
Мәселенің ушығуына жер дауы себеп 
болған. Тәуелсіздік алған жылдары  
кеңшарлар таратылып, жер телімдері 
мен техника жеке шаруаның қолына 
үлестірілді. Әр еңбеккерге белгілі бір 
мөлшерде үлес, яғни пай берілді. Бұл 
үдеріс Осакаровка ауданын да айналып 
өтпеген. Жергілікті тұрғындар осыдан 
12 жыл бұрын бірігіп,  ЖШС құрады. 
Бірақ уақыт өте нарықтың қыспағына 
шыдамай, бұл ұйым тарап кеткен. Ал 
егіс даласы бос қалған. Осыдан екі жыл 
бұрын бос жатқан жерді «Жартас» 
шаруа қожалығының басшысы 
Асқар Ахмеров алып, егін салады. 
Біраз уақыт бос жатып қалған жерге 
кәсіпкер қомақты қаржы құйған. 
Кеткен шығынның есесін осы жылғы 
егіннен өндіріп алуды жоспарлаған. 
Әйтсе де ойлағаны болмай шықты. 

Орақ маусымында егіс даласына 
бір топ азамат басып кіріп, түскен 
өнімнің тең жарымын беруді талап 
етіп отыр. Ал диқан  олардың жөнсіз 
талабын орындаудан бас тартқан. Ал 
жас жігіттер болса, айтқандарынан 
қайтпайтындарын танытып, 
орақшылардың жолын бөгеп, жиын-
терім науқанына кедергі келтіріп 
отыр. 

Бұл азаматтар жаз басында 
ауылдағы пайы бар азаматтармен 
келісімшартқа отырып, елдің үлесін 
сатып алған. Сөйткен де «Победа 
GMBH» ЖШС құрған. Енді өздеріне  
«тиесілі» егіс алқабын пайдаланғаны 
үшін «Жартас» шаруа қожалығы 
түсімнің жартысын беруі тиіс дейді. 
Бірақ өз құқықтарын қорғау үшін 
сотқа шағымданудың орнына мәселені 

қара күштің көмегімен шешуді жөн 
санап отыр. Ал кәсіпкер мен оның 
жақтастары «Победа GMBH» ЖШС 
басшыларының әрекетін рейдерлік 
шабуылға балап отыр.

«Бұл дегенің – барып тұрған 
бандитизм ғой. Рейдерлік шабуыл. 
Бұл жерге мына азамат егін салды, 
қолында барлық құжаты бар. Енді 
келіп мынадай дау шығып тұр. 
Мәселені сот арқылы шешу керек. 
Оған бәріміз келісіп отырмыз. Ал 
мына азаматтар өнімнің 50%-ын сұрап 
отыр. Бір тиын да ақша салмастан, 
осынша мөлшерде өнім сұрайды. 
Бұл әділетсіз ғой», – дейді Асқар 
Ахмеровке жақтасқан диқандар. 

Астықты ауданның әкімдігі болса, 
бұл мәселеге араласуға қауқарсыз. 
Олар мәселенің мән-жайынан 
қыркүйек айында хабардар болған. 
Бірақ араласуға құзыреттері жетпейді 
екен.

«Бұл азаматтар әуелде өзара 
келісімге келіп, егін салған. Олар 
келісім жасарда бізді шақырған жоқ. 
Бізді араластырған жоқ. Енді осындай 
дау туындап тұр. Бұл жерде біздің 
қолымыздан еш нәрсе келмейді. 
Азаматтық сотқа шағым түсіруі керек. 
Сот арқылы әділдікке қол жеткізулері 
тиіс», – дейді Осакаровка ауданының 
әкімі Қайрат Абдоллаұлы. 

Аудан әкімі қазір жұмыс барысымен 
Астана қаласында жүр екен. Ол 
осы мәселенің ушыққанын естіген 
соң, орынбасарына шаруалармен 
жолығып, мәселенің басын ашуды 
тапсырғанын да айтып өтті.

Өз кезегінде «Қазақстан фермерлер 

одағы» РҚБ басшысы Әуезхан 
Дарынов бұл іске араласып, Ахмеровке 
қолдау білдіруге дайын. Әйтсе де ол 
мәселенің мән-жайына толық қанық 
болмайынша, қандай да бір шараға 
бара алмайтынын айтып отыр.

«Мен бұл оқиға туралы енді естіп 
отырмын. Бізден ешкім көмек сұраған 
жоқ. Егер бізге хабарласып жатса, 
қолдан келгенше қолдау көрсетеміз. 
Ол үшін, ең алдымен, фермердің біздің 
одақтың мүшелігінде бар-жоғын 
анықтап алу керек. Егер жоқ болса, 
одаққа кіруге ұсыныс білдіреміз. Тек 
содан кейін барып қана көмек көрсете 
аламыз. Біздің одақ заңгерлік, саяси 
және экономикалық қолдау көрсетуге 
әрқашан дайын», – дейді Әуезхан 
Дарынов.

Қазіргі таңда  қос тараптың 
өкілдері де полицияға шағымданған. 
Қазір тексеру жүргізіліп жатыр. Ал 
комбайндар әлі күнге дейін ораққа 
түспей, қаңырап тұр. Себебі жас 
жігіттер оларға жұмыс істеуге мұрсат 
бермей отыр екен. Шаруаның ендігі 
үміті сот шешімінде болмақ.

Хош делік. Істі азаматтық сот 
қарасын. Бірақ соттың жұмысы 
көп. Бір-екі отырыспен біте салса 
жақсы. Ал ұзап кетсе, не болады? 
орақ науқаны аяқталуға жақын. 
Енді шамалы күннен соң күздің 
нөсер жауыны басталады. Су астында 
қалған бидайды ору және кептірудің 
машақаты да көп. Әрине, егер сол кезде 
орылып бітсе. Ал егер қар астында 
қалып қойса ше? Онда «таласқанға 
тас та жоқтың» кері келіп, жайқалып 
тұрған егін ысырап болмақ ■
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2016 жыл шаруаға қолайлы болды. Жаз бойы толассыз жауған жауын-шашын 
мөлшері егіс алқаптарына оң ықпалын тигізіп, мол өнім алуға жол ашып отыр. Бұл 
туралы Қарағанды облысы әкімдігі хабарлады. Ағымдағы жылы аймағымызда соңғы 
46 жылда болмаған рекордтық өнім жиналмақ. Қуанышты жайт. Әйтсе де аймақтағы 
астықты аудандардың бірінде орын алған келеңсіздік салдарынан жүздеген гектар 
жердегі өнім қар астында қалып қою мүмкін.
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Қазақстан Республикасының Денсаулық 
сақтау және әлеуметтік даму министрлігі 
ағымдағы жылдың маусым айында 
«Қазақстанда іске асырылатын үздік 
әлеуметтік жоба» байқауын жариялаған. 
Республикалық деңгейдегі байқауға қатысу 
үшін Қарағанды қаласынан әлеуметтік 2 жоба 
ұсынылды:

–  мүгедек балаларға және олар тәрбиеленіп 
жүрген отбасыларына көмек көрсететін 
«Лучик Надежды» қоғамдық қайырымдылық 
қорының психоневрологиялық сырқаты бар 
мүмкіндігі шектеулі тұлғаларға арнаулы 

әлеуметтік қызметтер ұсыну туралы «Никогда 
не говори никогда» әлеуметтік жобасы;

– «Кредо» қоғамдық бірлестігінің 
стационарлық жағдайда егде жастағы 
тұлғаларға арнаулы әлеуметтік қызметтер 
ұсыну жайындағы «Я не одинок» әлеуметтік 
жобасы.

Қазіргі уақытта министрліктің сайтында 
«Таңдаулы үздік жобаға дауыс бер!» айдары 
өзектендіріліп, онлайн дауыс беру акциясы 
жүргізілуде.     

Құрметті қарағандылықтар!
Осы жобаларды қолдап, ұнаған жобаңызға 

дауыс беруге шақырамыз. Өз даусыңызды 

министрліктің сайтындағы «Таңдаулы үздік 
жобаға дауыс бер!» айдарында http://www.
mzsr.gov.kz/ru/socopros сілтемесі бойынша 
қалдыра аласыз ■

Қаламызда «Мүгедектердің 
әлеуметтік мәселелерін шешу 
жолдары» тақырыбында дөңгелек 
үстел отырысы өткізілді. Мемлекет 
басшысы Н.Ә.Назарбаевтың 
15.06.1993 жылғы №1224 Жарлығымен 
(Қазақстан Республикасының 
мүгедектер күнін бекіту туралы) қазан 
айының екінші жексенбісі  болып 
бекітілген.

Қарағанды қаласының 
әкімдігінде әкімнің орынбасары 
И.Ю.Любарскаяның төрағалығымен, 
Қарағанды қалалық мәслихатының 
хатшысы Б.Қ.Құдайбергеновтің 
қатысуымен «Қарағанды қаласындағы 

мүгедектердің әлеуметтік мәселелерін 
шешу жолдары» тақырыбында 
дөңгелек үстел отырысы өткізілді.

Бұл отырыста мүгедектерге қатысты 
«кедергісіз орта» құру, қоғамдық 
ұйымдардың мүгедектер мәселелерін 
шешу жөніндегі пікірлері тыңдалды. 
Талқылау қорытындысында алдағы 
уақытта құзыретті ұйымдармен 
бірлесіп жұмыс атқару ұсынылды.

Дөңгелек үстел отырысы белсенді 
қоғамдық бірлестік басшыларына 
Қарағанды қаласы әкімінің, Қарағанды 
қалалық мәслихат хатшысының 
алғысхаттары мен естелік сыйлық 
тапсыру салтанатымен аяқталды ■

Облысымызда 46 жылдан бері алғаш рет 1 миллион 
тонна астық жиналды. Бұл туралы бүгін Астанада Орталық 
коммуникациялар қызметінде өткен брифингте Қарағанды 
облысы әкімінің ауылшаруашылық саласы жөніндегі 
орынбасары Шагурашид Мамалинов мәлім етті.

«Астық бастыру науқаны аяқталып келеді. Гектарына 14 
центнер астық шығып, жалпы көлемі 1 миллион тоннадан 
астам  өнім алынды. Мұндай өнім 1970 жылдан бері 46 жылда 
алғаш рет жиналып отыр», – деді Мамалинов.

Сонымен қатар бүгінде өңірде картоп пен көкөністің 
99,1 пайызы жиналды. «Ең алдымен, бұл – мемлекеттік 
қолдаудың, ауа райы қолайлылығының, инновациялық 
техника мен егіншілердің жоғары біліктілігінің арқасы», – 
дейді әкім орынбасары.

Оның мәліметтері бойынша, Қарағанды облысында 
ылғал сақтайтын технологиялар алқаптың 80 пайызында 
қолданылуда. Ал тамшылата суару технологиялары 1 мыңнан 
астам гектар жерге қолданылуда ■

Осыдан біраз уақыт бұрын Ресей 
Федерациясында тұратын, сол елдің ІІМ ішкі 
әскерлерінің полковнигі Серік Сұлтанғабиев 
есімді қазақ ерлік жасады. Оқу-жаттығу 
кезінде оқыстан жарылған гранатаны 
денесімен жауып, бірнеше сарбаздың өмірін 
арашалап қалады. Осы ерлігі үшін көрші елдің 
президенті Путин оған Ресей батыры атағын 
табыстады.

Жат елде жүріп ерлік көрсетіп, батыр 
атанған қазақ баласын өз еліміздің ұландары 
да құттықтап жатты. Солардың бірі Ауған 
соғысының ардагері, ҚР Парламенті 
Мәжілісінің депутаты Бақытжан Ертаев болды. 
Ол Ресейге арнайы барып, Серік Сұлтанғабиевке 
Бауыржан Момышұлы атындағы төсбелгіні 

табыстап, ағалық ақ тілегін жеткізді, 
арқасынан қақты. Былай қарасаңыз, алып бара 
жатқан ештеңесі жоқ. Әйтсе де генералдың бұл 
қылығы орыстілді БАҚ-қа жақпай қалыпты. 
Олар: «Что купил – тем и наградил или Как 
Халык Каһарманы Бакытжан Ертаев Героя 
России Серика Султангабиева «ублажил» 
және «Наградоначальник или Как депутат 
мажилиса Кремля не послушался» тәрізді 
сын мақалаларды жарыса жазуда. Мақала 
авторлары генералды «Кремльдің рұқсатынсыз 
неге барасыз?» деп жазғырады. «Ресей 
әскерилерін «әбігерге» салып қойдың» деп 
күстаналайды. 

Әрине, егер ресейліктер осылай шу көтерсе, 
түсінуге болар еді. Бірақ мақала авторы мен 

басылым Қазақстаннан шығады. Демек, 
олардың бұл қылығы орманға қарап ұлыған 
қасқырдың әрекеті емес пе? Бір қазақтың 
қуанышына ортақтасып, құттықтау айту – 
атам қазақтың салтында бар дүние. Ресейдегі 
бауырына барып, ағалық қамқорлық көрсеткен 
генералдың әрекетінде қандай сөкеттік бар? ■

ЖОБА ЖАРЫСЫ

МҮГЕДЕК ЖАНҒА МҮМКІНДІК КЕРЕК

ҚАЗАҚТЫ ҚАЗАҚ ІЗДЕСЕ, НЕСІ АЙЫП?
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КӨРМЕ – КӨРМЕК ҮШІН

АҚЫЛ-ЕСІНЕН АУЫТҚЫҒАН КІМ?

Дос ТӨЛЕГЕНОВ, 
І топтағы мүгедек:

– Мен экспертизаға 
қарсымын. И минздрав! 
Сау адамдар мен ауру 
адамдарды айыра алмайды. 
Сонда экспертиза ма сол? 
Мен сияқты қаншама адам 
жүр.

Қ о р қ ы н ы ш т ы 
диагноздың қойылғанын 
азаматтың өзі де білмеген. 
Тек жақындары жарты жыл 
бұрын пәтер құжаттарын 
ресімдеген кезде ғана 
байқағандарын айтады. 
Содан бері бармаған жері, 
ашпаған есігі қалмапты. 
Бірақ, сөздерінше, құзырлы 
органдағылар уақыт созуға 
тырысқан.

ЖҰМАКҮЛ ТӨЛЕГЕНОВА, 
Дос Төлегеновтің анасы:

– Мына баланың пенсиясын 
мынаның өзін апарып тұрып 
әрең алдық. Бермейді қазір 
ақыл-есі түзу емес деп.

Ал Достың денсаулығында 
психикалық ауытқушылығы 
бар деп шешкен мамандар 
жазаға тартылмайтын болды.

ДӘУРЕН ЖАҢАБЫЛОВ, Нұра аудандық сотының баспасөз хатшысы:
– Дос Төлегеновтің жақындарынан да кінә бар. Өйткені әкесі ұлының ақыл-есі түзу еместігін растайтын 

құжаттарға байқамай қолын қойып қойған екен. Сондықтан бұл жерде ешкімнің кінәсі жоқ.
Бірақ Дос Төлегенов адам тағдырымен ойнаған сарапшылардың үстінен арыз жазбақ болып отыр. Құқығын 

таптағаны үшін. Айта кету керек, 42 жастағы азамат теледидар жөндеумен айналысады. Тіпті, ауылда өзінің 
шеберханасы да бар.

Астанада Қарағанды облысы күндерінің аясында 
өңірдің қол жеткізген жетістіктерінің көрмесі өтті. 

«Қарағанды облысының тәуелсіздік жылдарында 
қол жеткізген жетістіктерінің көрмесі Астанадағы 
Бейбітшілік пен келісім сарайында өтті. Бұл жерге ірі 
кәсіпорындармен қатар шағын шеберханалардың да 
өнімдері ұсынылды. Мұнда келушілердің назарын әсіресе 
«Еуразия Инвест» компаниясының стенді қызықтырды. 
Мұнда жылқы сүтінен ұнтақ дайындау тәсілдері көрініс 
тапқан», – делінген хабарламада.

Сондай-ақ өңірлік жалпы өнім көлемінен Қарағанды 
облысы республика бойынша 4-орында тұр.

«2016 жылы ауылшаруашылығындағы жалпы өнім 
көлемі 16 есеге артып, 197,3 млрд теңгені құрады. 
Тәуелсіздік жылдарында облыста әлеуметтік сала, 
тағам, химия және фармацевтикалық өнеркәсіп пен 
қызмет көрсету жанданып келеді», – деді облыс әкімінің 
баспасөз қызметі ■

Мемлекеттік балабақшаға қолы 
жетпеген ата-ана амалсыздан 
балаларын жекеменшік балабақшаға 
береді. Бірақ олардың көбісі «балаға 
дұрыс қарамайды, базасы нашар, 
ойыншыққа дейін өзіміз сатып аламыз, 
ілім-білімге үйреніп жүргені шамалы» 
дегенді айтады. Мұны жекеменшік 
балабақшада тәрбиеші болып жұмыс 
істеген, түрін көрсетпеуді сұраған маман 
да растап отыр.

– Ата-анадан қабылдап алады да, 
әрі қарай жағалата отырғызып қояды, 
бірден онға дейін санауды үйретеді, 
болды. Комиссия келеді деген кезде, 
үйіп басқа жақтан дайын балаларды 
әкеліп, солардың сабақтарын көрсетіп 

шығады. Тамақтары да нашар болды. 
Айлықты да уақытылы алмадық. Ал 
Білім және ғылым министрі Ерлан 
Сағадиев қызметкерлерді кешкі алтыдан 
кейін жұмыста «ұстамау» туралы айтты. 
Өйткені түнге дейін жұмыс істейтін ата-
ананың балаға қарауға, ал жастардың 
жеке өмірін қалыптастыруға уақыты 
қалмайды.

Камила Мұхамеджанова, маман:
– Біз 8, 10, 11-ге дейін отырамыз. 

Жеке өміріме өте қатты әсер етеді. 4 жыл 
ішінде достарыммен де кездесе алмадым. 
Туыстарыма да көңіл бөле алмадым. 
Жалақымыз да онша көп емес. 50 мың 
теңгеден кішкене асады. Бірақ қазіргі 
уақытта ол ақша, әрине, жетпейді■

Қарағанды облысының психиатрлары ақыл-есі кем деп таныған 
тұрғын өзінің әрекетке қабілетті екенін дәлелдеп шықты. Сот сал 
ауруына шалдыққан Дос Төлегеновті өз іс-әрекетіне толықтай жауап 
беретін еңбекке жарамды деген үкім шығарған. «Дегенмен жүйке 
жүйесінде ауытқушылық бар деп диагноз қойған мамандар жауапқа 
тартылмады», – дейді.

Туғанынан сал ауруына шалдыққан Дос Төлегеновтің қуанышында 
шек жоқ. Өйткені әуелі ақыл-есі кем деп танылған азамат өзінің еңбекке 
толық жарамды екенін сот арқылы дәлелдеп шыққан. «Жеңіске жету де 
оңай болған жоқ», – дейді ол. Бір жылдан бері әрекетке қабілеттілігін 
растау үшін Дос бір емес, үш рет сараптамадан өткен. Тек Астанада 
жасалған соңғы сот-психиатриялық тексерудің нәтижесі азаматтың 
жұмысқа жарамды екенін көрсеткен ■
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Бетті әзірлеген: Нұрлыхан ҚАЛҚАМАНҰЛЫ 

Өндіріс  

Бизнес 

  Қоғам 

Оқиға 

Кино

Қарағанды облысында 650 бас малға 
шақталған сүт-тауарлық фермасы жыл 
соңында пайдалануға беріледі. Бұл туралы 
Астанада Орталық коммуникациялар 
қызметінде өткен брифингте Қарағанды 
облысы әкімінің ауылшаруашылық 
саласы жөніндегі орынбасары Шагурашид 
Мамалинов мәлімдеді.

Осакаровка ауданындағы «Еңбек» ЖШС қолға 
алған жобаның құны 1,4 млрд теңгені құрап 
отыр. Әрі бір ерекшелігі – аталмыш компания 
жобаны жүзеге асыру үшін ешкімнің алақанына 
телмірмеген, несиеге жүгінбеген. Барлық шығын 
кәсіпкерлердің өз қаражатынан өтелуде. Жоспар 
бойынша, ферманың құрылысы жыл соңына дейін 
аяқталып, іске қосылуы керек. Қазіргі уақытта 
фермаға швейцариялық жабдықтар орнатылып 
жатыр. Көп ұзамай Бавариядан симменталь 
тұқымды сиырлар әкелінеді.

«Ет өндірісі бойынша 2016 жылы мал бордақылау 
алаңы – «Сарыарқа» агроөнеркәсіптік кешені 
пайдалануға берілді. Сонымен қатар «Жәке» 
шаруашылығы жанынан 5 мың бас малға арналған 
бірінші деңгейлі бордақылау алаңы салынды. 
Италияның трансұлттық компаниясымен бірге 10 
мың бас малға арналған бордақылау алаңын салу 
жоспарда бар», – дейді Шагурашид Мамалинов ■

Кәсіп жасаймын деген адамға кез келген 
дүние – табыс көзі. Мұны Қарқаралы 
қаласының тұрғыны дәлелдеп берді. Ол 
жауынқұрт арқылы органикалық қалдықтан 
тыңайтқыш өндіріп жүр. Осылайша 
минералға бай шикізатпен өңірдегі бау-
бақша және жылыжаймен айналысатын 
шаруашылықтарды қамтамасыз етуде.

Қарқаралылық жас кәсіпкер Жігер Кәрімұлы 
мемлекеттік бағдарлама аясында алған бір жарым 
миллион теңгеге АҚШ-тың Калифорния штатынан 
150 мың жауынқұрт сатып алды. Бұл жәндіктер 
ыстық пен суыққа төзімді. Жыл он екі ай тоқтаусыз 
жұмыс істейді. Кәсіпкер осы жобаға 1 миллион 
теңгедей қаржы жұмсаған. Шеттен әкелген 
құрттарды өсіріп, күтімін келістіреді. Қазір 5 
миллиондай құрты бар.

«Биошай дейді, өсімдіктер мен ағаштарды суару 
үшін қажет, нағыз органикалық таза өнімдер беріп 
отырмыз Қазақстанға, бағасы да арзан шетелдік 
өнімдермен салыстырғанда», –   дейді кәсіпкер.

Қазір оның биофермасынан шығатын 
тыңайтқыштарды жұртшылық көптеп тұтынады. 
Себебі бұл тыңайтқыштардың бағасы сырттан 
әкелінетін өнімге қарағанда әлдеқайда арзан әрі 
сапасы жоғары ■

Қарағандылық оқушылар жаңа 
технологияның жетістігімен етене танысып, өз 
қолдарымен робот құрастыру мүмкіндігіне ие 
болды. Осыған дейін Е.А.Бөкетов атындағы 
ҚарМУ-дың екі мектепке робот құрастыру 
кешенін сыйға тартқанын хабарлаған 
болатынбыз. Олардың бұл игі бастамасын 
өңірдегі басқа оқу орындары да қолдап, 
мектептерді заманауи құрылғылармен 
жабдықтауға қолғабыс етіп отыр.

Облыстағы екі бірдей лицейде ашылған 
робототехника кабинеттері  оқушылардың  
техникамен тереңірек танысуына  мүмкіндік 
береді.  Енді дарынды жастар көпсалалы ғылымның 
тереңіне бойлып, әрі қарай зерттеп, зерделейді. 
Кім біледі, бәлкім, болашақтың технологиясын 
жасайтын ғалымдар осы балалар болар?!

Айта кету керек, лицейлерге робот құрастыратын 
10 құрал алып берген университет басшылығы 
алдағы таңда  робототехника кабинетіне күрделі 
жөндеу жұмыстарын жүргізуге де  уәде беріп отыр ■

Бөтен адамның көлігін мініп кеткен 
қарағандылық жасөспірімдердің ата-аналары 
5 млн теңге өтемақы төлеуге міндеттелді. Бұл 
туралы  облыстық жасөспірімдер сотының 
баспасөз қызметі хабарлап отыр.

«Қарағанды облыстық жасөспірімдердің ісі 
жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соты 17 
жастағы Д. мен 16 жастағы Б. есімді азаматтардың 
ҚР ҚК 20-бабының 3-бөлімі бойынша (Алдын ала 
келіскен түрде ірі көлемде шығын келтіре отырып, 
автомобильді немесе одан өзге көлік құралын 
ұрлау мақсатынсыз иеленіп кету) қылмыстық ісін 
қарады», – делінген хабарламада.

Сот мәліметтері бойынша, жасөспірімдер 
қылмысты бір жыл бұрын жасаған. Қонақта 
отырған олар өздері қызыққан «BMW» маркалы 
көлігімен қыдырмақ болады. Полиция оларды 
ұстайтын кезде, көлік мінген жасөспірімдер талға 
соғылған. Адамдар зардап шеккен жоқ. Алайда 
көлікке зақым келді. Шығын 5 млн теңгені құрап 
отыр.

Қылмыстық іс кәсіби медиатордың көмегімен 
шешілді. Сол себепті жасөспірімдер қылмыстық 
жауапкершіліктен босатылды. Жасөспірімдер бас 
бостандығынан айыру орындарына жіберілмейді. 
Алайда шығынды толығымен төлеуі керек ■

Қазақстандық танымал режиссер 
Ақан Сатаевтың «Анаға апарар жол» 
фильмі қарағандылық көрермендерге 
таныстырылды. «Сарыжайлау» 
кинотеатрында өткен премьераға басты 
рөлдерде ойнаған актерлер келіп, БАҚ 
өкілдерінің сауалдарына жауап берді. Өз 
кезегінде қарағандылықтар оларға арнайы 
сыйлықтар табыс етіп, алғыс білдірді. 

«Анаға апарар жол» картинасында өткен 
ғасырдың алғашқы жартысындағы нәубет жылдар 
суреттеледі. Ұжымдастыру, аштық, репрессия, 
соғыс...

Ел ішіне бүлік енген тұста халық екіге бөлінді. 
Біреулер кедейдің жағдайын жасайды деп 
қызылдарға құрақ ұшса, келесілері ат төбеліндей 
ғана бай-бағландарының соңына ерді. Ағайындылар 
бір-біріне жау болған кер заман орнайды. Осындай 
аласапыранда бас кейіпкер анасынан ажырап, 
шетел асуға мәжбүр болады. Бірақ жүрегінде 
отанға, анаға деген өшпес махаббат, сағыныш 
қалғандықтан, туған жерге жетуге асығады. Түрлі 
зобалаңды бастан өткереді. Бұл фильмде басты 
кейіпкердің өмірі баяндала отырып, шаш ал десе 
бас алатын шолақ белсенділер, қара басының 

қамынан басқаны ойламайтын пасық жандар және 
айналасындағының бәрін жау көретін қызылдар 
үкіметі сыналады. Ана мен бала арасындағы өшпес 
махаббаттың күші суреттеліп, бала кезден жырақта 
жүрсе де, небір сұмдықты көрсе де, жігерін 
жасытпай, туған тілін ұмытпаған азаматтың өмірі 
үлгі етіп көрсетіледі.

Фильмнің бас продюсері – Әлия Назарбаева, 
негізгі рөлдерде ойнаған әртістер: Әділ Ахметов, 
Алтынай Нөгербек, Аружан Жазылбекова, 
Еркебұлан Дайыров, Берік Айтжанов, Азамат 
Сатыбалды. 

Картинаны тамашалаған кинотанушылар 
бірауыздан «бұл – Ақан Сатаевтың ең үздік 
туындысы» деген баға беріп отыр ■
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Шаһар шыжығы



Аягүл МАНТАЙ

Балаларға қуаныш сыйлаған 
Андерсен балалық шағын еске алып, 
былай дейді: «Әкем бізге дауыстап 
комедия мен ертегілер ғана емес, 
тарихи шығармалар мен Библияны 
да оқып беретін. Бір күні Библияны 
оқып болғасын әкем терең ойға 
батты, сосын анама ойлағаны туралы 
айтты ғой деймін, анам оны түсінгісі 
келмеген түр танытты. Әкем сол 
күннен бастап жылдар бойы өз 
әлемінде тұйықтала берді. Бір күні 
Библияны ашты да: «Иисус Христос 
та – біз секілді ет пен сүйектен 
жаралған адам, бірақ өте ерекше 
адам болған», – деді. Анам әкемнің 
сөзінен шошып кетіп, кешірім сұрап, 
көзінің жасын төкті. Әкемнің сөзінен 
мен де қатты қорықтым, Құдайға 
жалбарынып, әкемнің күнәсі үшін 
кешірім сұрадым». 

Бірақ… қарапайым етікші баласына 
айтқан ақиқатты әлі күнге дейін 
христиан әлемінің ғалымдарының өзі 
айтуға қорқады (Христиандар Иисус 
Христосты «Құдайдың баласы» 
дейді).

Ақиқатты іздеген етікші баласын 
қатты еркелетіп, оған жиі ертегі 
айтып беретін. Әкесі өзіне-өзі ойлы 
сұрақтар қойып, жауабын іздеп 
жүретін. Бір күні етікші: «Ібілісті 
алыстан іздеп, онымен қалай күресуді 
ойлаудың қажеті жоқ. Ібіліс біздің 
жүрегімізде, оны жеңу үшін өзіміздің 
нәпсімізбен күресуіміз керек», – деді. 
Әкесінің осы әңгімесі Андерсеннің 
есінде мәңгілікке қалып қойды. 

Андерсен: «Атеист секілді 
ойлайтын, бірақ ардан аттамай 
өмір сүретін адам өзінің Құдайға 
қаншалықты жақын екенін де 
білмейді. Себебі олар діндар 
екіжүзділерге қарағанда ешқандай 
марапат күтпей, жақсылық 
жасайды», – деп жазады. «Бақытты 
болудың бір ғана жолы бар, ол – 
жақсылық жасау», – дейді тағы да. 

Андерсен ертегілерінде ақиқатты, 
Құдайды іздейді. Жазушының 
жүрегін сақтай алған кейіпкерлері 
ылғи да жеңіп шығады. 

Андерсеннің «Корольдің жаңа 
көйлегі» атты ертегісін Лев Толстой 
өте жоғары бағалапты. Ертектің 
қысқаша сюжеті мынадай: сәнді 
киінгенді ұнататын мақтаншақ 

корольдің патшалығына екі алаяқ 
келіп: «Біз керемет көйлек тіге 
аламыз. Ол көйлекті тек қана адал, 
ақылды адамдар ғана көреді. Ал 
ол көйлек ақымақтардың көзіне 
көрінбейді», – деп алдайды. 
Тігіншілерге король өзіне арнап жаңа 
көйлек тігуді бұйырады. «Көйлектің 
көмегімен кімнің ақылды, кімнің 
ақымақ екенін, кімнің адал, кімнің 
арам екенін біліп алайын» деп ойлайды 
патша. Уәзірлері ешқандай көйлекті 
көрмесе де: «Көйлегіңіз керемет», 
– деп мақтап келеді. Әрине, алаяқ 
тігіншілер ешқандай көйлек тіккен 
жоқ еді. «Жаңа көйлегімді кидім» деп 
ойлаған король тыржалаңаш күйінде 
халықтың алдына шығады. Жұрт 
қорыққанынан үн-түнсіз тұрады. 
Кішкентай бала ғана: «Король 
тыржалаңаш», – дейді балаға тән 
шынайылықпен. Сонда ғана халық 
айқайлап, мазақтап, күле бастайды.

Бала ғана ақиқатты айтуға 
қорықпайды және сәби жүрек 
ақиқатты айттым деп ойламайды. 
Себебі ол үлкендер әлемінің 
«ойынынан» мүлде бейхабар еді. 
Адамға есейген сайын шындықты 
айту да, оны қабылдау да қиынға 
соғады. Ересектер өздерін ғана 
емес, шындықты да саудаға салады. 
Шындық cәбидің пейіліндей таза, 
мөлдір. 

Сыншылар: «Андерсеннің 
ертегілері – фантастика формасында 
берілген өмірдің шындығы», – дейді. 
Андерсеннің қай ертегісін алсаңыз да, 
өмірдің шындығын, ащы шындығын 
көресіз. 

«Сүйкімсіз үйрек» ертегісінде ана-
үйрек бірнеше балапан басып шығады. 
Арасында біреуі басқаларына мүлде 
ұқсамайды. Басқа үйректер: «Мына 
біреуің тым үлкен әрі ұсқынсыз екен. 
Ал басқа балапандарың әдемі», – 
дейді. Әбден үйректерден теперіш 
көрген кішкентай үйрек басы 
ауған жаққа кетіп қалады. Кептер, 
көгершіндер де оны «ұсқынсыз» деп 
келеке етеді. Аққулар ғана үйректі 
жатырқамай, онымен қатар жүзеді. 
Аққулармен суда жүзіп жүрген 
«үйрек» судан өз бейнесін көріп, 
таңғалады. Өзге құстардың арасында 
әбден шеттетілген ол өзінің шын 
мәнінде аққу екенін, үйректің аққу 
балапанын басып шыққанын біледі. 

Андерсен осы ертегісі арқылы 
таланттарды, асылдарды бағалай 
білмейтін өз қоғамын сынайды. 

«Андерсен «Ұсқынсыз үйректе» өзі 
туралы жазды. Ол өзін аққуға теңеді. 
Ол қайдағы аққу? Ол біздің қоғамды, 
отанымызды келемеждеді. Мұндай 
дүниені басылымдар баспауы керек», 
– деп сынады корольдік цензор 
Мейслинг. 

«Иә, ертектің басты кейіпкері 
сүйкімсіз үйрек менмін», – деп 
Андерсен мойындайды. 

Мейслинг – Андерсеннің ескі 
танысы. Андерсен гимназияда оқып 
жүргенде, Мейслинг гимназияның 
директоры қызметін атқарған. Кедей 
отбасынан шыққан Андерсен он жеті 
жасында гимназияның бастауыш 
сыныбында оқыды. Бойы серейген 
ұзын, арық, мұрны бірінші көзге 
түсетін бозбала Андерсен өзінің 
сыныптастарынан алты жас үлкен 
еді. Ұстазы Мейслинг Андерсенді 
мүлде ұнатпады. Баланың талантын 
танымақ тұрмақ: «Сіздің марқұм 
әкеңіз етікші болды. Өгей әкеңіз де 
– етікші. Cізге оқу неге керек, етікші 
болуыңыз керек еді», – деп кекетіп, 

келемеждейтін. Әкесінің етікші, ал 
анасының байлардың кірін жуғаны 
үшін Андерсеннің ешқандай кінәсі 
жоғын, ешбір бала ата-анасын таңдай 
алмайтынын түсінуге Мейслингтің 
өресі жетпейтін. 

Оқуды бітірген Андерсен 
Мейслингтің бетіне: «Мен сізден көп 
нәрсе үйрендім. Бірақ адамдарды 
жеккөруді үйрене алмадым», – 
деп айтып кетеді. Ал Мейслинг 
кекшіл еді. Бірақ ол қанша жерден 
Андерсенге кектенсе де, оның 
шығармашылықтағы жолын 
жаба алмады. Себебі Андерсенді 
құрметтейтін адамдар көп еді. Тіпті, 
Андерсеннің танымал, беделді 
замандастарының өзі Андерсенмен 
араласуды мәртебе көретін. 
Айтқандай, Андерсен гимназия 
бітіргеніне қарамастан, қате жазатын 
болыпты.

Андерсен өмір бойы «мені біреулер 
улап өлтіреді не өрттен өлемін» 
деп қорқыпты. Үнемі өзімен бірге 
«өрт бола қалса, терезеден сыртқа 
секіріп түсем» деп арқан алып 
жүріпті. Андерсеннің ертегілерін 
қатты бағалайтын скандинавиялық 
балалар ертекшіге сыйлық жасағысы 
келеді. Олар ақша жинап, Андерсенге 
бір қорап кәмпит жібереді. «Мені 
біреулер улап өлтірмекші» деп 
қорыққан ертекші кәмпиттің бір 
бөлігін көршінің балаларына таратып 
беріпті. Ертесіне өзі кәмпит берген 
балалардың аулада ойнап жүргенін 
көргеннен кейін барып Андерсен 
кәмпиттен ауыз тиіпті. Ол да көп 
талант секілді өмірді жеккөре тұрып, 
өлердей сүйетін эгоист еді.

Андерсеннің 156 ертегісінің 56-
сы басты кейіпкердің өлімімен 
аяқталады. Осыған байланысты 
және Андерсеннің болмысына қарап, 
кейбір әдебиеттанушылар: «Андерсен 
балаларды жақсы көрмеді», – деп 
жазады. Өзінің жалғыздығын қатты 
жақсы көрген, жалғыздық мұңына 
қамалып өмір сүрген жазушы 
шығармаларында өмірдің шындығын 
жасырып қала алмады. 

Ал Андерсен өзін «ертегіші» 
деп атағанды мүлде ұнатпапты. 
«Мен ертегіні балаларға емес, 
ересектерге арнап жазамын. 
Менің шығармаларымның мәнін, 
философиясын түсінбейсіңдер», – 
деп ренжиді екен. Жазушы елу алты 
ертегісінің басты кейіпкерлерінің 
өміріне «үкім оқыса», шығармаларын 
тек қана ересектерге арнап жаздым 

деп ойлаған шығар. Бәлкім, 
шабыттанып жазып отырғанда, 
ертегінің сюжеті өзіне де «бағынбай» 
кеткен шығар. 

Тіпті, Андерсеннің көзі тірісінде 
ертегішіге құрмет ретінде туған 
қаласы ескерткіш қояды. Мүсінші 
Огюст Сабё ескерткіштің жобасын 
жасап, Андерсенге көрсетеді. 
Креслода Андерсен ертегі оқып 
отырады. Ал балалар ертекшіні 
қоршап тыңдап отырады. Андерсен: 
«Мен балалар жазушысы емеспін!» – 
деп ренжіген соң, мүсінші балаларды 
алып тастайды. 

Жазушы 40 жасында 26 жастағы 
швед әншісі Йенни Линдке ғашық 
болады. Йенниге арнап «Қар 
патшайымы», «Бұлбұл» ертегілерін 
жазады. Андерсен Йенниге ешбір 
әйелмен жақын қарым-қатынаста 
болмағанын айтып, мойындайды. 
Бірақ шынайы ертегішінің сезіміне 
әнші жауап бермейді. Өмірінің 
соңғы жылдарында Андерсен 
жезөкшелер үйіне жиі барыпты. 
Андерсентанушылар: «Ертекші 
мұндағы бірде-бір әйелге қолының 
ұшын да тигізген жоқ. Ол өмірде 
адасып кеткен әйелдермен ұзақ 
сөйлесіп отыратын. Олардың жан 
дүниесін, әлемін зерттеу үшін 
ғана баратын», – деп жазады. 
Кейбір деректерде Андерсеннің 
шешесінің екінші күйеуінен туған 
қарындастары жезөкше болғаны, 
олармен жазушының араласпағаны 
айтылады. 

Көзі тірісінде әлемге әйгілі болған 
ертегіші: «Шығармашылығым үшін 
жеке басымның бақытынан бас 
тарттым. Ертегілеріме өмірімнің 
құнын төледім», – деп жазады 
күнделігіне. 

1872 жылы жазушы кереуеттен 
құлап, жарақат алады. Андерсен 
тіс ауруынан қатты азап шексе де, 
тісін жұлдырмапты. «Тістерімнің 
саны шығармашылығыма әсер 
етеді» деп сеніпті өзі. Соңғы тісі 1873 
жылы түскеннен кейін, мүлде ертегі 
жазбайды. 1875 жылы 70 жасында 

ұлы ертегіші көз жұмады. Жазушыны 
жерлеуге Данияның королі де келеді. 

Андерсен ертегілерінде мәңгілік 
сауалдарға жауап іздейді. 
Шығармаларында Құдайды іздейді. 
Себебі ол – ертегілеріне Құдайдың 
нұры тамып түскен жазушы еді ■

ЕРТЕГІ ӘЛЕМІНІҢ КОРОЛІ
Бала кезімізде теледидардан 

«Қар патшайымы» және 
«Су перісі» мультфильмі 
жиі берілетін. Бұл 
мультфильмдерді көрген 
балалар қызығып, Андерсеннің 
ертегілерін іздеп жүріп оқитын. 
Олардың бәрі де ертегі 
әлеміне, анығы, Андерсеннің 
әлеміне ғашық еді. Жазушы 
ертегілерінде «адамзатты, 
жалпы әлемді мейірімділік 
құтқарады» деген ой айтады. 
Андерсен: «Ертекті ешқашан 
ойдан құрастырмаймын. Жазу 
үстеліне отырғанда, алып 
әйел есіктен кіріп келіп: «Мен 
ертекшімін», – деп желкемнен 
қарап, бәрін баяндап тұрады. 
Мен тек қағазға түсірем», 
– деп жазады. Енді бірде 
ертекші: «Иә, менің ертекті 
ойдан құрастыратын кездерім 
бар. Бірақ ешқашан өтірік 
жазбаймын», – деп жазады.
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Шеруге шыққандардың көпшілігі 
«Аптасына 50 мың теңге салып, бірден 
7 мың теңгеге тауар алып кетіңіз. 
Екі аптадан кейін 14 мың теңгеге зат 
алыңыз!» деген жарнамаға сеніп, 50 
мың теңге емес, миллиондап ақша 
салған. Компанияның негізгі жұмысы 
–  тұрмыстық техника және ыдыс-аяқ 
сату. Олар өз салымшыларына арзан 
бағада тауар ұсынып, апта сайын 
салған ақшаның пайызын қайтарып 
беріп отырған. Әуел баста мүшелікке 
кірген жұрттың бір бөлігі миллиондап 
табыс тауып, пәтер, үй алып үлгерген. 
Десек те, соңғы уақытта компанияның 
жұмысы сұйылып, салымшылардың 
ақшасы кешіктіріле бастаған. Осыдан 
соң құқық қорғау органындағылар 
аталмыш компанияның құжаттарын 
тексеріп, алаяқтық факт орын алған-
алмағанын анықтау үстінде. 

«Өзі қашқалы тұрған қоянға «тәйт» 
дегені қайткені» демекші, онсыз да 
жұмыстары жүрмей тұрған компания 
басшылығы салымшылар ақшасының 
кешіктірілуін прокурорлық 
тексерістің кесірі деп ақталуда. Бұл 
тұрғындардың ашу-ызасын қоздыруға 
алып келді. Өйткені компанияға ақша 
салу үшін бас-басына бірнеше несие 
алған тұрғындар ақшалары қайтпай 
қала ма деп қорқады.  Қарағандыдағы 
аудандық прокуратураны қоршап 
алған жұрт тым құрығанда ақшаның 
жартысын қайтаруды талап етіп отыр. 

Ақшаларынан айырылып қалудан 
қорыққан тек қарағандылық 
салымшылар ғана емес, 
теміртаулықтар да наразылық 
танытып жатыр. Әрі бұлардың 
арасында компанияның жұмысына 
шаң жуытпай, құқық қорғау 
ұйымдарының қызметін сынға 
алушылар да табылып отыр. Өйткені 
тексеру барысында компанияның 
бас кеңсесінің жұмысы тоқтатылған. 
Осының кесірінен басқа аудандардағы 
салымшылардың қаражаты қайтпай 
қалуы мүмкін. 

«Бұл компаниядан еш жамандық 
көрген жоқпыз. Бәрі келісімшартқа 
сай болды. Бізге компанияда акция 
жүріп жатқанын айтқан болатын. 
Яғни 1 млн теңге саласың және екі 
айдан соң пайызымен қосып қайтып 
аласың. Мен бірден келісіп, сұраған 
ақшаларын әкеліп бердім. Сол үшін 
менің пәтеріме жөндеу жұмыстарын 
жүргізіп берді», – дейді салымшы 
Гүлнұр Сембаева.

Өз кезегінде халық алдына 
шыққан  «Optovka» компаниясының 
басшысы  Елена Колесникова мұның 
уақытша қиындықтар екенін айтып, 
халықты сабырға шақырып отыр. 
Оның айтуынша, алдағы уақытта 
салымшылардың қаражаты толық 
қайтарылады. 

Ал Октябрь ауданы 
прокуратурасының бөлім басшысы 

Құстардың жаппай қырылуы 
туралы дерек Абай ауданына 
қарасты құс фабрикасында тіркелді. 
Мұндағы 800 мың тауықтың 16 
мың 300-і ауруға шалдыққан. 
Індеттің тарап кетуінен қорыққан 
фабрика басшылығы оларды арнайы 
аппаратпен өлтіруге мәжбүр болған. 
Сондай-ақ фабрика маңына кірген әр 
көлік қатаң залалсыздандырылған. 

Қазір аталмыш фабрикада 
өнім шығару мен кіргізуге 
шектеу қойылған. 

Ветеринарлардың сөзінше, 
тауықтар әуелі жаппай 
уланған екен. Өлген құстарды 
сараптамаға жіберген 
мамандар елді мекенде 
сальмонеллез жұқпалы 
ауруының қоздырғышы 
тарағанын анықтаған. 

 «Қарағандыда онға жуық 
құс фабрикасы бар. Оның бәрі 
жемді бір жерден алмайды. 
Әр фабрика белгілі бір 
компаниямен келісімшартқа 
отырады. Солардың өнімін 
тұтынады. Індет тараған 
фабрика Қарағандыдағы  
« М е л ь к о м б и н а т т ы ң » 
өнімін тұтынған. Бұл – осы 
жылы өндірілген азық. 

Сальмонеллез ауруы содан туындаған 
ба деген күмән бар», – дейді Қарағанды 
облысы бойынша ветеринарлық 
бақылау комитеті инспекциясының 
жетекшісі Марат Мұхтаров. 

Шенеуніктің айтуынша, бұл індет 
аса қауіпті емес. Әйтсе де қазір 
қажетті дезинфекциялық шаралар 
қолға алынған. Мұны аудандық 

ветеринарлық қызмет мамандары 
жүзеге асырады. Әрі ауру белгісі 
байқалған кәсіпорын өнімдерін, 
жағдай толық тұрақталғанша, 
нарыққа шығаруға тыйым салынады, 
фабрика аумағындағы техникалар 
мен қызметкерлер қатаң бақылауға 
алынады. 

Облыстық ветеринария қызметінің 
басшысы бұл шаралардың бір ай бойы 
жалғасатынын айтып отыр. Осы уақыт 
аралығында сау қалған құстардан 
түрлі сынама алынады. Егер ауру 
белгісі байқалмайтын болса, онда 
нарыққа шығаруға рұқсат беріледі. 

Қазір құстардың жаппай қырылуы 
тоқтаған. Өлген құстар ветеринарлық-
санитарлық талаптарға сай жойылған. 

Бұл суық хабардың ел арасына 
кең тарап кеткені соншалық, қазір 
басқа құс фабрикалары зардап шегіп 
отыр. Себебі үрейленіп қалған халық 
құс өнімдерінен жаппай бас тартуда. 
Ал жауапты мекеме басшылары 
облыстағы өзге құс фабрикаларындағы 
жағдайдың тұрақты екенін айтуда. 
Олардың сөзінше, дүкендерден құс 
өнімдерін сатып алудан қауіптенуге 
негіз жоқ. Қазір барлық  сауда 
нүктесіндегі өнімдерге тексеру 
жүргізілуде ■

Сабыр Сатжан болса: «Біз оны 
тексереміз. Өйткені біз тексерген кезде, 
әр қилы жағдай болады. Тексерген 
кезде, бір жерінде арты қуыс болса, 
ақшаны алады да жоқ болып кетеді», 
– деп отыр. Бірақ оның күдігіне құлақ 
қойған халық көрінбейді. Себебі 
жұрт жеңіл ақшаның қызығын көріп 
қалған. Тіпті, компанияның үстінен 
полицияға шағым жазуға талпынған 
қызды соққының астына алуға да 
дайын. Салымшылардың дені бұл 
компания әлі де болса жұмыс істейді 
және алаяқтық әрекетке бармайды 
деген сенімде. 

Осы орайда әйгілі алаяқ атанған 
Сергей Мавродидің «Адам пайда табу 
жолында ешкімді аямайды» деген 
сөзі ойға оралады. Ресейлік қаржыгер 
Сергей Мавродиді білуші ме едіңіз? 
Тоқсаныншы жылдары әлемдегі ең 
ірі қаржы фирмасы болып саналатын  
«МММ» компаниясын құрып, он бес 
миллионнан астам салымшының 
басын қосқан. Кейін алаяқтығы 
әшкереленіп, абақтыға жабылады. 
Заманында бұл жаңалық тек Ресейге 
ғана емес, күллі әлемге тарады. Халық 
Сергей Мавродидің шынайы бет 
бейнесін көргендей болды. Бірақ 2011 
жылы ол «МММ – 2011» компаниясын 
ашқанда, қарапайым тұрғындар жаңа 
компанияға еш ойланбастан қаржы 
құяды. Бұл компанияның да ғұмыры 
ұзаққа бармады. Бір жылға жетер-

жетпес уақыттан соң жабылып қалған. 
Ал Сергей Мавроди болса, 2012 жылы 
еш қысылмастан «МММ – 2012» деген 
жаңа компания құрады және мұның 
қаржы пирамидасы екенін ашық 
айтып, салымшылардың қаражаты 
қайтпай қалуы да мүмкін екенін 
ескертеді. Әйтсе де  онысы халыққа 
тоқтау бола алмаған. Компанияға 
қаржы құйған салымшылардың 
қатары  миллиондап саналады. «Бұл 
қалай?» деген журналистің сауалына 
Сергей Мавроди жоғарыдағы жауапты 
айтқан екен.

PS: Әлеуметтік желінің әлеуеті 
артқан сайын, дәл осындай қаржылық 
құрылымдардың да саны өсіп келеді. 
Оңай жолмен пайда табамын деп 
сандарын соғып қалған адамдардың 
қарасы да қалың. Бірақ бұл 
басқаларға сабақ болмай отыр. Адам 
психологиясын жақсы меңгерген 
алаяқтар уәдені үйіп-төгетін 
презентациялар, әдемі сайттар, 
жарнамалар арқылы халықтың 
басын қатыруда. Мұндай ұйымдар кез 
келген уақытта жабылып қалуы да 
мүмкін. Сіз қаржылық құрылымдарға 
барарда тәуекел жасайсыз. Кейбір 
қаржы пирамидалары белгілі бір 
уақыт аралығында тұрақты жұмыс 
істеп, сізді пайдаға кенелтуі мүмкін. 
Бірақ олардың ғұмыры ұзаққа 
бармайды. Сол уақытта салымшылар 
өз қаржысын жоғалтады, ал компания 
не күйрейді, не болмаса жаңа 
«пирамида» құруға кіріседі ■

Қарағанды қаласында әйгілі  «Optovka» компаниясының қызметіне қатысты 
тексеру жұмыстары жүргізілуде. Өздерін Қаржы пирамидасының құрбанымыз деген 
қарағандылықтар аудандық прокуратура ғимаратын қоршап алды. Наразылық 
шарасына  200 адам жиналған. Олар бұл компанияның қаржы пирамидасы екенін 
білсе де, ерікті түрде миллиондап қаржы құйған. Әрі салымшылардың қатары 
шеруге шыққандардан әлденеше есе артық екен. Олардың нақты санын  құзырлы 
органдағылар да анықтай алмай отыр.

Ағымдағы жыл 
Қарағанды облысы үшін 
жеңіл болмады. Аймақта 
түрлі мал ауруы өрістеп, 
ауылшаруашылығына 
айтарлықтай зиян 
тигізді. Мәселен, жыл 
басында Қарқаралы 
ауданындағы Бақты 
ауылында белгісіз 
індет тарады. Ауыл 
тұрғындарының 
қолындағы ірі қара 
малдары бірінен соң 
бірі іші кеуіп қырылып 
қалды. Одан кейін 
күйдіргі деген сұмдық 
шықты. Облыстың әр 
аймағында қылаң берген 
бұл індеттің соңы тек 
мал шығыны ғана емес, 
адам шығынына да әкеп 
соқтырды. Оның беті 
қайтқан тәрізді еді. Енді, 
міне, құстар қырылып 
жатыр...

«ОПТОВКАДАН» ОТ ШЫҚПАСЫН

ТАУЫҚ ӨСІРУДІҢ ТАУҚЫМЕТІ
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Жаз бойы толассыз жауған жауын-
шашын мөлшері егіс алқаптарына оң 
ықпалын тигізіп, мол өнім алуға жол 
ашып отыр. Бұл туралы Қарағанды 
облысы әкімдігі хабарлады. 
Ағымдағы жылы аймағымызда 
соңғы 46 жылда болмаған рекордтық 
өнім жиналмақ. Қуанышты жайт. 
Әйтсе де аймақтағы астықты 
аудандардың бірінде орын алған 
келеңсіздік салдарынан жүздеген 
гектар жердегі өнім қар астында 
қалып қою мүмкін.

ЕЛБАСЫ ЖӘНЕ НҰРА

«Тарих толқынында алмағайып ғұмыр кешіп, ата-
бабасы армандаған азаттықтың ақ таңының жолына 
түсуді мәңгілік мұраты санаған қазақ халқының 
ғасырлар тоғысында тәу етер Тәуелсіздікке қолы 
жеткеніне 16 желтоқсанда 25 жыл болады. Тәуелсіздік 
ешқашан өздігінен келмейді. Тәуелсіздікті жариялау, 
оның іргетасын бекіту жолындағы Елбасының 
жанқиярлық еңбегін біршама білгендіктен, осынау 
кезеңдердің бәрінде тағдыр сыйлаған мүмкіндіктің 
арқасында мен осы тұрғыдағы Нұрсұлтан Әбішұлының 
халық алдындағы парызы мен жауапкершілігін қалай 
сезінгенін, сол үшін қиналып, толғанғанын, әрбір 
саяси қадамы мен қоғамдық әрекеттерін он ойланып, 
жүз толғанып барып қана жүзеге асырғанын әрқашан 
құрметпен айтамын». Оралбай Әбдікәрімов, мемлекет 
және қоғам қайраткері.

Елбасының Нұра елімен танысуы өткен ғасырдың 60 
жылдары басталған екен. Қарағанды политехникалық 
институтының студенті бола жүріп, құрылыс отряды 
құрамында Нұра ауданының жаңадан құрылған 
Балықтыкөл кеңшарына тұрғын үй салуға келген. 
Өзінің бойына жасынан адам өмірінің алтын арқауы 
осы маңдай тер, табан ақы, адал еңбекпен өрілетінін 
сіңірген жас студенттерді басқарып, ұйымдастырып, 
еңбекке жұмылдыра білді. Бұл туралы сол кезде осы 
кеңшардың бас инженері болып қызмет атқарған, 
қазіргі ардагер, «Құрмет белгісі», «Еңбек қызыл ту», 
«Халықтар достығы» ордендерінің иегері Қорабай 
Досжанов былай деп еске алады:

– 1964 жылы Қазақ ССР Үкіметінің «Шөлейт 
жерлерде қой шаруашылығын дамыту туралы» 
Қаулысына сәйкес Нұра ауданында екі шаруашылық 
– Амантау, Балықтыкөл кеңшарлары құрылды. Қой 
өсіру – қазақ халқының ата кәсібінің бірі ғой. Төрт 
түлік малдың ішінде жылқы мен қойға ерекше мән 
берген қазақ халқы қой жаюдың, оны көбейту мен 
тұқымын асылдандырудың өзіндік әдіс-тәсілдерін 
қалыптастырған. Мал шаруашылығына қолайлы 
табиғи ортаның мол болуы, соған орай қыстау, 
көктеу, жайлау, күзеумен байланысты көшпелі өмір 
салтының орнығуы – қазақ халқының дәстүрлі қой 
шаруашылығын берік қалыптастырғандығының 
айғағы. Үкімет біздің алдымызға қой санын көбейту 
мақсатын қойды.  Ол үшін аналық қойды баптау, 
оны төлдету науқанын сапалы ұйымдастыру керек 
еді. Ал еркек тоқтылар қажет салмақ жинасымен ет 
комбинаттарына өткізілетін. Бәріне де жоғарыдан 
жоспар жеткізілетін, – деп бастады әңгімесін ардагер.

– Балықтыкөл кеңшарының құрылысына қазіргі 
Елбасы, ол уақытта Қарағанды политехникалық 
институтының студенті, студенттік құрылыс 
отрядының жетекшісі Нұрсұлтан Назарбаевтың 
қатысқаны менің өмірімдегі тарихи оқиға 
болып қала береді. 1964 жылы Н.Назарбаевтың 
басшылығымен студенттер ауылдағы алғашқы 
екі пәтерлі төрт тұрғын үйдің қазығын қағып, 
қиын жағдайға (өздері палаткада тұрды, құрылыс 
материалдары да тапшы еді) қарамастан Нұрсұлтан 
Әбішұлының ұйымдастырушылық қабілетінің 
арқасында құрылысты аяқтап берді.  Бүгінде сол 
үйдің қабырғасында «Бұл үйді салуға Қазақстан 
Республикасының тұңғыш Президенті Нұрсұлтан 
Назарбаев қатысқан» деген мемориалдық тақта 
орнатылған. Сонымен қатар олар ауылдың қоғамдық 
өміріне араласып, жаз бойы жастармен тамаша 
кештер, әр түрлі пайдалы іс-шаралар ұйымдастырып, 
ауыл жастарымен қоян-қолтық араласып кетті. 
Нұрсұлтан Әбішұлы адамдармен қарым-қатынаста 
өте қарапайым, үлкенге ізет көрсете білетін, өзінің 
ортасында ашық, жайдары мінезімен есімде қалды. 
Одан соң да мен ол кісімен бірнеше рет кездестім. 
Елбасының ерекше қасиеті – бір көрген адамын 
ұмытпайтын, есте сақтау қабілеті өте жоғары болатын. 
Кейін Балықтыкөл кеңшарында директор болып 

жүргенімде ол кісімен жұмыс барысында кездестім. Ол 
кісі онда Теміртау қалалық партия комитетінің екінші 
хатшысы еді. Сөзге келместен менің мәселемді шешіп 
берді. Кейіннен Елбасы Карметкомбинатта партком 
хатшысы болып қызмет еткенде ауылға қамқорлық 
танытып, шаруашылықты механикаландыруға көп 
септігін тигізді. Мал фермаларын механикалық 
қондырғылармен қамтамасыз ету де, оларды 
қажетті құрал-жабдықтармен қамту да осы 
Карметкомбинат арқылы жүзеге асырылды. Біздің 
қарым-қатынасымыз кейінге дейін үзілген емес. 
Мен 1976 жылы Қазақстан партия ұйымының 
ХIV съезіне делегат болып барғанымда, осы кісі 
мені бірден танып, қасыма келіп хал-жағдайды, 
елдің амандығын сұрады, – деп еске алады Қорекең 
Елбасымен кездесулерін. Бұл туралы Н.Назарбаевтың 
өзі «Әділеттің ақ жолы» атты кітабында да келтірген. 
Кейін Теміртау комбинаты Нұра ауданына шеп болып 
белгіленді де, олардың арасында тығыз байланыс 
орнады.

1969 жылы Н.Назарбаев Теміртау қалалық комсомол 
комитетінің бірінші хатшысы болып сайланады. 
Осы кезең комсомол ұйымдарында Назарбаевтың оң 
бастамашылдығымен ерекшеленеді.  «1971 жылы 
Назарбаев көктемгі егіс жұмыстары кезінде Нұра 
ауданының кеңшарларына нақты шептік көмек 
ұйымдастырып, күзгі астық жинауға 200 тракторшы, 
320 комбайншы, 300 жүргізуші жасақтайды. Теміртау 
қаласында 14 оқыту пункті ұйымдастырылып, ондағы 
жеделдете оқыту курстарында 610 механизатор 
даярланады»  (Нұрсұлтан Назарбаев. Деловой мир. – 
Астана, 2013. – 65-бет).

Елбасы туралы Нұраның аптал азаматы, тәуелсіз 
Қазақстанның іргетасын Елбасымен бірге қаласқан, 
үзеңгілес болған, мемлекет және қоғам қайраткері, 
Нұра ауданының құрметті азаматы Оралбай 
Әбдікәрімов өзінің «Елбасы еліне, елі Елбасына 
сенеді» атты мақаласында («Егемен Қазақстан» 
газеті, 2005 жыл 6 желтоқсан) былай деп білдіреді:

«Қашан да тарихи тұлға туралы айту оңай емес. 
Оның үстіне, ол өзіңмен замандас, уақыттас, сен 
ғұмыр кешіп отырған қоғамның тізгінін ұстап 
отырған тұлға болса, ол туралы айту одан әрі қиындай 
түседі. Жай ғана сырдаң мақтаумен, оның ел тұлға 
тұтарлық ерекше қасиеттерін сырттай санамалап 
айта салумен  іс бітпейді. Жалпы жұртшылық білетін 
жағдаяттарды жариялай салу әдетте оңай көрінетіні 
де рас, алайда айтатының ел тізгінін ұстаған Елбасы 
хақындағы әңгіме болса, оның жауапкершілігі 
мен мән-маңызы бірден қиындап шыға келеді. 
Халқымыздың сан буын ұрпағы армандап, 
дамылсыз күресіп келген азаттықтың ақ жолы 
алдымыздан ашылып, Елбасымыз ел тізгінін ұстады. 
Өзінің біртұтас халқы, нақты шекарасы, ұлттық 
валютасы, ел қорғар әскері бар, өзге өркениеттер 
мен мемлекеттер толық мойындаған жаңа тұрпатты 
Қазақстанды орнықтырудағы Елбасымыз Нұрсұлтан 
Әбішұлының ерен еңбегін құрметпен айтқан – парыз. 
Күлтегіннің көктасына қашалған өкініш пен арман-
мұрат жаңа мыңжылдықтардың тоғысында жүзеге 
асты, ел еңсесін көтеріп, Еуразияның Ұлы Даласын 
мекендеген кешегі көшпелілердің бүгінгі ұрпағы өз 
мемлекетін құрды».

Нұра жерінің көп ұлттың басын қосқан достықтың 
мекені екенін, мыңғырған мал өрбіп, алтын астық 
сапырған диқандар өлкесі екенін жақсы білетін 
Елбасына арнайы кездесуге барған «Құрмет» орденінің 

иегері, тың игеру кезінде құрылған «Пржевальское» 
ЖШС-ның директоры Ықсан Таттыбаев сол бір 
тарихи кездесуден алған әсерін былай деп жеткізді:

– Бұл 2011 жыл болатын, Елбасының шалғайдағы 
ауылшаруашылық құрылымдары басшыларымен 
кездесуі еді. Қатты толқуда болдым, ел Президентінің 
алдына, жеке қабылдауына бара жатырмын, бұл 
әрине, үлкен жетістік әрі үлкен жауапкершілік еді мен 
үшін. Елбасының сұрақтарына қобалжығандықтан 
жауап бере алмай қаламын ба деген ой да мазалаған 
жоқ емес. Бірақ Президент мені өте жылы қабылдады 
және Нұра туралы өте жақсы біледі екен, керісінше 
маған Нұраның жағдайын егжей-тегжей айтып 
берді. Ол кісінің сол кезде берген ақыл-кеңестері мен 
ел болашағын болжауы бүгінгі таңда толық жүзеге 
асырылып отыр. Оның көрегендігі, ақылы мен 
парасаттылығы кімді болса да таңдандырарлық.

– Нұра – экономикасы дамыған аудан, қасиетті 
мекен, Нұрадан талай жақсылар мен жайсаңдар 
шыққан. Ғасырлар бойы Арқаның қақ төсінде 
халыққа құтты қоныс болып, мекендеген елді 
байлыққа да, молшылыққа да бөлеп келген Нұра 
өзенінің бойы – Сарыарқаның ең шұрайлы жерлерінің 
бірі. Жаз айларының аптап ыстығында бұрынғы 
сұлулардың шолпысындай сылдыр қағып, ағып 
жатқан өзеннің  мөп-мөлдір таза суы адамды да, 
малды да мейірі қанғанша сусындатып, жағада биік 
өскен құрақ талдары күн көзінен қорғап, жұпар 
исі дертке шипа болатын таза ауасы самал желмен 
қосылып, жаныңды жайландырып тұрады. Тың 
өлкесінен келіп отырсың. Әр елдің шежіресінде 
дәуірлік сипатқа ие оқиғалар болады, Қазақстан үшін 
де ондай оқиғаның тың көтеру болғанына еш талас 
жоқ, тың және тыңайған жерлерді игеру жолындағы 
бүкілхалықтық аттаныстың егемен еліміздің даму 
тарихында алар орны ерекше. Нұра үшін де бұл кезең 
аудан тарихына алтын әріппен жазылған кезең болды. 
Қаншама жастар, көптеген ұлт өкілдері шартараптан 
тың көтеруге келді. Бүгінде олардың ұрпақтары жаңа 
Қазақстанды гүлдендіруге сүбелі үлес қосуда. Сөйтіп, 
нұрлы Нұра ұлттар достығының мызғымас ордасына 
айналды. Бірлік пен татулықты сақтаңдар. Ауылды 
дамытуды бірінші кезекке қойсаңдар, еңбектерін 
табысты болары сөзсіз, – деп маған сәттілік тілеп 
шығарып салды.

Нұра елімен танысуы жалындаған жастығында 
басталса да, Нұрсұлтан Әбішұлының Нұраны бір сәт 
есінен шығармағанына осы жолдар– куә. Бүгін Нұра 
– «Бөтені жоқ адамның жақын бәрі, Жадырайды 
Нұраның жарқын таңы, Қызыл қырман сапырып 
шаруалары, Тұлпар мініп шығады талпынғаны», – деп 
ақын жырлағандай, Астананың іргесіндегі келешегі 
кемел, өрісі ырысты, болашағы жарқын, ажары кірген, 
жаңарған, абройы асқақтаған, тірлігі мен бірлігі 
нығайған, қазаны ортаймаған, базары тарқамаған 
елді мекендердің бірі. Тұңғыш Президентіміздің осы 
қара Нұраға қатысы болғандығын, оның өркендеуіне 
сүбелі үлес қосқандығын нұралықтар мақтан тұтады 
және мақтанышпен ұрпақтан ұрпаққа жеткізуді 
өздеріне құрметті міндет деп біледі.

Қазақстан халқының көш басында тұрған оның төл 
Перзенті – тұңғыш Президенті елдің бүгінгі болмасы 
мен ертеңгі бейнесін тарих парағына жасампаз 
жылдармен жазуын жалғастыра береді ■

Бикен АХМЕТОВА, ҚР Журналистер одағының 
мүшесі, Қарағанды облысы әкімінің «Алтын 
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Қазақстанның халық 
жазушысы, мемлекеттік 
сыйлықтың лауреаты, 
публицист, әдебиет 
зерттеушісі, аудармашы, 
қазақ әдебиетінде соғыс 
сұрапылын бастан кешіп 
келген қаламгердің ой 
орамдары қашан да мәнін 
жойған емес. Бүгінде 
халық жадынан орын алып, 
күнделікті қолданысқа еніп 
кетті. Мақал-мәтел ретінде 
айтылып жүргендері 
жетерлік. Олай болса, 
ақынның осындай мәнді ой 
орамдарын назарларыңызға 
ұсынғанды жөн санап 
отырмыз.
***
Он күндік істі бір күнге 
сыйғызу – зорлық,
Бір күндік істі он күнге созу 
– қорлық
*** 
Мықтының мұңы да – 
мылқау.
***
Шәкіртке ұстаз болу – 
ірілік, ұстазға ұстаз болу – 
ұлылық.
***
Ескерткіш тозса да, естелік 
тозбайды.
***
Үйлену оңай, үй болу қиын.
***
Мақал – сөздің атасы.
***
Түйірдей болса да, түйінді 
ойың болсын.
***
Масқарадан ажал да ақтап 
ала алмайды.
***
Жүзіктің өзінен де көзі 
қымбат,
Ақынның сыйлығынан сөзі 
қымбат.
***
Бас иілмесе, тізе бүгілмейді.
***
Тозған сөзде тозаң көп.
***
Ұлтын білгің келсе, ғұрпын 
біл.

***
Ерден ердің артықтығы – 
білігі,
Елден елдің артықтығы – 
бірлігі.
***
Кішілікке жараған – 
кісілікке де жарар.
***
Шыншыл қалам шымыр 
жазады.
***
Ынтымақ елдікке жеткізер, 
Елдік ерлікке жеткізер.
***
Аздың азаншысы болғанша, 
көптің қазаншысы бол.
***
Жұмыла көтерген жүк 
жеңіл.
***
Ұста сөз – ұстаз!
***
Ұстаз ұқтыра алмағанды 
өмір ұқтырады.
***
Өшіргіш өзгені де өшіреді, 
өзі де өшеді.
***
Өтіріктің арбасы 
шындықтың көпірінен өте 
алмайды.
***
Мақал-мәтел – маржан сөз,
Қоса көрме арзан сөз.
***
Ебі жоқ дәрігердің емі жоқ.
***
Жақсының бәрі – жан туыс,
Жаманның жаны – тар 
қуыс.
***
Жан қимақ бар, жар қимақ 
жоқ.
***
Талант – табиғаттан, талап 
– өзіңнен.
***
«Осыны мен неге жазбадым 
екен» делінген жыр ұзақ 
жасайды.
***
Әр Төлегеннің өз Жібегі бар
■

«Коммунизм таңы» газеті менің музамды 
басынан құс ұшырмай әлдилеп, Қарқаралының 
халқы мені алақанына салып, Алаштың 
аспанына көтерді. Қарқаралы ғаламзатты көз 
алдыма алып келді. Қарқаралының тауына 
шығып, Адамзатты көрдім! «ХХ ғасырдың 20 
сәтін» жазып, арқама аруақ қонғандай күй 
кештім.

«Әуелі Алланы аузыңа ал, құлыным!» – деп 
отырушы еді менің шешем, Тұранға Құранды 
әкелген арабтың үмбеті – Қожаның қызы Һалифа 
Рамазанқызы. Содан Құранның өзегіне нұр, 
өміріне мән-мағына беретін он шақты сүресін 
өзімше қазақша тәржімалап, бетімді құбылаға 
қараттым. Сөйтсем, ақындықтың рахатынан 
бейнеті, ғажабынан азабы көп екен. Қазақтың 
қызғыш құстары Әлихан Бөкейхан мен Әлімхан 
Ермек, Ақбайдың Жақыбы жүріп өткен тау-
тас табанымды қытықтап, суын ішкен бұлағы 
сусынымды қандырып, жанын жадыратқан 
қара орман – қарағайдың жапырағы өзегіме өлең 
болып құйылып, өмірімді өзгеше нұрға бөледі.

«Ясная Полянаңа бара жатырсың ба?» – 
дейтін еді ел маған, Жиренсақалды бетке 
алғанда. Расында да, ол менің Жыр Бағым – 
Нұр Бағым еді. Онда Ару анам Һалифа тірі еді. 
Жесірліктің не екенін ол кісі жақсы білгенмен, 
жетімдіктің не екенін мен онда сезген жоқ едім. 
Ерке едім. Еркін едім. Жиренсақал шыңындай 
асқақ, Шайтанкөлдей биікте едім. Бір кезде 
Қасымына пана бола алмай, іші қан жылаған 
шерменде ел мені басына көтерді. Арыным 
асқақтап, ақылым кемелдене бастаған. Сенде 
жүріп Серік Ақсұңқарұлы атандым. Атымды 
Алаш таныды. Отызыншы жылдары осында 
аупарткомның хатшысы болып, жетімді жебеп, 
жесірді жарылқаған әкемнің көзін көргендер 
мені емірене ішіне тартты. Мен де олардың ала 
жібінен аттап өткем жоқ. Арамға есе жібермей, 
адалдың сөзін сөйледім. Әкемнің аруағы риза 
болсын дегем. Әкем – Ақсұңқар. Құстың баласы 
болған соң, жер бауырлап жүруге хақым жоқ-ты. 
Сол Құс маған Асан Қайғының бір сөзін айтқан: 
«Сайын Сахарадан Жерұйығын іздеген Асан 
Ата желмаясымен желіп жүріп, Қарқаралыны 
көргенде:

– Е-е, мынау Жаһананың жасылы,
Алла Тағаланың асылы екен! – депті. 

Сол жасыл жер жанымды жырға бөледі. Отыз 
жыл ой мен қырды кезіп, қара шаңырақтың 
қадірін біліңкіремей бара жатыр екем: Сенде 
отау көтеріп, үй болдым, түтінімді түзедім. 
Менің ұлым Рауан, қыздарым Фариза мен Әлия 
Сенің топырағыңда жарық дүниеге келді. Мен 

балалы, анам немерелі болды.  Әкем марқұм 
айтушы еді: «Адам Ата мен Һауа Ана жұмақтан 
қуылғанда, осы Қарқаралыға түскен көрінеді. 
Адамзаттың арғы атасы Қабыл мен Абыл да осы 
өңірде дүниеге келіпті-міс.

– Мен Һауа Ана, сен Адам Ата боласың! – депті 
Һауаға қазақша тіл бітіп.

– «Ана» деген сөз түсті ғой аузыңа, сенің тілің 
Ана Тілі болады! – депті Адам Ата сонда».

«Адам Ата – Һауа Анада» мен сол әкем айтқан 
аңызды жырға айналдырып жібердім. Сол Ана 
тілімізді арда емген Кемпірбай, Шөже, Әсет, 
Қаллеки, Әлжаппар, Қапан, Қасымдар Сенің 
атақ-даңқыңды Алты Алашқа жайды! Абайдың 
анасы Сенің қызың Ұлжан еді. Алаштың 
Анасының бірі һәм бірегейі Сенсің, Қарқаралы – 
Қара орманым менің! 

Сенің топырағың киелі. Алашқа аңыз болған 
арыстарың қандай еді!

Мен де Сенің ұлыңмын, Қарқаралы – Қара 
орманым! Сен – Қазақстанның шағын ғана 
макетісің ғой. Саған қарап бүкіл бір ұлтты 
тануға болады. Тарихи сілкіністер кезінде 
Алашыңмен бірге абдырап, ақыл-есіңді жинап, 
етек-жеңіңді жиғансың. Ақтабан шұбырынды 
– Алқакөл сұламадан қазағыңмен бірге өтіп, 
Көк Тәңіріден басына азаттық сұрап еңірегенде, 
етегің жасқа толған. Сенің Жүрегің – Ғасырлар 
кардиограммасы! Мен соны қолыма алып 
оқимын да, Қазақстанның өткені мен кеткенін 
көзіме елестетем: ол – жырға айналған соң ғана 
жүрегім тыншып, жүгім жеңілдеп, жүзіме нұр 
жүгіреді. Алашым – Азат! Енді саған қайдағы 
бір қағылған-соғылған келіп, орманыңа от қоя 
алмайды! Алла Сені Алаштың бағына көкпеңбек 
қылып жаратқан! Сен мәңгі бақи көгеріп тұру 
үшін туғансың! Қазақтың Көк Байрағындай! Сені 
Швейцария деп жүрген кім осы?! Швейцария  
Еуропаның Қарқаралысы емес пе еді!

Қарқаралыдан шығып, Сенің көгілдір 
тауларыңа аяқ арта бергенде, көзім нұрға, 
көңілім жырға толып кетеді. Тау ішінде түтінің 
көкті көлбеп Сен жатасың. «Шайтанкөл – 
аққулар мекені» дейтін Мейірхан бұлбұлыңның 
сұлу үні құлаққа шалынады. Ол менің әнім 
еді ғой. Менікі емес, Сенің әнің – ол! Сен әнге 
айналғалы қай заман, атыңнан айналайын, 
Қарқаралы! Көгілдір тауларыңды тағы да бетке 

ұстап Саған келе жатырмын, тірі пендеге имеген 
өр басымды Саған келіп иейін! Топырағыңды 
сүйейін! Гүл – Елім – Сарыарқада лүпілдеген 
Жүрегім, Қара орманым – Қарқаралы!  ■

2014 

МҰЗАФАР ӘЛІМБАЕВТЫҢ 
МӘТЕЛГЕ  АЙНАЛҒАН 

МӘНДІ ОЙЛАРЫСЕРІК АҚСҰҢҚАРҰЛЫ. ҚАРҚАРАЛЫ – ҚАРА ОРМАНЫМ

Бұл күнде халық арасында кең қолданылып жүрген 
аталы сөздердің авторларын көбіне біле бермейміз. 
Естісек те, есімізде қалмаған болар. Әсіресе «Үйлену 
оңай, үй болу қиын», «Жұмыла көтерген жүк жеңіл» 
деген күнделікті ауызекі қолданысқа еніп кеткен ой 
орамдарының иесі ақын Мұзафар Әлімбаев екенін 
көбіміз білмеуіміз де мүмкін.

Қарқаралы! Сенің Сарыарқадағы заңғар бір шыңың – Қызыларай тауының етегінде 
дүниеге шыр етіп келіп, орда бұзар отызымды жасыл орманды Жиренсақал тауының 
қойнауында дүркірете өткізген бір ұлың едім. Адамзаттың сұлуы Сенің Ләйләң еді ғой. 
«Шайтанкөлде бір қыз бар Ләйлә деген, соған мені ғашық қып байлады өлең» деп жыр 
жазып жүріп, қалай ақын болып кеткенімді өзім де байқамай қалғам...
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№38 (172)13 қазан 2016 жыл

Рух патшалығы



Заң 

Дау 

Мерейтой

Спорт 

Қазақстанның жақында ғана тағайындалған 
Бас прокуроры Жақып Асанов билікті жайлаған 
сыбайлас жемқорлықпен күресуге білек сыбана 
кіріскен секілді. Бас прокурор кәсіпкерлердің 
ісіне түрлі кедергі келтіріп, себепсіз тексеретін 
шенеуніктердің соңына шам алып түспекші. 
Мемлекеттік кірістер комитеті қызметкерлерінің 
былығын ашқан Асанов оларды мемлекет 
саясатына қарсы шығып отыр деп айыптады. 
Жай айыптап қойған жоқ, міндетті түрде қатаң 
шара қолданатынын да ескертті.

Бас прокурордың бұл бастамасы қоғам 
белсенділерінің арасында бірден қолдау тапты. 
Жемқорлықтан әбден зәрезап болған халық 
та ендігі үмітті Жақып Қажманұлына артып 

отыр.
Мәжілістің экс-депутаты, Білім және ғылым 

министрінің бұрынғы орынбасары Мұрат 
Әбенов те жемқорлыққа белшеден батқан 
шенеуніктерді жазғырды. Ол, тіпті, мұндай 
жемқорлар тарапынан Бас прокурорға қарсы 
науқан жүруі де мүмкін екенін айтып отыр.

«Кез келген адам жемқор басшылардың қызмет 
деңгейіне қарамай, онысын беттеріне басып айта 
алмайды. Заңсыз тексерулерді шенеуніктер 
өздері арыз жазып ұйымдастыратынын айтып 
отыр. Мақсаттары – біреудің нан жеп жүрген 
тіршілігін тартып алу немесе пара талап ету. 
Бұрын мұндай батыл және ашық әңгімені 
естіген емеспін. Елге шын жаны ашитын азамат. 
Енді жемқор шенеуніктердің Бас прокурорға 
ашық және жасырын қарсылық жасайтыны 
анық. Сондықтан бұл кісіні бүкіл азаматтық 
қоғам болып қолдауымыз керек», – деп жазады 
М.Әбенов Facebook парақшасында ■

Мәдениет және спорт министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы 
тағы да даудың ортасында қалды. Өзін Жүргенов 
атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының түлегімін 
деп таныстырған Еңлік Сыдықова есімді қыз министрді 
«қызқұмар» және «пайдакүнем» деп жазғырды. Алайда 
министрдің өзі бұл айыптармен келіспейді. 

Ол мұндай арандатушы бейнеүндеудің пайда болуын 
режиссер Талғат Жәнібековтің жобасымен байланыстырып 
отыр. Айта кетейік, осыған дейін Мәдениет және спорт 
министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы өзіне жала жапқан 
Талғат Жәнібековті сотқа берген болатын. 

«Бұл мәселе ауқымды. Өздеріңіз білетіндей, «Феникс» 
жобасы бойынша фильмнің түсірілім жұмыстарының 
қаржы мәселесі тексеріліп жатыр. Бұл – назарды басқаға 
аудару әрекеті. Режиссер Талғат Жәнібековтен де 
айыптаулар болды, бірақ кейін жүзбе-жүз кездескенде, ол 
өз сөзінен бас тартты. Кейін Тұңғышбай Жаманқұловтан 
дәлелсіз айыптаулар болды», – деп атап өтті ол.

Енді министр өзінің абыройын сақтап қалу мақсатында 
бейнеүндеу авторының үстінен сотқа арыз жазбақ. Қазір 
Арыстанбек Мұхамедиұлының заңгерлері аталмыш 
бейнежазбаны тексеріп жатыр ■

Тәуелсіздіктің 25 жылдығына орай өтетін той-
думанға миллиондап қаржы шашпай, халыққа 
пайдалы іс істейік! Шымкенттік заңгер әрі блогер 
Айгүл Орынбек Мемлекет басшысы Нұрсұлтан 
Назарбаевқа осындай ұсыныс айтты.

Оның сөзінше, той-думанға жұмсалатын 
қаражатқа жағдайы төмен отбасыларды 
жыл бойы асырауға болады. «Сондықтан 
ел тәуелсіздігінің 25 жылдығы қарсаңында 
ақшаны желге шашпай, Қазақстандағы әрбір 
азаматқа 25 мың теңгеден бір реттік жәрдемақы 
(немесе сыйақы) берген абзал», – деп жазды 
блогер Facebook парақшасында.

«Тәуелсіздігіміздің 25 жылдығына орай 
үлкен қалаларда көптеген жиын, кеш, тойлар 
өтіп жатыр. Миллиондаған қаражатқа алынған 
отшашулар – қаншама отбасының бір жылдық 

тамағы. Кеше біраз ауылдарды аралап, біраз 
отбасының тәуелсіздігімізді тойлау түгілі, 
бала-шағасына нан тауып бере алмай отырған 
жағдайларын көрдім.

Менің сізге ұсынысым бар: 17-ақ миллион 
халқыңыз бар. Әрбір ҚР азаматының 
есепшотына тәуелсіздігіміздің 25 жылдығына 
орай 25 мың теңгеден аударсаңыз, дұрыс болар 
еді. Ауыл халқы өз отбасымен тәттісін алып 
тойлап, еліміздің тәуелсіздігін сезінер еді. Бір 
жағынан, жылдар бойы шығара алмай жүрген 
халық саны жайлы статистиканы дұрыстап алар 
едік. Менің ұсынысымды қабыл аласыз деген 
үміттемін. Еліміздің тәуелсіздігі берік болсын», 
– дейді А.Орынбек.

Айта кетейік, биыл ел тәуелсіздігін атап өту 
үшін республикалық бюджеттен 407 миллион 

теңге бөлінді. Бұл туралы 6 қазан күні ҚР 
Мәдениет және спорт вице-министрі Ақтоты 
Райымқұлова мәлімдеген болатын. Оның 
айтуынша, мерекеге орай өтетін шаралар 1 
желтоқсаннан басталып, 15 желтоқсанға дейін 
жалғасады. Республика бойынша барлығы 8 
мыңдай шара өтеді деп жоспарлануда ■

Қазақстандық жеңіл атлет Ольга Рыпакова 
Бейжіңде 2008 жылы өткен Олимпиада 
ойындарының ресми түрде қола жүлдегері 
атанды. Осыдан сегіз жыл бұрынғы бәсекеде 
біздің спортшының алдын орап кеткен атлет 
допинг дауына ілініп, жүлдесін кері қайтарған. 

Грек жеңіл атлеті Хрисопия Деветци үш аттап 
секіруден Бейжіңдегі 2008 жылғы Олимпиаданың 
қола медалін жеңіп алған болатын. Енді оның 
қанында тыйым салынған заттың болғаны 
анықталып отыр. Сондықтан Олимпиаданың 
қола медалі осы турнирде төртінші орын алған 
Ольга Рыпаковаға берілді. Бұл – оның Олимпиада 

ойындарындағы үшінші медалі. Ол осыған 
дейінгі екі Олимпиада да жүлдегер атанған еді 
(2012 жылы  Лондонда алтын медаль, ал 2016 
жылы Риода қола медаль). 

Алайда әзірше Ольга Рыпаковаға 2008 жылы 
Бейжіңде өткен Олимпиада ойындары үшін 
сыйақы тағайындалатыны біржақты шешілмей 
тұр. Қытайлық телеарна мәліметінше, 2008 
жылы өткен Олимпиада ойындарындағы хаттама 
жаңартылды. Ол ойындарда Рыпакова үш аттап 
секіруден қола медальға ие болды. Рыпаковаға 
медальдің қашан берілетіні жайлы әзірше ресми 
ақпарат жоқ ■

АЙЫПТАУШЫНЫҢ АЙТАРЫ БАР

МИНИСТРГЕ МІН ТАҚТЫ

ҰТЫМДЫ ҰСЫНЫС

ҚОЛА ИЕСІН ТАПТЫ
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Талқыдағы тақырып



Ғалым Боқаштың кез келген пікірі қызық. Кез келген ойы назар аударарлық. Кез 
келген мақаласы дүмпу тудырып жатады. Кез келген сұхбаты қызу талқыланады. 
Бірақ сұхбатты сирек береді. Мақалаларын да көп көрмейміз. Ал әлеуметтік 
желідегі жазбалары әрдайым қызу талқыға түсіп жатқаны. Ғалым Боқаш жуырда 
Қазақстанның ашық кітапханасына арнайы сұхбат берді. Шығыстанудан басталған 
әңгіме жалғыздыққа келіп тірелді…
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– ХІХ ғасырдың аяғы мен ХХ 
ғасырдың басындағы қазақ 
зиялылары әр қырынан көрінді. 
Мұхамеджан Тынышбаевтар инженер 
бола жүріп те ағартушылықпен 
айналысты. Жұртшылық әр қырынан 
білетін Әлихан Бөкейхановты өзіңіз 
талантты саясаткер, қабілетті қоғам 
қайраткері және кез келген мәселе 
туралы көптің көңілінен шығатын пікір 
айта алатын тұлға деп есептейсіз. 
Бүгінгі қазақ қоғамындағы әр қырынан 
көрініп жүрген азаматтардың бірісіз. 
О бастағы оқыған мамандығыңыз – 
шығыстану. Біз сізді ғалым ретінде, 
журналист ретінде білеміз. Әдебиетші 
ретінде де көрініп қаласыз. Енді бірде 
менеджерсіз. Сіз өзіңізді ең әуелі кіммін 
деп есептейсіз? Осы айтылғандардың 
ішінде қайсысы сізге көбірек жақын? 

– Кәсібіме қатысты айтар болсам, 
журналист-редактормын һәм индолог-
шығыстанушымын. Бұрын телевизия 
саласында журналист-менеджер 
болғам, қазір онлайн немесе веб-
журналистика саласында еңбек етіп 
жүрмін. Ал академиялық зерттеу 
салам – Моғол империясының тарихы 
мен қазіргі Оңтүстік Азиядағы саяси-
экономикалық даму және БАҚ пен 
биліктің қарым-қатынасы. Көркем 
әдебиетті жақсы көрем, бірақ жақсы 
көру я хобби адамды сол саланың 
маманы етіп жібермейді. Әйтсе де 
әлем әдебиеті мен қазақ әдебиетінен 
хабардар болып жүруге тырысам. 
Әзірше өзім үшін ғана түртіп қойып 
жүрген жазбаларым бар. Оксфордтан 
кейін шығыстану бойынша 
академиялық зерттеумен тұрақты 
түрде шұғылданбағаныма 4-5 жыл 
болып қалды. Сол себепті белсенді 
ғалыммын деп тағы айта алмаймын. 
Бірақ теориялық журналистика, 
көркем әдебиет пен академиялық 
шығыстану саласы бойынша жеке 
білімімді үздіксіз жетілдіруге күш 
салып келем. Бұл үш сала бойынша да 
алдағы жылдары жүзеге асырсам деген 
жобаларым бар.

– Сіз бірнеше жылдан бері 
Еуропада тұрасыз. Ғылымға біздің 
көзқарасымыз бен еуропалық 
көзқарастың арасында жер мен көктей 
айырмашылық бар. Өкінішке қарай, 
бізде ғылыммен айналысу дегенді үш 
жыл докторантурада оқу немесе әйтеуір 
қорғап алғанға дейінгі кезең деп түсіну 
қалыптасқан. Ғылыммен айналысу 
дегенді, жалпы, қалай түсінуіміз керек?

– Постсоветтік елдер мен батыс 
елдеріндегі академиялық ғылым 
саласында, зерттеушілік саласында 
айырмашылықтар, әлбетте, көп. Соның 
ішінде гуманитарлық-әлеуметтік 
ғылымдар саласында қатты байқалады. 
Оны өзім ғылыммен айналыса бастаған 
уақытта бірден аңғардым. 2006 жылы 
бір жыл Лондон университетінің 
Шығыстану және африкатану 
мектебінде, сосын 2007-2009 жылдары 
арасында Оксфорд университетінің 
шығыстану факультеті мен Әулие 
Петр колледжінде оқып, кезінде 
ҚазҰУ-да бітірген мамандығым – 
үндітану бойынша білім жетілдірдім. 
Лондонда Post-Graduate Diploma 
алдым, Оксфордта MPhil дәрежесі 
бойынша диссертация қорғадым. Бұл 
екі оқу орны да академиялық зерттеу 
тәсілдеріне қатысты дүниетанымымды 
түбегейлі түрде өзгертті десе болады. 

Постсоветтік академиялық салада, 
әсіресе гуманитарлық ғылым 
жағында үнемі саяси идеологияның 
бір күндік, аз мерзімдік мақсаттарын 
насихаттау басым келеді. Барлығы 
болмаса да, көпшілік ғалымдар зерттеу 
объектісінің «ұлылығына» ештеңе 
жазбай жатып әуелі ғашық болады да, 
сосын сол ғашықтығын дәлелдеумен 
айналысады. Яғни жаңа нәрсені зерттеп 
білуге емес, алдын ала қалыптастырып 
алған идеясын я образын қорғап алуға 
ұмтылады. Лондон мен Оксфордта 
үйренген ең басты қағидам – 
гуманитарлық ғылым да техникалық 
ғылым сияқты дәл ғылым. Мысалы, 
егер тарихи категорияларға қатысты 
формулаңызда қателік болса, есебіңіз 
шықпайды. Сол себепті қандай да 
бір тарихи тұлғаны я категорияны 
зерттеу кезінде ғашық болу былай 
қалсын, одан барынша бейтарап 
тұруыңыз қажет, объективті түрде 
барлық аспектілерін ашып көрсетуге 
тиіссіз. Егер сүйіспеншілігіңіз әр 
абзацыңда менмұндалап тұрса, онда 
ол академиялық зерттеу емес, көркем 
публицистика, саяси тапсырыспен 
жазылған биография немесе 
әулиенің өмірін сипаттайтын діни 
агриографиялық еңбек болып кетеді. 
Бұл өте қарапайым тұжырымыммен 
доктор атағы бар қазақстандық 
ғалымдардың ішінде де келіспегендері 
болды. Ауызекі әңгіме-дүкен үстінде: 
«Тарихымызды болашақ ұрпақ 
мақтанатындай етіп жазуымыз 
керек. Сол себепті әсірелеу мен аздап 
бұрмалауда тұрған ештеңе жоқ», – деп 
ашық айтқандары кезікті. Мұндай 
түсінікті адамдармен дауласу – бос 
әурешілік. Орталық Азия елдерінің 
ішінде академиялық салада Батыспен 
ең тығыз интеграцияға түскен 
Қазақстанның жас ғалымдары алдағы 
ширек ғасырда-ақ бұл түсінікті 
өзгертеді, академиялық зерттеу 
саласын кәсібилендіре түседі деп 
үміттенемін.

– Біздің білуімізше, шетелде 
білім алып жатқан жастардың дені 
гуманитарлық сала бойынша емес, 
техникалық сала бойынша оқитын 
сияқты. Сізде осыған қатысты қандай 
да бір дерек бар ма? 

– Ондай деректі «Болашақтан» да 
алуға болады. Бірақ мәселе онда емес. 
Гуманитарлық салаға әлеуметтану, 
психология, туризм сияқты «сәнді» 
мамандықтар, тіпті, кейде экономика 
да жатады. Мысалы, экономикалық 
даму секілді. Егер осыларды қосып 
салыстырса, онда гуманитарлық пен 
техникалық мамандық бойынша 
оқып жатқандардың саны пара-пар 
болуы мүмкін. Ал егер нақты тарих, 
әдебиеттану деп алатын болсақ, 
онда гуманитарлық салада шетелде 
оқитындар өте аз. Тіпті, саясаттану 
бойынша да солай. Өзім оқып жүргенде 
Оксфордта саясаттану бойынша PhD 
оқып жатқан бір қазақ жігітті, заң 
бойынша бакалаврда оқып жатқан бір 
қыз баланы көрдім. Одан сәл кейінірек 
саясаттану бойынша Кембриджге 
оқуға түскен бір жас қызды көріп, 
оның жазғандарын оқып, еріксіз 
езу тарттым. Алғаш бара жатқан 
уақытта жазғаны екен. Жергілікті бір 
журналист Кембридж секілді әйгілі оқу 
орнына түскендегі мақсатын сұраған 
уақытта: «Мақсатым – Қазақстанды 

әлемге таныту. Қазақстанның саяси 
жетістіктерін насихаттау», – деп 
жауап беріпті. Ғылыми академиялық 
зерттеу тәсілдері мен мақсатын 
түсінбегендіктен, осындай пікір 
айтылады. Бірақ кейін, үш жыл өткен 
соң ғой деймін, жазбаларын оқып, 
көзқарасының түбегейлі өзгергенін 
аңғардым. Алғаш оқуға түскен кездегі 
берген сұхбатын оқыса, өзі де еріксіз 
күлетін шығар деп ойлаймын. Темекі 
тартып отырған көк түтін бөлмеден 
шығып кетіп, қайтып кірген уақытта 
ғана өкпеміздің қандай қиянат көріп 
отырғанын түсінеміз ғой. Сол сияқты, 
шетелге шығып келіп, әдебиеттану 
мен тарихнамамызға жаңаша леп 
әкелетін жас ғалымдар көптеп шықса, 
жақсы болар еді. Әйтпесе дәл қазір 
сыртқа шығып, озық елдердің зерттеу 
методологиясын меңгеріп жүргендер 
өте аз.

– Сөз жоқ, «Болашақ» – өте жақсы 
бағдарлама. Бірақ, өкінішке қарай, 
сыртқа шығып, сіз айтып отырған 
озық елдердің стандарттарын көріп, 
зерттеудің әдіс-тәсілін меңгеріп 
келгендер көбінесе ғылымға ден 
қоймайды. Олар көбінесе мемлекеттік 
қызметке барады не ұлттық 
компанияларға кіреді, не жоғары оқу 
орындарына сабақ беруге барады. 
Соңғылары бекітілген бағдарламаның 
аясынан шыға алмай қалады. Ондайда 
шетелде оқығанының пайдасы да 
тимей қалып жатады. Осыны бір 
жолға қоюдың механизмдері қандай? 
Шетелде оқып келген мамандарды 
тиімді пайдаланудың жолы қайсы? 

– Батысқа шығып оқымай тұрған 
кезімде «Болашаққа» қатысты бірқатар 
пікірімді айтып жүрдім. Соның ішінде 
бакалаврмен оқитындардың санын 
азайтып, оның орнына магистранттар 
мен кафедра ассистенттерін жіберу 
керек деген ұстанымда болдым. Кейін 
қарасам, сол жүйе, расында да, іске 
қосылыпты. Қазір магистранттар мен 
докторанттар көп. Бұл – жақсы үрдіс. 
Бірақ енді ойлап отырсам, табиғи 
бәсеке болмаған жерде кемшілік көп 
болады екен. Батыс елдерінде мұндай 
мемлекет тарапынан тағайындалатын 
стипендия жоқтың қасы. Болса да, 
саусақпен санарлықтай ғана. Италия 
үкіметінің, Еуропарламенттің бір 
бағдарламаларын көргенім бар. Оның 
өзінде де өздеріне қажетті маманды 
ғана оқытады. Шетелдіктерге 
арналған аздаған квоталар бар. Бірақ 
Батыста жекелеген қорлар ағарту 
бағытында қыруар жұмыс атқарады. 
Мысалы, Ұлыбританияның қайсыбір 
аймағынан шыққан белгілі бір дәулетті 
адам өмірден өтерінде стипендия 
тағайындап кетеді. Америкада да 
солай. «Мен оқыған аймақтан шыққан 
үздік оқушыларды жыл сайын менің 
қорым қаржыландырады», – деп өсиет 
қалдырады. Халықаралық масштабқа 
кетіп қалатын филантроптар да 
бар. Мысалы, шетелдегі армян 
диаспорасының өте белсенді екенін 
байқадым. Сол диаспорадан шыққан бай 
адамдар құрған қорлар: «Арменияның 
кедей ауданынан, кедей отбасынан 
шыққан балалардың алдыңғы 
қатарлы Батыс университеттерінде 
білім алуын қаржыландырады», – 
деп хабарлап жатады, мысалы. Біз 
бір ғана «Болашақтың» бетіне қарап 
отырсақ, шетелде мұны мыңдаған 

қорлар атқарады. Мұның бәрі – бәсеке. 
Батыста, жалпы, оқимын деген адамға 
мүмкіндік көп. Бір қор оқу ақысын 
төлесе, екінші бір қор отбасын асырауға 
да қаражат бөле алады. Қазақстанның 
жаңа байлары да осындай жаңа 
мүмкіндіктер жасаса деген арманым 
бар.  Әрине, ауызды қу шөппен 
сүртуге болмайды. Қазақстанда да 
сәтті жұмыс істеп жүрген қорлар жоқ 
емес. Солардың бірі – Ержан Тәтішев 
қоры. Жүйелі түрде Қазақстанның оқу 
орнында оқығысы келетін балаларға, 
әсіресе кедей отбасынан шыққандар 
мен мүгедектерге грант бөледі. 
Болашақта сыртқа да шығар, одан өзге 
де қорлар атсалысар деген үмітім бар.

– Лондон мен Оксфордтың 
кітапханаларынан Моғол империясы 
мен Қазақ хандығының арасындағы 
қарым-қатынас туралы тың деректер 
тапқаныңызды, бұл ізденісті болашақта 
да жалғастырмақ ойыңыз бар екенін 
айтқан екенсіз. Ол зерттеуіңізді қашан 
жариялайсыз? Сонымен бірге соңғы 
жылдары біздің елімізде де қазақ 
тарихына бөлекше көңіл бөлініп, 
біраз шаруалар атқарылды. Қазақстан 
тарихына қатысты елде болып жатқан 
оң өзгерістерді қадағалап отырсыз ба? 
Олар жөніндегі пікіріңіз қандай? 

– Бодлианда да, Британ 
кітапханасында да ортағасырлық 
Орталық және Оңтүстік Азия тарихын 
терең зерттеп жүрген классикалық 
парсы және шағатай тілдерін меңгерген 
кәсіби академиялық зерттеушілер үшін 
қол тимеген қолжазба қалған жоқ десе 
болады. Нені меңзеп отырғанымды 
осы аз ғана топ өкілдері жақсы біледі. 
Алтын іздеушілер бір-біріне қайда 
жүргенін, қай жерді қазатынын жақсы 
білсе де, ешқашан ашып айтпайды. 
Мен де қазір ашып айта алмаймын. 
Батыстың бұл кітапханаларындағы, 
әсіресе Қазақ хандығы туралы мәліметі 
бар аз санды қолжазбалар өте мұқият 
тіркеліп, каталогтерге жүйелі түрде, 
анық енгізіліп отырған. Парсыға 
қоса ағылшынша сәл хат танитын 
адамға бәрі анық көрініп тұрады. 
Бар қазына әлі аршылмай жатқан, 
біздің тарихқа қатысты қолжазбалары 
жеке каталогтерге енбеген Иран мен 
Үндістанның кітапханалары мен 
қорларында жатыр. Кезінде Ирандағы 
елшілікте кеңесші-уәкіл болған 
кезімде сол елдегі Қазақ хандығының 
тарихына қатысты тарихи құжаттар 
мен қолжазбалар каталогін жасату ісін 
ұйымдастыру ісіне белсене араластым. 
Кейін бұл ауқымды жұмыс одан әрі 
жалғасып, жуырда қазақстандық 
шығыстанушылар жоғарыда айтқан 
Үндістандағы бай кітапханаларға 
бірінші рет барып қайтты. 
Хайдарабадтың, Дели мен Алигархтың 
мұрағатын бір барлап шықты. Менің 
жоспарлаған ғылыми ізденісім де 
осы орталықтарда өтпек. Бұл жерде 
бір-ақ қиындық бар, қанша жерден 
классикалық және моғол парсы тілін 
жақсы білсеңіз де, нақты сол қолжазба 
қорларын көз майын тауысып талай 
ақтарған жергілікті зерттеушілер 
ғылыми жетекшіңіз болмайынша, өз 
бетіңізбен керек құжатты табу өте қиын. 
Өйткені шығыс елдеріндегі қолжазба 
қорлары тұрмақ, академиялық 
кітапханалардың өзінде іздеу жүйесі 
жетілмеген. Әлі сол баяғыша шаң 
басқан қағаз картотекалармен отыр. 

ҒАЛЫМ БОҚАШ:
«АЛТЫН ІЗДЕУШІ АДАМ ТӘСІЛІН ҚҰПИЯ ҰСТАЙДЫ»

Сөйле, тілім,
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Сол себепті бір мая шөптен бір тал 
ине іздеген адамның күйін кешесіз. 
Лондон мен Оксфордта Орталық 
және Оңтүстік Азия аймақтарының 
тарихын салыстыра зарттеген, 
жаңағы қорларды бес саусағындай 
білетін профессорлардан дәріс алдым. 
Олардың көпшілігі үндістандық, бірақ 
Батыс университеттерінде дәріс береді. 
Мысалы, Чикаго университетіндегі 
Музаффар Алам немесе Австралияда 
дүние салған Саид Азар Аббас Ризви 
сияқты. Менің арманым – сондай 
ғалымдардың жетекшілігімен уақыт 
үнемдей отырып, қажетті тарихи 
құжаттардың дәл үстінен түсуге 
тырысу. Қазірге дейін тапқан немесе 
ізіне түскен құжаттар туралы толық 
мәлімет бере алмаймын, зерттеуіммен 
бірге жариялармын.

– Шамамен қанша уақыт?
– Өкінішке қарай, айта алмаймын. 

Күнделікті жұмыс, жеке бастың 
жағдайы біраз уақытты алады. 
Барымды салсам, кем дегенде алдағы 
бірнеше жыл ішінде алғашқы кәсіби 
академиялық шағын зерттеуім 
жарияланып қалуы тиіс деп ойлаймын.

– Сіз үнемі аузыңыздан тастамай 
айтып жүретін Мұхаммед Иқбал бір 
сөзінде «Батыс қанша өркениетке 
жеттік дегенімен, олардың өркениеті – 
материалдық құндылыққа негізделген 
өркениет» дегенді айтады. Бірақ қазіргі 
кезде Шығыста материалдық игіліктер 
басым емес деп кім айта алады?

– Постсоветтік сананың бір қызық 
ерекшелігі бар. «Пәленшекең Түгенше 
туралы былай деген екен» деп, қалай 
тауып айтқанына тамсанып отырады. 
Пәленшекеңнің қай ғасырда өмір 
сүргені, ол пікірін қандай контексте 
айтқаны ескерілмейді. Әркім өз 
қоғамына, өзіне ыңғайлы контексте 
қолданып кете береді. Әсілі, қандай 
контексте айтқанын ойлану керек. 
Иқбал ғана емес, көптеген ислам 
ойшылдары айтқан ойлар – ХХ ғасыр 
басындағы торығудың нәтижесінде, 
іздену кезінде айтылған ой.

Мұхаммед Иқбалдың өмір сүрген 
заманы Моғол империясынан 
жұрнақ та қалмай, Үндістанның 
«Британ Раджының» колониясына 
айналған кезіне тап келді. Жергілікті 
мұсылман үнді интеллигенциясы үшін 
Самарқаннан гөрі Кембридж жақын 
болатын. Иқбалдың өзі де Лахордан 
шығып, Кембридж университетінің 
Киелі Үштік колледжінде, сосын 
Германиядағы ең ірі шығыстану 
орталығы – Хайдельбергте оқыды. 
2006 жылы Кембриджде тіл курсын 
оқыған кезімде философ-ақын тұрған 
Португал Плейс көшесіндегі көне үйдің 
алдынан күнде өтетінмін. Иқбалдың 
Орталық Азиядағы діни-саяси 
ағымдармен қандай да бір байланыста 
болғанын білмеймін. Ойшыл 
шайырды бір ауыз сөзбен сипаттар 
болсам, Еуропаның классикалық 
философиясы мен Ислам мистицизмін 
салыстыра зерттеу арқылы сол кезде 
Батыстың ғылыми-технологиялық 
үстемдігін мойындап, жаппай отарға 
айнала бастаған мұсылман Шығыс 
халықтары үшін қайта өрлеу жолын 
іздеген адам. Шығармашылығы 
қарама-қайшы түсініктерге толы 
болса да, бір мәселеге қатысты бірізді 
позиция ұстанған десе болады. Ол – 
мұсылмандар үшін территориялық 
ұлтшылдық емес, үмбет – уммаға 
сүйенген діни-саяси бірлік керек 
дегенге нұсқаған. Яғни панисламизмге 
іш тартқан. Бірақ, бір қызығы, кейін 
Иқбалдың идеяларын, керісінше, 
территориялық ұлтшылдыққа 
сүйенген Пәкістан мемлекетін құруға 
ұмтылушы саясаткерлер мен теологтер 
өз мақсаттары үшін пайдаланып кетті.

– Батыстағы саяси-экономикалық 
ойдың дамуынан хабар беретін бірнеше 
кітапты аудару ойыңызда бар екенін 
айтқан едіңіз. Нақты қандай кітаптарды 
аудармақсыз? Және ол ойыңызды 
жүзеге асыруға не кедергі болып жүр?

– Қазір Еуропадағы демократия 
мен либерализм түсініктерінің 
қалыптасу тарихын ықшам, анық 
түсіндіретін белгілі ойшылдың 
кітабын қолым тиген кездері аударып 
жүрмін. Одан бөлек, кезінде Шығыс 
Пруссиядан милитаристік Жапонияға, 
сосын исламшыл Таяу Шығыс пен 
большевиктік Ресейге айна қатесіз 
көшкен Батысқа деген жеккөрініш 
идеологиясы – оксидентализм 
тарихы жазылған кітапты бөліп-
бөліп тәржімалап жүрмін. Сосын 
ұлыбританиялық белгілі бір жас 
жазушының (жуырда бір романы 
әдебиет тарихындағы үздік 1001 
кітап жинағына енді) шағын романын 
қазақшалап шығу ойымда бар. Алғашқы 
тарауларын 2006 жылы бастап қойып 
едім, қолым тимей кетті. Үзіліп қалды. 
Көп ұзатпай жариялауға тырысам. 
Өйткені, байқап жүрмін, Қазақстанда 
аударма ісі ақсақ. Түпнұсқаны 
айтпағанда, ағылшын тілінен аударуға 
мүмкіншілік болса да, әлі күнге ескі 
соқпақпен келе жатырмыз. Орыс 
тілінен аударған соң, оның бастапқы 
нұсқасынан түк қалмайды. Бұл әсіресе 
көркем әдебиетке қатысты. Бұл 
салада жетілдіретін нәрселер өте көп. 
Аударма саласында жүрген азаматтар 
да атсалысуы керек. Әрине, олардың 
қолында тұрған да ештеңе жоқ. Оған 
ішкі рыноктың аясы тар екені – себеп. 
Аударманың «Мәдени мұраға» кіргенін 
қолдаймын. Бірақ сапасына да назар 
аударып, екінші бір даму сатысына 
көшу керек. Тіке аудармаға көшу 
керек. Шетел әдебиетінен нені аудару 
керектігін де көп іздеудің қажеті жоқ, 
білген адам үшін олар әбден іріктеліп, 
сұрыпталып қойған.

– Аударма мәселесінің екінші бір 
жағы бар. Ол – өз жазушыларымызды 
өзге тілге аудару. Батыс тілдерін 
былай қойғанда, шығыс тілдерінің 
өзіне аударылып жатқаны сирек. 
Бірді-екілі шығармасы шетке шығып 
жүрген қаламгеріміз Дулат Исабеков 
қана шығар осы күні. Соңғы кездері 
«өзімізге қажеті жоқ әдебиетті өзгелерге 
тықпалап қайтеміз?» дейтін ыңғайдағы 
пікір де байқалып қалады. Қазақ 
қаламгерлерінің шығармашылығын 
Батыс тілдеріне аудару қажет пе? 
Егер қажет деп тапсаңыз, ең бірінші 
кезекте кімдерді аудару керек еді деп 
ойлайсыз? 

– Көркем әдебиет тұрғысынан 
келгенде, қазақ әдебиеті советтік 
кезеңде қатты өсті. Орталық Азияда 
әдеби жанрлар мейлінше жетілген 
әдебиет қазақ совет әдебиеті шығар. Өте 
жақсы шығармалар туды. Этникалық 
қазақ болғандықтан мақтанып отырғам 
жоқ, расында да, қазақ көркем әдебиеті 
зор жетістікке жетті. Бір ғана «Жұлдыз» 
журналы жүздеген мың таралыммен 
тарады. Әлбетте, идеологиялық 
астары да болды. Екі поэма жазса, 
үшіншісінде Ленинді мақтап қоятын. 
Ленинге поэма арнамаған қазақ совет 
ақыны жоқ шығар десек те, әдебиет 

ол уақытта өте жақсы жетілді. Өте 
аз тілді қазақ аудиториясы үшін өте 
сапалы және саны өте көп қазақ ақын-
жазушылары еңбек етті. Көпшілігі 
танымал болды. Халықтың сауат 
деңгейі де өте жоғары болды. Бірақ сол 
кезде жазылған шығармалар қазіргі 
әлемдік әдебиет нарығында өтімді 
болады деп айту қиын. Ықшамдап, 
шағын версиясын басуға болатын 
шығар. Ал тұтастай аударуға келмейді. 
Оның насихатын жасау да қиынға 
соғады. Қазіргі заманда туып жатқан 
жаңа шығармалар болмаса, бұрынғы 
әдебиетті аудару – берекесі жоқ тірлік.

– Сіз өзіңіздің ұстанатын бағытыңыз 
ағартушылық бағыттағы патриотизм 
екенін айтасыз. Ағартушылық 
бағытындағы патриотизмнің 
сипаттарын толық ашып бере аласыз 
ба? Ол қандай патриотизм? 

– Академиялық зерттеу тілінде 
«дәстүрлі патриотизм» (консервативтік 
түсінік басым), «экономикалық 
патриотизм» (экономикалық 
ұлтшылдықпен астасып жататын), 
«либералдық патриотизм» т.с.с. 
қалыптасқан түсініктер бар. Менің 
жеке ұғымымдағы «либералдық-
ағартушылық патриотизм» – қандай 
да бір этникалық, діни я саяси топтың 
әсіреқызыл ұраны, я ксенофобиясына 
емес, тең құқықты һәм еркін 
азаматтық қоғамның белсенділігіне, 
мемлекетқұрушы халықтың тарихы 
мен тіліне сүйенген елдік идеясы.

– Сұхбаттарыңызда, жазбаларыңызда 
Халил Жебран туралы да көп айтасыз. 
Әлемнің жүздеген тіліне аударылып, 
Батыста да, Шығыста да көп оқылған 
ойшылдың еңбектерін, шығармаларын 
жиі айтып жүресіз. Егер сіз Жебранның 
«Пайғамбары» әл-Мұстафа болсаңыз, 
«Махаббат», «Отбасы», «Бала», «Оқу», 
«Уақыт» және «Өлім» деген ұғымдарға 
қатысты не айтар едіңіз? 

– Халил Жебранның сүйікті 
жазушыларымның бірі екені рас. 
Ливанда туып, АҚШ-та дүние салған, 
көзі тірісінде-ақ ХХ ғасырдың 
басындағы ең танымал шығармашылық 
өкілдерінің біріне айналған талантты 
жазушы һәм суретші. Бірнеше жыл 
бұрын көрнекті жебрантанушылар 
Сухейл Бушри мен Джоу Дженкинстің 
ағылшын тіліндегі «Халил Жебран: 
адам мен ақын» атты биографиялық 
зерттеуін оқып шықтым. Авторды 
көркем шығармалары арқылы тану бір 
басқа да, академиялық зерттеушілердің 
объективті зерттеуі арқылы тану бір 
басқа. Суреткер мен пенденің мәңгі 
күресін көру Жебранның тұлғасын 
аласартпайды, керісінше, драмаға 
толы өмірін байытып көрсетеді екен. 
Жазушы бір сөзінде: «Басқалардың 
өзіңді толық тануына жол берме. Сен 
өзіңді түбіңе дейін көріп, толық таныған 
адамдардың құлына айналасың», – деп 
жазыпты. Қазақша айтқанда, «сегіз 
қырыңды көрсетсең де, бір сырыңды 
ішіңде сақтаған күйі дүниеден өт» 
дейді ғой. Жебран – өзінің сырын 

ашпаған күйі бақилық болған ұлы 
суреткерлердің бірі. Сіз айтып отырған 
«Пайғамбар» шығармасы – Герман 
Гессенің «Сиддхартхасымен» үндес өте 
қуатты шығарма.

Ал махаббат, отбасы, бала, оқыту, 
уақыт пен өлім туралы сауалыңызға 
Жебранның әл-Мұстафасы сияқты 
емес, жазушының өз өмірі мен 
шығармашылығына арқау болған 
«жалғыздық» (aloneness) ұғымымен 
жауап берейін. Біз жеке қалғанда 
ғана махаббатымызды риясыз 
білдіре аламыз, жалғызсырағанда 
ғана отбасының қадірін ұғамыз, 
жалғызбасты болып қалмау 
үшін ұрпақ сүйгіміз келеді, 
жалғыздығымызды бөлісуді оқыту 
я оқу деп атаймыз, уақыттың нақ 
жылдамдығын тек жалғыз қалғанда 
сеземіз, өлім табалдырығынан жалғыз 
аттаймыз. «Жалғыздық тек Құдайға 
жарасады» дей тұра, сол Құдайдың 
жалғыздығына адамдықтан айнымаған 
һәм даралығымызды сақтаған күйі 
қосылуды өмірлік мақсат деп білеміз. 
Адамның саусақ таңбасы қалай 
қайталанбайтын болса, жалғыздығы 
мен даралығы да солай қайталанбайды. 
Кез келген саналы адамның жалғыз 
екенін ескертпей өткен қазақ ойшылы 
және жоқ. Кейде өзіме «өз еліңнің 
ішінде отырып жалғызсыраудан гөрі 
шетелде жүріп, алыстағы туған еліңде 
өзіңмен жалғыздығы туыс жандар бар 
деп үміттену жақсы емес пе екен?» деп 
сұрақ қоям. Әзірше жауабын тапқам 
жоқ.

– Сіздің «16 жасыңызға» жазған 
хатыңыз біраз жастарға әсер етті. Не 
себептен астроном болғыңыз келді? 
Егер астроном болғаныңызда, өміріңіз 
мүлде басқаша арнада болар еді ғой? 

– Екінші класта оқып жүргенімде ғой 
деймін, «күн жүйесінің ар жағында не 
бар?» деген сұрақ басымнан шықпай 
қойды. Ғарыш әлемі шексіз дейді ғой. 
Ал оның шексіз екенін дүниені шекпен 
өлшеп үйренген адам қалай біледі? 
Адам ақылға салғанда, ол шексіздіктің 
бір шегі болуы керек қой. Тіпті, шегі 
болғанда да, оның ар жағында не бар? 
Міне, осындай ойдан басым ауыра 
бастады. Үйдегілер бұл сұрақтардың 
барлығына жоғары сыныпта жауап 
табатынымды, сонда «Астрономия» 
деген оқулық бар екенін айтты. 
Әкемнің кенже інісінің оқулығын 
көрген сайын қатты қызығамын. Мен 
үшін күллі дүниенің құпиясы сонда 
жасырылған сияқты, ол бір киелі кітап 
болып көрінетін. Бесінші класта ғой 
деймін, әлгі кітапты алып, түк ұқпасам 
да, бастан-аяқ оқып шықтым. Бақсам, 
шексіздік туралы тараудың тармағында 
ғана тіптен шағын жазылыпты. Оған 
көңілім толмай, қоңылтақсып қалдым. 
Нағашы, немере аға-әпкелерімнен 
астрономияны қайда тереңдетіп оқуға 
болатынын сұрап едім, Қазақстанда 
оқуы жоқ екенін айтты. Ресейдің 
университеттерінде оқытады екен. 
Одақ құлап жатқан уақытта мектеп 
бітірдік, Ресейдің университеттеріне 
баруға жүрегім дауаламай, ақыры 
басқа мамандықты таңдап кеттім. 
Астроном болғым келгенінің себебі – 
сол. Ал жұлдыздарды қарағанды әлі 
де жақсы көрем. 2008 жылы Гавайға 
шақырылдым. Вашингтондағы 
жетістіктер академиясы жас ғалымдар 
мен лидерлердің саммиті деп шақырды. 
100 шақты делегат бардық. Гавай 
аралдарында түрлі телескоптардан 
аспан әлемін тамашалайтын мүмкіндік 
қарастырып қойыпты. Қарап отырып, 
қатты қайран қалдым. Гавай әлемдегі 
жұлдыздарды қарайтын ең ыңғайлы 
жер екен. Әдемі, өте әдемі.

– Оқырмандарыңыз оқуға тиісті бес 
кітапты атаңызшы.

– 1. Эзоп, «Мысалдар»;
2. Руми, «Маснави»;
3. Джейн Остин, «Тәкаппарлық пен 

соқыр сенім»;
4. Лев Толстой, «Крейцер сонатасы»;
5. Аравинд Адига, «Ақ жолбарыс»

тартынба!
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Жансарай

Бит сатсам деп ойланып көрдім. Бит деген жарықтық 
– сары ауруға таптырмайтын дәру ғой. Осыны қанша 
айтсам да, қаншырдай қатқан қатын құрғыр түсінбеді. 
Аяқастынан пысықтығы ұстап, тотыдай таранып, әлеке 
тазыдай жаланып, бит дегенде ит көрген ешкікөзденіп 
ежірейіп шыға келді. Атасы астаудағы суға тұншығып 
өлгендей, бес баламды бауырына қысып, ваннадан шықпай 
жатып алғаны. Күнде жуынған ол байғұсқа биті құрғыр 
қай бетімен тақасын? Өртенген қопадай бес тал шашы бар 
жарғақ басым бұл бизнесті өркендетіп жарытпады.

Ақыры ойласа келе, елде жоқ бизнесті өмірге әкелдім. 
Бизнестің түпкі мақсаты – табыс табу. Ал мен ештеңе 
сатпай-ақ та көл-көсір пайда таба аламын. Және жұрт 
сияқты кәсіп айналдырғаным үшін мемлекетке бір тиын 
да салық төлемеймін. Өйткені менің бизнесім – елде жоқ 
бизнес, яғни «батыр жасау бизнесі». Әрине, табысы шаш 
етектен болғанымен, бұл ретте де біраз еңбектенуге тура 
келеді. Текке отырғанша бейімі барларға бизнесімнің қыр-
сырын баяндай отырайын.

«Батыр жасау» бизнесін қолға алмас бұрын, ең бірінші, 
беделді бір руға «барлау» жасайсың. Ол рудың ішінде 
Кеңестің кезіндегі «комонес», егемендікпен бірге есін 
жиып, тегін түгендеп жүрген бір-екі «самопал» молда, 
сосын бір-екі биліктің тізгінін ұстаған атқамінер әкім, бес-
алты банкир, бизнесмен болса, Құдай тілеуіңді берді дей 
бер.

Мысалы, рудың аты шауыпкел болсын делік. Бірінші 
аудандық газеттің бетіне «Шауыпкел атамыздың есімін шаң 
басып қалғаны ма?!» деген сықпыттағы көлдей мақаланы 
«ұрып» жібересің. «Есте жоқ ескі замандағы әлдебір 
хан-патшаның бас батыры болған Қырыпкел батырдың 
шөпшегі еді, ескерусіз қалғаны – сүйекке таңба… Кешегі 
«келмеске кеткір» Кеңес үкіметінің солақай саясаты 
бабамыздың атын әдейі айтқызбады… Енді есімін ескеріп, 
ерлігін насихаттамасақ, елдігімізге – сын» деген «намысқа 
шабар» сөздерді тықпалауды ұмытпасаң, іс бітті! Келесі күні 
әлгі «көмөнес молдаларың» табалдырығыңды тоздырмаса, 
маған кел! Олардың қолында төрт атасына барып тірелетін 

шалағай шежіре болады. Осы «шежірелердің» бәрін 
асықпай жинап, бесінші, алтыншы, жетінші бабасын 
өзің ойлап табуыңа тура келеді. Оларды апарып 
Шауыпкел бабаның кіндігінен таратасың. Әлгі 
әкімдер мен бизнесмендер шыққан аталарды міндетті 
түрде текті жердің қызы, аталы тұқым бәйбішеден 
туғызасың. «Еттің бәрі – қазы емес, иттің бәрі – тазы 
емес», ру ішіндегі жарлы-жақыбайларды тоқалынан 
таратқаннан келіп-кетер қауіп жоқ. Осылай 
«шежірені» бір шегендеп алған соң, қалған жұмыс – 
«мақала» жазу. Аудан газетінің бас редакторына бір 
шиша құйып қой да, «ертегілер» циклін шұбырта 
бер. Әдетте «әпсаналардың» тақырыбы былай 
болып келеді: «Шауыпкел батырдың Бөгенбаймен 
белдесуі», «Қабанбаймен қалжыңдасуы», «Шақшақ 
Жәнібектен шақша сұрауы», «Райымбекті райынан 
қайтаруы», «Қарасаймен қарсыласуы», «Қалмақты 
қырғаны», «Жоңғарды жойғаны» т.с.с. Осымен сенің 
шаруаң бітеді де, қалғанын ру ақсақалдары өздері-ақ 
тындырады.

Нәтижесі – газетке шыққан көлдей мақалаларың 
шалдардың шалдыр-шатпағымен «толығып», 
республикалық баспадан түрлі-түсті болып жарық 
көреді. Сенің көрсетуіңмен баяғы көп совхоздың 
бірінің ең шеттегі нүктесінің қозы суаратын жасанды 
суқоймасы бұдан былай «Шауыпкел шоқысы» деп 
аталатын (революцияға дейін солай аталған деп 
қоясың) жерге барып ас беріледі («Тап осы жерде 
атамыз қалмақтың жеті батырын жер жастандырған 
екен» деп қойсаң, халықтың саған деген құрметі 

еселене түседі). Астың соңында «атамыздың аруағын 
тірілткен тарлан тарихшы, шынайы шежіреші» 
ретінде саған Шауыпкелдің банкир шөпшегі 
автокөліктің кілтін табыстап, бизнесмені қажылыққа 
жолдама беріп, ауылдағысы ат мінгізбесе, «тіпу» 
деп бетіме түкір. Ол – ол ма, қалыңдығынан сөре 
қайысатын сере кітаптарыңды тай болмағанмен, 
тайыншаның құнына сатасың да отырасың. Кемі 
он жылдық азық. Ең ғажабы, осы «шаруалардың» 
бәрі біткенше, әлгі рудан шыққан әкімдердің есігі 
айқара ашық. Теуіп кіріп, үкіметтің жеңілдігі ретінде 
орталықтан ойып тұрып төрт бөлмелі пәтерді тегін 
аласың. Ал Шауыпкел батырға көше беру идеясына 
ауданның «құрметті азаматы» есебінде қол қойсаң, 
жарап жатыр, ондай мазасыз жұмыспен бас ауыртып 
қажеті жоқ. Алда-жалда ескерткіші ашылып 
жатса, «мұның бәрі – еркіндіктің арқасы» деп екі 
сағат «есіріп» қайт, ештеңең кетпейді. «Шауыпкел 
батырдың 300 немесе 200 жылдығына (келтірген 
«деректеріңе» қарай мерейтой датасы өзгере беруі 
мүмкін) арналған ақындар айтысының» бас қазысы 
болатыныңды «бонус» деп түсін.

Обшем, бұл бір «құпиясын» ашатын дүние емес еді, 
бірақ ит сатып, бит сатып жүрген байғұстарды көріп 
жаным ашыған соң жария еттім ■

Құрметпен, пайдасы белшеден
батпан құйрық бизнесті өмірге әкелген автор

Абылай МАУДАНОВ

Ит сатып көрдім. Ит дегенің он теңгеден 
«оптом» алып, бытырлатып он бес 
теңгеден сататын (шіркін!) шемішке емес 
екен. Шыр жұқпады. Иттеріме кінә жоқ, 
итше күшіктеуін күшіктеді. Бірақ шайдан 
қалған шайындым олардың қорегіне 
жетпеді. Ақыры иттей болып жүріп ол 
шіркіндерден құтылып тындым. Ең 
соңғы қалған тұқымды төбетімді сүйек-
саяқ сатып алып тұрған қасапшыға 
қарызымның өтеуіне төледім.

БАТЫР ЖАСАУ БИЗНЕСІ

Жазылу мерзімі Қала Ауыл

6 айға 1747 теңге 1824 теңге

6 айға 5393   теңге 5470   теңге
12 айға 10786 теңге 10940 теңге

12 айға 3494 теңге 3648 теңге
64540

Жеке жазылушылар үшін

Индекс

14540
Кәсіпорындар мен ұйымдар үшін

Газетке «Қазпошта»  АҚ-ның барлық бөлімшелеріне барып, жаздырып алуға болады.
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