
Газет 2014 жылы
Қарағанды  облысы әкімінің 

«Тіл жанашыры» сыйлығының 
лауреаты атанды Аймақтық қоғамдық-саяси газет №28(162)  28 шілде 2016 жыл

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.

«АРҚА АҚШАМЫ» ГАЗЕТІНЕ 2016 ЖЫЛҒА ЖАЗЫЛУ ЖҮРІП ЖАТЫР! 
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ҚАРАҒАНДЫНЫҢ ҮСТІ – 
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жалғасы 7-бетте



ҚҰРМЕТТІ ТҰРҒЫНДАР! ЖАСҚА ЖАҚСЫНЫ ҮЙРЕТ

 -ДҮРБІ

Құрметті Тоқтар 
Оңғарбайұлы!

Өзімнің және Қарағанды облысы 
жұртшылығының атынан Сізді 70 
жас мерейтойыңызбен шын жүректен 
құттықтаймын!

Сіздің өміріңіз де, еңбек жолыңыз да Отанға 
және халыққа қызмет етудегі ерен ерліктің 
үлгісі болып келеді.

жастайыңыздан алдыңызға асқақ 
арман мен биік мақсат қойдыңыз және 
сол мақсатыңызға жетіп, халқымыздың 
абыройын асқақтаттыңыз. жоғары әскери 
авиация мектебін тәмамдап, әскери сынақшы-
ұшқыш ретінде талай мәрте аса қатерлі 
тапсырмаларды абыроймен орындадыңыз. 
Ерен ерлігіңіз үшін бейбіт заманда «Кеңес 
Одағының Батыры» атағына ие болып, 
халқымыздың мақтанышына айналдыңыз.

Қазақ халқынан шыққан тұңғыш ғарышкер 
ретінде 1991 жылғы 2 қазанда «Союз ТМ-
13» кемесімен Александр Волковпен және 
Франц Фибекпен бірге ғарыш сапарына 
қанат қақтыңыз. Сегіз күндік сапардың 
нәтижесінде Арал теңізі маңайындағы 
экологиялық жағдай бойынша аса маңызды 
мәліметтер алынды.

Ғарыш сапарынан оралғаннан кейін 
қоғамдық жұмыстарға да бел шеше 

араластыңыз. Қазақстан Республикасы 
Парламенті Мәжілісінің депутаты ретінде 
халқымыздың өмір сапасын жақсарту 
жолында жауапты қызмет атқарып, тағы бір 
мәрте халықтың сенімінен шыға білдіңіз.

Отанымыз ерен ерлігіңіз бен еңбегіңізді 
лайықты бағалап, «Халық Қаһарманы» 
жоғары атағымен және басқа да көптеген 
наградалармен марапаттады. жоғары 
мемлекеттік марапаттар мен атақтар – зор 
еңбегіңіздің лайықты бағасы.

Сізді мерейтойыңызбен ізгі ниетпен тағы бір 
мәрте құттықтаймын! Зор денсаулық, ұзақ 
өмір, қажымас қайрат және отбасыңыздың 
амандығын тілеймін!

Құрметпен
Н.Әбдібеков,

Қарағанды облысының әкімі

VI рет шақырылған Қарағанды қалалық 
мәслихатының 2016 жылғы 11 мамырдағы 
II сессиясында жергілікті өзін-өзі басқару 
кеңестерінің дербес құрамдарын құру және 
бекіту туралы №22 шешім қабылданғанын 
хабарлаймыз.

Бекітілген ережеге сәйкес, Қарағанды 
қаласы әкімінің тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылығы, аумақтың санитарлық 
жағдайын және құқықбұзушылықтың алдын 
алу мәселелері бойынша халықпен өзара 
әрекет етуі мәселелері бойынша Қарағанды 
қаласы әкімдігінің жанында құрылған 
жергілікті өзін-өзі басқару кеңестері 
консультациялық-кеңес беруші органдар 
болып табылады.

Осыған байланысты сіздерден жергілікті 
өзін-өзі басқаруды дамытуға белсенді 
қатысуды және жергілікті өзін-өзі басқару 
кеңестерінің құзыретіне кіретін сұрақтар 
бойынша Қарағанды қаласы аудан әкімдерінің 
аппараттары арқылы кеңес мүшелеріне өтініш 
білдірулеріңізді сұраймыз («Қарағанды 
қаласы Қазыбек би атындағы аудан әкімінің 
аппараты» ММ: Гоголь көшесі, 34; «Қарағанды 
қаласы Октябрь ауданы әкімінің аппараты» 
ММ: Архитектурный көшесі, 13) ■
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Қарағанды облысында жастар арасындағы діни 
экстремизмнің алдын алу жұмыстары күшейтілмек. 
Бұл туралы жастар саясаты бойынша облыстық 
басқарма басшысы Мирас Құттыбай мәлімдеді.

– Бүгін Қарағанды облысы орталық мешітінің жастар 
ісі бойынша бөлімімен өзара ынтымақтастық туралы 
меморандумға қол қоямыз. Құжат мақсаты – жастар 
арасында дәстүрлі діни сананы қалыптастыруға 
бағытталған діни экстремизмнің алдын алу бойынша 
кешенді шараларды жетілдіру, – деді М.Құттыбай 
келісім жасау шарасында.

Ол радикализм, экстремизм және терроризмге қарсы 
күрестің Елбасының «Қазақстан – 2050 стратегиясы: 
қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» 
жолдауындағы басым бағыттардың бірі екенін атап 
өтті.

Оның сөзіне қарағанда, мемлекеттік орган мен 
теологтер, дін саласындағы сарапшылар, үкіметтік 
емес ұйымдармен байланыс орнатылды.

Сонымен қатар Дін істері бойынша облыстық 
басқарма жанынан өңірлік конфессияаралық 
қатынастар мәселелерін зерттеу және сараптау 
орталығы құрылды.

Меморандумды жүзеге асыру үшін қатысушылар 
шаралардың нақты жоспарын жасайды.

Статистика органдарының ақпаратынша, 2016 
жылдың басында Қарағанды облысында 14 пен 29 
жас аралығындағы 315 мың жас тұрды. Бұл өңір 
тұрғындарының 23%-ын құрайды ■

KAZ.365INFO.KZ «Ердоған 
айтты деп, қазақ-түрік 
лицейлерін жабу қажет 
пе?» – Түркия посткеңестік 
мемлекеттерден Гүленнің 
жақтастарына қарсы шара 
қолдану туралы өтініш білдіре 
бастады. Әзірге Қазақстанға 
мұндай өтініш түсті ме, түспеді 
ме, ол жағы белгісіз. Алайда 
бауырлас елден осындай 
өтініш келіп түссе, біздегі 
қазақ-түрік лицейлерінің, 
Сүлеймен Демирел атындағы 
университеттің жабылуы 
мүмкін бе?

ZHASALASH.KZ
«Мырзахметовтiң iстегенiн 

iстеме...» – Оңтүстiк 
Қазақстан облыстық құрылыс 
басқармасын уақытында 

кiм басқармады дейсiз?! 
Оңтүстiктiң бас құрылысшысы 
болу механиктiң де, 
инженердiң де, кеденшiнiң де 
пешенесiне бұйырды. Егер 
жаңылыспасақ, құрылысшы 
мамандығы бар, осы салада 
тәжiрибесi жеткiлiктi соңғы 
басшы Алмира Орманшина 
болуы керек.

BAQ.KZ «Үш кітаптың 
жүгін көтерген «Менің екінші 
кітабым» – Аптасына демей-ақ 
қояйын, айына бір кітап оқып 
тұру – әдетім. Оқушы кезімде 
қолыма түскенді оқитын едім. 
Себебі қазақтілді көркем 
әдебиет табу біз үшін арман 
болатын. Дегенмен әпкемнің 
Қазақстанда білім алуы менің 
бұл арманымды орындады. 

93-97 жылдар –рухани да, 
қоғамдық та тоқырауға тап 
келген менің оқушылық кезім 
– уызға жарымаған төл секілді 
қазақ әдебиетінің уызына 
жарымай өсуіме тура келді. 
Сол шөлдің сарқыншағы 
санамнан әлі шыға қоймаған 
ба, жаңа шыққан кітапты 
шамам келгенше тауып оқуға 
тырысамын.

AZATTYQ.ORG «Ресейдегі 
биліктің бизнеспен 
жымдасуы» – Ресей билігі өз 
құралы санайтын бизнеспен 
біте қайнасып жатыр. 
Мұндай «гибридтік басқару» 
түрі әлдекімдерге оңтайлы 
көрінгенімен, ол Ресейдің 
болашағына үлкен қауіп 
төндіреді дейді сарапшылар ■

ТОҚТАР-70
akshamy@mail.ru2
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«АСТАНА» АРНАСЫ:
Қарағандыда балабақша 

кезегінде 7 мың бала тұр. 
Оларды толық қамту үшін 
әлі 25 бақша керек. Бүгін 
бір топ Мәжіліс депутаты 
Қарағанды өңіріне жұмыс 
сапарымен барып, «Нұрлы 
жол» бағдарламасы аясында 
салынып жатқан нысандарды 
аралады. 1200 орынға 
арналған мектеп пен 320 
орындық балабақшаға барды.

«31-АРНА»:
Әуелі он екі жылға сотталып, 

кейін жазасы сегіз жылға дейін 
қысқарған Серік Ахметовтің 
жеке мүлкі таласқа түсіп 
жатыр. Сот орындаушылары 
жарты жылдан бері темір 
торда отырған экс-премьерге 
тиесілі деген «Топар» 
жылыжайларын бөлісе алмай 

дауласып жүр.
«24 KZ» АРНАСЫ:
Алматы облысының 

тауларында 17 жасар жігіт қаза 
тапты. Бұл туралы inalmaty.kz 
сайты хабарлайды. 23 шілдеде 
сағат 21:00-де Алматы 
облысының ТЖД кезекші-
диспетчерлік қызметіне 
Алматы облысының Ескелді 
ауданында, нақтырағы, 
Жоңғар Алатауындағы Қора 
өзені аңғарында Қарағанды 
облысынан келген туристік 
клуб мүшесінің құлап кеткені 
туралы хабар келіп түскен. 
24 шілдеде сағат 09:00-де 
іздеу жұмыстарына МИ-171 
тікұшағы жіберілген. Тікұшақ 
мүшелері туристің денесін 
Талдықорғанға жеткізетін 
болды.

«ХАБАР» АРНАСЫ:

«Астана» Президент 
клубы баспасөз қызметінің 
хабарлауынша, үшінші 
кезең Уфада басталып, 
Қостанайда мәресіне жетті. 
12 шілде күні ралли-марафон 
Астанаға келді. Жарысқа 
қатысушылар 850 шақырым 
жерді жүрген. Сондай-ақ олар 
Астана көшелерін аралап, 
елордадағы мерекелік шараға 
қатысты. Ал кешкі сағат 21.00-
де «Бәйтерек» алаңында 
«Жібек жолы» ралли-
марафонына қатысушы 
«Astana Motorsports» 
командасы экипажының 
презентациясы өтті. Ресми 
презентациядан соң команда 
экипаждары, жетекшілер мен 
демеушілердің қатысуымен 
баспасөз конференциясы 
болды ■

БАСПАНАСЫЗ ЕЛ БАСПАҚШЫЛ

ЖЕМҚОРЛЫҚТЫ ЖЕҢЕР ЖОЛ ҚАЙСЫ?

-шолу

TV

Жыл басынан бері Қарағанды облысында 151 
мың шаршы метр баспана пайдалануға беріліп, 
жоспар 50% артығымен орындалды. Бұл жайында 
Облыстық құрылыс басқармасы басшысының 
міндетін атқарушы Жан Мырзағали хабарлады.

– 2016 жылдың бірінші жартыжылдығында 
Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі 
бағдарламасы аясында, Қарағанды облысы 
бойынша тұрғын үй құрылысы барысында 151 мың 
шаршы метр баспана пайдалануға берілді. Бұл 2015 
жылы құрылған жоспардың 150,5%-ын құрайды, 
– деп баяндады ж.Мырзағали облыс әкімдігінің 
аппараттық жиналысында.

Пайдалануға берілген тұрғын үйлердің 
55%-ы жеке тұрғын үй салушыларға, 19,7%-
ы коммерциялық және 25,4%-ы мемлекеттік 
секторға тиесілі екені аталып өтілді. жекелей 
алғанда, 6 айда 4 мың шаршы метр тұрғын үй 
кезекте тұрғандарға, 1,9 мың шаршы метрі жас 
отбасыларға жалға берілді.

Басқарма басшысы міндетін атқарушының 
айтуынша, Саран қаласындағы жас отбасыларға 
жалға берілетін 24 қабатты екі үйдің құрылысына 
бюджеттен 46,4 млн теңге қаражат бөлінген. 
Құрылыстың аяқталуына тағы 22,5 млн теңге 
қажет.

Сонымен қатар аймақтағы инженерлік-
коммуникациялық инфрақұрылымның 
құрылысына ҚР Ұлттық қорынан бөлінген 
қаражаттың игерілуі жайлы баяндады. Облысқа 
3,5 млрд теңге бөлінген. Бұл қаражатқа 11 жобаны 
жүзеге асыру жоспарланып отыр. Қаржының 
үлкен бөлігі, яғни 3 млрд теңге Қарағанды 
қаласындағы 6 жобаны іске асыруға берілді. 
Олардың құны 51,4 миллионнан 200 миллион теңге 
аралығында. Абайда 127,4 миллион теңгеге екі 
жоба жоспарлануда.

Ол әлеуметтік сала нысандарының «Нұрлы жол», 
«жұмыспен қамту – 2020 жол картасы» және білім 
беруді дамыту бағдарламалары аясында жүргізіліп 
жатқанын атап өтті■

Қарағанды қаласында Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі кеңестің 
өңірдегі басшыларымен партия хатшысы 
Қ.Жұмашевтың, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл жөніндегі Республикалық Қоғамдық 
Кеңес Төрағасының Бірінші орынбасары 
О.Әбдікәрімовтің, Қарағанды облыстық партия 
филиалының Төрағасы К.Оспановтың, сондай-ақ 
Бас прокуратура, Мемлекеттік қызмет жөніндегі 
министрлік, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимыл жөніндегі ұлттық бюро т.б. өкілдерінің 
қатысуымен республикалық екі күндік семинар-
кеңесі өтті.

«Кеңесті Қарағанды облысының әкімі 
Нұрмұхамбет Әбдібеков ашты», – деп хабарлайды 
nurotan.kz.

«Нұр Отан» партиясының XVI съезінде 
Мемлекет басшысы, партия Төрағасы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың елімізді одан әрі дамыту үшін 
«Бес институционалдық реформа» ұсынғаны 
мәлім. Қазақстанның әлемдегі ең дамыған 30 
елдің қатарына қосылуына мүмкіндік туғызатын 
бұл реформаны іске асыру үшін «100 нақты 
қадам – Ұлт жоспары» қабылданғаны белгілі. 
Алайда мемлекеттік аппараттағы, экономика мен 
әлеуметтік саладағы сыбайлас жемқорлықтың 
алдын алмай, аталған реформаны жүзеге асыру 
мүмкін емес.

Осыған орай жемқорлыққа қарсы мәдениет 
пен оған қоғамның мүлде төзбеушілігін 
қалыптастыруға ғана емес, сондай-ақ азаматтық 
қоғам институттарының сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимылға қатысу мүмкіндігін заңнамалық 
тұрғыдан қамтамасыз етуге бағытталған «Нұр 
Отан» партиясының 2015-2025 жылдарға 
арналған Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
бағдарламасының маңызы зор.

«Нұр Отан» партиясы филиалы жанындағы 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
жөніндегі қоғамдық кеңестер мен партиялық 
бақылау комиссиялары, сондай-ақ партиялық 
бақылау бойынша инспекторлар өңірлердегі 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі 
партияның тиімді құрылымдары болып табылады.

жиын барысында Кеңес жұмысында өңірлердегі 
жемқорлыққа қарсы іс-қимылды ұйымдастыруға 
кері ықпалын тигізетін бірқатар мәселенің бар 
екені аталып өтілді.

Атап айтсақ, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл жөніндегі Республикалық Қоғамдық 
Кеңес Төрағасының Бірінші орынбасары Оралбай 
Әбдікәрімовтің айтуынша, жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл бағдарламасының орындалуының 
нәтижесіне зерттелген өңірлердегі, сондай-ақ, 
тұтастай алғанда, елдегі болып жатқан барлық 
қоғамдық үдеріске тиесілі партиялық ықпалдың 
болмауы әсер етуде.

– Бағдарлама міндеттерінің ауқымдылығын 
түсінбеу, біздің жұмысымызға қоғамның жөнді 
тартылмауы, ең бастысы, формализмнің етек 
алып, адамдардың мәселелеріне немқұрайды 
қараудың салдарынан жөнді нәтиже болмай, 
партиялық жұмыстың тиімділігі төмендеп 
барады. Республикамыздағы партиялық 
ұйымдарға жемқорлыққа төзбеушілік ахуалды 
қалыптастыруда және оның көрінісімен емес, 
салдарымен күресуде жүйелілік, ұстанымдылық 
жетіспейді, – деп атап өтті Оралбай Әбдікәрімов.

Семинар-кеңестің қорытындысы бойынша, 
өңірлердегі жемқорлыққа қарсы қоғамдық 
кеңестердің, 2015-2025 жылдарға арналған 
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
бағдарламасы шеңберінде «жемқорлықсыз ел – 
гүлденген ел» партиялық жобаның іске асырылуы 
бойынша партиялық бақылау комиссиясы 
жұмысының тиімділігін қамтамасыз ететін 
ұсыныстар пысықталды ■
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Бетті әзірлеген: Нұрлыхан ҚАЛҚАМАНҰЛЫ 

Мәссаған! 

Сот

Қоғам

Оқиға 

WhatsApp желісі арқылы 
краннан су ішпеуге және «Нәтиже» 
сүт фабрикасының өнімдерін 
сатып алмауға шақырған адам 
анықталды. Бұл туралы аталмыш 
фабриканың директоры Дулатбек 
Ақпаров мәлімдеді.

Шет ауданында күйдіргі 
ауруының белгілері байқалған 
кезде, әлеуметтік желіде 
«Нәтиже» сүт фабрикасы 

өнімдерінің адам денсаулығына 
зиян екені туралы жалған 
ақпарат таратылған болатын. 
Өз кезегінде сүт фабрикасының 
иелері өнімдерінің толық 
ветеринарлық бақылауда 
тұрғанын мәлімдеп, полицияға 
шағым түсірді. Мұнымен де 
шектеліп қалмай, жалған ақпарат 
таратқан жанды анықтаған 
адамға бір миллион теңге 
сыйақы тағайындағандарын 
да хабарлады. жедел-іздестіру 
шаралары барысында Қарағанды 
облыстық ІІД мамандары жалған 
ақпарат таратқан келіншекті 
тапқан. Ол өз кінәсін мойындап, 
«Нәтиже» фабрикасының 
иелері мен қызметкерлерінен 
кешірім сұрап отыр. Оған 
қарсы ҚР ҚК 274-бабының 
2-тармағы бойынша қылмыстық 
іс қозғалып, соталды тергеу 
амалдары жүргізілуде ■

Қарағанды әкімшілік соты 
қатарынан үш жол апатын 
жасаған Октябрь аудандық 
прокуратурасының қызметкері 
Әсел Сәрсембаеваға қатысты істі 
қарады. Заң бұзған заң қызметкері 
өз әрекеті үшін жазаланып, 
жүргізуші куәлігінен айырылды. 
Бұл жайында Қарағанды облыстық 
сотының баспасөз қызметі 
хабарлады.

жол-көлік оқиғасы 
шілде айының бірі күні 
Қарағанды қаласындағы 
Волгодон көшесінде 
орын алған болатын. 
Алдын ала мәліметтер 
бойынша, «Hyundai» 
а в т о к ө л і г і н д е г і 
прокуратура қызметкері 
қатты жылдамдықпен 
«Mercedes» көлігімен 
соқтығысқан. Содан соң 
қарсы жолаққа шығып 
кетіп, тағы екі жеңіл 

көлікті соққан.
жол ережесін бұзғаны және 

апатты жағдайдың орын 
алуына себепкер болғаны үшін 
Ә.Сәрсембаева ҚР ӘҚ Кодексінің 
610-бабы 2-бөлімі бойынша 
әкімшілік жауапқа тартылды. 
Сот қорытындысында оның 
көлік жүргізу құқығы 9 айға 
шектелді ■

Қарағанды облысында диқандар 
егіннің жайын енді арнайы дрондар 
арқылы бақылайтын болды. 
Технологияның жетістігін қолдана 
бастаған Осакаров ауданының 
диқандары жаңбырлы жазда 
мыңдаған гектар егістікті басқаша 
аралап, бақылауда ұстаудың 
қиындығын айтып отыр.

Дрондарға ауа райын бақылауда 
ұстауға жер серіктері арқылы 
мәлімет жіберетін арнайы 
бағдарлама көмектеседі. Диқан 
Павел Лущактың айтуынша, 
дрондарды қолдану тек уақытты 
ғана емес, материалдық 
ресурстарды да айтарлықтай 
үнемдеуге мүмкіндік береді.

– Қазір бәрі жеңіл тиіп 
отыр. Дронды ұшырамыз, 
ал ол түсірген жазбаларды 
компьютерде бақылап отырамыз. 
Егер егіс даласында қандай да бір 
қиындықтар бар екені анықталса, 
ол жерге арнайы мамандарды 
жібереміз. Бұрынғысынша артық 
бензин жағып, егіс даласын 

толық шарлап шығудың қажеті 
жоқ, – дейді ол.

Шілде айының алғашқы 20 
күнінде Орталық Қазақстанда 
жауын-шашынның үш айлық 
мөлшері жауған. Мамандардың 
айтуынша, бұл әзірге дәнді 
дақылдар үшін пайдалы. Бірақ 
ылғал мөлшерінің тым көп 
болуынан егіс даласында түрлі 
ауру пайда болуы да мүмкін. 
Әйтсе де диқандар осы жылы 
анағұрлым көп өнім аламыз деп 
үміттеніп отыр ■

Қарағанды жолында 
жолаушылардың өмірін қауіпке 
тігіп, басқа автобустармен жарысқа 
түскен №29 бағыттағы микроавтобус 
жүргізушісі жұмыстан қуылды. 
Оның әрекеті арнайы комиссия 
отырысында талқыға салынып, 
өзгелерге үлгі болуы үшін ашық 
түрде жұмыстан шығару туралы 
шешім қабылданды.

– Біз оны ашық түрде жұмыстан 
қуу арқылы басқа жүргізушілерге 
сабақ болуын ойладық. Автопарк 
осындай шешім қабылдады, біз 
олармен келістік. Егер әрбір 
жүргізуші қалада ойларына 
келгенді істеп, жазадан құтылып 
кететіне сенімді болса, онда 
біздегі жКО мүлде азаймайды. 
Әрине, біз оның «жолдар нашар, 
күндік жоспарды орындау керек» 
деп ақталған уәжін түсінеміз, 
әйтсе де адамдардың қауіпсіздігі 
басты орында болуы керек, – 
дейді Ескендір Қабидулла.

Айта кету керек, қаламыздағы 
қоғамдық автобустардың өзара 

жарысқа түсуі бірінші рет орын 
алып отырған жоқ. Күн сайын 
мұндай жайттың талайына 
куә боламыз. Қарсы сөйлесең, 
кондуктор мен жүргізуші 
тарапынан дөрекі жауап естисің. 
Оларды да түсінуге болады. 
Күндік жоспар орындалмаса, 
айлықтары кесіледі. Сондықтан 
асығады. Бірақ солай екен деп 
жолаушылардың өмірін қатерге 
тігуге бола ма? Ал автопарк 
иелері автобус жүргізушілерін 
жазаламас бұрын олардың асығу 
себебіне үңіліп көрсе болмай ма? 
■

Бүгінгі таңдағы экологиялық мәселе 
барша әлемнің өзекті мәселесіне 
айналды. Әлемнің түкпіріндегі әр 
мемлекет экологиялық апаттардың 
алдын алып, табиғатты қомқорлығына 
алуда. Осы кезекте біздің еліміздегі 
экология мәселесі ерекше назарда.

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 
«Қазақстан-2050 стратегиясы: 
қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси 
бағыты» атты жолдауда «жасыл» 
экономикаға үлкен мән берді.

Өздеріңіз білетіндей «РИО+20» 
Саммитінен кейін қазақстандық 
қоғамның күші «жасыл» экономикаға 
ауысу стратегиясын іске асыруға 

бағытталды. Мемлекет басшысы 
Н.Назарбаевтың бастамасы бойынша 
«жасыл» экономикаға ауысу бойынша 
тұжырымдама әзірленген болатын. 
Аталмыш тұжырымдамада бірінші 
кезекте басты түрде экономиканың 
белгілі бір салаларын реформалауға 
бағытталған басым міндеттер тізбесі 
ұсынылды. 

Атап айтсақ, «жасыл» экономикаға 
ауысу аясында бірінші кезекте 
қорлардың тиімділігін арттырамыз, 
қазақстандық инфрақұрылымды 
жетілдіреміз, халықтың әл-ауқатын 
жақсартамыз.

жалпы жоспардың бірінші кезеңі 

қорларды пайдалануды оңтайландыру 
және табиғат пайдалану қызметінің 
тиімділігін арттыру, сондай-ақ, 
«жасыл» инфрақұрылымды құруды 
жүзеге асыру 2013-2050 жылдар 
аралығын қамтиды.

Елбасымыз атап өткендей: 
«Қазақстанда «жасыл» экономикаға 
көшу жөнінде белсенді жұмыс 
жүргізілуде. Бұл үшін ауқымды аумақ, 
тиімді геосаяси орын, қаржылық 
және табиғи ресурстарды қоса алғанда 
біздің жақсы мүмкіндіктеріміз 
бар. Біз Финляндияны «жасыл» 
бастамаларды жүзеге асырудағы 
әлемдік көшбасшы ретінде танимыз. 
Қазақстан «жасыл» экономика және 
энергияның жаңартылатын көздері 
саласында заманауи технологияларды 
енгізетін фин компанияларына қолдау 
көрсетуге әзір», – деген болатын.

Ал БҰҰ анықтамасы бойынша 
«жасыл экономика» – бұл 
экономикалық тәуекелдер мен табиғи 
ресурстар тапшылығын қысқартатын 
және халықтың тұрмыстық игілігін 
жақсартып, әлеуметтік теңдікке алып 
келетін экономика деп айтылады.

Негізінен «жасыл экономика» 
еліміздің орнықты дамуын қамтамасыз 
етудің маңызды құралдарының 
бірі болып табылады. «жасыл 
экономикаға» көшу Қазақстанның 
әлемнің неғұрлым дамыған 30 елінің 
қатарына кіру жөнінде қойылған 
мақсатқа қол жеткізуін қамтамасыз 
етеді■

Құлынтай МОНАЙ,
Қазақстан Республикасы ІІМ 

Б. Бейсенов атындағы  Қарағанды 
академиясының оқытушысы, полиция 

лейтенанты
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Дайындаған: Ерболат ҚУАТБЕК

Дүниенің ең басты жұмбағы – 
адам.

Адамдар дүниенің бәрін 
түсіндіргенмен, өздерін-өздері 
әлі де болса түсіндіре алған жоқ.

Алпыс адам бір жақ, ақын өзі 
бір жақ.

Әкеңді білмеген ештеңе емес, 
қаптаған халықтың ішінен 
ұлтыңды білмеген не деген 
сұмдық!

Адам алысқа қараймын деп 
жақындағысын көрмейді.

Әулиелік туралы айту үшін 
өзің де әулие болуың керек.

Дүниеге шын ақын, ұлы 
ақын келген күні сонымен 
қабаттасып даңқ та туады.

Азаппен келген даңқ мәңгілік.
Талант – халық қазынасы. 

Талантты қадірлемеу халықтың 
намысына тиеді.

Адамның бүкіл өмірі – өзін-
өзі жұбату, өзін-өзі алдау.

Даңқ – өте қауіпті рухани 
есірткі.

Қор қылу да, Құдай қылу да 
халықтың қолында.

Пайғамбар жасау халықтың 
қолында, бекерге мәз болып, 
өзіңді-өзің алдау, алдану өз 
қолыңда.

Ең үлкен махаббат – халық 
махаббаты.

Халықтың ықыласына ешкім 
тыйым сала алмайды.

Даңқ үстемелегенді ұнатады. 
Бір басталса, біразға дейін 
жарылқайды. Қашан өзің 
бүлдіріп алғанша махаббат 
нұрына бөленесің.

Таздың басына, пұшықтың мұрнына 
қона салатын соқыр бақыт сықылды емес, 
даңқ – ешкімнің ырқына көне салмайтын 
бірбет құбылыс.

Лайық емес адамға даңқ жоламайды.
Даңқ – онның бірін, жүздің бірін 

таңдайтын талғампаз пәле.
Даңқ ойда жоқта бір күні келе салмайды.
Даңқ – нағыз таланттың жолсерігі, 

жұбанышы, көз жасын сүртетін 
беторамалы, жан жарасын жуатын таң 
нұры.

Даңқ – ақынның бірінші бақыты емес.
Ақынның бірінші бақыты – 

шығармашылық процесс. Ал қалған тірлігі 
– қараңғы туннель.

Әр ақынның, егер ол шын ақын болса, 
тоқсан тоғыз қасіреті болады.

Ақындардың қасіреті – кедейшілік пен 
жоқтық.

Кейде, тіпті, ақын неғұрлым дарынды, 
неғұрлым арлы болған сайын, соғұрлым 
сормаңдай бола ма деп те ойлайсың.

Нағыз қайыршы ұрлық жасамайды.
жалпы, жоқтық деген пәле мықты 

ақындарды өте жақсы көретін болуы керек, 
қай заманда, қай елде болмасын, алдымен, 
соларды іздеп табады.

Абыройыңды жауып жүрудің өзі – оңай 
шаруа емес!

Саптыаяққа сыра құйып, сабынан 
қарауыл қаратып қойған зұлым заманда 
күнделік жүргізудің өзі өзіңнің үстіңнен 
өзің материал жинақтаумен бірдей. Өйткені 
күнделіктің құдіреті – шындық.

Қарыз алатындардың көбі – қарызды 
қайыра алмайтындар.

жүйке ауруы жалғызілікті емес, көп ағайынды.
Әкелетін өмір де, әкететін өлім деп ойлаймыз, 

жоқ, меніңше, өлім – өмірдің өзі.
Адамды ауыртатын да, өлтіретін де – сол өмір.
Өлімнен қорқатын ештеңе жоқ, өмірден қорық.
Ақын – өзінің ішкі дертін, жан ауруын інжуге 

айналдыратын жұмбақ жан.
Арақ адамның шыңырауындағысын шығарып, 

тереңде жатқан дүлейін оятады.
жынның момыны болмайды.
Есенин ішсе, бір нәрсе тындырып барып ішкен. 

Ал біреулер ішіп алып бірдеңе тындырмақ. Тына 
қояр ма екен?!

Бір кездері көшіп-қонудан алдымызға жан 
салмасақ, енді ішуден де озып кете жаздаған 
жағдайларымыз жоқ емес.

Соғысқа берген таланттан ішімдікке берген 
талантымыз әлдеқайда көбірек десек, қателесе 
қояр ма екенбіз?

Арақ – қазақ үшін жаңа дерт. жаңа жау. Оған 
біздің уыз организміміз қарсы тұрып үйренбеген. 
Иммунитет мүлдем жоқ. Кәрі-жасымызға 
қарамай қырып кететін түрі бар.

жібек жолын шөп басты.
Еуропа ондаған халықты отарласа, темекі мен 

есірткі Еуропаны отарлады.
Отарланған елдер Еуропа тепкісінен құтылды, 

ал темекі мен есірткі Еуропада мәңгі қалып 
қойды.

Қарақшылар апарған өрт өшті, әкеткен дерт 
қандарына сіңді.

Хайуандар ғана емес, адамдар да түлейді.
Басқаға еліктесе де, адам өлімге еліктемеуі тиіс.
Миға кірген ой шөңгеден де жаман.
Өмірге келудің бір-ақ себебі болса, өмірден 

кетудің ондаған себебі бар.
Өлімнен де ауыр ит өмір кімге керек?!
Абыройыңнан айырылып, адамдық қасиетіңді 

аяққа таптап, күн сайын мың өлгенше, дұрыстап 

бір өлген де жөн шығар.
Әңгіменің төркіні – 

әңгіме.
Тыныштық жар 

төсегінен басталады.
жазмыш логикаға 

қарамайды.
Елге, әсіресе 

басшыларға тірі ақыннан 
гөрі өлген ақын тиімдірек. 
Олар өкіметтің мазасын 
алмайды. Айтатынын 
олар баяғыда айтып, 
сынайтынын олар баяғыда 
сынап кеткен. Енді 
олар – оппозиция емес, 
бар болғаны цитатаға, 
мысалға айналған.

Қай кезде де қай-қай 
ақынға да оңай емес.

Шындық пен өтіріктің 
арасы от пен судың 
арасынан да жаман.

«Қан сасыған хан 
сарайы» дейді қазақтар. 
Осыны халық өте ерте 
түсінген.

Дұшпандары ақынға 
бәрін кешіреді, бірақ тірі 
жүргенін кешірмейді. Тірі 
ақын қашан да қауіпті.

Әйтпесе басынан 
айырылған адамға тілден 
не пайда? Ал ақындар 
үшін тілінен айырылған 
соң, басынан не пайда?

Тақта отырған 
тасбауырларға біреудің 
басы деген немене?

Адамның басы көбіне-
көп ел билеушілердің добы болып келеді.

Ақынның үнін өшірудің жылдар 
сынынан өткен ең оңай тәсілі қылғындыру, 
тұншықтыру болып келген.

Өз еркіңмен өлгенде, өлімнің түрін таңдауға 
болар мүмкін. Бірақ сені біреу өлтіргенде, не 
өкіметің өлтіргенде, қалауың бола бермейді.

Ақынды көбіне-көп заманы, қоғамы, 
ортасы өлтіреді.

Бір ғана нәрсе – көңілге медеу: көңілі сүттей 
ақ періште ақын өзін атқан ата жауларын 
көріп өлді.

Өңшең бір шерлі жыр, шерменде 
ақындардың тағдырларына үңіле отырып, 
ақын боп туу азап үшін туу ма деп қаласың.

жазмыштың жұмыр добы да қайысқан 
қалың халыққа жоламай, әлдекімдерді 
айналып өтіп, ақындарды барып ұратын 
тәрізді.

Нағыз жазушы, шындап келгенде, ешкімге 
қызмет етпейді.

Қасқыр орманға қарап ұлыса, қазақ қырға 
қарап күрсінеді.

Екі өлең жазсам, соның бірі – Дала. Өйткені 
ойлайтыным – Дала.

Көптің ішіндегі жалғыздық аралдағы 
жалғыздықтан да жаман.

Коммунистік жүйенің қайтып келгенін өз 
басым қаламаймын. Өйткені жегіміз келгенін 
жеп, ішкіміз келгенін ішкенмен, айтқымыз 
келгенді айта алмадық, жазғымыз келгенді 
жаза алмадық.

Ауыздан шықпай іште тұншыққан шындық 
шеменге айналады. Дерттің жаманы – сол. 
ОЛ адамды тірідей өлтіреді ■

ҚАДЫРДАН ҚАЛҒАН ҚАЗЫНА
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ТОҚТАР-70

Қазақстанның сыртқы қарызы 
күн сайын өсуде. 2016 жылдың 
наурыз айында Қазақстанның 
шетелдік кредиторларға берешегі 154 
миллиард долларды құраған. Алайда 
бұл соманың өсуіне фирмааралық 
қарыздар себеп болған.

Қазақстан экономикасындағы рецессия 
жағдайында сыртқы қарыздың ішкі жалпы 
өнімге (ІжӨ) қатынасы артып отырғаны 
байқалады. Биылғы наурыз айында ол 
көрсеткіш 92,3, 2015 жылдың соңында 83,2 
пайызды құраған. Ұлттық Банк резервтерінің 
есептік кезеңдегі қысқамерзімді сыртқы 
қарыздарға қатынасы 120,4 пайызға тең.

Бірақ finprom.kz талдауына сенсек, 
алаңдауға ерте: халықаралық стандарттар 
бойынша, қарыздың резервтерге қатынасы 
100 пайыздан кем болмауы тиіс. Елімізде 
сыртқы қарыздармен есептесуге қажет қорлар 
жеткілікті екен.

Қазақстан қарыз алып отырған негізгі ел – 
Нидерланды (43,7 млрд доллар). Бұл соманың 
да елеулі бөлігін фирмааралық қарыздар 
құрайтын көрінеді.

Осы тоқсандағы сыртқы қарыз 15,9 миллион 
долларға өсіп, 12,2 миллиард долларды 
құраған. Мемлекет кепілдендірмеген сыртқы 
қарыз есептік кезеңде 141,12 миллиард 
долларды немесе жалпы сыртқы қарыздың 
91,6 пайызын құрады. Үш айдағы өсім 518,1 
миллион долларға тең ■

Жастар арасында неке қиярда 
суретке түсу сәнге айналған. Әрине, 
отбасылық мұрағатта ұзақ уақыт 
сақталатын суреттің сапалы болғаны 
жақсы. Ал егер неке сарайының сыры 
кеткен болса ше?

Қарағанды қаласындағы Октябрь ауданына 
қарасты неке сарайының жайы адам көргісіз. 
Тұрғындар тарапынан осындай шағымдар 
түсуде. Тіпті, құлауға шақ қалған ғимараттың 
суреттері де жіберілуде. Отбасын құрған 
жастар той күнгі суреттерін құлағалы тұрған 
ғимарттың фонында түсіргілері келмейді екен.

Тұрғындар тарапынан жіберілген 
фотосуретте неке сарайының еденіне 
төселген линолеумнің әбден ескіріп, тозығы 
жеткені, ал орындық жапқыштарының 
жыртылып қалғаны, сондай-ақ баспалдақтағы 
керамикалық жабынның түсіп қалғаны анық 
көрінеді. Қарағандылықтар неке сарайындағы 

осы кемшілікке шенеуніктер назар аударса 
екен дейді.

Аудан әкімі аппараты жетекшісінің 
хабарлауынша, жөндеу жұмыстарына 
қажетті қаражатты анықтайтын сметалық 
құжаттамалары мен бюджеттік ұсыныс 2017 
жылы ғана дайын болады және Қарағанды 
қаласы әкімдігінің қарауына жөнелтіледі. 
Демек, жөндеу жұмыстары жүргізілгенше, 
тұрғындар некелесу рәсімдерін осы ғимаратта 
атап өтуге мәжбүр болып қала береді ■

Мен Қарқаралы ауданына қарасты, 
Қарағайлы елдімекенінің №17 орта мектебінің 
7 сынып оқушысымын. Таңертеңгілік 
мектепке баратын сөмкемді ұстап, күнделікті 
сабаққа келдім. Күздің қазан айы болғанымен 
күн ерекше жылы еді. Сыныпқа кіріп, 
сыныптастарыммен амандасып енді сабақ 
бастала бергенде, сөмкелеріңді алып далаға 
шығыңдар, мектептің линейкасы болады деген 
хабар жетті. Не болып қалды деп елеңдеп, 
улап-шулап барлық мектеп оқушылары жалпы 
мектептің жиынына сыртқа шықтық.

Бір уақытта, сол кездегі мектептің директоры 
Қайрат Рахымжанұлы Кенжеғалиев сөз алып, 
баяндама жасады. Директор мырза ерекше 
қуанышпен шабыттана сөз бастады:

– Бүгін қазақ халқы үшін тарихи күн. 
Себебі ғарышқа алғаш рет қазақ баласы 
ұшты. Ол – ғарышкер, біздің жерлесіміз 
Тоқтар Оңғарбайұлы Әубәкіров деп шаттана 
мәлімдеді.

Одан соң бізді Тоқтар ағаның өмірбаянымен 

таныстырды. Сөз соңында ғарышқа тұңғыш 
қазақ оның ішінде жерлесіміздің ұшуына 
байланысты бүгін сабақ болмайды деп 
хабарлады. Бала көңіл одан сайын қуанып, 

мәз-мейрам болдық.
Тоқтар ағаның ғарышқа ұшқанын осылай 

естіген едім.
Арада 2 ай 14 күннен кейін Қазақстан 

Республикасының Тәуелсіздігі жарияланды. 
Одан кейін араға жарты жыл сала ауылымызға 
Тоқтар аға да келіп кездесу жасады. Қазақтан 
шыққан тұңғыш ғарышкерге халықтың 
ықыласы ерекше еді.

Кейіннен Тоқтар ағамен дәмдес болып өз 
аузынан ғарышқа қалай ұшқаны туралы 
әңгімесіне қанық болдық.

Құрметті Тоқтар аға! Сізді Қарағанды 
облысы жастары атынан 70-жасқа 
толған мерейтойыңызбен шын жүректен 
құттықтаймын! Батырлық пен мәрттіктің 
үлгісі ретінде халқымыздың ортасында ұзақ та 
баянды ғұмыр кешуіңізге тілектеспіз! ■

Інілік ізгі ниетпен, Қарағанды 
облысының жастар саясаты 

мәселелері жөніндегі басқарма 
басшысы Мирас Құттыбай

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҚАРЫЗЫ ҚАНША?

НЕКЕ САРАЙЫНЫҢ СӘНІ КЕТТІ

1991 жылдың 2 қазаны

akshamy@mail.ru
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Тал түсте қала орталығында үлкен 
шұңқыр пайда болуының сыры неде? 
Мұны қалалық әкімдік нөсерлік кәріз 
жүйесінің тиімсіз жұмысымен түсіндіріп 
отыр. Олардың айтуынша, кей аулада 
нөсер суына арналған арнайы кәріздер 
мүлде жоқ екен. Сондықтан жауын-
шашын барысында жиылған судың бәрі 
қалалық кәріз жүйелеріне құйылады. 
Ал бұл кезеңде жүйеге артық күш түсіп, 
құбырлар қосылатын жердегі темірбетон 
шайылады, сөйтіп, құбырлар мен 
конструкциялардың тозуына әкеледі. 
Артынша коллектор опырылады. 
Коллекторлардың көбі тұрғын үй 
салынған аумақпен, саябақтармен, 
теміржол бойымен өтеді. Демек, бұл 
жерде апатты жайдың орын алуына 
толассыз жауған жауын кінәлі екен. 
Солай-ақ болсын.

Қазір қауіпті жер қоршауға алынған. жаяу 
жүргіншілердің қауіпсіздігі бойынша тиісті 
шаралар қабылданып, уақытша аялдама 
павильоны орнатылды.

Қала әкімдігінің баспасөз қызметі берген 
мәлімет бойынша, «Қарағанды Су» жШС 
бригадалары бас кәріздік коллектордың 
бұзылған учаскесін алмастыру жұмыстарын 
жүргізіп жатыр. жұмыстар аяқталған соң, 
жолды абаттандыру және асфальт төсеу 
шаруалары атқарылады».

Қалалық әкімдік ұсынған тағы бір ақпаратқа 
сүйенсек, диаметрі 1000 мм, ұзындығы 9,2 
км құрайын бас кәріздік коллектор 1962 
жылы пайдалануға берілген екен. Арада 
аттай 55 жылға жуық уақыт өтті. Яғни кәріз 
коллекторының пайдалану уақыты баяғыда 
өтіп кетті деген сөз. Ал оны жаңартуды ешкім 
ойламаған. Бәлкім, ойға алып, жоспар да 

жасаған болар. Бірақ жүзеге аспаған. Себебін 
сұраудың өзі – ұят. Айтар жауабы дайын. 
Қазынада ақша жоқ. жеріміздің асты тұнған 
байлық болса да, қазынамыз бір толмай 
қойғаны жасырын емес. Қыруар қаржының 
қайда кетіп жатқаны әлі күнге дейін сыры 
ашылмаған жұмбақ күйінде қалып отыр.

Айта кету керек, Қарағанды қаласында 
жердің опырылып түсуі бірінші рет орын алып 
отырған жоқ. 2014 жылы Язев көшесінің 
бойында бір автокөлік жердің жарығына 
түсіп кеткен болатын. Кейін анықталғандай, 
асфальттың астымен өтетін ыстық су желісі 
жарылып, топырақ қабатын шайып кеткен 
екен. Дәл осы көшенің бойындағы екінші 
апатты оқиға 2016 жылдың мамыр айында 
тіркелді. Бұл жолы да жеңіл автокөліктің бірі 
жер ойығына түсіп кеткен. Ендігісі – осындай 
жағдай: қаланың қақ ортасында ойылып 
отыр. Абырой болғанда, апаттан зардап 
шеккендер жоқ. Бірақ бұл тағы қайталанатын 
болса ше? Онда 56-26-28 немесе +77756441070 
нөмірлері бойынша «Қарағанды жылу» 
жШС-ның жедел байланыс операторларына 
хабарлаңыз. жауын-шашын мөлшерінің көп 
болуы және соның салдарынан жиналған 
судың ағып кетуіне арналған кәріз желісінің 
жоқ болуы мұндай апаттардың алдағы күні де 
қайталануы мүмкін екенін аңғартады ■

Газетіміздің 2015 жылғы №6 
(92) санында «Кәріздің кәріне 
ұшырамайық» деген мақала жарық 
көрген болатын. Мақалада автор 
Қарағанды қаласындағы кәріз 
құдықтарының тым ескіргенін, ал 
оны ауыстыру жұмыстарының 
баяу жүріп жатқанын тілге тиек 
етіп, жөндеу жұмыстары уақытылы 
жүрмейтін болса, соңы апатты 
жағдайға ұласуы мүмкін екенін 
айтқан еді. Солай болды да. 
Күні кеше Ермеков көшесінің 
бойындағы автобус аялдамасының 
жанында үлкен шұңқыр пайда 
болды. Мұны бірінші болып 
тұрғындар байқаған. Тіпті, асфальт 
қабатының опырылып түскен сәтін 
бейнетаспаға түсіріп алған.

Нұрлыхан ҚАЛҚАМАНҰЛЫ ■  nurlyhan93@mail.ru

Қарағанды қаласында салынып 
жатқан жаңа мектептің құрылысы 
қаражат жетіспеуінің салдарынан 
кешіктірілетін болды. Себебі бөлінген 
қаржы жетпей қалған, ал бюджетте 
ақша жоқ.

жалпы білім беретін жаңа мектеп 1200 баланы 
қамти алады деп жоспарланған болатын. Оның 
құрылысы Оңтүстік-Шығыс тұрғын аймағында 

жүргізіліп жатыр. Алты блоктан тұратын 
ғимараттың үш блогы салынып біткен. Кәріз 
жүйесі мен жарық тартылған. Ал қалған 
үшеуінде мұндай жұмыстар жүргізілмей отыр. 
Өйткені бөлінген ақша жұмсалып қойған. 
Шенеуніктердің айтуынша, құрылысты аяқтау 
үшін тағы 99 миллион теңге керек. Болжам 
бойынша, қала әкімдігі бұл қаражатты жақын 
арада тауып беруі мүмкін. Егер қаражат табыла 
қалса, жаңа мектеп қазан айында ашылады ■

Бірыңғай мектеп формасын 
енгізу керек пе? Бұл мәселенің 
көтерілгеніне де бірнеше жылдың 
жүзі болды. Әлі шешімін табар түрі 
жоқ. Тіпті, министрлік деңгейінде 
талқыға салынбаған. Яғни осы 
жылы Қазақстанда бірыңғай мектеп 
формасы енгізілмейді.

Десек те, әр мектеп өз ұстанымдарына сай 
мектеп формасын бекітуге құзыретті. Әрине, 
формалар белгілі бір талаптарға сай болуы 
керек. Яғни олардың бағасы ақылға қонымды 
және классикалық стильде болуы тиіс. Мектеп 
формасының түсі де алабажақ емес, ең көбі үш 
түстен тұруы қажет. Сондай-ақ киім маталары 
балалардың денсаулығына кері әсер етуі 
мүмкін маталардан тігілмеуі басты назарға 
алынады. Ал құны 20 мың теңгеден аспауы 
керек.

– Мектеп формасы ата-аналар жиналысында 

дауысқа салу нәтижесінде бекітіледі. Ең көп 
дауыс жинаған мектеп формасы ғана аталмыш 
мекеменің ортақ формасы болып бекітіледі. 
Қазір біз әр білім ошағының жекелеген 
таңдауларына жол беріп отырмыз. Бәлкім, 
уақыт өте келе жалпықазақстандық оқушылар 
үшін бірыңғай мектеп формасын енгізу туралы 
шешімге келерміз, – дейді ҚР БҒМ Тәрбие ісі 
және қосымша білім басқармасының басшысы 
Қалкен жахин ■

МЕКТЕП САЛУДЫҢ МЕХНАТЫ

БІРЫҢҒАЙДЫҢ БІР ЫҢҒАЙЫ БОЛМАЙ ТҰР

ҚАРАҒАНДЫНЫҢ ҮСТІ – 
САЙРАН, АСТЫ – ОЙРАН
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Әлихан Бөкейханның ұлттық 
жаңару мен жаңғыруға қуатты серпін 
беретін терең қатпарлы рухани және 
ғылыми мұрасының болат өзегін 
ұрпақ тәлім-тәрбиесі, оқу-ағарту 
саласының жай-күйі, ұлт мектебінде 
білім берудің ғылыми-әдіснамалық 
негіздерін ұштау, білікті мамандар 
дайындаудың практикалық маңызы, 
гуманитарлық және жаратылыстану 
пәндерінен қазақ тілінде жарық 
көрген оқулықтардың ғылыми 
мазмұны мен танымдық сипатынан 
жазылған ой-толғамдары құрайды.

Алаштың жаңа тұрпаттағы 
мемлекетшіл элитасын 
қалыптастырған санаткер ұрпақтар 
сабақтастығына орай аға буынның 
кейінгі толқын алдындағы өтелуі 
тиіс парызына сарабдалдықпен келді. 
«Алда әлі күнді көре білетін ұрпақ 
келеді!» – деп текті де кекті өскіннің 
түптің түбінде тәуелсіздік жолындағы 
кемел істі жалғастырарына әрі 
баянды етеріне нық сенімде болды. 
«жолдастарыма жұрт һәм Отан 
игілігіне еткен жұмыстарына өнім, 
береке берсін деп тілеймін. Қайда 
жүрсем де, бар күшімді Отанның бағы 
һәм еркі жолында сарп етпекпін» 
деген азаматтық ұстанымын өнегелі 
ісімен дәлелдеп, ұлтқа қызмет ету 
ұлағатына ақтық демі таусылғанша 
адалдық танытты.

Қайраткер ең бірінші кезекте 
«бойында ата қаны суымаған» (Қошке 
Кемеңгерұлы) ұрпақты коммунистік 
идеология аранына жұтылып 
кетпеуден сақтандырып, рух 
тазалығын қастерлеуді аманаттады. 
Дінше Әділұлына жазғанындай, «не 
балаларға сабақ беріп, не журналға, 
газетке мақала жазып Алашқа 
қызмет қылмасақ, не қазақ тілінде 
кітап жазбасақ, өзге жол бізге бөгеулі 
ғой!». Міне, «ақылға, жан жүрекке 
кісен салған» (Мағжан жұмабай) 
тоталитарлық жүйе қысымына 
алынып, кеңестік цензураның 
жіті бақылауында болған Әлихан 
Бөкейхан ғаламдық ой-сана биігіндегі 
энциклопедиялық білімін ел 
игілігіне жаратып, өмір талқысында 
жинақтаған тәжірибесімен бөлісуді 
перзенттік борышы санады. жас 
ұрпақтың санасына Алаш идеясын 
сіңіру мұратындағы табанды да 
қажырлы қадамдарынан бір табан 
шегініс жасаған жоқ.

Қазақ топырағындағы іргелі ғылым 
салаларының орнығуына еңбек 
еткен санаткердің бұл бағыттағы 
игі істері, біріншіден, «Алаш» 
партиясы бағдарламасы жобасындағы 
«Ғылым-білім үйрету» әрі жалпы 
қазақ құрылтайының (сиезінің) оқу 
мәселесіне қатысты қаулысындағы 
«1. Ұлт мектептеріне программа 
жасау; 2. Мұғалімдер қалай оқыту 
тәртіптерін үйрететін жолбасшы 
кітаптар жазу; 3. Тәрбие жайынан 
кітаптар жазу; 4. Бүкіл қазақ-
қырғызға оқу ісін қалай жүргізу 
туралы жоба шығару; 5. «Қазақ» 
емлесін тексеріп, түзету; 6. Қазақ-
қырғыз тіліне пайдалы кітаптарды 
тәржімә ету» сипатындағы күн 
тәртібіне өткір қойылған мәселелердің 
оңтайлы шешім табуына ұйытқы болу 
мұратынан туындады. Екіншіден, 
1921 жылдың бас кезінде Ташкентте 
құрылып, 1922 жылдың күзінен Халел 
Досмұхамедұлы төрағалық еткен 
Қазақ білім комиссиясы ұйымының 
ұлттық мектептерді ғылыми және 
көркем әдебиеттермен қамтамасыз ету 

жұмысын жандандыруға бағытталды. 
Х.Досмұхамедұлы атап көрсеткендей, 
«Білім алудың жолы көп. жолдың 
ішіндегі ең төтесі – жақсы мектеп, 
білімді мұғалім. Мұнан қалса, ел 
ішіне көпке түсінікті болып жазылған 
кітаптар. Мектеп жақсы болу үшін 
құралдары түгел, саймандары 
жеткілікті болу шарт. Құралды-
сайманы түгіл, құралсыз да бізде 
мектеп жоқ. Сондықтан мектеп түзеу 
– біздің бірінші жұмысымыз».

Қазақстан Халық ағарту 
комиссариатының ұйымдастыруымен 
1924 жылы 12-17 маусым 
аралығында Орынборда өткен 
Қазақ білімпаздарының тұңғыш 
сиезіне Мәскеудегі Күншығыс 
кіндік баспасынан қатысқан 
Әлихан Бөкейхан аталған басқосуда 
талқыланған «1. Қазақ емлесін 
бірөңкейлеу; 2. Қаріп жағдайын 
қарастыру; 3. Халық әдебиетінің халін 
һәм оқылатын пәндерді жоспарлау; 
4. Оқу һәм білім кітаптарын көбейту 
шарасын қарастыру; 5. Қазақ пән 
сөздері бір болу мәселесінде» өз пікірін 
білдіріп, қазақ тілінде дауысты «у» 
мен дауысты «и» жоқ деп дауыс берген 
болатын.

Әлихан Халелдің халық мұрасын 
жинауға қатысты ұсыныстарын 
қолдап, «Қозы Көрпеш-Баян 
сұлу» жырының (В.Радлов жазып 
алған нұсқасы) алғы сөзі, ғылыми 
түсініктерін жазып, өңдеп, баспаға 
ұсынды (КСРО Халықтарының 
кіндік баспасы (ЦИН СССР), Мәскеу, 
1924). Ахмет Байтұрсынұлымен бірге 
«жиырма үш жоқтауды» (КСРО 
Халықтарының кіндік баспасы 
(ЦИН СССР), Мәскеу, 1926) жарыққа 
шығарды. «Қозы Көрпеш-Баян» 
– біздің түрік баласының сүйген 
ертегісінен. Норманға «Фауст» 
қандай қымбат болса, түрік баласына 
«Қозы Көрпеш-Баян» сондай» 
деген эстетикалық таным биігінен 
бағалады. Әубәкір (Әбубәкір) Диваев 
жиған «Бекет батыр», «Мырза Едіге» 
кітаптарына жазған рецензияларында 
(сын мақалаларында) аталған 
жырларды мектепте оқытудың әдеби-
тарихи сипаттағы маңызына баса 
назар аударды.

Әлихан Бөкейхан Мәскеу, Ташкент, 
Орынбор, Қызылорда қалаларында 
жарық көрген «Темірқазық» (1923), 
«Сәуле» (1923-1924), «жас қайрат» 
(1923-1924), «жас қазақ» (1923-1924), 
«Қызыл Қазақстан» (1921-1929, 
қазіргі «Ақиқат»), «Әйел теңдігі» 
(1925-1934, қазіргі «Қазақстан 
әйелдері»), «Шолпан» (1922), 
«Сана» (1923-1924), «жаңа мектеп» 
(1925-1933, қазіргі «Қазақстан 
мектебі») журналдары, «Ақ жол», 
«Теңдік», «Кедей теңдігі», «Қосшы» 
газеттеріндегі оқу-ағарту саласы 
мен қазақ мектептерінің жай-күйі, 
мұғалім білімін жетілдіру мен оқыту 
әдіснамасы, шетелдерде білім алып 
жүрген шәкірттерге жәрдемдесу, 
жергілікті биліктің халық ағарту 
ісіндегі жауапкершілігіне қатысты 
мақалалары, көркем және ғылыми 
аудармаларымен қазақ халқын 
рухани кемелділік биігіне жетеледі.

Орта мектеп пен жоғары оқу 
орындарына арналған педагогикалық 
және ғылыми-әдіснамалық 
журналдарды жарыққа шығаруды 
қолға алған қыр перзенті зайырлы 
білім беру талаптарын өткір көтеріп, 
өркениет өріне ұмтылатын елшіл 
жастар ой-өрісінің арынды болуын 

(1920 жылдардағы мақалалары негізінде)

ӘЛИХАН БӨКЕЙХАН:
ОҚУ-АҒАРТУ МӘСЕЛЕЛЕРІ ХАҚЫНДА

СҰЛТАНМАХМҰТТЫҢ БІР ӨЛЕҢІ

СеРІк 
АҚСҰҢҚАРҰЛЫ

Таяуда Мұхтар Мағауиннің «Нала» деген 
әңгімесін оқып шығып, шерлі ойда қалдым.

« – Шоқпыттың Махмұты... Білетін 
шығарсың, әкесінің аты Шоқпыт қой...

– Әубәкір... – дедім мен.
– Ол енді, солай. Шоқпыт деп атап 

кеткен ғой, шоқпыт-шоқпыт болып жүрген 
соң. «Жаманнан жақсы туады, адам айтса 
нанғысыз» деген осы да...

– Сұлтанмахмұттың аталары ешқашан 
да жаман болған жоқ! – дедім мен 
шамданып. – Бесінші атасы – Алашқа үлгі 
айтқан Едіге би. Одан туған – Орта жүзге 
аты шыққан Шоң мен Торайғыр. Өз әкесі 
Әубәкір кісілігі мол, көкірегі ашық адам 
болған. Кім баласының атын Сұлтан-
Махмұт қойыпты ол заманда. Рас, кедей 
болған, – дедім. – Бірақ бұл – басқа әңгіме.

– Е, шырағым, өзің де біледі екенсің, – 
деді қартаң әйел көзі жарқ етіп. – Онда 
біздің аталарымызды да біліп тұрсың. Біз 
– Шорманның Мұсасы... Одан Садуақас 
мырза – менің үлкен әкем. Оның бәрі 
– бекер сөз, қазір айтып жүр дейді ғой. 
Мұса мырза Кенесары ханға қарсы болды 
деп... Қарсы болмаған, жақтаған, қасында 
жүрген... Ой, Алла-ай, осы сіздің жорналда 
біреу жазыпты дейді, «жан салып жүріп, 
патшаның тыңшысы болған» деп. Тіпті 
де олай емес. Ал әлгі өлеңдегі бар ғой, 
«Шорманның Мұстапасы атымды алып...» 
деген, содан жаяу қалдым деген, бұл 
да – бекер сөз, кейінгілер қосқан. Өзінің 
малы жетпеп пе, кедейдің жауыр торысын 
қайтеді? Әйтеуір, қаралай берген ғой... 
Мен дау қуып келгем жоқ, шырағым – 
деді, қарсы уәж айта ма дегендей, сәл-
пәл асығыс. Еңсесін тіктеп, тура қарады. 
– Мына... Шоқпыттың... Сұлтанмахмұт 
Торайғыровтың тоқсан... жүз жылдық тойы 
болады дегенге қуанып... Мен көзім ашық 
адаммын, осындай тойлардың кезінде 
талай аруақ қайта көтеріліп жатыр. Ал 
енді, шырағым, үкімет пен партия... Мына 
егемен еліміз жүктеген міндеттерің бар 
емес пе? Торайғыров Сұлтанмахмұтқа 
қамқор аға болған, оның оқуына жәрдем 
берген, ақылын айтып, оң жолға салып 
отырған менің атам қашанға дейін елеусіз 
қала береді?

– Қай атаңыз? – дедім мен. – Қайсысы 
қамқор болып, оқытып, жәрдем беріп еді?

– Ойбуу, шырағым-ай, ол кезде Шорман 
атамыз да, Мұса атамыз да өтіп кеткен. 
Садуақас қой, Мұсаның Садуақасы, 
Шорманов... Орыстың тілін, ғылымын 
әуелден жетік білген. Оның үстіне, ақын 
болған ғой. Байлық, билік өз алдына. 
Шорман әулетінің мырзалығы қазақта 
жоқ. Орыстың үлкен ұлықтары келіп 
жатады. Оқымыстылары алдымен іздеп 
табады. Қаншама сый-сияпат алып кетеді. 
Сұлтанмахмұт та өз үйіндей көрген. 
Жайраңдап келіп, күліп қайтқан...

– Иә... – дедім мен бір түрлі түксініп. – 
Барған. Бір рет. Бір-ақ рет. Сұлтанмахмұт 
барған бір рет, атаңыздың алдына. 
Тарығып келгенін біле тұра, іс жолында 
жүргенін біле тұра, тышқақ лақ атамаған. 
Тым құрыса, бір тай берсе, бір қыстың 
азығы еді. Бермеген. Аштан қатырған, 
аурудан өлтірген. Сіздің атаңыз. Алаштың 
ұлы ақынын. Биыл 100 жылдығын бүкіл 
Қазақ Республикасы тойлағалы жатқан 
Сұлтанмахмұтты!

Сірә, өзі де тұрмыстың талқысында 

жүрген, өзі де кедей, дәл осы ретте 
ешқандай жазығы жоқ бейшара әйел 
бұғып, жасып қалды. Бірақ мен тоқтай 
алмадым.

– Бермегені – сараңдық емес, – дедім. 
– Қысас. Қасақана қорлау. Сенің атаң ақ 
патшаға қарсылығы үшін айдауға кеткен, 
менің атам патша ағзамға адалдығы үшін 
марапатқа жеткен. Сен кімнің тұқымысың, 
мен кімнің тұқымымын – сен кім, мен 
кім, демек? Ұқтыңыз ба? Ал содан бері 
қанша уақыт өтті. Кім-кім болып шықты? 
Сұлтанмахмұттың артында қалған қазына, 
міне, 100 жылдығына жетті. Шорманның 
қазынасы қайда? Сұлтанмахмұтқа 
бермей қалған тайын өзі мініп кетті ме?!» 
(М.Мағауин. Шығармалар жинағы. 12-т. 
173-174 бет).

Сұлтанмахмұт «Бір адамға» деген 
өлеңін осы сапарында жазған. Бір адамға 
ғана емес, кеудесіне нан піскен, көкірегінде 
сәуле жоқ бірнеше шонжарға арналған 
айыптау актісі! Жер қайыстырып мыңды 
айдаған, орыстың тілін тауып, патшаға 
жаққан Мұстапаның Садуақасынан түк те 
қалған жоқ. Сұлтанмахмұттың өлеңі қалды. 
«Отырдым көрсем жекіп тастар ма деп, 
Шал айтты: «Көріңіздер, жасқанба!» – деп. 
Кесені қолыма алып қарай бердім, Ішінде 
нақақ көзден жас бар ма деп?!».

Осындай нақақ көз жасына толы кеселер 
қазір тіпті қаптап барады! Кейінгі кезде сол 
Сұлтанмахмұтқа қайыр жасамаған қатыгез 
типтерді Құнанбай, Шабанбай, Жаңғұтты, 
Жанкісі билермен қатар атап, қадірлеу үрдіс 
алып барады. Ақылға сыймайтын алдамшы 
қарекет. Құнанбай – тобықты, найман, 
қаракесекті уысында ұстаған аға сұлтан, 
Меккеге тәкия салған қажы ғана емес, ең 
әуелі, Алаштың ардағы ұлы Абайдың әкесі. 
Оның кіндігінен Абайдан басқа, ұлтына 
өнеге болған тағы қанша бекзат ұл тараған! 
Абайдың ақын балаларын айтпағанда, 
Шәкәріммен теңесер кім бар еді?

Құнанбай аға сұлтан болғанымен, ақ 
патшаға, орыс отаршылдарына иіліп төсек, 
жатып жастық болған жоқ. Қазағына қызмет 
етті! Әйтпесе Абай «Мұқым қазақ баласы, 
Түгел ақыл сұрапты» демейді ғой. Құнанбай 
Абылай мен Тәуке ханның заманында 
туса, «Жеті жарғыны» шығарушылардың 
бірі, Қасым ханның кезінде дүниеге келсе, 
«Қасқа жолды» ұстайтын қайраткерлердің 
бірі һәм бірегейі болар еді! Бірақ оның 
заманы басқа болды. Қазақтың орысқа 
кіріптар кезінде ғұмыр кешіп, патшаға 
жағынған жоқ. «Ұлтқа қожалық жасауға 
болмайды! Ұлтқа тек қызмет етуге ғана 
болады. Ұлтқа қызмет жасай алған жан 
ғана оның қожасына айналады» (Ата 
Түрік). Керемет сөз! Алашын сүйген қазақ 
қана Абайға айналады! Туған топырақ, 
үрім-бұтақ, ұлттық намыс үшін қара басын 
қатерге тіккен бекзат қана Кенесарысының 
даңқына жетеді. Құнанбайша қарадан 
шығып, хан болады!

Ақ патшадан шаңырағы шайқалмай, 
ұлттық қадір-қасиетінен көз жазбай, 
көңілінде кешегі сақ, ғұндардың саф 
алтындай сара болмысын сақтаған 
қазақты қазан төңкерісінен кейін қара 
басты! «Ұлтшыл» деген сөзден зәреміз 
ұшатын болды. Сол сөзден әлі үрейленіп 
келеміз. «Ұлтжанды» деген дүбәра тіркес 
тауып алдық. «Қатынжанды» дегендей...

...Бізге не көрінді?..■
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көздеді. Олардан өмір тәжірибесін 
оқыту үдерісінің практикалық 
мәселелерімен байланыста зерделеген 
ерекше бітімдегі білікті әдіскер маман 
Әлиханның жаңашыл тұрпаттағы 
ұстаздық ұлағатын танимыз.

Ұлттық педагогикалық тәлім-тәрбие 
рухында өсіп-өнген қазақ баласының 
әлемдік ақыл-ой қайнарынан нәр 
алуын нұсқаған Алаш қайраткері: 
«Біздің қазаққа қазіргі кезде баласын 
оқытатын мектеп, жерін гүлдететін 
су, елге қызмет қылатын Боргенсен 
мен Миллер сықылды жігіт, май 
алатын, жүн жуатын, тері илейтін, 
ет сататын, мал өсіретін, егін салатын 
кәператип керек», – деп (Қараңыз: 
Бөкейхан Ә.Н. Шығармаларының 
9 томдық толық жинағы. 
Құрастырушы: С.жүсіп. – Астана, 
2013. 8-т. 216-б.) ұтқыр уақыттың 
талабымен толықтай үйлесетін кәсіби 
білікті мамандар дайындауды қазақ 
қоғамының түйінді мәселесі деп 
білді. Мектеп мұғалімдерінің шәкірт 
тәрбиелеуге жауапкершілікпен қарап, 
оқушыларды кәсіби шеберлікке 
баулудың ел өркендеуіндегі маңызына 
айрықша ден қойды. «Ала арқанға 
шандыған сынық арба Қазақ елінің 
мәңгі-бақи еншісіне тиген жоқ. Қазақ 
шаруасы да өркендемек. Әйтпесе 
Қазақ еліне кеңес өкіметінің орнағаны 
өтірік» деген толғанысымен қазақ 
шаруасының шаруашылық тізгінін 
нық ұстауына, «шабандылықтан» 
(Әлиханның қалың елі қазағына 
тағатын көп кінәсінің бірі) арылып, 
заман талабына бейімделуіне ой 
салды. Қазақ қоғамындағы дәстүрлі 
мал шаруашылығын әлем елдерінің 
озық үлгісімен дамытудың маңызына 
жаңа билік назарын аудартып, сөз 
бен нақты істің үйлесімде болуын 
ескертті.

Мектеп мұғалімдері мен жоғары 
сынып оқытушыларына арналған 
«жаңа мектепті» неге шығару керек 
болды?» мақаласында «қазақша 
жаңадан жазылған кітаптар, қазақша 
оқыту, айналадағы жағдайға қол 
артып оқыту – еңбек мектебі, баулу 
мектебі. жаңа програм» екенін 
зерделеп, журнал «мақсұты қысыр 
пәлсапа сату емес, қисын жырларын 
жырлау емес, қазақ мектебіне 
араласу, қазақ оқытушысының 
мектептегі күнбе-күндік жұмысына 
жәрдемші болу. Оқытушылармен 
пікір алмастырып, жүкті «әуп-әуп» 
деп күш қосып бірге тарту» болатынын 
ұғындырды. Осынау кемел де келелі 
істерде мұғалімдерге қолдау білдіріп, 
жәрдемші болуды перзенттік парызы 
санады.

Сағымбай ЖҰМАҒҰЛ,
Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ қазақ 

әдебиеті кафедрасының профессоры,
«Алаш» мәдениет және рухани даму 
институтының ғылыми қызметкері

(Жалғасы бар)

Осыдан бір апта бұрын 
танымал блогер Аршат 
Ораз Facebook желісінде: 
«Биыл магистратураның 
ағылшынынан өтіп кету 
қаншадан деп жатыр?» – деп 
жазып, білім саласындағы 
қазіргі өзекті мәселеге 
жұртшылықтың назарын 
аудартқан болатын. Себебі 
айтпаса да түсінікті. Бұл 
салада жең ұшынан жалғасқан 
сыбайластық өршіп тұр. 
Магистратураға түсетіндердің 
көпшілігі сынақты үздік 
тапсырады, бірақ олардың 
арасында шет тілін еркін 
меңгергендері тым аз.

Аршат Ораздың 
# Қ а н ш а д а н Б о л ы п ж а т ы р 
хэштегімен жазған жазбасы 
лезде танымал болып, 
басқа блогерлер мен желі 
қолданушылары да осы хэштекті 
пайдалану арқылы түрлі жазба 
қалдырды. жазбалардың 
дені қоғамдағы коррупция 
көріністерін әжуа қыла отырып, 
осы мәселеге назар аудартуды, 
атап өтуді мақсат еткен. 
Нәтижесінде парақорлықтың 
қай салада, қандай тұрмыстық 
мәселеде қатты байқалатынын 
көруге болады. жиі аталғандар: 
жұмысқа тұру, емтихандардан 
өту, балабақшаға орналастыру, 

пәтер кезегі. Бір қызығы, 
елімізде ең аяғы күзетшілік пен 
медбикелік жұмысқа тұрудың 
өзі тамыр-таныс пен параны 
қажет етеді екен. Бұл қызметке 
тұрғызудың бағасы да әр өңірде 
әр түрлі ■

Жат ағымның жетегінде 
кеткендер абақтыда да тыныш 
жатпай, жасырын үгіт-насихат 
жүргізіп, жанындағыларын 
дінінен адастырады екен. 
Арбауға көбіне жастар мен 
психологиялық тұрғыдан 
әлсіз адамдар түсіп қалады. 
Сондайлардың бірі – Алматыда 
атыс жасаған Руслан Күлікбаев. 
Абақтыда салафиттермен 
байланысқан ол бостандыққа 
шыққан соң теракт жасаған.

Қазір еліміздегі түрмелерде 
500-ге жуық террорист жазасын 
өтеп жатыр. Олардың әр жылы 
болған терактілерге қатысы 
бар. Бас прокуратураның 
мәліметінше, тек биыл 40-
қа жуық адам терроризм 
бабы бойынша сотталыпты. 
Көбі Сирия мен Украинадағы 
соғысқа қатысқан немесе сол 
жаққа аттануға талпыныс 
жасаған. Олар түрмеде тыныш 

жатқан жоқ екен. Басқа да 
сотталушыларды азғырып, өз 
жақтарына шығаруда. Қылмыс 
жасап, абақтыға жабылғандар 
ол жақтан түзеліп шықпайды. 
Керісінше, бұрынғыдан да 
қауіпті бола түседі.

Бірақ ІІМ мұндай пікірмен 
келіспейді. Олардың айтуынша, 
түрмедегі лаңкестер қатаң 
бақылауға алынған.

– Ұлттық қауіпсіздік 
комитетімен бірлесіп кешенді 
жұмыстар жүргіземіз. 
Терроризм мен экстремизм үшін 
сотталғандармен жеке-жеке 
сөйлесеміз. Түрмеге теологтер 
де келеді. Сондықтан адам 
түрмеден сектант болып шықты 
дегенге сенбеймін, – дейді 
ҚР ІІМ Қылмыстық атқару 
жүйесі комитеті төрағасының 
орынбасары Мейрам Аюбаев.

Алайда бұдан еш нәтиже 
жоқ. Әсіредіншілдер көзге 
түспеуге тырысады, асханада, 

көршісімен жалғыз қалғанда, 
түнде насихат жүргізеді 
екен. Кейін қашып шығудың 
жоспарын құрады. Осыдан 
алты жыл бұрын Ақтаудағы 
түрмеден адам өлтіргені 
үшін сотталған 20 сотталушы 
қашып, 7-еуі сол жерде 
күзетшілердің қолынан мерт 
болған еді. Қалғаны Қызылсай 
шатқалынан табылды. Тағы бір 
тобы өз-өздерін өртеп жіберген 
болатын■

Ауыр атлетикадан әлемнің 
төрт дүркін, Олимпиада 
ойындарының екі дүркін 
чемпионы Илья Ильиннің жеке 
бапкері Тойшан Бектеміров 
спорттан кететінін мәлімдеді. 
Оның айтуынша, болып жатқан 
жағдай саясатпен байланысты 
болуы да мүмкін.

– Мұны саясатқа бұру қазір 
қолайлы болып тұр. Мен 
де солай ойлаймын. Бірақ, 
қалай болғанда да, дерек бар: 
Ильяны допинг пайдаланды 
деп айыптауда. Бұл дегеніңіз – 
жауапкершілікті тек Илья ғана 

емес, оның айналасында жүрген 
біз де өз мойнымызға алуымыз 
керек. Міне, мұндай қадамға 
баруымның тағы бір себебі – 
осы. Өзгелер мені дұрыс түсінеді 
деп ойлаймын, – дейді ол.

жаттықтырушы WADA-ның 
кей әрекетін түсінбейтінін де 
айтып отыр. Мәселен, аталған 
ұйым 2013 жылы допингті 
анықтайтын жаңа әдіс ойлап 
тапқанын хабарлаған болатын. 
Алайда сол кезде ешкімнің 
сынамасы тексерілген жоқ. Егер 
спортшыларымыздан тыйым 
салынған препараттарды дәл 
сол жылы тапса, 2 жылдық 
шеттетудің уақыты 2015 жылы 
аяқталатын еді. Яғни Ильин Рио 
Олимпиадасына биыл баратын 
еді. Алайда WADA үш жыл 
күтіп, атлеттердің соңына тек 
биыл ғана шам алып түсіп отыр.

– Ильямен бірге жұмыс 
істеп, оның жеке бапкері 
бола тұра, халықтың, 
Президенттің алдында үлкен 
жауапкершіліктің бар екенін 
сезінесің. Өйткені біз елдің 
туын көтеріп жүрміз. Осы 
жауапкершілікке байланысты 
мен үлкен спорттан біржола 
кетуді шештім. Орын алған 
жайттың құрбаны болғым 
келмейді, біз туралы жұрттың не 
жазып жатқанын онсыз да оқып 
отырмыз. «Илья Ильин сынды 
даңқты спортшы туралы әңгіме 
болғанда, неліктен спортшыны 
жазалайды да, бапкері жазасыз 
қалады?» деп сұрайтындар 
көп. Сондықтан мен ұлттық 
құрамамен келісімшартты 
үздім. Бұл – менің өз шешімім. 
Мені ешкім мәжбүрлеген жоқ... 
– дейді Тойшан Бектеміров ■

ҚАНШАДАН БОЛЫП ЖАТЫР?

АДАСҚАННЫҢ ОРДАСЫ АБАҚТЫ МА?
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akshamy@mail.ru 9
№28 (162)28 шілде 2016 жыл

Талқыдағы тақырып



Өз

сөзім

– Биыл 1916 жылғы көтеріліске 100 
жыл толып отыр. Ұлт-азаттық көтерілісті 
жаңаша көзқараста пайымдап, толық 
зерттей алдық па?

– Кеңестік билік тұсында 1916 
жылғы көтеріліс ХХ ғасырдағы жалғыз 
көтеріліс болды. Онан басқа көтеріліс 
болған жоқ. Кейінірек коллективизация 
жылдарындағы «Адай көтерілісі», 
«Созақ көтерілісі», кейіннен «желтоқсан 
оқиғасын» айта бастадық. Бірақ 
1916 жылғы көтеріліс ХХ ғасырдың 
өзінде әр түрлі бағаланды. Алашорда 
қайраткерлері әуелде бұл көтерілісті 
«бүліншілік» деп бағалады. Ал он 
жылдан кейін Әлихан Бөкейхан, Ахмет 
Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы 
бастаған арыстар оны көтеріліс ретінде 
мойындай бастады. Көтеріліске он жыл 
толғанда, 1926 жылы, «Еңбекші қазақ» 
газетіне Әлихан Бөкейхан бұның көтеріліс 
екенін айтып мақала жариялады. Яғни 
көзқарас эволюциясы өзгерді. Алғашында 
Алаш арыстары халыққа «қырылып 
қаласыңдар», «отаршылдардың 
жазалаушы, жаттықтырылған әскеріне 
қарсы тұра алмайсыңдар, қазақтың 
бытыраңқы наразылығын қырып 
тастайды» деп көтеріліске қарсы болды. 
Алайда олар көтерілісті мойындаған соң 
да, «ұлт-азаттық» деген сөзді бәрібір 
айта алмады. Санжар Асфендияров 1935 
жылы шыққан «Қазақстан тарихы» 
деген оқулығында бұл көтерілісті «ұлт-
азаттық көтеріліс» ретінде сипаттаса 
да, бұл оқиғаны таптық көзқарасқа 
бұрмалады. Темірбек жүргенев те 
ашық айта алмай, оны «ауылдың 
қалаға қарсы көтерілісі» деп бағалады. 
Өйткені ауылда қазақ, қалада орыстар 
тұрады ғой. Әрине, жалпы алғанда, 
большевиктік ұстанымдағылардың бәрі 
де бұны «ұлт-азаттық көтеріліс» деп айта 
алмай, 1917 жылғы «революциялық 
қозғалыстың құрамдас бөлімі» деп тігісін 
жатқызып, тарихта қалдырмақ болды. 
Дегенмен Мәскеуден келген тарихшылар 
1943 жылы Ермахан Бекмахановтың 
қатысуымен «Қазақстан тарихын» 
жазғанда, бұл көтеріліс «ұлт-азаттық» 
деген анық бағаға ие болды. Бірақ 
коммунистік жүйеде тарихшылар бұдан 
таптық сарын іздеді. Шындығында, бұл 
рулық, тайпалық негізде ұйымдасқан 
«ұлт-азаттық» көтеріліс еді. Мысалы, 
Амангелді мен Әбдіғаппар бастағандар 
Әбдіғаппарды хан сайлады. Торғайдың 
арғындары Омарды хан сайлады. 
Бұл көтеріліс 1929-1931 жылдарғы 
көтеріліске жалғасты. Торғайдағы 
Батпаққарада болған 1929 жылғы 
көтерілісте олар тағы да хан сайлады. 
1916 жылы көтеріліске қатысқандар он 
төрт жылдан кейін, Ырғыздағы 1930 
жылғы «Ырғыз көтерілісінде», бұрын 
1916 жылғы көтеріліске қатысқан 
Айжарқын Қанайұлын хан сайлады. 
Әліби жангелдин, Амангелді бастаған 
көтерілістерге қатысқандар қашып 
келіп, Қарақұмға тығылып, Аралдың 

бойындағы үш мың адам қатысқан 
«Қарақұм көтерілісіне» қатысты. 
Тағы да орталарынан хан сайлады. 
Сондықтан бұл көтерілістердің тарихи 
сабақтастығы бар. Бұл көтерілістерде 
рулық, тайпалық негізде халық 
көтерілген дедік. Шындығында да, 
солай. Мысалы, «Қарқара» көтерілісін 
айтайық, бұл, шынында, «Албан 
көтерілісі» еді. Үшқоңырда болған 
Бекболат Әшекеев бастаған көтеріліс – 
шын мәнінде, дулаттардың көтерілісі. 
Міне, бұл көтерілістердің осындай 
ерекшеліктері айтылмай жүрді. Қазір 
де айтылып жатқан жоқ. Сонымен 
қатар бұл көтерілістерді біздің кейбір 
оқығандарымыз ұлттық интеллигенция 
өкілдерін, Алашорданы айыптауға 
пайдаланып жүр. Олар: «Алашорданы 
дәріптейміз, көтермелейміз. Олар 1916 
жылғы көтеріліске қарсы болды», – 
дейді. Шынында да, алаштықтар «халық 
қырылып қалады», «патшаның дегеніне 
көнейік, қара жұмысқа барайық» деген 
пікірлер айтты. Бірақ «қара жұмысқа 
барайық» деген Алаш арыстары Патша 
өкіметіне хат жазып, Әлихан бастаған 
азаматтар 17 пункттен тұратын талаптар 
қойды: «Қазақтарға намаз оқуға рұқсат 
беру керек», «Қазақтарға шошқаның 
етін бермеу керек», «Қазақтарды басқа 
халықтармен араластырмай, бөлек 
ұстау керек», «Қазақтардың денсаулық 
жағдайын тексеріп тұру керек» деп. 
Өздері де қара жұмысқа алынған, окоп 
қазушы қазақтардың орталарына барып, 
жағдайларын біліп тұрды. Тіптен, 
қара жұмысқа алынғандар елдеріне 
қайтқанда, олармен бірге жолға шығып, 
жұмысшыларды елдеріне таратып, 
көп жұмыс істеді. Шындық осылай! 
Бұл маңызды мәселеде, тіптен, қазіргі 
тәуелсіз Қазақстан тарихшылары да 
бір пікірге келе алмай отыр. Кезінде 
Манаш Қозыбаев ағамыз бұл көтерілісті 
сипаттағанда «ұлт-азаттық революция» 
дегенді айтты. Бисенбаев деген тарихшы 
бұл оқиғаны «ұлт-азаттық соғыс» деп 
бағалады. Ал Мәмбет Қойгелдиев: «Бұл 
көтеріліс революция деңгейіне көтерілген 
жоқ. Оған жету үшін көтерілісшілер 
алдарына саяси мақсат қоюы керек еді 
және оны қазақтың ұлттық мемлекет 
құру идеясын ұстанған интеллигенциясы 
басқаруы керек еді», – деді. Ал оны 
соғысқа телу шынайы бағалауға 
онша келе бермейтін сияқты. Өйткені 
қазақтардың қарулары нашар болды. 
Олар әр аймақта рулық, тайпалық негізде 
бас көтерді. Ұйымдасқан, дайындықтан 
өткен әскер болған жоқ. Қазақтар шеп 

құрып соғысқан жоқ. Мұндайда оны 
«соғыс» деп қалай айтамыз? Осының бәрін 
ескерген жөн. Сондықтан, менің ойымша, 
1916 жылғы көтерілісті егжей-тегжейлі 
зерттеп, көп томдық монографиялық 
зерттеу жазатын уақыт болды.

– 1916 жылғы көтеріліс туралы 
тарихшылар тарапынан елеулі жұмыстар 
жазылған жоқ па?

– Бұл көтеріліс Кеңес өкіметінің 
кезінде жақсы зерттелді. Көптеген құжат 
жиналды. Дегенмен орысқа қарсы рулы 
ел болып көтерілгендер туралы деректер 
құпия болып қалды. Мысалы, «Қарқара 
көтерілісі» мүлде айтылмайтын. 
Тәуелсіздік кезінде де бірталай құжат 
жинақ болып басылып шықты. Бірақ бұл 
зерттеулердің барлығы – шашыраңқы, 
тиіп-қашты дүниелер. Кейінгі жылдары 
1916 жылғы көтеріліс емес, 1929-
1931 жылғы коллективизация кезінде 
болған көтерілістер бірінші орынға 
шығып кетті. Яғни «Адай көтерілісі», 
«Созақ көтерілісі» «Қарақұм көтерілісі» 
және басқалары бұған дейін мүлде 
зерттелмеген болатын. Кеңес өкіметі 
бұларды «бандиттік», «контробандалық» 
көтерілістер ретінде қаралап, ал 
мұрағаттағы құжаттар жабық болған. 
Сондықтан тарихшылар, тәуелсіздік 
алған тұста, жаппай осы тақырыптарды 
зерттеді. Мұндайда тарихи сабақтастық 
ескерілмей, 1916 жылғы көтеріліс тасада 
қала бастады. Оның үстіне, Кенесары 
хан бастаған, жанқожа батыр бастаған, 
Исатай мен Махамбет бастаған, Арынғазы, 
Қаратай сұлтан бастаған, Маңғыстау 
адайларының Иса бастаған көтерілістері 
де жаңа қырынан зерттеле бастап, оларға 
қатысты тың көзқарастағы пікірлер 
айтыла бастады. жаңа жағдайда 1916 
жылғы көтерілістің басшылары туралы 
алып-қашты пікірлер де бой көтерді. 
Амангелді Иманов туралы Мұстафа 
Шоқайдың бұрынғы жазғаны жарық 
көрді. Ол былай жазады: «1918 жылы 
уақытша өкіметтің кезінде Торғайды 
аралап жүр едім. Бір жігіттер келді. Олар: 
«Сіз қыпшақ екенсіз. Сауатты, оқыған 
адамсыз. Бізді Амангелді мен Әбдіғаппар 
жіберді. Мынау Торғайда арғындар 
көтеріліп жатыр екен. Сол арғындарға 
қарсы соғысайық. Біздің қыпшақтарды 
сіз бастаңыз», – деді». Мұнан ары 
қарай Мұстафа Шоқай тағы да: «Мынау 
Амангелді батыр «большевик» сөзін 
«қыпшақ» деп ойлайтын сияқты», – 
деп жазады. Әрине, Амангелді батыр 
– көзсіз батыр адам. Оның арғы атасы 
Иман батыр Кенесарының сенімді серігі 
ретінде соғысқан. Былайша айтқанда, 

олар – әулетінен батырлық үзілмеген 
ерлер. Десек те, Амангелдінің саяси 
білім деңгейі өте төмен еді. Оған, 
әрине, ол емес, заманы кінәлі. Кезінде 
Міржақып Дулатұлы оған сабақ берген 
екен. Кейбіреулер олардың ұстаздық, 
шәкірттік жақын қатынасын ескермейді. 
Сондықтан «Міржақып Амангелдіні 
өлтірді» дегенді ойлап шығарды. 
Шындығына келсек, Әбдіғаппарға 
байланысты да басы ашылмаған көп 
әңгіме айтылады. Ол кісі де – үлкен тұлға. 
Солай бола тұрса да, 1916 жылғы көтеріліс 
мәселелері ауызекі әңгіменің жетегінде 
кетті. Маңызды мәселені жаңаша, жүйелі 
түрде зерттеуге жастардың ықыласы 
төмендеп кетті. «Бұл – жаза-жаза жауыр 
болған тақырып» деп ойлайтындар да 
бар. Шындығында, бұл мәселе, өзін 
зертеушілерді күтіп жатыр. Кез келген 
тұлғаның ұлылығымен қатар кемшілігі 
де бар. Оны да ескерген жөн. Мұнда 
біржақтылық болмауы тиіс. Кеңес өкіметі 
кезінде мұны ешкім ескермей, Амангелді 
кемшілігі жоқ тұлға ретінде айтылды. 
Осындай қайшылықты дүниелер бүгінде 
зерттеуші жастардың 1916 жылғы 
көтеріліске қызығушылығын төмендетіп 
жіберді.

Тағы да қайталап айтамын, 1916 жылғы 
көтеріліс – өзінен бұрынғы ұлт-азаттық 
көтерілістердің заңды жалғасы. Ал 1929-
1931 жылдардағы коллективизация 
кезіндегі «Адай көтерілісі», «Созақ 
көтерілісі», «Балқаш көтерілісі», 
«Шұбартау көтерілістерін» бір-бірінен 
ажыратпай, керісінше, олармен 1916 жыл 
арасынан тарихи сабақтастық іздеуіміз 
керек. Қазақтың бұл көтерілістердегі 
жауынгерлігін, ежелден бері қарай 
келе жатқан ерлік дәстүрлері рухында 
жалғастыра қарастыру қажет.

Қазақстанның батыс өңірі – қазақ 
тарихында дәстүрлі көтерілістер 
аймағы. Қазақстанда болған ұлт-
азаттық қозғалыстардың жетпіс-сексен 
пайызы батыс өңірлерде орын алған. 
Қазақ хандығының кезінде жойқын 
соғыстардың батыстағы башқұртпен, 
қалмақпен болғанын айта бермейміз. 
Қазақ тарихында Әбілқайыр ханды 
айтқанда да осыны ауызға ала бермейміз. 
Әбілқайыр – қиын жағдайда өмір сүрген 
адам. Мына жағында Хиуамен, мына 
жағында башқұртпен, астрахандық 
қалмақпен соғысқан хан. Меніңше, 
батыста қазақы ерлік дәстүр қатты 
дамыған, жастар одан дұрыс тәлім 
алсын. Мысалы, Әбілқайырдың бүкіл 
тұлғасы сан қырлы адам екенін көрсетеді. 
Бір жағынан, керемет қолбасшы, 

Кеңестік билік тұсында 1916 
жылғы көтеріліс ХХ ғасырдағы 
жалғыз көтеріліс болды. Онан 
басқа көтеріліс болған жоқ. 
Кейінірек коллективизация 
жылдарындағы «Адай 
көтерілісі», «Созақ 
көтерілісі», кейіннен 
«желтоқсан оқиғасын» айта 

бастадық ■

Бұл көтеріліс 
Кеңес өкіметінің 
кезінде жақсы 
зерттелді. Көптеген 
құжат жиналды. 
Дегенмен орысқа 
қарсы рулы ел 
болып көтерілгендер 
туралы деректер 
құпия болып қалды 
■
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Биыл 1916 жылғы ұлт-азаттық 
көтеріліске 100 жыл. Кеңес өкіметі 
сипатын өзгерткен көтерілістің 
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Осы тақырып аясында белгілі 
тарихшы, тарих ғылымдарының 
докторы, әл-Фараби атындағы 
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Сөйле, тілім,



ұйымдастырушы, екінші жағынан, 
жоңғармен шешуші шайқаста соғысты 
аяғына дейін жалғастырмай, жалтақтық 
жасады. Себебі ханды әрқашан батыста 
башқұртпен, қалмақпен соғыс күтіп 
тұрды. Мына тұсында Хиуа хандығы 
қауіп төндіріп тұрды. Шынында да, 
Әбілқайырдың заманы, соған сәйкес 
жағдайы өте қайшылықты, қиын 
болған. жалпы, батыс өңірдің тарихы 
– өте күрделі тарих. Кезінде Кенесары 
батыр да батыстың жігіттеріне көп 
сүйенді. Кенесарының інісі Наурызбай 
батыстан әскер топтауға барған. Сол 
тұста Баймағанбет сұлтан оған көп 
кедергі жасады. Сондықтан бұл аймақ 
Кенасарыға қосылмай қалды. Бұл 
туралы жанша Досмұхамедұлы жазған. 
жәңгір мен Баймағанбеттің ордасында 
кезінде сарай ақыны ретінде Махамбет те 
болды. жалпы, тарихымызда төрелерді 
қаралардан бөліп қарастыру тарихи 
шындыққа жол ашпайды. Өйткені Исатай 
батырдың да кезінде старшын болып, 
жәңгір ханға қызмет жасағанын білеміз. 
Ол кезде Исатай орыс әкімшілігінің 
сенімді өкілі болған. Наурызбай батыр 
Кіші жүз аумағына кіргенде, Баймағанбет 
Махамбетке оны өлтіру туралы тапсырма 
береді. Махамбет құралайды көзге ататын 
мерген адам болған екен. Баймағанбет 
сұлтан Махамбетке: «Анау ақ боз атта 
қасқайып тұрған Кенесарының інісі 
Наурызбайды ат», – дейді. Махамбет 
ары көздеп, бері көздеп атпай қояды. 
Баймағанбет сұлтан: «Неге атпадың?» – 
дейді ғой. Ақын: «Өлімге көзім қимады», 
– депті. Баймағанбет сұлтан, негізінде, 
батыстағы Кенесары көтерілісін 
қолдаушыларды басуға шыққан адам 
еді. Бұны Халел Досмұхамедұлы жазған. 
Бұдан не түюге болады? Махамбет 
өмірінің соңғы жылдары Баймағанбет 
сұлтанға, жәңгір ханға қарсы шығып, 
осы рухта оларды айыптайтын жырлар 
шығарады. Әрине, ол ақын болғандықтан 
мұны эмоциямен, ақындық екпінмен 
жырлады. жәңгір де – үлкен тұлға. Мұны 
да ескеру керек. Қорытып айтсақ, батыс 
өңірде көптеген ұлт-азаттық шайқас 
болғандықтан, ондағы жастардың 
бойынан жауынгерлік, ерлік дәстүр 
өшпейді.

Тарихты қарап отырсаңыз, қазақтың 
хандары болмаса, ел бола алмайтын едік. 
Әрбір қазақ ханы жанына исламдағы 
сопылықты дәріптеген қожаларды 
кеңесшілікке алған. Қазақтың шежіресін 
жазған да – осы қожалар. Расында да, 
қожалар қазақ хандығы дәуірінде ислам 
дінін мемлекетті басқарудың идеялық 
құралына айналдырған. Хандардың бәрі 
дінді берік ұстаған. Олардың біразы, 
Алтын Орданың ханы Берке ханнан бастап 
исламды қабылдап, оның қағидаларын 
ұстанған. Біз кезінде неге «көшпелі 
өзбек» атандық? Өйткені Өзбек хан Алтын 
Орда дәуірінде ислам дінін мемлекеттік 
дін ретінде ел басқаруға кіргізді. Содан 

осындағы мұсылмандардың бәрі Өзбекке 
риза болып, өздерін «өзбектерміз» деп 
атаған. Тағы бір мысал: Тәуекел хан 
Самарқанға жорыққа бара жатқанда 
Нахшбандия сопыларының көсеміне 
жолығып қалады. Содан Тәуекелден 
бастап оның соңына ерген барлық әскери 
қосын сопыны құрметтеп, Самарқанға 
дейін аяғын жерге тигізбей, арбасымен 
тік көтеріп алып барды. Ислам діні қазақ 
халқын рухани тұрғыдан тәрбиелеуде, 
халықты мемлекетке біріктіруде 
маңызды рөл атқарды. Мұны ескерместен 
қазір біз «сәлафит», «уахабит» дегенді 
шулатып айтып, ислам дініне көлеңке 
түсіре бастадық. Біздің бабаларымыз 
ислам дінін түрлі ағымдарға бөлмеген.

– «Қазақстан тарихын тәуелсіздіктен 
бастап оқытайық» дегенді кейбіреулер 
қолдайды, кейбіреулер қолдамайды. 
Жұрт аң-таң…

– Бұл, шынын айтқанда, Елбасының 
еңбегін тереңдетіп оқытайық дегеннен 
шыққан. Оның есімін және тәуелсіздікті 
орнықтыруға қатысты елеулі еңбегін 
еңбектеген баладан, еңкейген қарияға 
дейін біледі. Ол кісі – тәуелсіз Қазақстанды 
құрған, бүгінгі мемлекетімізді негіздеуші 
тұлға. Нұрсұлтан Әбішұлының бұл 
бағыттағы еңбегі халыққа соқырға 
таяқ ұстатқандай анық көрініп тұр. 
Бүкіл қазақ ол кісінің бұл бағыттағы 
еңбегін бағалайды деп ойлаймын. 
Сондықтан қосымша насихатқа зәру 
емес. Біз осындай шындықты мойындап, 
қазақтың арғы тарихын бүгінгі тәуелсіз 
Қазақстан тарихымен сабақтастырып 
оқытсақ, дұрыс болатын еді. Алайда 
қазір «современная история» дегенді 
шығарып алдық. Енді шенеуніктердің 
осы бастамасы құпталса, басы жоқ, аяғы 
жоқ тарих оқытылатын түрі бар. жалпы, 
қазіргі заман аса күрделі. Мысалы, 
кезінде ХХ ғасырдағы тарихымыз 
түгел компартияны мақтау тұрғысынан 
жазылды. Ал ХХІ ғасырда біз ол тарихты 
сынап қайта жаздық. Расында да, Кеңес 
өкіметі кезінде халқымыз жартысынан 
айырылып, жоғалып кете жаздады. Бүкіл 
интеллигенция, Алаш арыстарынан 
бастап атылып кетті. Кеңес өкіметі кейінгі 
он жылдықта біраз реформа жасады. Бірақ 
ол да, шын мәнінде, орыстандыру саясаты 
болатын. Тілімізге, мәдениетімізге, 
әдебиетімізге қысым түсті. Қазақ тілі 
ығыстырылып шығарыла бастады. Қазақ 
мәңгүрттенді. Біз енді жастарымызға 
осы үрдістер тарихын оқытамыз ба? Ал 
енді, жарайды, оған тәуелсіздіктің 25 
жылдығын қосып қоямыз. «Современная 
история» дегеніңізден осыдан басқа 
тарихты көріп отырған жоқпын. Біз 
мұндай тарихты оқытатын болсақ, 
шын мәнінде, тарихты саясаттану 
ғылымына айналдырып жібереміз. 
Бұл замандар саясиландырылған 
замандар болғандықтан да, жаңа 
тарихтың алғашқы бөлімінде кеңестік 
кезеңді жамандап оқытамыз, кейінгі 25 

жылдықты мақтап оқытамыз. Бұның тағы 
аяғы жоқ, өйткені тәуелсіздік тарихы 
күн санап жалғаса бермек. Сонда қазақ 
жастары бүгінгі қазақ тарихының арғы 
замандарға сабақтас екенін, ХХ ғасырда 
болған көтерілістердің арғы хандық 
дәуірден бастау алатынын, тәуелсіз 
еліміздің тамыры Қазақ хандығында 
жатқанын, ал хандықтың өзі Алтын Орда 
дәуірінен, онан әрі түркі қағанаттарынан 
басталатынын білмей қалайын деп отыр. 
Міне, осылай өткенді баяндағанда, 
жартыкеш тарих, жартыкеш пайымдау, 
жартыкеш ұйғарым пайда болайын 
деп отыр. Біздің ойымызша, бұл жас 
ұрпақты төл тарихымен тәрбиелеуге 
алып келмейді. Керісінше, тарихты 
шала білуге, тарихи сананы онан әрі 
мәңгүрттендіруге алып келеді. Біз 
біртұтас тарихты үзбей, бөлмей, түгел 
оқытуымыз керек. Ал біреулер «ежелгі 
Қазақстан тарихын университетте оқыту 
– мектептегі дүниені қайталау» дейтін 
көрінеді. Ежелгі Қазақстан тарихы, 
сақтар, ғұндар тарихы – ең мықты 
байырғы тарих. Оны Елбасы да талай 
саяси мінберлерде мақтанышпен айтып 
жүр. Ал енді осы ежелгі тарих бесінші 
сыныпта оқытылады. Ол сыныптағы 
дүниетанымы қалыптаспаған балалар 
сақтың, қаңлының, ғұндардың кім екенін 
қалай ажыратады? Ондай ауқымды 
дүниені психологиялық тұрғыдан да, 
физиологиялық тұрғыдан да қорытып 
қабылдауға дайын емес қой. Ал осы ежелгі 
дәуір бұрын университеттерде бірінші 
курста оқытылып келді. Университетке 
түскен азамат – санасы қалыптасқан, 
алған білімін өміріне пайдалана 
алатын адам. Тарихты оқытуда кез 
келген азаматтың жастық ерекшелігін, 
саналық қалыптасуын, қабылдау 
деңгейін ескеруіміз керек. Қазақ сияқты 
бостандыққа жаңадан қол жеткізген 
елге және мынадай геосаяси жағынан 
алпауыт державалардың ортасында 
тұрған, халқының саны бір Стамбұлдың 
тұрғындарындай ғана мемлекетке 
әрқашан ұлттық идеологияны, тарихты 
тереңдетіп, жүйелі оқыту – міндет. 
Осындай жағдайды ескере отырып, біз 
мектептен бастап, университет бітіргенге 
дейін жастарды тарихпен суаруымыз 
керек. Біз арғы тарихтағы Сақ, Ғұн 
мемлекеттерінің жалғасы екенімізді, 
Қазақ хандығын алғашқы ұлттық 
мемлекетіміз екенін тереңнен түсіндіріп, 
қайталап айта беруіміз қажет. Қазіргі 
жастарға жоғары деңгейде білім беріп 
жатырмыз, бірақ олардың тарихи сана-
сезімі төмен болса, қандай мықты маман 
болса да, тірлігіміз бекер болып шығады. 
Білімді жастар мемлекетті құрушы ұлт 
– қазаққа берілген азамат болмаса, оның 
мықты маман болғанының пайдасы 
шамалы. Шет тілін білсе, жағдайы 
жақсы, жалақысы жоғары маман өзге 
елге қашан да кетіп қала алады. Қазақты 
Қазақстанға байлайтын дүние – оның 
қазақтығы.

– Қазіргі кезде әрбір өңірден көптеген 
батырды ұрпақтары анықтап, ұлықтап 
жүр. Алайда кейбірі – өмір сүрген 
заманына сай қайшылықты тұлғалар. 
Олар жайлы тарихшылар емес, 
ұрпақтары өз білгенінше тарихи пайым 
жасап жатқаны тарихқа қиянат болып 
қабылданар кезі де бар. Кейде қисынсыз 
дүниелер де тарихи шындық ретінде 
айтылып қалады…

– Шындығында да, кез келген аймақ 
мойындаған тұлға көбінде батырлар 
екені түсінікті. Рулық батырларды 
дәріптеуді, олардың басына күмбез 
тұрғызуды, билерді дәріптеуді көрген 
кей кісі «қазақта батыр көбейіп кетті» 
деп кейіп жатады. Мынаны ескерген 
жөн болар: қазаққа қанша батыр, 
қанша би болса да, көптік етпейді. Әрбір 
рудың, тайпаның арасынан танымал 
батырлар шыққан. жүздік батырлар 
дегеніміз – тұтас жүзге билік жасаған 
батырлар. Олардың арасынан ұлттық 
батырлар шыққан. Ұлттық деңгейге 
көтерілген батырлар көп емес. Қабанбай, 

Бөгенбай, Наурызбай, Ер жәнібек сынды 
батырлар – алғашында рулық деңгейден 
көтерілген батырлар. Олар әуелде 
рудан әскер жинап шықты. Сондықтан 
қанжығалы Бөгенбай, шапырашты 
Наурызбай атанды. Әрине, барлық 
рулық батыр ұлттық деңгейге көтеріле 
алмайды ғой. Олардың бәріне ондай 
мұндай мүмкіншілік те туа бермейді. 
Қазақ – шын мәнінде, ру-ру болып өмір 
сүрген халық. жерге меншік болмаған. 
Ол рулық қауымның меншігі болған. 
«Мына төбенің ар жағы найманның, 
бер жағы – арғынның жері» деген 
шекаралық межелер болды. Сондықтан 
бұрын «қазақта шекара болмаған» деген 
– дұрыс сөз емес. Қазақта ел тұрмақ, 
әрбір рудың, тайпаның шекарасы 
болды. Тайпалық шекаралар қазақтың 
мемлекеттік, хандық шекарасын 
құрады. Кейін қазақ хандығын құрған 
кезде, шекаралық аймақты белгілеуге 
мүмкіншілік туғызды. Бізде бүгінгі күні 
жеке тұлғаларды дәріптегенде, бір оңды 
іс байқалады. Әрбір тұлға қайшылықты 
тұлға екендігін ескере бастадық. Мысалы, 
жоғарыда айтқан Әбілқайыр хан – 
қайшылықты тұлға. Оны жамандауға да, 
мақтауға да болады. Ол – кристалл сияқты 
сан қырлы тұлға. Өйткені ол әр бағытта әр 
түрлі көріне білді. Бір руға оның бір қыры 
ұнаса, екіншісіне ұнамай қалып жатты. 
Мысалы, башқұрттар оны хан сайлады. 
Неге? Әбілқайырдың орысқа қарсы болған 
бір қыры башқұрттарға ұнады. Алайда 
қазақтың кей руы Әбілқайырдан теріс 
айналды. Өйткені ол кісі орыспен келісім 
жасады. Мынаны ескерген жөн: қазақтың 
рулық батырлары, рулық билері, жай 
ғана ру басылары, әулиелері болсын өз 
заманына қарай түрлі қайшылықты 
әрекеттерге барды. Төле би кезінде 
қалыптасқан ахуалды ескере келе, 
«орыспен келісім жасайық» деген және 
жолбарыс ханды осыған үгіттеген. Себебі 
«орысқа сүйеніп, қазақ мемлекеттігін 
сақтап қалайық» деп ойлаған. Төле 
бидей дананың бұндай ойын, әрине, ол 
тұстағы қазақ ұната қойған жоқ. Атақты 
болу – маңайындағылармен соғыса беру 
емес. Қалмаққа да салық төлеп, көніп 
отырған аймақтар болды. Қалмақпен 
құда болған адамдар, қалмақтан 
қатын алған хандар болған. Әрине, 
бүгінгі ұрпақтың бұндай ата жауымен 
құдандалы болған ата-бабасын бірден 
түсіне алмасы анық. Бірақ заман солай, 
күрделі болған. Дипломатиялық ұстаным 
осыны талап етті. Түрік қағанаты, 
түркеш қағандарының бәрі де қытайдан 
қатын алып, ақыр түбінде билігінен 
айырылып қалды. Олар қытайдың 
қызына ғашық болғандықтан емес, 
олардың қаған екенін ел мойындау үшін 
осыған барған. Алғаш сол тұстағы Қытай 
императорлары мойындауы керек болды. 
Қазіргі Қазақстанның шенеуніктерінің 
де ұстанымы осыған ұқсас: олар «бізді 
батыс мойындауы керек» дейді. Егер 
біздің бір тарихшыны батыс баспасөзі 
жазып, мақтап жатса, ол қазақша 
білмесе де, оны Қазақстанда жер-көкке 
сыйғызбай мақтап, «оны АҚШ біледі, 
Англия біледі» дегендей «қисынды» 
логикаға жүгінеміз. Көрдіңіз бе, қазіргі 
мемлекеттік шенеуніктерде байырғы 
ұстанымның қалдығы бар. Әрине, бұл 
дұрыс емес. Ел болатын елде кез келген 
тұлға әуелі шетелде емес, өз халқының 
ортасында, туған жерінде мойындалуы 
керек. Сондықтан туған жерде байырғы 
батырлары мен билеріне ас беріп, күмбез 
тұрғызып жатқан ағайынды құптауымыз 
керек. Рулық батырларын ұлттық 
деңгейге көтеріп, оларды Қабанбайға, 
Бөгенбайға теңеп жататындары да жоқ 
емес. Рулық тұлғаны Абылай ханның 
жанына отырғызып қоятындар да бар. 
Дегенмен әрбір тұлға өз деңгейінде 
дәріптелуі керек қой. Тарихи шындықтан 
аттамауымыз керек. Әдептілікті де 
сақтаған жөн.

– Әңгімеңізге рахмет ■

Жәнібек ҒАЛЫМ

Бұл, шынын айтқанда, 
Елбасының еңбегін 
тереңдетіп оқытайық 
дегеннен шыққан. Оның 
есімін және тәуелсіздікті 
орнықтыруға қатысты 
елеулі еңбегін еңбектеген 
баладан, еңкейген қарияға 
дейін біледі. Ол кісі – тәуелсіз 
Қазақстанды құрған, бүгінгі 
мемлекетімізді негіздеуші 
тұлға ■

Қазіргі Қазақстанның 
шенеуніктерінің де ұстанымы 
осыған ұқсас: олар «бізді батыс 
мойындауы керек» дейді. Егер 
біздің бір тарихшыны батыс 
баспасөзі жазып, мақтап 
жатса, ол қазақша білмесе де, 
оны Қазақстанда жер-көкке 
сыйғызбай мақтап, «оны 
АҚШ біледі, Англия біледі» 
дегендей «қисынды» логикаға 
жүгінеміз ■

Шындығында да, кез 
келген аймақ мойындаған 
тұлға көбінде батырлар 
екені түсінікті. Рулық 
батырларды дәріптеуді, 
олардың басына күмбез 
тұрғызуды, билерді 
дәріптеуді көрген кей кісі 
«қазақта батыр көбейіп 
кетті» деп кейіп жатады ■

Рулық батырларын ұлттық 
деңгейге көтеріп, оларды 
Қабанбайға, Бөгенбайға 
теңеп жататындары да жоқ 
емес. Рулық тұлғаны Абылай 
ханның жанына отырғызып 
қоятындар да бар. Дегенмен 
әрбір тұлға өз деңгейінде 
дәріптелуі керек қой. Тарихи 
шындықтан аттамауымыз 
керек ■
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Жансарай

«Әр елдің салты басқа, иттері қара қасқа» 
дегендей, әлем елдерінде сәлемдесу рәсімдері 
әр түрлі. Кей елдер әдеттегі қол алысумен 
қатар үлкен сәлемдесу салтанатын өткізеді. 
Назарларыңызға әлемдегі ең қызықты 
сәлемдесу рәсімдерін ұсынамыз.

Тибет. Көптеген елде тіл 
шығару әдепсіздік болып 
танылса, кей жерде тілін 
шығарған жан жазаға 
тартылады. Тіл шығару 

тибеттіктерге жат емес, себебі 
олар бір-бірін көргенде, тілдерін 

шығарады. Бұл рәсім ІХ ғасырда 
бастау алған. Сол замандағы Тибет елінің көсемі 
Ландарманың тілі қара болған деседі. Тибет халқы 
өзгелерге өздерінің жауыз емес екенін көрсету 
мақсатында бір-бірін көрген кезде тілдерін шығара 
бастаған. Бұл дәстүр әлі де сақталған.

Тувалу. Тувалу еліндегі 
сәлемдесу дәстүрі өте қызық. 
Полинезияда орналасқан арал 
мемлекетіне саяхат жасаған 
жандар жергілікті халықпен 
жақындасу әрекетіне дайын 
болуы керек. Бір-бірін көрген 
бойда екі жан бір-бірінің беттеріне 
жақындап, терең тыныстайды.

Моңғолия. Бейтаныс жанды 
үйіне қонаққа шақырған 

моңғолдар оған «хада» деп 
аталатын жібек не мақта-
маталы жолақ береді. Әдетте 
оның түсі ақ. Кейде көк я 
жасыл түсті болады. Хада 

ұсынылған кезде, келген қонақ 
оны екі қолмен алып, басын изеуі 

тиіс. Хада ұсыну мен алу рәсімі – үлкен 
құрметтің белгісі.

Жапония. жапон халқы 
сәлемдесу рәсіміне аса мән 
береді. Олар бір-бірін көрген 
кезде иіледі. жастар өзара 
бастарын изеп амандасады. 
Ал татамиде (төсеніш) тізерлеп 

отырып, жерге қарай 
иілуі керек.

Кения. Кенияға сапар 
шеккен жандар масаи 
тайпасын кездестіреді. Масаи 
тайпасының халқы бір-бірін 
көргенде билей бастайды. 

Би арқылы олар бір-бірімен 
амандасады. Сәлемдесу биі 

«адаму» деп аталады, яғни «секіру 
биі». Билеген кезде шеңбер жасап, ырғалып, секіре 
бастайды ■

Әлемнің жаңа жеті кереметінің 
қатарындағы Колизей күллі Италия елінің 
мақтанышына айналған. Жаһандағы ең 
үлкен амфитеатр саналатын Колизей жайлы 
тарихи деректердің негізінде мынадай 
ақпараттар бар.

Ежелгі Рим кезеңіндегі атақты орынның 
құрылыс кезінде аркалар мен бағаналар 
коринфтік, ионикалық және дорилік 
бағытта салынған. Сәулет өнерінің бірегей 
үлгісі бірден «Колизей» деп аталмаған. Оны 
алғашқыда «Флавилер Амфитеатры» деп 
атаған. Амфитеатр маңында Колосс алып 
мүсіні орналасқандықтан, кейін театр атауы 
«Колизей» деп өзгертілген.

Колизей театрының құрылысы Флавилер 
әулетінің көсемі, император Веспасиан 
бұйрығымен басталған болатын. Өкінішке 
орай, императордың өзі театр құрылысының 

аяқталуы мен ашылу салтанатын көре алмаған. 
Тарихи деректерге сүйенер болсақ, театр ашылу 
салтанатын атап өту 100 күнге созылған.

4 қабатты ғимаратқа бір сәтте 50 мыңға 
жуық адам сыйған екен. Алдыңғы үш қабаты 
кең аркалы, ал төртінші қабаты тік бұрышты. 
Әр қабатының биіктігі 10-13 метрге жететін 
болған, ал ғимараттың жалпы биіктігі 44 
метрді құраған. Амфитеатр аренасының көлемі 
45х79 метр, іші құмға толтырылған. Арена 
жан-жағы тұрғындардың қауіпсіздігі үшін 
тормен қапталған.

Ғимарат іргетасы мәрмәр кесектерден 
қаланған. Ішкі қабырғалардың құрылысына 
травертин тастары пайдаланылған. Ал 
өрнектер кірпіш пен тау жыныстарынан 
қашалған. Құрылысқа 100 мың куб метр 
мәрмәр пайдаланылған. Оны құрылыс алаңына 
екі жүзден астам өгіз арбамен жеткізіп тұрған.

Қазіргі таңда Колизей – Рим қаласының 
көне көрікті мекендерінің бірі. жыл сайын 
көне амфитеатрды өз көзімен көру мақсатында 
әлемнің түкпір-түкпірінен туристер 
ағылады. Италия басшылығы Колизейге 
тарихи ескерткіш деп қарайды. Онда 
қоғамдық шаралар мен мерекелік дәстүрлі 
қойылымдарды ұйымдастыруға рұқсат 
берілмейді ■

Бұл сурет маусым айының ортасында 
Балқаш көлінің солтүстігінде орналасқан 
Ақжайдақ ауылының маңында түсірілді. 
Осы өңірге жасалған арнайы экспедиция 
кезінде «National Gographic Қазақстан» 
журналының қызметкерлері табиғаттың 
сирек кездесетін таңғажайып құбылысына 
тап болды.

Күн бата басталған жауын тура шелекпен 
құйғандай тоқтаусыз жауып тұрды. Төрт 
сағаттан астам уақыт бойы үздіксіз күн 
күркіреп, түнгі аспанда тынымсыз найзағай 
ойнады. Көк күмбезінің әр жерінен 4-5 секунд 
салып жасын оты жарқылдап жатты. Бұл, шын 
мәнінде, аса бір үрейлі көрініс еді. «National 
Gographic Қазақстан» журналының үсті-басы 
малмандай су болған шеф-фотографы Ерболат 
Шадрахов қауіп-қатерге қарамастан бір сағатта 
жүздеген кадр жасап үлгерді. Ал мынау 
солардың ішіндегі ең үздігі деп танылып отыр. 
Көзге түртсе көргісіз қараңғылықты қақырата 
соғып, айналаны жап-жарық еткен жай оты, 
бір қарағанда, Қазақстанның картасына да 

ұқсап кететін секілді.
жергілікті балықшылар мұндай құбылысты 

жетпісінші жылдары ғана көргенін айтады. 
жаңбырдың өзі жылына анда-санда ғана 
таматын өңір үшін бұл, шынымен де, 
таңғаларлық жағдай болатын.

Балқаш көліне жауын-шашынмен 
қосылатын ылғал нормасы, өткен ғасырдың 
соңғы ширегіндегі мәлімет бойынша (1970-
1983), 3,5 куб шақырымға тең болған.

P.S. Бір ғана найзағай разрядының ток күші 
500 мың амперге, кернеуі он миллионнан 
миллиардтаған вольтқа дейін жетеді. Ғалымдар 
оны пайдалануға болатынын көптен айтып 
жүр. Талай энергетиктің қиялын арбаған 
«аспан энергиясы» игерілсе, жер ғаламшары 
электр тапшылығынан құтылар еді… ■

АМАНДАСУ – 
СӨЗ АТАСЫ

НЕЛІКТЕН КОЛИЗЕЙ ДЕП АТАЛДЫ?

АСПАНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАН


