың 
шындығы әлі күнге тарихи, саяси тұрғыда бағаланбағанына назар 
аудартады. Президент мұны «ұраншылдық пен даңғазасыз, таза 
ғылыми ұстаныммен» шешу керектігін дұрыс деп біледі.

Шын мәнінде, студент-жастардың к)терілісі патриоттық сана-
сезімнен туған еді. Сол «Желтоқсан оқиғасы» делінген күндерде 
мен де қудаланған ұстаздардың бірі ретінде, тарихи шындық 
қалпына келтірілуі керек қой деп ойлаймын. «Қазақстан – біртұтас 
мемлекет». Мақаладан осыған жауап табасың. «...Кім не айтса да, 
біздің екі жақты келісімдермен бекітіліп, халықаралық деңгейде 
танылған шекарамыз бар. Енді оған ешкім таласа алмайды». 
Президент с)зі мығым, нақты әрі берік. Мемлекет басшысы 
жазғандай, «ұлттық мүддені, аспен де, таспен де» қорғаймыз. 
Осындай қастерлі, уәлі с)з жүрекке жетіп жатыр, халық сенімін 
нығайтып отыр. 
Мақалада айтылған 
барлық ой-тұжырымдарға 
байланысты Үкімет тиісті 
іс-шаралар қабылдауы 
қажет деп ойлаймын. 
Қоғам да осы мәселелерді 
шешуде белсенділік 
танытатынына сенемін. 
Осылай «құлақ асатын 
мемлекет» нығая түседі, 
халықтың )зі де оң 
)згерістердің алдыңғы 
сапында болатынына шек 
келтірмеймін. Ел мен 
жер! Егіз ұғым. «Қазақтың 
жері ешбір шетелдіктің 
меншігіне берілмейді, 
ешқашан сатылмайды». 
Президент айтқан келісті 
ой – кесімді с)з осы, 
ағайын!
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АЙҚАЙЫ КӨП ОРТАДА 
АҚЫЛ БОЛМАЙДЫ

«Егемен Қазақстан» басылымында Мемлекет 
басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың 
«Тәуелсіздік бәрінен қымбат» атты кешенді, 
терең саяси-философиялық мақаласы 
жарияланыпты. Асықпай оқып шықтым. 
Соған орай бір-екі ойыммен б)ліскім 
келіп отыр.

Биыл тәу еткен Тәуелсіздігіміздің 
отыз жылдығы. 9рбір саналы 
азамат үшін бұл ұлы мейрам. 
Мейрам болғанда дабыралатып, 
ат шаптырып, отшашулатып, 
ішіп-жеп, к)кірекке кезекті 
«...-жылдығы» дейтін медальді таға 
салатын мейрам емес. Ордабұзар 
жасқа келген жаңғырған қазақ 
мемлекеттігінің шаңырағын 
шайқалтпай, ырыс-берекесін 
кетірмей, ел бірлігі мен жер 
тұтастығын сақтай отырып, 
әрі қарай қалай, қай бағытта 
дамытамыз деп ойланатын, 
толғанатын кез, кемел кезең. 
Зымырап )те шыққан отыз жыл 
қаншалықты қиын, күрделі болса, 
алдағы қамал алар жасқа дейінгі уақыт 
та оңай болмайтыны қазірден бастап-ақ 
к)рініп тұр.

Серті – салақ, анты – мазақ к)ршіміздің 
к)ңіл-күйіне, қоғамдық пікіріне қарап 
отырып, біраз дүниені ұғынуға тиіспіз. Шындап 
келсек, қашан да, қай кезде де қазақты, Қазақ 
мемлекетін құтқарар, сақтап қалар, арқа сүйер 
т)рт құндылық бар: тұнық тіл, терең тарих, тылсым 
табиғат пен тыңғылықты тыныс-тіршілік. Осы құдыретті 
құндылықтар турасында Президент жақсылап таратып 
айтып беріпті.

Шындап келетін болсақ, қазақтың басты қорғаны, тірегі, 
тылы, ділі – туған тілі. Тілдің тазалығын сақтау, оны заманға 
сай дамыта білу, бизнес пен ғылым тіліне айналдыру, шын 
мәніндегі мемлекеттік тіл етіп, заңды тұғырына отырғызу 
– ұлттық, мемлекеттік мәселе. Тіл – ұлттық рухтың, 
сананың, ойдың алаңы мен мекені. Баяғыда Маркс еврейдің 
қасиетті кітабы Тораны «халықтың к)шпелі мемлекеті» 
деп атаған екен. Осыған салсақ, тәуелсіздіктен айырылып, 
мемлекеттігімізді жоғалтқан кезде де қазақты қазақ еткен, 
біріктірген, топтастырған, жинаған қасиет пен құндылық 
– қазақ тілі екенін мойындауымыз керек. Ұлан-байтақ 
жерімізді, әлемдегі тоғызыншы территорияны айшықтаған 
да, ерекшелеген де осы тіліміз. Оймақтай ғана мемлекеттер 
ондаған, жүздеген диалектіге б)лініп жатады. Осыншама 
орасан ойкуменаны еш диалектісіз, жіксіз жинаған қазақ 
тілінің ұлы күші мен қасиетіне таң қалмасқа болмас!

Екінші құндылық – ұлттық жадымыз бен тарихымыз. Ел 
ыдырап, халықтың тоз-тозы шығып, рухы сынған кездері 
де аз болмаған. Мың )ліп, мың тірілгенде де қазаққа сенім 
берген, рух берген, жауапкершілігін сездірген құндылық 
– тарихы. Тарихи сана қашан да тарихи жауапкершілікке 
итермелеген. Тарихи сана жекелеген адамның амбициясын 
ортақ мүддеге бағындырып, жұртты мұратшылдыққа, ұлттық 
ымыраға жетелеген. Тарихи сана әрбір ойлы, есті адамды 
белгілі бір рухи тәртіп пен саналы тіршілікке жүгендеген. 
Қазақтың бойында бар, гендік кодына жазылған аруақ пен 
ұрпақ концепциялары да осы тарихи санадан бастау алады. 
Қайда жүрсең де, кім болсаң да, )зіңді ұзынсонар, үздіксіз 
шептің, қатардың ішінде жүру, мызғымас, айырылмас б)лігі 
ретінде сезіну кез келген адамға қосымша жауапкершілік, 
миссия артады.

Ұлттың қарсыласуы, резистенттік қасиеттері, энергиясы 
мен энергияны үнемдеу қасиеттері тарихпен қатар табиғатқа 
да қатысты. Табиғат дегенде біз оны терең және толық 
түсінуіміз қажет. Қазақ табиғатына жері, суы, ауасы, тау-
тасы, орман-желегі, хайуанаты, адамы кіреді. Бірін бірінен 
ажырату, айырып алу мүмкін де емес. Сан ғасырлар бойы 
қазақ халқы табиғатқа тырнағын батырмай келген мықты 
экологиялық санасы бар ұлт болған еді. Соның арқасында 
осынау орасан жердің иесі мен киесіне айнала білдік, осы 
жерге жасампаз атымызды бердік. Болашақ экономикасы, 
адам мен оның энергиясына негізделген жаңа экономика 
ең алдымен табиғи факторлармен шектеледі, лимиттенеді. 
9р нәрсенің құны мен парқы бар, шегі мен шекарасы бар. 
Шексіз тек адамның ұшқыр ойы мен арманы ғана. Тарихи 
миссиямыз ең алдымен табиғатқа деген к)зқарасымыз 
бен философиямыздың )згеруін талап етеді. Адам құқы 
мен құнының артуы ең алдымен қазаққа тән экологиялық 
сананы жаңғыртудан, оны заман талабына сай дамытудан 
басталуы тиіс.

6мір ешқашан орнында тұрмайды. 6мірдің басты заңы – 
тынымсыз тіршілік, тыңғылықты, пайдалы тіршілік. 

Қазақтың 
басты 
және айрықша 
қасиеттерінің бірі – тарих пен табиғаттың талаптарына, 
тығырықтарына бой алдырмай, бейімделе білуі. Қазақ 
т)зімді, шыдамды халық емес, қазақ )те ақылды, 
рационалды халық. Рационалды сана жоғарыда айтқан 
тарихи және табиғи жауапкершіліктен бастау алады. Табиғат 
та, саяси тарих та эволюция заңдарына бағынады. Ал 
эволюция ең мықтыны, ең ақылдыны, ең сұлуды таңдай 
бермейді, ең бейімделгіш, ең мығым, кез келген табиғи 
)згеріске дайын, тағдыр тәлкегіне әзір ағзаға ғұмыр береді, 
ұрпағын жалғастырғызады.

Жақында бір әріптесім «екі дуал концепциясы» туралы 
жақсы әңгіме айтты. «Қазақты құртқан, – дейді ол, – екі 
дуал; бірін тым ерте құлатсақ, екіншісін тым ерте құра 
бастаған екенбіз». Сонда айтпағы мынау: ел болмай, 
мемлекет болмай, к)птеген құндылығымызды шашыратып 
алған жағдайда рухани шекарамызды қорғаған дуалды ерте 
қиратқанымыз қателік. Есесіне, басқа мәдениеттен, ортадан 
келген модаға еріп, содан «культ» жасап, сыртқы дуалдың 
орнына әрбір адам, әрбір отбасы жеке-дара дуалдарды құрып 
әлек болған. Мемлекеттің шекарасынан г)рі, бір к)шедегі 
к)ршіні б)лген «заборлар» маңызды заманға да кетіп қала 
жаздадық қой! Рас қой, шын ғой!

Президенттің бүгінгі мақаласын баршамыз асықпай 
оқиық. Оқығанда да оны дабыралатпай, мақтампаздыққа 
апармайық. Керісінше, ойға ой қосатын, ойды ой жетелейтін 
дүниелерге ұмтылайық. Осы отыз жылда не бітірдік, неден 
жаңылдық, оған не себеп деген шыншыл әңгімені бастайық. 
Тек сынап-мінеп қана 
қоймай, қайткен күнде 
дұрысталамыз, дұрыс 
жолға түсеміз деген 
байыпты, ақылды 
сараптама жасауға 
тырысайық. Тағы бір 
)тініш; бос айғайды, 
аттанды азайтсақ, 
ағайын. Айқайы к)п 
ортада ақыл жоқ. Эмоция 
басым болады, ой 
тоқтамайды, сіңбейді. 
Бізге эмоциядан г)рі 
сабырлы, салиқалы 
әңгіме, ұлттық мәміле 
керек сияқты. Президент 
соның жақсы үлгісін 
к)рсеткен сияқты.

����� �����, 
���������

* * *
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ҚЫЗҒАЛДАҒЫМ 
ЖИҺАДТА ҮЗІЛДІ

– �����, ���	�
 �ә�ә��� 
�������
 �������	� �����, ���	����� 
����
��	�
 ө���� ���������� 
�����, ������ ��������, �ө������ 
���-������ �ә����	� ������ 
�������
��	� �������. !ә�� 	� ��� ��� 
������
 �������	� �������
��	�
 
���	��� ��"... !������ ��������, 
��� �����	� ����� �����	�
�� �ә�� 
��"	�� �"���	�
��? 

– Мен әжемнің қолында �стім. 
2010 жылдары интернеттен қарап, 
намаз үйреніп, орамал тағып 
жүрдім. Бірақ оған әжем қарсы 
болды. Содан тығылып намаз оқып 
жүрдім. Кейін әжемнің ұрысы 
мен айқайынан шаршап кеттім де, 
тұрмысқа шығуға бел будым. С�йтіп 
бірінші күйеуіммен таныстым.

– !����	� �����	� ��" 
�ә�#����� ���	�
��? $�"���
����� 
��������	� �� ����� ����� �� �	�?

– Алғаш Ханафи мәзһабымен 
оқитынмын. Күйеуім де ол кезде 
Ханафи мәзһабымен оқиды 
екен. Тұрмысқа шыққан соң да 
күйеуімнің ата-анасы намаз оқуға 
қарсы болды. 

– $�"���
��	�
 �ә�� ө��
��	�
 ���� 
���	�� ��"������
���� �� ������ 
���	�?

– Ол кезде күйеуімнің )бу 
Ханифаны ұстанбайтын достары 

да болған. Бірақ олармен қатты 
араласпайтын еді. Егер к�зқарасы 
сәйкес келмейтін адамдар кезіксе, 
с�йлеспей жүретін. Күйеуім мұнай 
компаниясында жұмыс істеді. 
Сол жақта жүргенде жұмысында 
жат ағым �кілдері болыпты. 
Солар азғырған. Бірақ ол кезде 
�зінің жат ағымның жетегінде 
адасып бара жатқанын білген жоқ. 
Ислам, шариғат, Ханафи жолы 
деп ойлады. Уақыт �те келе, одан 
ажыраудың мүмкіндігі болмады. 
Сол кездерде маған шектеу 
к�бейіп кетті. Басқа адамдармен 
араласуды қойдық. Тек ата-ана, 
туыстарымызбен ғана қарым-
қатынас жасап тұрдық. Салт-дәстүр, 
әдет-ғұрып, ырым-тыйымдардың, 
қазақы құндылықтардың бәрін 
жоққа шығарып, ширкке, харамға 
баладық.

– $����
 ������� ��
	�	�
��	��? 
– Күйеуім интернеттен 

Ринат, Назратолла, тағы басқа 
уағызшыларды тыңдайтын. Оларды 
«�те керемет» деп мақтайтын еді. Ибн 
Таимияның кітаптарын оқи бастады. 
Маған «намазды былай оқы» деп, 
басқаша үйрете бастады. Ақидадан 
сабақ үйретті. Ол кезде күйеуім 
бірге істейтін жігіттерге қосылып, 
ақша жинап, Сирияға кетуге 
дайындалып жүрген екен. Бір күні 
машинамызды, үйімізді сатып, аяқ 
асты бала-шағамызды алып, Сирияға 
к�шіп кеттік. Күйеуімнің араласқан 
достарының бәрі сол жақта қалды. 
Олар �здері ақылдасып кетті ме, одан 
хабарым жоқ. )ртүрлі уақытта кетіп, 
әртүрлі қалада болды.

– $�"���
�� %�&�� ������� 
	����	� �� �����������, ����-
����
��	� ���� ���� ���	�
�� ��, 
���	�? '� ������� �����, �������	�
 
�������� ������ �"�����	�
�� ��?

– Басында күйеуім «Ақиқат сол 
жақта, мұнда шындық жоқ, сол жақта 
тұрамыз, сонда жұмыс жасаймын. 
Бірақ соғыспаймын, қырқыспаймын» 
деп алып кетті. «Біз ол жаққа 
мұсылман мемлекеті болғаны үшін 
ғана қоныс аударамыз» деді. Мен 
ол жақта соғыс болып жатқанын 
былай білсем де, күйеуімнің соғысқа 
араласпаймын дегеніне сендім. 
Соғыс, ешнәрсе к�рмейміз, алыс 
жақта болады, біз �зіміз б�лек 
тұра береміз деп ойладым. Бірақ 
нақты жағдайды барғаннан кейін 
бір-ақ к�рдік. Сол кезде ғана 
«Қайдан келдік? Неге келдік?» деген 
қорқыныш басталды.

КҮЙЕУІМ 
СОҒЫСТА ӨЛДІ

– $�"���
�� ��������� ��"�� 
�ә	�	�� ��"��, ������� ������� ��, 
���	�? 

– Иә, қатысты... Соғысқа 
қатысып, екі айдан кейін сол соғыста 
мерт болды.

– '� ����� ��" ����	� 
���	�
��	��? $��	�� 
��������	��	�, ��"���
�� ��"��� 
��������� ��"�� ����" ө��� ���	�
��?

– Ирак қаласында тұрдық. 
Жалпы �зіміздің ақшамыз болған, 
соны үнемдедім. Негізгісін ДАИШ 
қаржыландырды. Ақша, азық-түлік 
берді. Басында к�бірек беріп тұрды, 
кейін азая бастады. 

Күйеуім қайтқаннан кейін 
менде �мірге деген құлшыныс 
болған жоқ. <мір сүргім келмеді. 
Үнемі күйзелісте жүрдім. Ол жақта 
«бомбаның астында қалып немесе 
оққа ұшып �лсең, тікелей жәннатқа 
кіресің» деп түсіндірді. Еш ақыл, 
шара қалмағанда соған сендім. Сол 
�мірге дайындалдым. Қазақстанға 
қайту дегенді армандамайтын да 
едік. Қашан болса да бұл �мірден 
�тетініме сеніп, �лгім келді. Жан-
жағымдағылар да сондай ойда 
болды. Бәрі де сол Алла үшін 
жәннатқа барғысы келетін. <йткені 
санамызға солай құйған. Бірақ 
жан бере салу оңай ма?! Қасымда 
шиеттей балаларым бар. Кейде 
бейбіт �мірді аңсап, сыртқа шығып 
қашқымыз келеді. Алайда «сыртқа 
шықсаң зорлайды, �йтеді-бүйтеді» 
дегенді естігеннен кейін қашудан 
қорқатын болдық. Сыртқа шықсақ, 
�зіміздің «браттар» ұрысатын. 
Тамақ алуға ғана шығамыз. Сосын 
ешкіммен араласпай, балалардың 
жағдайын жасап, �мір сүрдік. Құран 
оқып, үйде отыратын едік. Мен 
жесірлердің үйінде тұрдым. Аздап 
к�мектеседі. Күніне жеңілдеп тамақ 
беріп отырады. Ол жерде ешкім 
ешнәрсені ашып айтпайды, бәрі 
жасырын.

– (���� ����
�� ���? $�"���
�� 
��"��� ��������� ��"�� ��"�� 
�������� �����
�� ��?

– Қазір екеу... (�ө���� �	
 	��, 
���	� �	��� ��
�� �	���). Үш балам 
болды. Ұйықтап жатқанда үйімізге 
бомба түсіп, жас қызғалдағымның 
ғұмырын қиды, �зім екі аяғымнан 
айырылдым... Кейін күйеуге 
шықтым. Бірақ ай толмастан, ол да 
соғыста қаза тапты.

ОНДА ЖҰМАҚ ЖОҚ

– %��, �ө� �����ө�	������ �
�����, 
������ �
��� �� ������ «����� 
�������» �����, ө� �ө��
����� �ө��� 
��"���
�� ��". )
���-������� 
«�ә������» �����
�� ��?

– )рине, жоқ. Ол жақта, тіпті кісі 
қызығарлық ешнәрсе де жоқ, тек 
тірі жүргенің болмаса, �мір сүруге 
құлшыныс болмайды. Үреймен, 
қорқынышпен күн �ткіздік. «Қазір 
�ліп қалатын шығармын» деп 
ойлайсың. Бомба лақтырып жатқан 
жерде қайдан тыныштық болады? 
Ол жақта елдегі бейбіт күніңе зар 
боласың, тойып ас іше алмасаң, 
қайдағы жұмақ?! Тек надандық, 
жауыздық, қант�гістен басқа ештеңе 
де жоқ.

– (����������
��	� �����, ����" 
���	�
��? $���� ө��� �������?

– Арғы жаққа барып, қант�гісті, 
зұлымдықты к�ргеннен кейін 
ойлана бастадым. Сол жерден 
құтылуды ойладым. Басқа нәрсені 
ойлауға мұршам болмады. 
Кейін бағыма қарай «Жусан» 
операциясымен елге келдім. Сосын 
осында теологтармен кездесу 
ұйымдастырылып, түсіндіру 
жұмысы жасалды. Сол кезде 
ғана �зіміздің адасқан ағымның 
жетегінде кетіп, алданғанымызды 
түсіндім...

Мен �з-�зіме әлі толық келе 
алмай жүрмін. Психологиялық 
жағынан �з-�зіммен жұмыс 
жасауым керек. Болған нәрсе 
болды, бәріне кешіріммен қарауға 
тырысамын. )йтпесе, �зіме 
де қиын. Тек «Ол күндерді де 
�ткердім-ау» деп еске аламын. Мен 
�з-�зіме к�птеген қиындық жасап 
алдым. Күйеуімнің айтуымен ғана 
кетіп қалдым. Ата-ананың, туыстың 
қадірін енді түсініп жатырмын 
(���	��).

– )��-��
������
���� �"����
�� ��� 
��?

– Ілім алу керек. Білімсіздікпен 
адасқан біздің қателікті басқалар 
қайталамасын дейміз. «Сирияға 
барам, к�рем» деген ой болмау керек. 
Қиын. «У ішсең руыңмен». «Жалғыз 
жүріп жол тапқанша, к�ппен жүріп 
адас» деген қазақтың ұстанымынан 
айнымайық дегім келеді. Басқа 
адамдар бізді к�ріп, ойланса екен 
деймін...

– %�*����
���� ��*���! 

/���� 0Ө2/3425,
�	���
�	� ����
�

Жамал (есімі өзгертілді) – Сирияға кетіп, 2019 жылы «Жусан» операциясымен 
елге оралғандардың бірі. Үлкен қызы Сирияда бомба түсіп, мерт болған. Күйеуі 
де сол жақта оққа ұшқан. Жұмақ іздеп кетіп, тозаққа айналған өмірі елге оралған 
соң қалыпқа түскен. Бүгінде ол уақытша баспанаға орналасып, жұмысқа 
тұрыпты. Сириядағы өмірі туралы Жамал: «Ол жақта елдегі бейбіт күніңе зар 
боласың. Тойып ас та іше алмасаң, қайдағы жұмақ?» деп еске алады.

Соқпақ

MAZASYZ MMAZASYZ MÚÚIISIIS

КҮЙЕУІМ

БАРЫНАН БАРЫНАН 
АЙЫРЫЛҒАН АЙЫРЫЛҒАН 
ӘЙЕЛӘЙЕЛ

Қазақстанда саентология ағымы ағылшын 
тілі курстары болып тіркеліп, жымысқы әрекетін 
жасырын жүзеге асырып жатуы әбден мүмкін. 
Ұйымның мәліметінше, олардың қатарында 9 
мың жерлесіміз жүр...

Саентология 1950 жылы Америкада пайда болды. 
Ұйымның негізін салған Рон Хаббард. Шетелдерде 
саентология шіркеуінің құқықтық мәртебесі әртүрлі. Кей 
елдерде діни үйым ретінде мойындалғанымен, әлем халқы 
оған шошына қарап отыр. «Мәскеудің саентология шіркеуі» 
және «Санкт-Петербург саентология шіркеуі» ұйымдарына 
Ресей соты тыйым салған.

)лемнің қоғам, дін қайраткерлері, ғалымдары, 
мемлекеттік және медициналық ұйымдары саентологияның 
гуманитарлық, діни, философиялық қызметін жоққа 
шығарып, оған тоталитарлық секта деп баға берді. Ең 
сорақысы – саентологияның әдістері адам ағзасы мен 
психикасын күйретеді. Соның салдарынан, к�птеген адамдар 
�з-�зіне қол жұмсап, �мірмен қоштасуда.

Саентологияның сан соқтырар құрсауына түсіп қалғандар 
елімізде де болды. 2009 жылы Қарағанды облысының 
ауданаралық экономикалық соты Қарағанды қаласындағы 
шіркеуіне тыйым салды. Тіпті сот үкіміне бұл ұйым табанды 
түрде қарсылық к�рсетті. <йтпегенде ше, дүние жүзінде 7 
700-ден астам шіркеуін ашып тастаған болса! Сананы улаған 
ұйым елімізден 9 мыңдай тұрғынды қатарына тартқанын 
айтып, жар салғаны мәлім. Алматы, Семей және Павлодарда 
орналасқан шіркеулері қызмет еткен. 2012 жылы Дін істері 
агенттігінің сараптамасы нәтижесінде «Саентология шіркеуі» 
діни бірлестік деген мәртебесінен ресми түрде айырылды. 

Саентологияның негізін салған америкалық Рон 
Хаббардтың утопиялық идеясы жаһанға лезде тарап үлгерді. 
Хаббардтың саентологияға негізделген 148 том кітабы 
бар. 1950 жылы «Дианетика: рух саулығы жайлы заманауи 
ілім» атты кітабын жарыққа шығарып, оны психологиялық 
еңбек деп таныстырды. Бірақ дианетиканың қараңғыға 
бастайтынын сезген ғалымдар бірден тойтарыс берген. 
Хаббардтың тауы шағыла қоймады. Діннің адам санасына 
айрықша әсер ететінін жақсы білді. 1955 жылы «Саентология» 
шіркеуі Лос-Анджелесте ашылды. Дианетика �ңін �згертіп, 
дүмбілез әлемге жол ашты. Хаббард «саентология» с�зін 
Канзас штатындағы Вичит қаласында оқыған дәрісінде алғаш 
тілге тиек еткен. Фантаст-жазушының діни философиясының 
күңгірт мазмұнына үңіліп к�рсек, адам рухы мәңгі �мір 
сүретінін әр пенде, жан мен тәнге �зі иелік ете алатынын 
алға тартқан. Ғалымдар Рон атап к�рсетпесе де, бұл ілімге 
реинкарнация ұғымы �зек болғанын сараптап айтқан. Оның 
дәлелдеуінше, әлемдегі адамның бәрі жақсы, �з болмысымен 
біте қайнасып �мір сүреді, тіпті рухы шыққан соң тәнін емдей 
алады-мыс. Қай секта болмасын, жан сұлулығы, адамның 
бақиға ұмтылуын жүзіктің к�зінен �ткен жібектей судыратып, 
түсіндіріп беруі мүмкін. Бірақ асықпаңыз! Саентология 
адамға бақыт сыйлайтын емес, к�кірек к�зін бітеп, улы 
утопиялық білімді заң шеңберінен тыс психологиялық және 
медициналық тәсілмен санаға сіңіретін, саңырау күйге 
түсіретін қара құрдым болып шықты. 

САЛЫҚТАН ЖАЛТАРҒАН

Ұйымға елітушілер саны 10 миллионға жетіп 
жығылатынын кейбір дерекк�здері растайды. Саентологияға 
деген құштарлық әсерімен әр табынушы қаржылай 
к�мек к�рсетуі тиіс болған. Хаббардтың бір еңбегінде: 
«Мүмкіндігінше, ақша тап. Қол астыңдағыларды да ақша 
табуға к�ндір» деген үгітін жазған. Сананы сансыратып, 
талайға сан соқтырған саентология ілімін үгіттеген «Рухани 
технология шіркеуінің» 1987 жылғы бір жылдық табысы 503 
миллион доллар болған. Бұл цифрға к�з жүгірткен адам дүбәра 
діни жолды желеу етіп, ессіз күйде елітіп, қаржы табу пиғылын 
шебер жүзеге асырып жатқанына кәміл сенері анық. 

Германия, Бельгия, Франция елдері саентологтардың 
ұйымдарын әшкерелеп, олардың жетекшілерін сотқа тартты, 

түрлі жазалау шараларын қолданды. Қазақстанда бұл діни ұйымға қарасты 11 
шіркеу жұмыс істеген. Прокуратура �кілдері олардың салықтан жалтарғандарын 
дәлелдеген. Тіпті «тыңшылық жолмен құпия ақпараттар жинады» деген айып та 
тағылған. 

)лемнің түкпір-түкпіріне таралып үлгерген Хаббард ілімінің тұзағына 
танымал �нер жұлдыздары, атақты адамдар, белгілі қайраткерлер де түскен. 
Киноиндустрия саласында бағы жанған Том Круз бен Джон Траволтаның 
саентологияның табынушысы екенін ашық дерекк�здері растайды. Есі бар 
елдер бұл халықаралық ұйымнан етегін қымтап ұстады. 2011 жылы Мәскеу 
соты Хаббардтың діни еңбектерін экстремистік деп танып, Ресейде таралуына 
тыйым салды. 2000 жылы Франция үкіметі ұйымды тоталитарлық сипаттағы 
секта деп жариялады. 

ҚУЛЫҒЫ МЕН СҰМДЫҒЫ

Саентологияның сұмдығы мен қулығы, қиянаты ж�ніндегі дау әлі күнге 
толастар емес. 1988 жылы француз Патриса Века оқу курсына қаражат таба 
алмай, терезеден секіріп �лген. Аты шулы оқиғадан кейін саентология шіркеуі 
Лион б�лімінің бастығы мен оның 14 сыбайласы айыпты деп танылды. Неміс 
металлургиялық компаниясы басқарған Рудольф Виллемстің бизнесі тоқырап, 
осы сектаның құрбаны болғаны ж�нінде БАҚ-тар жазған. Саентология 
ұйымынан бас тартқандарды оққа байлап отырғаны жайында аты шулы 
оқиғалар интернет-ресурстарында кеңінен таралған. АҚШ теңіз жаяу әскері 
күштерінің бұрынғы офицері Рон Хаббард райынан қайтпай, к�збояушылық 
қолданып, талай қылмыстық және алаяқтық істерінің бел ортасында жүрген. 

140 МЫҢ ДОЛЛАРЫНАН АЙЫРЫЛҒАН

Кәсіпкер Данил Тілеуұлы 10 жыл бойы осы ұйым қатарында болып, 
140 мың долларын шығындағанын айтып, сұхбат берген. Саентологияның 
сандырағына еретіндер елімізде мүлдем жоқ деуге келмес. 2013 жылы 
дін істері агенттігінің т�рағасы Қайрат Лама Шариф Алматыда «Бақытқа 
апарар жол» атты саентологтардың жаңа ұйымы қоғамдық бірлестік ретінде 
тіркелгенін хабарлады. 1996 жылдан бері Павлодар қаласында «Дианетика» 
орталығы қоғамдық бірлестігі қызмет етіп келеді. Аталған орталық 
әдебиеттерін де тарата алады. Бірақ саентологияға қатысты материалдарды 
таратуға тыйым салынған. Дейтұрғанымен, Хаббард іліміне тәнтілер 
хамелеондай құбылып, түрлі тәсілімен қапы қалдырып тұр. Алпауыт күштер 
қаржыландыратын біраз діни ұйым Қазақстанда заңды түрде қызмет етіп 
жатқанын білеміз... 

«Сақтансаң, сақтармын» деген нақылды еске ұстайық, ағайын! Абайсызда 
саентологияның қақпанына түсіп, қан қақсап қалмаңыз! 
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Кәрі құрлықтағы тағы бір ықпалды 
ақпарат құралы – Euronews тілшісі де 
Азия мен Солтүстік Африка елдеріндегі 
қарапайым халықтың #згерістен 
күткен үміті ақталмағанын 
айтады. Айта кеткен ж#н, 
әлгі сауалнама нәтижесі мен 
телерепортаж саяси әдебиетке 
«&л Сәурат &л Арабийа» («���� 
�ө��	
�») деген атаумен енген 
түрлі-түсті т#ңкерістердің 
басталғанына 10 жыл толуына 
орай жарияланып отыр. Қайбір 
жылы американ сайтынан да 
мазмұны осыған кеп саятын 
дүниені к#зіміз шалған. 
Батыстың саяси элитасы, неше 
түрлі ұйымдары мен медиасы 
құмдағы дауылға дем беріп, 
т#ңкерісті демократияның 
дауылпаз құсына теңеп 
тастағаны күні кеше. Бұл 
к#зқарастың түбегейлі #згеруі 
ме, әлде мұның астарында 
басқа бір ақиқат бар ма? 
Мұның жауабын мамандар мен 
саясаттанушылар бере жатар. 
Біз «Араб к#ктемінің» сипаты 
мен салдарына тоқталайық. 

* * *

Наразылықтан туындаған ұшқынның 
жалынға айналуына базардағы оқиға түрткі 
болды. Тунистің Сиди Бүзид шаһарының қақ 
т#рінде бір саудагер #зін-#зі #ртеп жібереді. 
27 жастағы Мұхаммед Бүәзизиді мұндай 
әрекетке итермелеген қиянат пен еркектік 
намысы еді. Себебі, жергілікті полиция 
қызметкері Фәдия Хамди оған «заңсыз жеміс 
саттың» деп айыппұл салады. Кеудемсоқ 
келіншек онымен қоймай, жұрттың к#зінше 
жігітті шапалақпен тартып жібереді. Қолы 
қысқа кембағалдың билік орындарына 
шағымданып, әділдік іздеуі қазақ ақыны 
Сәбит Д#нентаевтың «Бозторғай қорлық 
к#ріп тұрымтайдан, Таяныш таба алмапты 

қырдан, ойдан» деп басталатын #леңін 
ескере түсіреді. Сағы сынған саудагер ақтық 
амал – #лімге бел байлайды. 

Оқыс оқиға қалың бұқараны шошытып 
жіберді. Күнк#ріс қиындығы титықтатқан, 
жұмыс таппай сенделген, аяқтан шалатын 
тамыр-таныстық, жең ұшынан жалғасқан 
жемқорлықтан зәрезап болғандар бұл елде 
к#п. Алдымен Бүәзизидің туған қаласы 
Мәнзил Бүрзайанда жаппай шеру басталды. 
Оның аяғы мемлекеттік кеңсе мен полиция 
б#лімшесін қиратуға, к#шедегі к#лікті 
#ртеуге ұласты. Тәртіп сақшылары қару 
қолданды. Бір адам мерт болып, ондаған 
тұрғын жарақат алды. 2011 жылғы қаңтардың 
басында наразылық білдіру әрекеті бүкіл елге 
жайылды. Полициямен қақтығыс кезінде 
мерт болғандар к#бейе бастады.Тунис 
президенті Зин &л &бидин Бин &ли халқына 
арнап бірнеше рет үндеу жолдады. Енді 

сайлауға түспеуге де уәде берді. 
Бірақ жұрт оны тыңдамады. 
Олардың нан мен қара суды, 
билеушінің тақтан түсуін талап 
етті. 14 қаңтарда ешкім күтпеген 
оқиға болды. Бин &ли бәрін 
тастап, отбасымен бірге Сауд 
Арабиясына қашып кетті. 

Мұны «демократияның 
салтанат құруы, саяси #згеріс 
жасау #з қолымызда» деп 
қабылдаған араб елдерінде 
түрлі-түсті т#ңкерістер етек 
алды. Мысырдағылар президент 
Хұсни Мүбәракты қызметінен 
кетірді. Ал Йемен, Либия 
және Сирияда революция 
азамат соғысы мен сыртқы 
күштердің әскери шабуылына 
ұласты. Бұларға оңтайлы сәтті 
күтіп отырған түрлі лаңкестік 
топтар қосылды. Соғыста оққа 
ұшқандар мен жан-жаққа 
босып кеткен тұрғындар 
миллиондап саналады. Ескексіз 
қайыққа мініп, Еуропаға жайлы 
#мір іздеп аттанғандар қарасы 

әлі де үзілер емес. Теңіздің долы толқыны 
жұтып қойған бейбақ қаншама?! &у баста 
босқындарды құшақ жая қарсы алған кәрі 
құрлықтағылар бүгінде сансыз мұғажырдан 
құтылудың жолын іздеп әлек. БАҚ-тағы 
дүниелерге қарап, кезінде «Араб к#ктемін» 
қуана қолдаған еуропалықтар түрлі-түсті 
т#ңкерістің нысанасы к#п боларына к#з 
жеткізгендей. 

Либияда есі шығып, еліргендер президент 
Муаммар Каддафиді #лтіріп қана қоймай, 
денесін қорлауға дейін барды. Қант#гістен 
к#з ашпаған осы үш елде бейбіт #мірдің 
таңы қашан атары әлі белгісіз. Тек Парсы 
Шығанағындағы мұнайға бай мемлекеттерде 
ғана билеушілер ақшаны үсті-үсті т#гіп, ашу 
мен тізгінсіз күшті ауыздықтай алды. 

* * *

&ңгіме басында 
айтылғандай, «Араб 
к#ктемі» оң #згеріс 
әкеледі деп күткен 
к#пшіліктің үміті неге 
ақталмады? Бұған 
капиталистік жүйенің 
табиғатын жетік білген 
Фридрих Энгельстің 
с#зімен жауап берген ж#н 
секілді. Философ былай 
деген: «Т#ңкерістің мүлде 
күтпеген жаққа қарай 
кетіп қалатын мінезі 
бар». Бұдан түсінгеніміз, 
революция жасау мен 
оның мақсат-мұраты 
бір-бірімен астаса 
бермейді. «Гардианның» 
сауалнамасы 
к#рсеткендей, т#ңкерістің 
зардабын тарта қоймаған 
Тунистің #зінде 
халық #кпелі. Олар 

соңғы он жылда бір министрдің орнына 
екіншісі келгенін, бірақ сол бұрынғы жүйе 
#згермегенін айтады. «(Ә���
	) Жұмыс 
орны, еркіндік, ұлттық намыс!. Бұл ұранды 
т#ңкеріс кезінде естігенбіз. Бірақ оларды сол 
күйі к#рмедік. Еркіндік бар да шығар. Бірақ 
біз аңсағандай емес. Газеттер не қаласа, 
соны жазады. Ол жазғаны қарапайым адамға 
не береді? Жұмыс тауып бере ме? Жоқ, 
бермейді!» дейді ашынған араб. 

Йемен, Либия және Сирия жұрты да 
т#ңкерістің игілігінен г#рі кесірі к#п деп 
есептейді. &сіресе, Муаммар Каддафидің 
отандастары #ткен күнді сағына еске алады. 
Аймақта жан басына шаққанда ең жоғары 
табыс осы елде еді. «Қара алтыны» әлемді 
алақанында ойнататын ірі алпауыттардың 
к#зқұртына айналған Либияда бензин 
болмашы тиын тұратын. Қазір ыңыршағы 
айналған бәдәуилер үшін ас та т#к тамақ 
та, тұрақтылық та к#зден балбұл ұшқан 
заман болып тұр. Таяу Шығыста ұзақ жыл 
дипломатиялық қызмет атқарған Александр 
Подцероб арабтың орындалмаған арманы 
туралы американдық әріптесі айтқан мына 
бір пікірді келтіреді: «АҚШ-тың елшісі 
Девид Мек атап #ткендей, либиялықтар 
демократияны әркімге баспана, жұмыс 
беру, денсаулықты қорғау деп біледі. Мектің 
пікірінше, олар демократияның сайлау, заңға 
бағыну екенін, оның әлеуметтік жеңілдік 
пен экономикалық #сімді бере алмайтынын 
түсінбейді». 

Осы «түсінбеу» т#ңірегінде түрлі 
топшылау бар. Зерттеушілер мұны қоғамда 
шала сауатты, дүниетанымы шектеулі, 
тіпті қарадүрсін наданның к#беюімен 
байланыстырады. Мұндайлар ашынғанда 
ақ пен қараны ажырата алмай қалады. 
Қалтасы жұқаға ақша беріп, айдап салғанның 
сойылына айналады. Мемлекет тарапынан 
жастардың үстірт емес, сапалы әрі терең 
білім алуына жағдай жасамаудың салдары 
бұл. &леуметтік желі арқылы түрлі-түсті 
т#ңкеріс ұйымдастырушылар алдымен 
осындай ортаны іздейді. Lткен ғасырдың 
аяғында қандастарының ойын-сауық 
қуып, оқу мен к#кейге тоқудан қалып бара 
жатқанына ашынған арабтың бір қайраткері 
былай деп еді: «Олар оқымайды. Оқыса да 
түсінбейді. Түсінгеннің #зінде ойындағысын 
с#збен жеткізе алмайды». 

Жер-дүниені к#гертпеген «Араб 
к#ктемінің» күллі ғаламға сабақ боларлық 
тағы бір тағылымы осы болса керек. 
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Ағылшынның аса ықпалды «The Guardian» газеті жақында exclusive 

айдарымен оқығанды ойлантатын мақала жариялады. Тақырыбы ұзындау. 
Life has got worse since Arab spring, say people akross Middle East (Таяу Шығыс 
халқы: «Араб көктемінен» кейін өмір сүру қиындап кетті). Басылымның 
тапсырысы бойынша тоғыз мемлекетте сауалнама жүргізген You Gov 
әлеуметтану қызметі осындай тұжырым жасапты.

«АРАБ КӨКТЕМІ» «АРАБ КӨКТЕМІ» 
КӨГЕРТПЕДІКӨГЕРТПЕДІ
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АМАЛЫ КӨП АЛАЯҚ

Жуырда Түркістан облысында 
полицейлер банк қосымшасы 

арқылы �згенің ақшасын �зіне аударып 
алып, алаяқтық жасаған күдіктіні 
құрықтапты. 

#ткен күзде осы банк қосымшасында 
тұрған ақша �здігінен жоғалып кетіп, 
азаматтар ырду-дырду болып, кейіннен 
ретке келген болатын. Ал біз айтып 
отырған Түлкібас ауданында орын 
алған оқиғада тапа-тал түсте белгісіз 
бір азамат дүкен сатушысын к�пе-
к�рінеу алдап соққан. Күдікті кешкі 
уақытта дүкен иесінің сеніміне кіріп, 
телефонымен с�йлесіп алуға рұқсат 

сұрап, жәбірленушіге байқатпай, банк 
есепшотындағы 90 000 теңгесін �зіне 
аударып алыпты. 

Түлкібас аудандық полиция 
б�лімінің қызметкерлері жергілікті 
дүкен сатушысын алдап, алаяқтықпен 
айналысқан күдіктінің қылмысын 
әшкереледі. Полицейлер күдіктіні 
дүкендегі бейнекамераның 
к�мегімен анықтапты. 
Күдіктінің түр-
тұлғасына 
байланысты басқа 
да полиция 
құрылымдарына 
бағыттама 
беріліпті. )лгі 
алаяқ жігіт 
Шымкент 
қаласының 
тұрғыны болып 
шыққан. 

Тексеру кезінде 
ұсталған азаматтың бұдан 
бұрын жасаған алаяқтық, тонау, ұрлық 
қылмыстары бойынша іздеуде жүргені 
анықталған. Қазір ол темір торға 
тоғытылды. 

Түркістан облыстық полиция 
қызметінің баспас�з хатшысы 
Салтанат Қарак�зова: «Аталмыш 
жайт ҚР ҚК-нің 190-шы 
«Алаяқтық» бабымен сотқа 
дейінгі тергеп-тексеру бойынша 
тіркеуге алынды. Түлкібас ауданы 
полиция қызметкерлері жедел-
іздестіру іс-шараларын, бүгінгі 
таңда сотқа дейінгі тергеп-тексеру 
амалдарын жүргізуде. Оның басқа 
да қылмысқа қатысы бар-жоғы 
анықталып жатыр. Қазіргі таңда 
күдікті қамауға алынып, тергеу 
амалы жалғасуда», – дейді. 

Осыдан кейін адамша 
с�йлесіп, алаяқтың тірлігін істеп 
кететіндерден аулақ жүру қажет 
болды. Телефонды �зіңізден және 
жақындарыңыздан басқа жан 
баласына сеніп ұстатпаңыздар. 

АЗЫҚ-ТҮЛІК ҰРЛАПТЫ

Дүкенді үптеп кеткен ұры. Түркістан 
қаласының полицейлері дүкенде ұрлық 
жасаған әйелді ұстапты. Түркістан 
ҚПБ-ның кезекші б�ліміне жергілікті 
тұрғын азық-түлік сататын дүкенінен 
бірнеше заттарының ұрланғанын айтып 
арызданады. Жәбірленуші әйелдің 
айтуынша, мереке қарсаңында оның 
дүкеніне келушілер саны к�п болған. 

Сондықтан ұрлықты нақты кім жасағанын 
анықтау қиынға соққан. Алайда дүкендегі 
бейнекамерадан белгісіз әйелдің күмәнді 
іс-әрекеті к�зге 
шалыныпты. 
Бұл жайт 

�ңірлік полицейлермен ҚР ҚК-нің 188-
бабы «Ұрлық» бойынша тіркеуге алынып, 
күдіктінің түр-тұлғасын анықтауға 
байланысты жұмыс жүргізіледі. Шығын 
к�лемі 6000 теңгеге жуық. 

Полиция қызметкерлері дүкен 
иесінен, куәгерлерден жауап алып, 
бейнебақылау камерасын мұқият 
тексеріп шыққан. 

Жүргізілген жедел-
іздестіру іс-шараларының 
нәтижесінде, азық-түліктің 
бірнеше түрін ұрлаған 
жергілікті тұрғын – әлгі 
күдікті әйел болып шығыпты. 
)лбетте, дереу құрықталған.

Тергеу барысында 
анықталғандай, ол 
дүкенге келіп, с�мкесіне 

жасырын түрде қажетті 
заттарды жымқырып, кассирге 
байқатпастан, сыртқа шығып 
кеткен. Қазіргі уақытта аталған 
жайт бойынша сотқа дейінгі 

тергеу амалдары жүргізілуде. Полицейлер 
оның басқа да қылмыстарға қатысы бар-
жоғын анықтап жатыр. 

КӨЛІК ЖУҒЫШ ҰРЫ

Түркістан облысындағы әлдебір к�лік 
жуу орталығында ұрлық болған. Сайрам 
АПБ-ның кезекші б�ліміне жергілікті 
тұрғын оның авток�лігінен белгісіз 
біреулер ақша ұрлап кеткені туралы 
арызданған. Жәбірленушінің айтуынша, 
Ақсукент кентінде орналасқан к�лік жуу 
орындарының бірінде оның «Хюндай» 
маркалы к�лігінің ішінде тұрған 50 мың 
теңге ұрланған к�рінеді. Аталған жайтты 
полиция қызметкерлері ҚР ҚК-нің 188-
шы «Ұрлық» бабы бойынша аудандық 
полиция басқармасының СДТБТ-не 
тіркеп, күдіктілерді іздеуге кірісті.

Оқиға орнына шыққан жедел-тергеу 
тобы қылмыс орнын мұқият тексерді. 
Сондай-ақ полиция қызметкерлері 
ықтимал куәгерлерден жауап алып, 
бейнебақылау камераларын қарап, жақын 
маңдағы барлық аумақты аралап шықты.

Түркістан облыстық полиция 
департаментінің баспас�з хатшысы 
Салтанат Қарак�зова: «Жедел-іздестіру 
іс-шараларының нәтижесінде Сайрам 

АПБ полицейлері бір тәулік ішінде 
күдікті ретінде автожуу орнының 

жұмысшысын ұстады. Ол Сайрам 
ауданының тұрғыны болып 
шықты. Жедел уәкілдер ұсталған 
азаматтан заттай дәлелдеме 
тәркіледі. Қазіргі уақытта к�лік 
ұрыға қатысты сотқа дейінгі 
тергеу амалы жүргізілуде. 
Күдікті қолхатпен 
босатылған. Тергеу 
күдіктінің бұдан басқа да 
қылмыстарға қатыстылығын 
анықтауда», – деді. 
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Жайшылықта үй мен қора-жайды қараусыз қалдыруға қорқатын едік. 
Енді автобус пен көлік жуу орындарында, дүкенде, бір сөзбен айтқанда, 
кез келген уақытта қайсыбір жерде өз-өзімізге ықтият болмасақ, ұры-қары 
мен алаяқтың құрбанына айналып шыға келу әп-сәтте-ақ екеніне тағы бір 
көз жеткізгендейміз. 

ТҮЙЕ ҰРЛАСА ДА, ТҮЙЕ ҰРЛАСА ДА, 
ТҮЙМЕ ҰРЛАСА ДА...ТҮЙМЕ ҰРЛАСА ДА...

АЯЗДЫҢ АЯЗДЫҢ 
ӘЛЕГІӘЛЕГІ

СУ ҚҰБЫРЫ ҚАТЫП ҚАЛДЫСУ ҚҰБЫРЫ ҚАТЫП ҚАЛДЫ

АУЫЗ СУДАН ТАРЫҚТЫАУЫЗ СУДАН ТАРЫҚТЫ

ЕРТІСКЕ ҚАМАЛЫП ҚАЛДЫЕРТІСКЕ ҚАМАЛЫП ҚАЛДЫ

ЖОЛ ЖАБЫЛДЫЖОЛ ЖАБЫЛДЫ

ҰРЫ МЕН БӨРІ ҚҰТЫРДЫҰРЫ МЕН БӨРІ ҚҰТЫРДЫ

Қыс қысып тұр. Алматы облысының тұрғындары 
аяздан қатып қалған су құбырын жылыту үшін 
үстіне от жаққан. 

Қыс к�зі қырауда сарыағаштықтар ауыз судан 
таршылық к�ріп отыр. Суға жарымаған жұрт 
амалсыздан жолды жауып тастады. Түркістан 
облысының Сарыағаш ауданына қарасты 
Жаңатұрмыс ауылының тұрғындары қазір арықтан 
су ішеді.

Шығыста аяздың беті қайтпай тұр. Семейде 
қатты суықтан �зен суы к�теріліп, бір үйір жылқы 
Ертістің ортасында қалып қойған. Құтқарушылар 
жылқыны қайықпен жағаға алып шығыпты. 

Ұйтқыған боран мен сары аяздан жол жабылып, 
жолаушылар жолда қалды. Алматы облысының 
Үшарал-Достық тас жолында қарлы-боран 
салдарынан біраз жолаушы әбігерге түскен. 
Секундына 30 метр жылдамдықпен соққан желдің 
кесірінен тоқтап қалған к�ліктерді 3 метр қар басып 
қалыпты. Қазір жолаушылар түгелдей құтқарылды. 

Боранды күні ұры мен б�рі құтырады. Жамбыл 
облысында қалың тұманды күні ұрылар 50-ге жуық 
жылқыны айдап кеткен. Күдіктілер жылқымен бірге 
құрықталды.

Әлібек ОРАЗӘЛІ, 
ІІМ криминалдық полиция 

департаменті киберқылмысқа 
қарсы күрес орталығының аса 

маңызды істер жөніндегі аға 
жедел уәкілі:

Алаяқтың әдісі көп, мақсаты 
біреу – сізді арбау. Алаяқтар 

әрқашан адамдардың сеніміне 
кіріп, оларды алдау үшін әртүрлі 

тәсілдерді пайдаланады. Әдетте, 
олар өз құрбандарын төмен бағамен 

қызықтырып, уақыттың тығыздығы, 
сатып алу бағасының төмендігі, 

қалған тауарларды сату сияқты 
түрлі уәждермен арбайды. Интернет 

желісі арқылы шынайы сауда-саттық 
жасайтындармен қатар, алаяқтықпен 

айналысатындар да бар.

Baq.kz

� МАМАН ПІКІРІ �
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Біле жүріңіз!

Оңтүстік жайлы с�з бола қалғанда, 
к�з алдыңызға жазы ыстық, қысы 
жылы аймақ елестейді емес пе. 

�йтсе де, біз туып-�скен Майбұлақ, 
Мыңбұлақ �ңірлеріндегі қарлы борандар 
кей жылдары Сарыарқаның қысынан 
кем соқпаушы еді. 

Қаратаудың қай қойнауынан шыға 
келетінін кім білсін, аяқ астынан алай-
дүлей жел соғып, бет қаратпайтын 
үскірік боп басталатын да, к�п ұзамай-
ақ к�з аштырмайтын ақ түтек боранға 
айналып кететін. Қорадағы малға қарап 
келіп, пешке отты үстемелеп салып, 
балалардың кешкі тамағын істеп берген 
соң �зің де бірпәс демалып, сырттағы 
дыбысқа құлақ түресің. 

Боран ұйтқып, үдей түскен тәрізді. 
Терезенің түбінен уілдеп, ішке кіре 
алмағанына ыза болып, аш қасқырдай 
ішін тартып ұлиды. «Апыр-ай, далада 
келе жатқан жолаушылардың жағдайы 
қалай екен?» деген ой мұндайда бойыңды 
мұздатып, онсыз да суық қармап қалған 
денеңді түршіктіріп жібереді. Ары-

беріден соң лапылдап жанған пештегі 
оттың қызуы да бұйым құрлы болмай 
қалатын секілді. 

Балаларымыз әлі кішкентай. 
Нұрайша қызым т�ртте. Байсейіттің 
екіден енді ғана асқан кезі. Т�рт-бес 
айлық Жансейітім бесікте жатыр. 
Қарадай қарап отырып к�ңілім елегізіп, 
�зімнен �зім үрейлене беремін. 

«Қанекең қайда жүр екен?..» Боранды 
күндері олардың жұмысы бұрынғыдан 
екі есе к�беймесе, азаймайды. Оның 
үстіне былтыр, 1957 жылдың ақпан 
айында біздің Қайнарбұлақ колхозы 
Б�ген совхозына қосылып, Қанекең 
ферма меңгерушісі болып сайланған. 
Содан бері мұндағы шаруашылықтың 
бүкіл жауапкершілігін �з мойнына 
артып алған секілді к�рінеді де тұрады. 
Қайнарбұлақтан он шақты шақырым 
жердегі совхоз орталығына жиі шақыртып 
жатады. Бүгін де, міне, сол жақта 
жиналыс болады деп асығып кетіп еді… 

Жаздыгүні болса бір сәрі, екі арадағы 
жолды уайымдай қоймайсың. Аттылы 
кісі әні-міне дегенше-ақ келіп қалады. 
Ал қыста қиын. Кешкі суыққа ұрынбай, 
аман-есен жетсе екен деп шыбын 
жанымызды шүберекке түюмен боласың. 

Қойнау-қойнаудағы қораларды үрінді 
қар басып қалған күндері Қанекеңдер 
асығып-үсігіп атқа қонып жатады. Ондай 
кезде біздің де есіміз шығып, боранды 
күндері болып жататын неше түрлі 
сұмдық оқиғаларға құлағымызды түріп, 
ер-азаматымыз аман болса екен деп 
құдайдан күндіз-түні тілеп отырамыз. 

Жел ысқырып, қар суырғанда 
даладан бір жас баланың жылаған даусы 
естілгендей болады. Алғашқыда к�ңілің 
елегізіп, апыр-ай, адасып жүргендер емес 
пе екен деп қаласың. 

4з-�зіңнен үрейленіп, мұрны 
пысылдап ұйықтап жатқан балаларыңа 
қарайсың. Оларды мынау долы 
боранның қаһарынан сақтап тұрған қара 
шаңыраққа, пештегі гүрілдеп жанып 
жатқан отқа іштей алғыс айтасың. 

Қанекең кешіккен сайын к�ңілдегі 
үрей де ұлғая түседі. Қаладағыдай емес, 
ауыл шаруашылығының жұмысы күндіз-
түні бір тоқтамайды ғой.

Мынандай бораннан кейін 
малшыларға баратын жолдар жабылып 
қалады. Кей қоралардың т�бесі 
қалың қарды к�тере алмай, ортасына 
опырылып түсіп жатады. Екі араға 
қатынайтын тракторлардың суы да, 
жанар-жағармайы да қатып қалады. 

Қысқасы, малшы қауымға да, мал 
шаруашылығына жауапты кісілерге 
де бір тыным жоқ. Оған тағы мал 
т�лдету, қойдың жүнін қырқу, жайлауға 
шығу, қыстауға қайту секілді ірі-

ірі науқандарды қосыңыз. �рине, 
бұл науқандардың барлығының да 
қиындығымен бірге қызығы, қуанышы 
болады. 

Шіркін, жайлауға шыққанда бие 
байлап, қымыз сапыру, к�к майса ш�птің 
арасынан сылдырап ағып жататын м�п-
м�лдір бұлақтан су әкеліп, самаурынға 
шай қою, күміс танадай жұлдыздары 
жарқыраған түнгі аспанға қарап, саф таза 
ауада демалып отыру қандай ғанибет. 

Балалар болса, тай-құнан мініп, ат 
жарыстырып, таудан бүлдірген теріп, 
�зеннен балық аулап мәз-мейрам болып 
жатады. Жайлаудан қайтқанда олардың 
бойы таралып �сіп, буын-буындары 
ширап, ержетіп қалғанын байқайсың. 

Сырттағы боран бұрынғыдан 
да үдей түсті. Терезе әйнектерін 
сықырлатып, аш қасқырдай ұлып, 
әлсіз ғана шырақ жарығы к�рінген үйді 
торауылдайтындай.

Қыс түгілі, жаз күндері де 
«Қайнарбұлақ» фермасының қат-қабат 
шаруасынан босамайтын Қанекеңнің үйге 
ертерек келіп, бала-шағасын айналып-
толғанып отыратын кезі сирек. Ол 
үшін �кпелеп, реніш білдірудің қажеті 
жоқ. Қызмет бабы солай. Оның үстіне, 
Қанекең де осы үйдің, бала-шағаның 
қамы үшін деп, мына тіршіліктің суығына 
тоңып, ыстығына күйіп жүр емес пе. 

Қабырғадағы сағат тілі жаңа ғана он 
екіні к�рсетіп тұрған сияқты еді. Енді, 
міне, �зіммен-�зім ойға батып отырғанда 
сыртылдап түнгі екіден асып та кетіпті. 
«Апыр-ай, неге осынша кешікті екен? 
Мынандай бұрқасында… жол жүру 
дегенің қиямет-қайым ғой. Орталықтағы 
жолдас-жораларының, не болмаса, жол-

ж�некей кезіккен біреудің үйіне кіріп 
жан сақтамаса, қиын-ау, қиын…»

4стіп отырғанымда кенет дүрс-дүрс 
етіп есік қағылғандай болды. Орнымнан 
қалай ұшып тұрғанымды білмеймін. 
Жүгіріп барып ілгекті ағыттым. 

Ар жақтан үсті-басын ақ қырау 
шалған, қасы-к�зі, кірпігіне мұз қатқан 
бір кісі аяғын әзер басып, қабырға 
жағалап ішке кіріп келеді. Енді болмаса, 
сылқ етіп босағаға құлай кететін түрі бар.

– Қанеке-ау, не болды? – деп оны 
әзер танып, қолтығынан сүйемелдеп 
жатырмын. 

– Уһ-һ! – деді ол кеудесінен терең 
дем шығарып. – Ат болмаса… жете алмас 
едім-ау…

Мұз боп қатып қалған сырт киімі 
мен етігін әрең шешіп, т�сегіне келіп, 
қисая кетті. Қанекеңнің үстіне үйдегі 
к�рпенің бірінен соң бірін әкеліп жауып 
жатырмын. Сонда да денесі жылынбай, 
қалтырап-дірілдеп ұшып барады. С�йтіп 
жатып, күнделікті жұмысқа мініп жүрген 
торы т�бел айғырын есіне алып: 

– �й, жануар-ай! – дейді. – Асылдың 
тұяғы екен дә… 

Сонсоң к�зі ілініп бара жатқандай 
болады да, қайтадан шошып оянады. 
– Біз адастық, білем, – деп тағы да 
с�йлей бастайды. – Түк к�рінбейді… 
«Ойпыр-ай, боранда әбден қиналып, 
үйді әрең тауып келген екен-ау, – деймін 
үрейленіп. – Енді болмаса…»

Бесіктегі баламыз қыңқылдап 
жылағандай болды. Оның жанына барып, 
ақырын тербеттім бе, тербетпедім бе, 
есімде жоқ. 4йткені, �зім де уайымнан, 
қорқыныштан қатты қалжырадым. 

«Кім біледі, осы сендердің к�з 
жастарыңа қалмайын деп, Жаратушы 
иеміздің �зі әкелеріңді бір ажалдан аман 
алып қалған шығар» деп ойлауым мұң 
екен, екі к�зімнен жас парлап қоя берді. 
С�йтіп отырып, �зім де қалғып кетіппін.

Ал ертеңіне күн ашылып, боран 
басылып, табиғат шіркін, түк білмегендей 
жадырап тұрды. Қанекең қалың киініп, 
қора жаққа барып, торыт�бел атының 
жалынан қайта-қайта сипап жүр. Оған 
жемді де, ш�пті де бүгін әдеттегіден 
молырақ салып жатқан сыңайлы.

Аздан соң ол кісі жұмысына кетті. 
К�шеде балалар улап-шулап сырғанақ 
теуіп жүр. Қорадағы малдың тұмсығынан 
жылы бу бұрқырап, сыртқа қарап 
мойнын созып, ауыл шетіндегі жазық 
жаққа к�з тігеді. Еркіне салсаң, олар да 
далаға шығып, емін-еркін шапқылап, 
қалың қардың астынан қылтиып әрең 
к�рініп жатқан қара отқа жайылып 
қайтсақ дейтін тәрізді.

Шындығында, ауа райымен бірге 
адамдар да құбылады ғой. Түндегі алай-

дүлей боранды әп-сәтте ұмытып, әркім 
�з тіршілігін күйттеп, біреу пешке от 
жағып, біреу қора тазалап, тағы біреу 
малға ш�п суырып салып жатыр.

Оқта-текте бір-біріне қарап иек 
қағып: 

– Қалайсыздар? – деп қал-жағдай 
сұрасып қояды.

– Шүкір, — дейді к�ршісі басын 
шұлғып. – Аман-есенбіз. 4здерің 
қалайсыңдар? 

– Біз де сол, баяғысынша…
Сол күні кешкілік жеті шелпек 

пісіріп, айналадағы к�ршілерді шайға 
шақырдық. Қанекең түндегі боранда 
к�рген қызығы мен шыжығын майын 
тамыза әңгімелеп отыр.

– Кеше совхоз дирекциясында 
жиналыс болды ғой, – дейді қою қызыл 
шайдан бір ұрттап қойып.

– �р түрлі мәселелер талқыланып, 
содан сағат тілі он екіні к�рсеткенде 
бір-ақ шықтық. Қар суырып тұр екен. 
Тұмақтың бауын шарт байлап алып, 
торыт�белге міндім де, ауыл қайдасың 
деп тартып кеттім. С�йтіп, Қарабұлақтың 
тұсынан �тіп бара жатқанымда жел үдеп, 
аспан мен жерді айырып болмайтындай 
ақ түтек боран басталды да кетті. Жолды 
�зімше болжап, торыт�белдің басын 
солға қарай икемдей беремін. Бір кезде 

әбден адасқанымды сездім. Қай жерге 
келгенім белгісіз.

Енді не істеймін? Қой, атты еркіне 
жіберейін, жер танитын жануар ғой 
дедім. С�йттім де басын бос қоя бердім. 
Одан басқа амал да қалған жоқ. Уілдеген 
ақ түтек. Қап-қара түн. 

Бір кезде аттың к�зіне, танауына 
қатқан мұзды түсіріп, ердің басын 
қамшының сабымен тықылдатып, біраз 
ес жиғызып алдым. 

Ат бір сілкінді де, ақ түтектің 
арасынан жол тапқандай алға қарай 
жылжи берді. Мен тек, оқта-текте «шу» 
деп қойғаным болмаса, құр босқа ерге 
жабыса түсемін. Торыт�бел айғырдың 
қайда әкетіп бара жатқанын білмеймін. 
Ақ түтек бораннан анда-санда құлағын 
ғана байқап қаламын. 

Қап-қара түн кей кездері аппақ 
жұмыртқаға айналып д�ңгелеп бара 
жатқандай болып к�рінеді. К�зімді қайта 
жұма қоям. Аспан да, жер де, Қаратау 
да, Алатау да әлгі аппақ жұмыртқаның 
ішінде шыр айналып, д�ңгелеп барады 
екен-ау деймін… Содан түн ортасы 
ауа ма, әлде таңға жуық па, әйтеуір, 
торыт�бел бір қарайғанға келіп, тұмсық 
тіреп тоқтағандай болды. Бұл не тағы, 
айдаладағы жарға кеп тірелдік пе 
деп, қолымды созып к�рсем, қамыс 
екен. Торыт�бел жануар үйдің артқы 
жағындағы �зінің жем-ш�п жейтін 
ақырына жетіп тоқтапты. Ал әлгі қамыс 
тамның бұғаты болып шықты. Міне, 
жылқының қасиеті!.. 

Қанекең с�йтіп, әңгімесін аяқтағанда 
манадан бері ұйып тыңдап отырған 
к�рші-қолаң бір серпіліп: 

– Пай-пай! «Ат – ердің қанаты» деген 
осы-ау! 

– Баяғы �ткен ата-бабаларымыз: 
«Ат ерді, ер елді сақтайды» деп бекер 
айтпаған ғой! – деп риза болып, 
таңғалып, бастарын шайқап жатыр. Осы 
кезде қазандағы ет те пісті. Сүрдің иісі 
бұрқырап, үй-ішіндегі кісілердің к�ңілі 
к�теріле бастады. Қолға су құйылды. 

– Е-е, бәрін айт та, бірін айт, бұл 
боранның елді шығынға ұшыратпай, �з 
ашуын �зімен 
бірге ала кеткені 
тәуір болды емес 
пе, – деп қалды 
бір абысынымыз. 

Бәріміз де 
соның с�зін 
қош к�ріп, 
бас шұлғып 
жатырмыз. 
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«ДАРҚАН» СӨЗІНІҢ 
МӘНІН БІЛЕСІЗ БЕ?

Қазақтың көбіне кісі есімі ретінде жүретін 
«дарқан» деген көркем бір сөзі бар. Ол 
тіркескен сөздердің қандай мән-мазмұн 
алып кететінін ойласаң, тіптен әуесің келеді. 
«Айтқанда аузыңа алуаның дәмі келгендей 
болады» десек, сірә да, әсірелегендік 
болмас. «Дарқан» сөзін «Дархан» деп те 
жазып жүрміз.

Дарқан дала, дарқан ел, дарқан �мір, дарқан к�ңіл, 
дарқан жан – ой-хой, тізбектеліп кете береді. Міне, 
осы с�здің шығу тегі – сенесіз бе, кәдімгі «темірші 
ұста» дегеннен �сіп-�рбіген к�рінеді. Иә, иә, түп-
тамыры ежелгі ұсталық �нерден бастау алыпты.

Қазақтың этнографиялық категориялар, ұғымдар 
мен атауларының дәстүрлі жүйесі энциклопедиясының 
1-томында: «Дарқан – темір ұстасының к�не атауы; 
шебер, темірші. Оны «темірші қара ұста» деп те 
атаған. Қара ұста немесе дарқандар темір, мыс, жез 
сияқты металдарды �ңдеп, қару-жарақ, сауыт-сайман, 
тұрмыстық бұйымдар жасаған. Дарқан с�зі түркі-
моңғол халықтарының к�пшілігінің с�здік қорында 
сақталған. Қару-жарақ соғушы дарқандар ел арасында 
үлкен құрметке ие болып, �нері жоғары бағаланып, 
әлеуметтік жағынан бірсыпыра артықшылықтарға ие 
болған. Қазіргі қазақ тілінде бұл с�здің емін-еркін, 
кең, шексіз, жомарт, молшылық сияқты мағыналарда 
қолданылатыны белгілі. Дарқан с�зінің бұрынғы ұста 
мағынасы к�мескіленіп, жаңа ұғымдарға негіз болып 
қалыптасқан» деп оның түпкі этимологиясы кеңінен 
тарқатылған.

Журналист Тоқан Бодаухан ұсынған с�здерде де 
оған «Шіліңгір ұста, темірден бұйым жасайтын асқан 
шебер» деп анықтама берілген. Расымен де, қазақ 
зергерлік �нерінің с�здігінде оның ертеде «ұста», 
«шебер» мағынасын білдіргені айтылған. Бұған қазақ 
фольклорындағы тілдік деректер де молынан айғақ 
болып тұр. Айталық, К�кетайдың ертегісінде: 

«����� ��	
 �
��
�
,
�ә��� ���� �
���	�» деп келеді.
Жазушы Мұхтар Мағауин шығармасының бірінде: 

«Дархан атаулы сауыт соғып, садақ июге кіріссін, 
ұста біткен қылыш қайырып, сүңгі суарсын деген хан 
жарлығы не күйде» деген де жолдар бар. Енді мына 
қызыққа қараңыз. Ол к�не түркі тілінде «тархан», 
к�пше тұлғадағы түрі – тархат формаларында да 
қолданылған екен. Яғни дарқан бертін келе, жаңа 
мәнге �тіп, тарханға трансформацияланған.

Т.Жанұзақтың Қазақ есімдерінің 
анықтамалығында: «К�не түркі жазба 
ескерткіштерінде атақ, дәреже ретінде кездеседі. 
Махмұд Қашқари, �білғазы баһадүр еңбектерінде 
мағынасы 9 түрлі кінәдан босатып, ерік, кеңшілік 
берілген, хан ордасына еркін кіріп шыға алатын 
және бұл ерік 9 атасына дейін кететін адам. Біріккен 
тұлғалары – Дарханбай, Дәркенбай» делінген. 

Сонымен, бұл с�з тұлғасының ұста мағынасынан 
б�лек, қазақ с�здіктері мен анықтамалықтарындағы 
жалпы мәні былай болып келеді:

1) Исламияттан бұрын бек мағынасында 
қолданылған.

2) Бұрынғы әкімдерге берілетін жоғары атақ.
3) Рубасылардың атауы.
4) �скер басыларына берілетін атақ.
5) Ерлік жасаған адамға берілетін жоғары атақ, 

лауазым.
Темірші дарқаннан басшы тарханға дейінгі 

аралықтағы мағыналық �рлеу қалай жүзеге асты?
Керек десеңіз, тархан – шығыс әскери тілінде 

«фельдмаршал» деген ұғымды білдірген болып отыр. 
Сонда эпостардағы «Ер Тарғын» батырдың аты емес, 
әскери дәрежесі болып шығады. 

Халық арасындағы мәліметтерге қарағанда, 
ұсталықпен бастапқыда абыз-бақсылар айналысқан. 
Жұрт ұсталарды «Тәңір жіберген ісмер адамдар» 
деп құрметтепті. Ұсталар темірді т�ске басар кезде 
«менің қолым емес, Тәңірдің қолы» деп сиынған 
дейді. Жаугершілік заманда ұсталар ел үшін күрескен 
батырлармен тең құрметтелген деген де деректер бар. 
Журналист Бейсен Ахметұлы жазбақшы, теміршілік 
– аталарымыздан бүгінге жеткен киелі �нер. Сонау 
ғұн және сақ дәуірінен жеткен, Берел қорғанынан 
табылған алтын адам, мыс айна, гауһар сырғалардың 
жасалу технологиясы қазіргіден кем еместігі 
ғалымдарды таңдандырып отыр.

Теміршілікті зерттеген Л.Н.Гумилевтің: «Түріктер 
әлемдік тарих сахнасында Орталық Азияда алғаш 
рет темірді �неркәсіптік жолмен игерген халықтың 
бірі болған» деуі де бекер емес. Бұдан ертедегі 
ата-бабаларымыздың темірден түйін түюді �зге 
халықтардан бұрын жолға қойғанын және онысын 
«кие» деп білгеніне к�з жеткіземіз.

Айта кетейік, бүгінде әлемді сілкіндірген Шыңғыс 
ханның да, айперен тұлға �мір Темірдің де темір 
ұстасы болғаны белгілі болып отыр. Есімдері де, 
бірінің – Темірші, енді бірінің – Темір болуы да 
к�п жайдан хабар береді. Қазақ арасында дарқан 
атауының қай заманда ұста атауына ауысқаны 
белгісіз. Десе де, ұсталар мен ұста бабаларының 
дүкенін сақтап отырған ұрпақтарының әлі де дәстүрлі 
ортада абырой-беделінің биіктігін жоққа шығаруға 
болмас.

Дарқанның эволюциясын с�з феноменінің 
біріне жатқызуға болады. Басқа қосымша мәндерін 
айтпағанда, еркіндік, кеңдік, дегдарлық деген 
мағыналарды �зіне жамап алғанының �зі неге тұрады. 
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БЕС ЖАҚСЫ

«Бес жақсыға» мыналар жатады:
1. Қара нар 2. Жүйрік ат 3. Қалы кілем 4. Алмас 

қылыш 5. Бұлғын ішік.
Елдің аса құрметті, беделді адамдары 

арасындағы достық, сыйластық қарым-

қатынастарда сый-сияпат немесе құдалар 
арасындағы қалың мал, киіт орнына да жүрген. 
Бес жақсының бір түрінің Kзі 4-5 жылқыға 
бағаланған.

Бес жақсы түріне, дәрежесіне қарай «бас 
жақсы», «орта жақсы», «аяқ жақсы» болып үшке 
бKлінеді. 

 
БЕЛКӨТЕРЕР

«Тоқсан – кKремін деген жасым ба еді, 
быламық – ішейін деген асым ба еді» деп 
баяғының қариялары айтқандай, жасы жеткен 
адамдар тісі болмаған соң тамақ жей алмайды. 
Бірақ құнарлы ас ішуі керек. Сондықтан оларға 

арнап «белкKтерер» дайындалады. БелкKтерер 
жұмсақ, дәмді, нәрі мол қазы, жент, сары май, 
бал, қымыз, ақ ірімшік, сияқты тағамдардан 
әзірленеді. Оны балалары, кKрші-қолаңдары, 
сыйлас кісілер әдейі дайындап әкеледі. Риза 
болған қарттар батасын береді.

БІЗ ШАНШАР

Кең-байтақ еліміздің даласында салт-
дәстүрлердің қызықты түрлері кKп. Бірақ олар 
бір-бірінен онша алшақ емес. Соның бірі – «біз 
шаншар». Еліміздің шығыс, оңтүстік жақтарында 
«жаушы» орнына осы «біз шаншар» салты 
қолданылады. Ақсақал-қарасақалы аралас бір 
топ ер-азамат бойжеткен қызы бар үйге түсе 
қалады. Қандай шаруамен жүргенін айтпайды, ел 
шаруасын, амандық білген болып, қонақасын ішіп 
аттанып кетеді. Qдеп бойынша ел ішінде бір топ 
адам бұлай жүрмейді. Олар кеткеннен кейін отағасы 
мен анасы қонақтар отырған жерді қарап, одан 
шаншулы бізді тауып алады. Бұл «бізде ұл, сізде қыз 
бар, құда болайық» дегенді білдіреді.
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Қай халықтың да өзіне тән тұрмыс-тіршілігі, күнкөрісі, әдет-
ғұрпы, салт-дәстүрі болады. Кейбірі заман ағымына сай жаңарып, 
жаңғырып отырады. Кейбірі мүлде ұмытылып, санадан өшеді. 
Ендеше ата-бабамыздан қалған салт-дәстүрді еске түсірейік! 

ҚАЗЫНА

Қаралы хабар 
жексенбі күні жетті. 
Сайрап Чулагов қайтпас 
сапарға аттанды 
дегенге біртүрлі сенгің 

келмейді. �мір бойы футболды серік 
еткен журналист досымыз ердің жасы 
елудің тKріне енді аяқ басып еді. Бірақ 
атауының ар жағынан әлі де ажал 
сығалайтын «пневмонияны» естігенде 
еріксіз илануға мәжбүрсің...

Езуінен күлкі кетпейтін жайсаң 
жігітпен таныстығымыз 1983 жылдың 
күзінде басталған. Қазақ мемлекеттік 
университеті журналистика 
факультетінің табалдырығын енді 
аттаған кез. Бір күні аудиторияға 
жоғары курстың студенттері келді. 
Журфактың командасы соңғы 
бірнеше жыл бойы университет 
чемпионы екенін, оның құрамы жаңа 
ойыншылармен толығып отыратынын 
айтты. Ойнағысы келетіндерді алаңға 
шақырды. Qркімнің шеберлік деңгейіне 
қарайды екен. Іріктеуден Kткендер ғана 
қабылданады. Екіге бKлініп ойнадық. 
Ойын біткен соң бұйра шашты сары 
бала екеумізді шақырып алып, «Сендер 
сынақтан Kттіңдер. Жақында жарыс 
басталады. Соған келіңдер» деді. Сол 
жерде таныстық. «Джон» деді жымиып. 
Шын есімі Сайрап екенін кейін білдік.

КKп Kтпей, университет біріншілігі 
басталды. Ол кезде студенттер спорт, 
әсіресе, футбол десе ішкен асын жерге 
қояды. Шевченко мен Масаншы 
кKшелерінің қиылысындағы «Медик» 
стадионына тайлы- тұяғымен ағылады. 
Журфак бұл жолы да топ жарды. 
Гений ТKлегенов, Ермек Тұрсынов, 
Валерий Рудаковтар кәдімгі кәсіпқой 
спортшылардан бір кем емес. Гений 
5-курста оқып жүргенде «Жетісу» 
командасының сапында Kнер кKрсетті. 
Сабақтан кейін Талдықорғанға жол 
жүріп бара жататын. Ал шабуылшымыз 
Джон футбол техникасын тәп-тәуір 
меңгеріпті. Qсіресе, ұшып келе жатқан 
допты кеудесіне жұмсақ қондырады 
да жерге түсірмей, аяқтың алқымына 
отырғыза қояды. Содан кейін кKзді 
ашып-жұмғанша, қақпаның тKменгі 
бұрышына бағыттайды. Қай заманда да 
қақпашыны қапы қалдыратын ғаламат 
соққы. 

Жарыс 
аяқталған соң 
үстінде ұзын плащ, 
басында шляпасы 
бар, түсі суықтау, 
егде жастағы бір 
кісі қасымызға 
келді. Бізді 
иегімен нұсқап, 
«Сен екеуің 
менің тобыма 
қабылдандыңдар. 
Аптасына үш 
күн жаттығуға 
келесіңдер» 
деді. Ол кісінің 
кім екенін 
сұрастырдық. 
СKйтсек, Корея, 
Қазақстан және 
�збекстанға 
еңбек сіңірген 
жаттықтырушы, 
атақты Андрей 
Буревич Чен 
Ир Сонның Kзі болып шықты. Джон 
екеуміз сабақтан кейін стадионға 
тартамыз. Білікті бапкерден футболдың 
техникасы мен тактикасын, әсіресе, 
алаңды кKре білу, ең ыңғайлы әрі 
ұрымтал орыннан табылу үшін допсыз 
жүгірудің қаншалықты маңызды 
екеніне кKз жеткіздік. Qріптесімнің де 
шеберлігі шыңдала түсті. 

Бірер жылдан соң екеумізді 
университет құрамасына шақырды. 

1987 жылы Алматыдағы 
жоғары оқу орындары 
арасында футболдан Kтетін 
қала біріншілігінде ҚазГУ 
командасы жеңімпаз 
атанды. Финалдық ойында 
Қазақ мемлекеттік дене 
тәрбиесі институтындағы 
болашақ футболшылардан 
құралған СКИФ 
командасынан басым 
түстік. Жеңіс голын тағы 
бір курстасымыз, Германия 
кәсіпқой футбол клубының 
болашақ жұлдызы, 
ауғанстандық Кайум 
Мұхаммед салды. Басқа 
мамандықты таңдасақ та, 

Kмірді футболсыз елестете алмайтын 
біздер үшін бұл спорттағы алғашқы 
жетістігіміз еді. Мұнда да Джон 
досымыздың үлесі сүбелі. Алаңдағы ең 
қиын да шиеленісті сәттердің Kзінде 
кейбіреулер секілді күйгелектемей, 
жарқын күлкісімен, әдемі әзілімен 
командалас серіктерін қайрап, күш-
жігер беріп отыратын.

Сайрап университеттегі оқуын 
аяқтап, Kзінің туған мекені Есікке 
оралды. Еті тірі, іскер жігіт 
кәсіпкерлікпен айналысты. Бизнестегі 
Kрісін Түркияға дейін кеңейтті. 
Сүйікті спортынан қол үзбеді. Бертін 
келе ардагерлер біріншілігінде 
Kнер кKрсетті. Десек те, оның 
ауыл спортын Kркендетуге қосқан 
үлесін айрықша атап Kткен жKн. 
Ойын-сауыққа, шетелде қыдыруға 
үйір біздегі байшыкештер сияқты 
емес, қаржысын «Босфор» және 
«Дорожник» клубтарын құруға 
жұмсады. Футболға бейім Kрендерді 
баулыды. Ол Есікте шеберлер клубы 
құрылса деп армандайтын. Осы 
арада белгілі спорт журналисі Гений 
ТKлегеновтың мына бір пікірін келтіре 
кетейік: «Ол (������) бір жолы мені 
Kзі ұйымдастырған футбол турниріне 
шақырды. Ауыл балаларының 
әдемі ойынына, құштарлығы мен 
құлшынысына сүйсіндік. Ол жүлде 
тапсыру рәсімінен кейін «Бізде 
дарынды балалар кKп. Тек оларға 
жағдай жасау қажет. Қазір Қазақстан 
құрамасы сапында Генрих Шмидтгаль 
ойнап жүр. Есіктің тумасы ғой. Бізде 
қарым-қабілеті одан да асып түсетін 
жастар бар. Бірақ сол неміс жігітін 
шыңдаған жоғары деңгейдегі жарыс та, 
оны Kткізетін лайықты стадион бізде 
жоқ. Егер ол Германияға кетпегенде 
кKптің бірі болып қалар еді» деді 
мұңайып». 

Ал біздің атқамінерлер бұқаралық 
спорттың дамып жатқанын, жыл сайын 
қыруар қаржы жұмсалатынын айтудан 
шаршамайды...

Бір жолы 
Алматыдағы 
стадионда 
кездесіп қалдық. 
Алаңда ойнап 
жүрген бір 
баланы кKрсетіп, 
«Қарашы, менің 
балам қалай 
ойнайды!» 
деді кеудесін 
мақтаныш 
кернеп. Qлгінің 
қимылы мен 
машығынан 
студент кездегі 
Джонды қайта 
кKргендей 
болдым. 
Qкесінің 
тәлім-тәрбиесін 
кKрген Самит 
біраз белесті 
бағындырып 
үлгеріпті. 
Қазақстан 

жасKспірімдер құрамасында, бірқатар 
клубтарда Kнер кKрсетіпті. Сол сәтте 
ұлының алаңдағы әр қимылын қалт 
жібермей, арасында дауыстап, кеңес 
беріп отырған бақытты әкені соңғы рет 
кKріп тұрмыз деп кім ойлаған?
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Өмірінің Өмірінің 
мәні едімәні еді

Ұмыт болған салт-дәстүр

Ұмыт болған салт-дәстүр

Таудағы ерекше құбылысТаудағы ерекше құбылыс

Фото авторы: 
Сұңқар 
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