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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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САЯБАҚ ҚОҚЫС 
ЖӘШІГІ...

зейнеткерГе 
зейІн САл

АйнА ҚАлАй ПАйДА 
БОлҒАн?

«ШЫҒЫСтАҒЫ» 
ШЫрҒАлАҢ

ОлИМП ШЫҢЫнЫҢ 
ҚҰнЫ
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тӘҢІрДІҢ тАҢДАУЫ
тҮСкен тОҚтАр

жалғасы 7-бетте

Тоқтар Әубәкіровтің 
Ақордалы Астанадан 
басталған 70 жылдық 
мерейтойы Қарағандыда 
жалғасын тауып, туған 
жері Қарқаралыда 
түйінделді. Қазылықтың 
хан жайлауында қаз-
қатар ақ үй тігіліп, ат 
шаптырған, балуан 
белдестірген дүбірлі 
той өтті. Тоқаң бұрнағы 
сұхбаттарында «мені 
жетпіске толғанда 
халық болып қаржы 
жинап, ғарышқа 
ұшырыңдаршы» дегенді 
жиі айтатын. Айтқаны 
болды. Қарқаралы 
халқы батырын екінші 
рет ғарышқа ұшырды. 
Атағын аспандатты, 
абыройын асқақтатты. 
Қазақ мұндайда «төбем 
көкке жетті» дейді. 
Ғарышқа ұшу деген – 
осы, демек.



«24 KZ» АРНАСЫ:
Қарағандылық оқушы өзі суда жүзе 

білмесе де, батпаққа батқан бүлдіршінді 
құтқарып қалды. Өжет қызды өңір 
құтқарушылары арнайы марапаттады. 
9 жастағы Настя Пхенда осымен екінші 
рет қайсарлық танытып отыр. Ол 
осыдан бір жыл бұрын көліктің астына 
түсе жаздаған сәбиді аман алып қалған 
болатын. Облыстың бас құтқарушысы 
кішкентай Настяға құрмет грамотасын 
тапсырып, құтқарушы қыздың мектебіне 
алғысхат жолдайтынына уәде берді. 
Айта кеткен жөн, шомылу маусымы 
басталғалы, Қарағанды облысында 19 

адам суға кетті, оның 9-ы – жасөспірім. 
Сондай-ақ 24 адам құтқарылды.

Настя Пхенда, Қарағанды қаласы 
№51 орта мектебінің оқушысы:

– Батпақ терең екен, кішкентай 
баланың батып бара жатқанын көріп, 
құтқаруға асықтым. Болашақта 
құтқарушы немесе аудармашы болғым 
келеді. Түрлі тілдерді үйренгім келеді.

«КТК» АРНАСЫ:
«Қарағандыда сүт өнімдерінен 

күйдіргі дерті тарап жатыр» деп жалған 
ақпарат таратқан адам ұсталған еді. 
Ватсап желісі арқылы елді дүрліктірген 
келіншек енді «жаздым, жаңылдым» деп 

кешірім сұрап отыр.
Жалған ақпаратты майын тамыза 

таратқан – Анастасия Шелупанова 
деген азаматша. Ол: «Жергілікті сүт 
фермасының өнімдерінен күйдіргі 
тарап жатыр, осы кеселмен ауруханаға 
түскендер де көп», – деп соққан. «Мұны 
таныс дәрігерден естідім», – деп те 
нақтылапты. Қара аспанды төндірген 
аудиофайл Қазақстан былай тұрсын, 
шетелдерге дейін лезде тарады. Сүт 
фабрикасы полицияға арыз түсіріп, 
қауесет таратушының кім екенін 
айтқанға 1 миллион теңге сыйақы 
тағайындаған. Нәтижесі көп күттірмей, 

Қарағанды тұрғыны Анастасия 
Шелупанованың қолына кісен салынды. 
Дегенмен өсекті ойдан шығарғанын 
айтып еңірегесін, фабрика қожайыны 
оны кешіріпті. Осының арқасында ғана 
аңдамай сөйлеген келіншек қылмыстық 
жазадан құтылып отыр.

Ерлан Әшімов, сүт зауытының 
бас директоры:

– Әйел адам екен, жолдасы бар, 
қасында адвокаты бар, бірге келді. 
Сосын енді... жай қарапайым адам... Сол 
кішкене ақымақтықпен бе, ойланбастан 
ба, жасаған бір шаруа бопты. Сосын біз 
кешірейік деп шешім қабылдадық ■

Ағымдағы жылдың 22 шілдесінде «Даму» 
қорының облысымыздағы аймақтық филиалы 
«Бизнестің жол картасы – 2020» бизнесті қолдау 
және дамытудың бірыңғай бағдарламасы аясында 
қолдауға ие болған кәсіпорындар бойынша пресс-
тур ұйымдастырды.

Пресс-турға ҚР Парламенті Мәжілісінің 
депутаты Г.К.Бижанова, «Нұр Отан» 
партиясының Қарағанды облыстық филиалы 
төрағасының бірінші орынбасары Қ.Б.Оспанова 
қатысты.

Пресс-тур барысында ең әуелі «Қарағанды 
Нан корпорациясы» жШС-н аралап шықты. 

Ірі кәсіпорын комбинаты нан, кондитерлік, 
сауда және сусындар мен жартылай фабрикат 
цехтарынан тұрады. Кәсіпорын сауда желілері 
үшін 400-ден астам өнім дайындайды. 
Кәсіпорында бірнеше жүздеген жоғары білікті 
маман, атап айтқанда, наубай, кондитер, 
аспаз, технолог, инженер, ораушы және т.б. 
еңбек етеді. «Қарағанды Нан корпорациясы» 
жШС-нда шығарылатын өнім атаулының 
сапасын ең жоғарғы стандарттарға сәйкес 
болуын қадағалайтын бақылау қызметі бар. 
Сонымен қатар кәсіпорында халықаралық 
стандарттарға сәйкес келетін ИСО 9001:2009 
Сапа бақылау жүйесі енгізілген.

Нан-тоқаш өнімдерін және білезік 
нан өндіретін өндірістік желіні қайта 
жаңғырту жобасын жүзеге асыру үшін 
кәсіпорын «Бизнестің жол картасы – 2020» 
мемлекеттік бағдарламасына қатысу арқылы 
«БанкЦентрКредит» АҚ-нан 14%-бен 
несие алып, жылдық мөлшері 7%-ға дейін 
төмендетілген субсидияны пайдаланған. Осы 
несие бойынша «Даму» қоры 7,6 млн тг-ден 
астам сомада субсидия төлеген.

Кейіннен кәсіпорын қысқа кесілген макарон 
өндіретін кешенді желі сатып алу үшін ірі 
көлемде несие алған. Несие өңдеу өнеркәсібі 
кәсіпорындары ШОК-ын қаржыландыру 
бағдарламасы (Ұлттық қордың II траншы) 
аясында жылдық мөлшері 6%-бен берілген.

Кәсіпорын бюджетке 2015 жылы 18 млн 
тг-ден артық салық төлесе, 2016 жылдың 
І жартыжылдығында 13 млн тг сомасында 
салық төлеген.

«Бизнестің жол картасы – 2020» бірыңғай 
бағдарламасы жүзеге асырылғалы, субсидия 
құралы бойынша Қарағанды облысының 
аймақтық үйлестіру кеңесі облыстың жалпы 
несие сомасы 92,77 млрд тг болатын 657 
жобасын мақұлдаған, оның ішінде 2016 
жылдың І жартыжылдығында несие сомасы 
12,4 млрд тг болатын 61 жоба мақұлданған. 
Ағымдағы жылғы жобалар арасында жалпы 
несие сомасы 6,73 млрд тг болатын жаңа 31 
жоба бар.

Ұлттық қор қаражатынан бөлінген 
өңдеу өнеркәсібі кәсіпорындары ШОК-
ын қаржыландыру бағдарламасы жүзеге 
асырылғалы, облыстың жалпы несие 
сомасы 18,68 млрд тг болатын 120 жобасы 
қолдау тапқан, оның ішінде 2016 жылдың І 
жартыжылдығында несие сомасы 7,99 млрд тг 
болатын 25 жоба бар ■

2016 жылдың 28 
шілдесінде қала 
ардагерлері ұйымдары, 
депутаттық корпус, 
әлеуметтік қорғау 
мекемелері және 
қаланың коммуналдық 
қызметтерінің қатысуымен 
Қарағанды қаласы 
зейнеткерлерінің өзекті 
мәселелері жөнінде кезекті 
отырыс өткізілді.

Отырыс барысында коммуналдық төлемдерге 
жеңілдіктер және қоғамдық көліктердегі жолақы 
мәселесі талқыланды.

Зейнеткерлерге қолданыстағы заңдылықтарды 
«Карағанды жылуСбыт» жШС, «Қарағанды жарық» 
жШС, «Теплотранзит Караганда» жШС, «Қарағанды 
Су» жШС өкілдері толық түсіндіріп берді. Олар 10-
15%-ға өскен коммуналдық қызмет тарифінің аса үлкен 
динамика емесін атап өтті.

Өз кезегінде зейнеткерлер тарапынан жылу және 
электр энергиясы төлемдеріне жеңілдік беру, сондай-
ақ 75 жастан асқан тұлғалар үшін жолақыға қатысты 
жеңілдік енгізу туралы бірқатар ұсыныс түсті.

Сонымен қатар түрлі сұрақтың шешілуін қиындататын 
еңбек ардагерлері заңының әлі де қабылданбағаны 
туралы мәселе көтерілді және зейнетақы индекстеудің 
жетіспеушілігі жөніндегі мәселелер талқыланды.

Отырыс барысында тиімді шешімдерді өндіру үшін 
өзара серіктестіктің жалғасуы туралы келісім басым 
болды.

Кезекті отырысты медициналық қызмет және 
зейнеткерлерді әлеуметтік қорғау жөнінде өткізу 
жоспарлануда ■

2016 жылғы 20 шілде күні қаламыздың Өрт 
сөндіру-құтқару бойынша ерлер арасында 
Қазақстан Республикасының XXIII Жазғы 
чемпионаты және әйелдер арасында ҚР III 
Жазғы чемпионатының ашылу салтанаты 
өтті.

Ашылу салтанатына Қазақстан 
Республикасы Ішкі істер министрінің 
орынбасары Ю.Ильин және облыс әкімі 
Н.Әбдібеков қатысты. Сонымен қатар 
құрметті қонақтар арасында Қарағанды 
облысының мәслихат хатшысы 
Қ.Рысқали және Ардагерлер кеңесінің 
мүшесі, генерал-майор М.Ысқақов 
болды.

жарысқа барлығы 14 облыстың және 
Астана мен Алматы қалаларының 
төтенше жағдай департаменттері, сондай-
ақ ТжК ІІМ ҚР Көкшетау техникалық 
институтының, «Өрт сөндіруші» АО және 
Тараз мамандандырылған колледжінің 
құрамалары қатысты.

Осы сайыстарға әлемдік санаттағы 4 
төреші, ұлттық санаттағы 2 төреші, өрт 
сөндіру спорт шеберлігінен 28 төреші 
төрелік етеді.

Сайысқа қатысушы барлық команда 
таныстырылған соң, Қарағанды облысы 
ТжД бастығы, азаматтық қорғау 
полковнигі И.Күлшімбаев облыс әкіміне 
Чемпионатқа дайын екендігін мәлімдеді.

Облыс әкімі Чемпионатқа 
қатысушыларды қарсы алып, алдағы 
сайыста қызықты да адал жеңіс тілеп, 
барлығына сәттілік жолдады. Құттықтау 
сөзінен кейін өңір басшысы салтанатты 

түрде «ТРЭКОЛ» жаңа құтқару 
техникасының кілтін Өрт сөндіру 
және авариялық құтқару жұмыстары 
қызметінің Теміртау қаласындағы №4 
жасағының және жезқазған қаласының 
№2 жасағының басшыларына табыс етті. 
Сонымен бірге облыс әкімі техникаға 
қызығушылық танытып, автокөлікке 
отырып ішкі жағдайымен танысып 
көрді.

ҚР Ішкі істер министрінің орынбасары 
Ю.Ильин спортшыларды Чемпионаттың 
ашылуымен құттықтап:

– жарысқа қатысушыларды 
ашылуымен құттықтаймын, жаңа 
жетістіктердің жоғары деңгейін 
көрсетіп, көрермендерге керемет көңіл-
күй сыйлаңыздар! – деді.

Ашылу салтанатының соңына таман 
Чемпионаттың бас төрешісі, ҚР «Өрт 
сөндірушілер мен құтқарушылар 
спорттық федерациясы» қоғамдық 
бірлестігінің атқару комитеті директоры 
Д.Данаев:

– Өрт сөндіруші-құтқарушы 
спорты – үлкен деңгейдегі ашық 
бірлестік, қатысушылардың 
ұйымдастырушылығын тәрбиелейтін 
тұтастық, үлкен жауапкершілік, 
сіздердің жұмыстарыңыздың түпкілікті 
нәтижесі, – деді ■

«ДАМУ» ҚОрЫ – кӘСІПтІҢ ЖОлЫ

зейнеткерГе зейІн САлӨрт СӨнДІрУ Де – Өнер

-шолу
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ПерзентХАнАДАҒЫ САлҒЫрттЫҚ АДАМ САУДАСЫнА 
ЖОл ЖОҚ!

 -ДҮРБІ

QAMSHY.KZ «Ердоған 
мұсылманшылықтан алыстау жан 
екенін аңғартты» – Осыдан екі апта 
бұрын, шілденің 15-інен 16-сына 
қараған түні, Түркияда жүзеге аспай 
қалған әскери төңкеріс Реджеп 
Тайып Ердоған режимінің шынайы 
бет бейнесін ашып тастады. Егер 
ол, шынымен, Құдай деген адам 
болса, қателескендерге кешіріммен 
қарар еді. «Таспен атқанды аспен 
ат» дегендей, өзінің имани биіктігін 
көрсетер еді. Іс жүзінде ол өте 
кекшіл, мақсатына жету жолында 

еш нәрседен тайынбайтын, 
мұсылманшылықтан алыстау жан 
екенін байқатты. Тіпті, оның кейінгі 
әрекеттері тап осы бүлікті асыға күтіп 
жүргендей әсер қалдырады.

AZATTYQ.ORG «Қазақстандықтар 
салғызатын үйлер бұзылмақ» – 
Моңғолиядағы тасқыннан зардап 
шеккендерге арнап қазақстандық 
белсенділер салғызып жатқан кейбір 
үйлер «қауіпті зонада тұрғандықтан» 
бұзылатын болды.

BAQ.KZ «Алты айдың ішінде 
38,8 млн тонна мұнай өндірілді – 

Қ.Бозымбаев» – Бүгін Ақордада 
Мемлекет басшысы Нұрсұлтан 
Назарбаев Энергетика министрі 
Қанат Бозымбаевты қабылдады. Бұл 
туралы Ақорданың баспасөз қызметі 
хабарлады.

KAZ.365INFO.KZ «Ресейдің 
Қазақстанға баса-көктеп кіруі мүмкін 
емес – Иманғали Тасмағамбетов» 
– 2016 шілдеде Ақтөбедегі және 
Алматыдағы террористік актілерден 
кейін бірқатар шетелдік БАҚ-та 
мақалалар жарияланып, түрлі 
деңгейдегі сарапшылар «ресейлік 

әскердің Қазақстанға кіргізілуі мүмкін» 
деген болжам жасаған еді («Ресейлік 
сарапшы: «Қазақстанға орыс әскері 
енгізіледі», «Российский спецназ мог 
бы прийти в Казахстан – предложение 
эксперта», «11 сюрпризов, которые 
может преподнести миру Кремль»).

Осындай сарындағы күмәнді 
тұжырымдамаларға алғашқы жауап 
берген ресми тұлға ҚР Қорғаныс 
министрі Иманғали Тасмағамбетов 
болды ■

Қаламыздағы перзентханада 33 жастағы 
келіншек көз жұмды. Ұлын уақытында дүниеге 
әкелгенімен, өзі жарты тәулікке жетпей жан 
тапсырған. Дәрігерлер іштен кеткен қанды 
тоқтату үшін қолдан келгеннің бәрін жасағанын 
айтуда. Алайда іле-шала жүргізілген тексеріс 
олардың былығын әшкерелеген. Медицина 
сапасын бақылау комитеті марқұм Гүлзат 
Нәдірбекованың жүктілік кезінде қаралған 
емханасынан бастап, перзентхана дәрігерлеріне 
дейін жіберген қателіктерді жіпке тізіп берді.

Бекарыс пен жанасыл анасының суретіне 
көздері түссе, жастарына тұншығады. Ал 
уыз дәмін татпаған 2 айлық жанқожаны 
апасы Манар мәпелеп отыр. Есі кірген екеуі, 
есік ашылса, әлі күнге анасы кіріп келердей 
елеңдейді.

Дәрігерлер де қандай да бір қатердің барын 
айтпаған. жүргізілген тексеріс нәтижесінде 
белгілі болғандай, емханада босанарға дейінгі 

ем-дом дұрыс жасалмапты. Ағзадағы қанның 
ұюы нашар екені алдын ала анықталмаған, 
перзентхана дәрігерлері де қосымша тексеріс 
жүргізуді қажет санамапты. Тіпті, кешкілік 
уақытта кесер тілігі жасалған соң, таң атқанша 
оның халін білген жан болмаған. Салдарынан 
іш құрылысынан 5 жарым литрге жуық қан 
кетіп, шұғыл ота жасалғанмен, бәрі кеш 
болды. Шығарылған қорытынды бойынша, 
бақылау мен көмек дер кезінде жасалғанда, 3 
баланың анасын аман алып қалу мүмкін екен.

Қорытынды Денсаулық сақтау 
басқармасына жолданып, шара қолдану талап 
етілген. Ал басқарма жағдайдың ауырлығына 
қарамастан, емхана мен перзентхана 
басшыларына сөгіс жариялаумен ғана 
шектелген. Дегенмен бұл қорытындыдан 
прокуратура мен ІІД де хабардар. Сондықтан 
жауаптыларға қандай жаза қолдануды солар 
шешетін болады ■

Әлемдік адам саудасымен күресу күні 
қарсаңында сондай-ақ «Ерікті жандардың 
қылмыс пен құқықбұзушылықты 
ескертуді насихаттау» мемлекеттік арнайы 
тапсырысты орындау мақсатында Қарағанды 
қаласы аумағында «Заң. Қауіпсіздік. Өмір» 
науқаны өтеді. Науқанға мемлекеттік 
орган, үкіметтік емес ұйым және бұқаралық 
ақпарат құралдар өкілдері, жергілікті 
полицей қызметі, АҚКБ, Қарағанды облысы 
ІІД, Қарағанды қаласы ІІБ және ерікті 
полицей көмекшілері атсалысады.

Аталған науқан құқықтық сауаттылық пен 
салауатты өмір салтын, отбасы құндылығын, 
адам саудасы жөніндегі деректерді 
насихаттауды жоғарылатуға бағытталған.

Бұл алдымен адамдардың қоғамға деген 
оң көзқарасы мен тәртібінен басталады. 
Атап айтсақ, кіреберісті таза ұстау, ауланың 
тазалығы және т.с.с. 15 ерікті полицей 
көмекшілері тексеріс жүргізетін болады.

Қатысушылар бұл бастамаға оң бағасын 
беріп, қолдап отыр. Ал теріс қылықтарға 
қоғам – қарсы. Яғни, ішімдік ішу, қоқыс 
тастау, адам саудасы, әйел мен балаға зорлық 
көрсетуді қолдамайды.

Науқан аясында «Адам саудасы тоқтасын» 
автошеруін өткізеді. Сондай-ақ, «Көгілдір 
жүрек» флешмобы ұйымдастырылады. Бұл 
арқылы қоғамды адам саудасы жөнінен 
ақпараттандырады. Федоров су қоймасы 
мен орталық саябақта «Бірде-бір құрбан 
болмасын» атты ақпараттық компаниясын 
өткізеді.

Шара ұйымдастырушысы: «Мир Добра» 
БҰ. «Қарағанды қаласы ішкі саясат бөлімі» 
ММ-нің қолдауымен өтеді. Қарағанды қаласы 
ІІБ-сы қызығушылық танытқан адамдарды 
10:00-де Кривогуза, 3 мекенжайына 
шақырады.

Қосымша сұрақтар туындаған жағдайда 
Татьяна Абрамоваға хабарласуыңызды 
өтінеміз. +77015128975; +7(7212)414346 
mirdobra2012@mail.ru ■

Манар Әметова, марқұмның қайын апасы:
– Бізге өте қиын. Екі ай өтсе де, біздің көз алдымызда. жайнап, күліп есіктен кіріп 

келердей сезінеміз әлі. Бізге оның орны бөлек. Туғанымнан артық. Өзінің күліп, 
жадырап жүргеніне қарап, оның бір жері ауырады деп ешкім ойламайды.

Мұхит Әметов, марқұмның 
күйеуі:

– Босанарға дейін, 4 дәрігер 
ауысады. Оның біреуі былай 
дейді, біреуі былай дейді. 
Біреуі: «Пришахтинскідегі 
перзентханаға барасың», – 
дейді, біреуі: «Михайловкаға 
барасың», – дейді. Мен 
шындықты ғана білгім келеді 
бұл өмірде. Қазір алдыма 
қойған жалғыз мақсатым – 
сол.

Мәссаған! 

Құлаққағыс!

Конкурсты ұйымдастырушы: 
«Қарағанды облысының кәсіпкерлік 
басқармасы» ММ.

Орналасқан жері: Қарағанды қ., Әлиханов 
к., 13-үй.

Пошталық мекенжайы: 100008.
Электрондық поштасы: mb2@krg.gov.kz.
Байланыс телефоны: 8(7212)42-50-69.
Конкурс нысанасы: «Бизнестің жол 

картасы – 2020» бизнесті қолдау мен 
дамытудың бірыңғай бағдарламасы 
шеңберінде шағын кәсіпкерлік 
субъектілеріне, оның ішінде ісін жаңа 
бастаған кәсіпкерлерге, жас кәсіпкерлерге, 
әйелдерге, мүгедектерге және 50 жастан 
асқан адамдарға (өз бизнесін құруға) 
мемлекеттік гранттар беру.

Конкурс нысаны: ашық конкурс.
Конкурсқа қатысу үшін өтінім берілетін 
жер:

«Қарағанды қаласының кәсіпкерлік және 
ауылшаруашылық бөлімі» ММ.

Пошталық мекенжайы: 100008, 
Қарағанды қ., Бейбітшілік гүлзары, 39-үй, 
202 және 225-бөлмелер.

Байланыс телефоны: 8(7212)42-15-05; 
42-11-12; 41-06-21.

Электрондық поштасы:
guop_karaganda@mail.ru.
Конкурстық құжаттаманы ұсыну 

тәртібі: конкурсқа қатысу үшін үміткерлер 
көрсетілген мекенжайға пошта арқылы 
өзі немесе өзінің өкілетті өкілі арқылы 
бекітілген нысан бойынша конкурстық 
өтінім мен толық құжаттама топтамасын 
береді.

Конкурстық құжаттаманы ұсыну мерзімі: 
27.07-15.08.2016 ж. жұмыс күндері сағат 
10.00-17.00 аралығы.

Өтінімдерді беру басталатын күні мен 
уақыты: 2016 ж. 27 шілде күні сағат 10.00.

Өтінімдерді беру аяқталатын күні мен 
уақыты: 2016 ж. 15 тамыз күні сағат 13.00.

Көрсетілген мерзім өткеннен кейін 
түскен өтінімдер қабылданбайды. Осы 
хабарландырумен және конкурстық 
құжаттамамен www.dkb2020.kz сайтында 
танысуға болады ■
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Бетті әзірлеген: Нұрлыхан ҚАЛҚАМАНҰЛЫ 

Дүрбелең Жарайсың!

Қоғам

Науқан

Қылмыс

Рио-2016

«АрселорМиттал Теміртау» 
компаниясының қызметкерлері 
жергілікті тұрғындар тарапынан 
қысым көріп отыр. Осыған 
дейін аталмыш кәсіпорынның 
баспасөз қызметінің басшысына 
шабуыл жасалғанын 
хабарлаған болатынбыз. Бұл 
жолы компанияның Көмір 
департаментінің директоры Евгений 
Ромащинге «ескерту» жасалды. 
Белгісіз біреулер оған қабір басына 
қойылатын гүл шоғын жіберген.

Оқиға шілде айының 28-і күні 
орын алды. Көмір департаментіне 
гүлді такси жүргізушісі әкеліп 
тастаған. Өзіне арналған сыйлықты 
көріп ашуланған директор бірден 
полиция шақырып, шағым 
жазады. жедел іздестіру іс-
шаралары барысында қаланың 
осы қылмысқа қатысы бар 29 
жастағы тұрғыны құрықталды. 
Аталған фактіге қатысты материал 
ҚР ҚК 115-бабында («Қорқыту») 
қарастырылған қылмыс белгілері 

бойынша бірыңғай реестрге 
тіркелді. Қазір тергеу жүріп 
жатыр, қамауға алынған ер адам 
кінәсін мойындады.

Естеріңізге салып өтсек, 
10 шілде күні кешке таман 
Теміртауда белгісіз біреу 
«АрселорМиттал Теміртау» АҚ 
Корпоративтік коммуникациялар 
және жұртшылықпен байланыс 
департаментінің директоры 
Зухра Сұлтановаға шабуыл 
жасап, қаладан кетуін талап 
еткен болатын. Бұл іске қатысты 
күдіктілер әзір анықталған жоқ. 
Аталмыш іске қатысты сотқа 
дейінгі тергеу жүргізіп жатыр ■

Бес жастағы баланы ажалдан 
арашалап қалған тоғыз жастағы 
Анастасия Пхенданың ерлігі 
ескеріліп, марапатқа ие болды. Ол 
жасының кішілігіне қарамастан, 
үлкендердің өзі қорқатын қадамға 
барған.

Осыдан біраз уақыт бұрын 
Қарағандыда 5 жастағы бала 
жоғалып кеткен болатын. Кейін 
анықталғандай, ол қала сыртындағы 
батпақтардың біріне батып қалған 
екен. Оны сол маңда ойнап жүрген 
Анастасия көріп қалып, өзі жүзе 

білмесе де, батпақтан шығарып 
алады. Бұл – Настяның бірінші 
ерлігі емес. Ол осыған дейін де екі 
баланың өміріне араша түскен екен. 
Нақты айтар болсақ, өткен жылдың 
жазында кішкентай қызды ағаштан 
түсіріп алды және 4 жастағы ұл 
баланы келіп қалған автокөліктен 
аман алып қалды.

Қарағанды облысының Төтенше 
жағдайлар департаменті Настяның 
бұл жолғы батыл әрекетін назардан 
тыс қалдырмады. Қыз балаға 
алғысхат пен сыйлық табыстады. 
Настяның жүрегі кең, басқаны 
құтқару үшін өз өмірін тәуекелге 
тігуге әр адам бара бермейді.

– Болашақта Настяның 
құтқарушы кәсібін таңдайтынына 
үмітіміз бар, себебі құтқарушының 
ең басты қозғалтқышы – батылдық 
және өзгеге көмек көрсетуге дайын 
болуы. Ал бұл қасиеттер батыл 
қыздың бойынан қазірдің өзінде 
табылып жатыр, – деп мәлімдеді 
құтқарушылар ■

Қарағандылық белсенділер 
Орталық саябақтың жанындағы 
шағын көлдің айналасын қоқыстан 
тазартып шықты. Бұған дейін 
кіші көлдің айналасын шашылған 
шыны бөтелкелер мен полиэтилен 
пакеттер басып кеткен еді. Қаптаған 
қалдықтардың қаңсық иісі де 
қолқаны қабатын. Жағалаудың лас 
аумағын байқаған еріктілер бірден 
коммуналдық сала қызметкерлеріне 
көмектесуді ұйғарыпты.

Кіші көлдің айналасын 
тазалауға белсенді жастармен бірге 
Экологиялық мұражай директоры 
Дмитрий Калмыков та қатысты. 
Оның айтуынша, Саябақ басқармасы 
тек орталық алаңдарды ғана 
тазалап, бұл маңайға жеткілікті 
көңіл аудармай келген. Соның 
салдарынан кіші көлдің жағалауы 
қоқыс үйіндісіне айналған.

Саябақты ретке келтіріп, күл-
қоқыстан тазартып, абаттандыру 
шарасына белсенді жастармен 
бірге қаладағы ірі компаниялар 
да атсалысты. Осыдан біраз уақыт 
бұрын «Нәтиже» фирмасы арнайы 
жәрмеңке ұйымдастырып, 115 мың 
теңге қаражат жинаған болатын. 
Бұл қаржыға орындықтар мен 
қоқыс жәшіктері сатылып алынған. 
Акцияға қатысушылардың 
айтуынша, саябақтан жиналған 
пластиктер Теміртаудағы қалдық 
өңдеу зауытына жөнелтіледі ■

«Геннадий Головкин  ЭКСПО – 2017 
көрмесінің қонақтарын Қарағандыға 
шақырады!». Көрменің Фейсбук 
желісіндегі ресми аккаунтында 
осындай жазба жарияланды. 
Ұйымдастырушылардың айтуынша, 
елімізге келген туристер аты 
әлемге танылған былғары қолғап 
шебері туып-өскен қаланы көруге 
қызығушылық танытуы керек.

Расымен де, Қарағанды 
қаласының жұртқа көрсетіп, 
мақтанарлық орындары жеткілікті. 
Қалада тарихи маңызы бар ғимарат 
пен ескерткіштер көп. ТМД 
аумағында ешқандай аналогі жоқ 
Экологиялық мұражай бар. Сондай-

ақ облыс аумағында табиғаты 
ерекше курорттық орталықтар 
да жетіп артылады. Шетелдік 
қонақтар Қарқаралы, Ақтоғай 
аудандарындағы ерекше өлкелерге 
саяхаттап, таза ауада демалып 
қайтуларына болады.

Әрине, шетелдіктерді бәрінен 
бұрын Геннадийдің туған жері 
қызықтыратыны сөзсіз. Әсіресе 
Майқұдық қаласы туралы аңыздың 
әлемді шарлап кеткеніне де біраз 
болды. Енді оның есімі туған 
қаласына туристер тарту үшін кәдеге 
асады. Мұның облыс бюджетіне 
қосымша кіріс көзі болары анық ■

Қарқаралы ауданының 
орталығында банк тонауға әрекет 
еткен қарақшылар ұсталды. Олар 
жергілікті банк бөлімшесіне басып 
кіріп, оңай олжаға кенелгісі келген. 
Бірақ ол ойлары жүзеге аспады. 
Банк қызметкерлері дер кезінде 
дабыл белгісін басып, тонаудың 
алдын алды.

Оқыс оқиға шілде айының 29-ы 
күні кешкі сағат 17:30 шамасында 
орын алған. Бетперде киген үш адам 
екінші деңгейлі банк бөлімшесіне 
басып кіреді. Бірақ дабыл жүйесі 
іске қосылғандықтан, әуелгі 
ойларынан айнып, полицейлер 
келгенше, оқиға орнынан із 
суытқан.

Дабыл қосылғанда, Қарқаралы 
аудандық ІІБ жеке құрамы түгел 
көтерілді. Араға аз уақыт салып 

полиция қызметкерлері күдіктілер 
мініп кеткен машинаның маркасын 
куәгерлердің айтуы бойынша 
анықтайды. Осыдан кейін тәртіп 
сақшылары сондай көлігі бар 
адамдарды түгелдей тексеріп 
шықты. Қалаға жақын ауылдардың 
бірінің үш тұрғыны анықталып, 
ұсталып, қылмыстарын мойнына 
алған.

Қазір аталмыш фактіге қатысты 
соталды тергеу амалдары 
жүргізілуде. Күдіктілер уақытша 
ұстау изоляторына қамалған ■

Қарағанды қаласында 
Олимпиадаға жолдама алған 
қазақстандық спортшыларға 
қолдау көрсетуге арналған 
ерекше флешмоб өтті. Танымал 
боксшы Серік Сәпиев бастаған 
қарағандылық спортшылар 
салмағы бірнеше тонналық 
жолаушылар ұшағын итеріп, он 
метрге дейін жылжытты.

Бұл ерекше флэшмоб тамыз 
айының екісі күні «Шахтер» 
стадионында басталды. 
Спортшылар стадионнан 
«Сарыарқа» әуежайына дейін 
жүгіріп барды. Осыдан соң 
Олимпиада чемпионы, Вел 
Баркер кубогының иегері Серік 
Сәпиев және 2004 жылғы 

Олимпиада ойындарының күміс 
жүлдегерлері Серік Елеуов пен 
Дмитрий Карповтармен бірге 
ұшу алаңындағы ТУ-154 ұшағын 
бірнеше метр жерге итеріп барды.

Ұшақты итеруге аймағымыздағы 
Бокс федерациясының 
спортшылары, «Шахтер» 
және «Сарыарқа» клубының 
ойыншылары мен Қарағанды 
ІІБ әкімшілік полиция полкі 
қызметкерлері көмектесті ■
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Аударған: Мырзагелді КЕМЕЛ

Қоғам

Науқан

***
Қабаған ит ширығып тұрған 

адамды қабады. Саналы және 
жинақы адам ондай иттің жанынан 
аман-сау өтіп кетеді.

Ақылды басшы өмірге ғашық 
болмай және өлімнен қорықпай 
өмір сүреді. Осы еркіндік лидерді 
зияннан қорғайды.

***
Ұстаз айтты:

– Билікші рәсімдерді сақтайтын 
болса, халық оған құрметпен 
қарамауға батылы бармайды; 
билікші әділеттілікті сүйсе, ешкім 
оны тыңдамай кетпейді; билікші 
шындықты сүйсе, ешкім адалдықтан 
аттамайды. Осылай болса, бұл елге 
жан-жақтан балаларын арқалаған 
адамдар келіп қоныстанады. Сонда 
билікші егінді өзі ормайды.

Лао-цзы
Барлық тірліктің бастауы мен 

соңы туралы екі кітап
Көне Қытайдың саяси және 

құқықтық ой тарихында даосизмнің 
негізін қалаушы, аты аңызға 
айналып кеткен Лао-цзының ілімі 
ерекше орын алады.

Философ Қытайдың бірігуінен 
бірнеше ғасыр бұрын өмір сүрген, 
ол кезде көне Қытай мемлекеті 
бірнешеу болған еді. Ол Чжоу 
патшалығы кітапханасының 
бас сақтаушысы болып қызмет 
атқарған. Мемлекеттің құлдырап 
бара жатқанын байқаған және 
төңірегіндегі адамдардан көңілі 
қалған ол буйвол мініп батысқа 
қарай сапар шегіп кете барған. Оның 
елден мәңгілік кетіп бара жатқанын 
көрген шекарашылар басшысының 
өтінішіне орай Лао-цзы өзінің ілімін 
кеңінен айтып түсіндірген және 
екі бөлімнен тұратын еңбегі мен өз 
ілімінің негізін құрайтын бес мың 
иероглифті аманат етіп қалдырған.

Лао-цзы «Дао дэ цзин» («Сапар 
мен оның көріністері жайлы 
кітап» немесе «Сапар мен ізгілік 
жайындағы кітап» немесе «Дао 
мен дэ туралы негізгі кітап») деп 
аталатын трактат жазған. Оны 
біреулер «өзінің жазғаны» десе, 
енді біреулер «біздің эрамызға 
дейінгі III ғасырда оның ілімін 
жалғастырушылардың жазғандары» 
деп осы күнге дейін таласады. Лао-
цзы Қытайдың ең бірінші философы 
ретінде мифологияда айтылатын 
қытайлардың бабасы Хуандимен 
теңесе айтылады. «Дао де цзин» – 
құқықтық ой тарихының ең көне 
ескерткіштерінің бірі.

Біздің дәуірдің екінші ғасырында 
Лао-цзы Құдаймен теңестіріле 

дәріптелді, оны даоның «түрленуі» 
немесе «денесі» деп атады.

Аңыз бойынша, Үндістанда будда 
ілімінің пайда болуына Лао-цзының 
ілімі себепкер болған. Кей аңыз Лао-
цзы мен Будда шежіре бойынша 
туыстас, тіпті, ол Будданың шын 
мәніндегі әкесі болып келетінін 
айтады.

Лао-цзы – Конфуцийдің аға 
замандасы. Екеуі бірінші рет 
кездескеннен соң, Конфуций өзінің 
сұхбаттасына соншалықты таң-
тамаша болғандықтан үш тәулік 
бойы тіл қатпапты деседі. «Сіз оған 
қандай уәждер айттыңыз?» – деп 
сұраған замандастарына: «Мен бір 
айдаһар көргендей болдым, ол бірде 
тұманға айналды, бірде аспанда 
қалықтап, инь мен янның аспан 
сәулелерімен тыныс алып тұрды. 
Мен оған қарсы бір уәж айтпақ 
түгілі, аузымды да аша алмадым», – 
деген екен.

Лао-цзы барлық нәрсенің негізі 
қимыл, мәңгілік өзгеріс, түрлі 
пішіндердің ұдайы дамуы деп 
түсіндіреді. Оның көзқарастары 
стихиялы диалектикаға тән.

Лао-цзы іліміндегі ең іргелі 
түсінік – дао (сапар, даму, өмір, 
қозғалыс, қалыптасу, эволюция). Ол 
сөз қытай философиясында кейіннен 
аса маңызды мәнге ие болды.

Қытай философиясын түсіндірген 
еуропалықтар даоны жоғарғы 
сана, жоғарғы жан иесі, Табиғат, 
Құдай, Әлем осі, Абсолют, Ақиқат, 
Қажеттілік, Логос, Барлық тірліктің 
бастауы мен соңы, Сапар және т.с.с. 
дейді.

Лао-цзы ілімінің негізгі мағынасы 
– адамды және бүкіл адамзатты 
ғарыштың табиғи әуені мен 
заңдарына кірігу, ену, оларды 
тану, солармен бірігіп кету, соларға 
бағыну.

Лао-цзының айтуынша, дао 
бірнеше деңгейде болады, оның түрлі 
қырлары мен тұстары бар. Лао-цзы 
«әлемде әділеттілік үйлесімі болады, 
бір ұрпақтар тұсында бұзылған 
мәңгілік әділеттілік қайтадан 
қалпына келтіріледі, сөйтіп, байлық 
қайта бөліске түседі» дейді. Ол 
әділеттілік деп барлық игіліктің – 
материалдық құндылықтар, құрмет, 
қошемет, қоғамдағы орынның – әділ 
бөлінуін айтады.

Лао-цзының ілімі «ескі заманда 
қоғам табиғи жолмен дамыған еді, 
бірақ мемлекет пайда болғаннан 

соң, оның қалыптасуы мен дамуы 
кезеңінде көптеген заңның 
шығуымен адам үшін ақиқат 
жолынан ауытқу басталды» деп 
түсіндіреді. «Адам эволюциялық 
даму жолына түсуі тиіс, заңдарды 
бұзудың негізгі айыпкері – 
адамдардың білгіш бола бастауы» 
дейді. Тәбеттің өзгеріп, жасанды 
әлеуметтік заттар ойлап табылған 
соң қоғамда да, жеке адамдардың 
өмірінде де түрлі әдемі және бағалы 
заттар пайда болды, олар адамдарды 
қылмыстарға итермеледі. Одан 
адамдардың еркіндігі шектелді, 
ал ойдан шығарылған еркіндікті 
шектеу адамдардың қалыпты 
қарым-қатынасына нұқсан келтірді.

Бірақ Лао-цзы «білгіштік жалған 
білімнен келіп шығады» дей 
отырып, білімге қарсы шыққан жоқ 
және саяси-құқықтық құбылыста 
саналылықтың қажеттігін жоққа 
шығармады. Керісінше, ол «дао 
түсінігі өз елі мен өзге елдерді тануға 
жол ашады» деп санады.

Лао-цзы мемлекетке де, заңдарға да 
сыни көзбен қарады, оларды «табиғи 
құқықты бұзушылар» деп атады. «Ең 
негізгісі – аспан астындағы заттар 
мен құбылыстардың қозғалысында 
табиғи ырғақ пен траекторияға қайта 
оралу арқылы кірігіп кету» деп 
санады. «Мемлекет заңдары даоны 
табиғи генетикалық ырғағынан 
айырады, адамдардың қызығуы, 
күші, құмарлығы, жасанды 
жобалары ғарыш пен адамдарды 
өзіндік стихиялы дамуынан 
ауытқытады» деді. «Адамдарға 
жасанды түрде сіңірілетін заңдар 
керексіз және онсыз да күн кешуге 
болады» деді. «Елде заңдар мен 
бұйрықтар көбейсе, ұрылар мен 
қарақшылардың саны көбейеді» 
дейді данышпан. «Елде тыйым 
салатын заңдар тым көп болып, 
халық кедей бола түседі» дейді ол.

Аристократияның жағдайын 
қорғауды және дұрыстауды, 
дәстүрлер мен рәсімдерді құқықтық 
тәрбие ісінде пайдалануды 
уағыздайтын конфуцийлік іліммен 
салыстырғанда Лао-цзы адамдар 
теңдігінің жақтаушысы болды, 
ал рәсімді ол құқықтық реттеудің 
шешуші құралы деп санаған жоқ. 
Лао-цзы ілімі бойынша, рәсім 
әділеттілік, адамсүйгіштік пен 
табиғилықтан төмен тұруы тиіс, тек 
осылар болмағанда ғана адамдар 
тәртіп сақтау үшін рәсімдер мен 
дәстүрлерге сүйенуі тиіс.

Лао-цзы бойынша, қоғамдық 
құрылымның негізінде зорлық пен 
мәжбүрлеу болмауы тиіс. Ізгі адамдар 
келісімге келуге бейім. Еркіндік пен 
келісім – аспан даосының әміріне 
бағынатын қоғамның бөлінбес 
табиғи негіздері. Бірақ оған қоғамды 
ұйымдастыру ісінде, мемлекет пен 
оның шенеуніктерінің қызметінде 
бәрі бірдей сәйкес келе бермейді.

Лао-цзы ілімінде әрекетсіздік 
пен зорлық жасамау идеясы бір-
бірімен тығыз байланыстырылған. 
Ол соғысты айыптайды, өйткені ол 
өмір сүрген кезде, көне Қытайға 
соғыс көп шығын келтірген еді. Ол 
тек қорғану үшін болған соғысты 
ғана мақұлдайды, соның өзін үлкен 
бақытсыздық санайды, өйткені 
оларда көптеген адам өледі. «жеңіс 
арқылы өзінің даңқын асыру – 
адамдардың өліміне қуану. Кім 
адамдардың өліміне қуанса, ел 
ішінде жанашырлыққа қол жеткізе 

алмайды. жайлылық құрмет 
арқылы, ал бақытсыздық озбырлық 
арқылы келеді. Егер көп адамды 
өлтірсе, ол жөнінде еңіреп жылау 
керек. жеңісті азалы процессиямен 
атап өту керек» дейді.

«Дао дэ цзин» кітабының негізгі 
идеясы – көзге көрінбейтін, бірақ 
дүниеде бар заң, дао жолы, сайып 
келгенде, барлығына, оның ішінде 
билеушілер мен бағынушылардың 
мінез-құлқына да басшылық 
жасайды. Ақылды билеушілер мен 
олардың бағынушылары өз істерінде 
тек дао асуына көтерілгенде, 
соған сәйкес әрекет еткенде ғана 
жетістікке жетеді.

Лао-цзының айтуынша, адамдар 
екі топқа бөлінеді: біріншісі 
(жоғарғы дэге иелер) – әрекетсіздік 
пен тыныштықтың жақтаушылары; 
екінші топ (төмен дэге иелер) 
– белсенді, бар күшімен әрекет 
етушілер, даоға керісінше, өмірді 
өзгертуге тырысушылар. Егер адам 
әрекетсіздік жолымен әрекет етсе, 
онда оған дамудың табиғи жолына 
еру жеңілдейді. Барлығын өзінің 
жігеріне бағындыруға тырысқан 
жағдайда, ол адамдарға білім 
беремін деген ниетті жамылғы етіп, 
адамдарды адасуға итермелейді.

Лао-цзы ілімінің басты мағынасы: 
ол – қоғамдық, саяси және құқықтық 
құбылыстардың ғарышпен және 
оның негіздемелік заңдарымен 
ғаламдық байланысы тұжырымын, 
іргелі проблемалар және адам мен 
адамзаттың өмір сүру құпияларына 
назар аудара отырып, ғылыми ой 
тарихында бірінші болып ұсынды 
және дамытты.

Лао-цзының даңқын осы заманға 
дейін жеткізуге себепкер болған 
екінші кітабы «Лидердің даосы» 
деп аталады. Бұл кітап жетекші 
болуға талаптанған әрбір азаматтың 
бойында пендешілікте кездесетін, 
керекті-керексіз, бірақ өмірде 
бар қасиеттердің болу-болмауын, 
дұрысын қолдап, керексізін жөндеп, 
ретке келтіруді көздейді.

«Дао Да Чинг» («Лидердің Даосы») 
кітабын ақылман «заттардың қалай 
пайда болуы мен жұмыс істеуі 
жайлы кітап немесе соңынан ерте 
білу стратегиясы» деп атаған.

Лао-цзы бұл еңбегінде көп 
жылғы бақылау мен ой қорытудан 
кейін тиімді басшылық жасаудың 
заңдарын жасады. Оны Даоның 
бірыңғай принципі – заттар мен 
оқиғалардың қалай пайда болатыны, 
ондағы лидердің әрекеті деуге 
болады. Осы принципті оқырманға 
жеткізу үшін философияның, 
руханияттың, терең психологияның 
тәсілдері пайдаланылған. Лао-цзы өз 
кітабын сол кездегі ел басшыларына 
арнады, олардың ақылдылықты 
меңгеруіне, демек, дұрыс ойлау мен 
болжау қиын кездерде өз бетімен 
және тиімді әрекет етуіне қызмет 
ететініне үміт артты.

Лао-цзының бұл еңбегі отбасында 
болсын, кішкене ғана топта болсын, 
үлкен көлемде болсын, дін саласында 
немесе білім беруде, бизнесте 
немесе әскери құрамда, саясатта 
немесе әкімшілік саласында болсын 
өзін лидер ролінде сынап көруге 
талаптанғандарға пайдасын тигізері 
сөзсіз.

Бұл екі кітап Қытайдағы ең сүйікті 
ақыл кітаптарының қатарында ■

ҚЫтАй ҚҰтЫ – лАО-ЦзЫ
Оған қараймын да, оны 

көрмеймін, оны көзге 
көрінбейтін дейтінім 
сондықтан. Оны тыңдаймын 
да, ештеңе естімеймін, 
сондықтан оны естілмес 
санаймын. Оны ұстап алғым 
келеді де, жете алмаймын, 
сондықтан оны ең ұсақ деп 
санаймын. Бұлардың негізі 
неде екенін білуге тырысудың 
керегі жоқ, өйткені ол 
бірлестікте. Оның жоғары 
жағы жарықтанбаған, төменгі 
жағы қараңғыланбаған. Ол 
шексіз және оның атауы жоқ. 
Ол қайтадан болмыстың 
жоқтығына қайта оралады. 
Сонымен, оны пішіні жоқ пішін 
деп атайды, мәнісі жоқ кескін 
дейді, сондықтан оны айқын 
емес, тұманды деп айтады. 
Онымен жолыға тұрып, оның 
бетін көрмеймін, оның соңынан 
ере тұрып, оның арқасын 
көрмеймін.
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Нұрлыхан ҚАЛҚАМАНҰЛЫ ■  nurlyhan93@mail.ru

Қоғам белсендісі Олег Границкий ұзақ жыл бойы жергілікті 
шенеуніктер мен электр жарығын ұсынушылар тұрғындарға 
әділетсіздік көрсетіп келді деп санайды. Ол – Кирзауыттағы бес 
қабатты үйдің тұрғыны. Бұл үй кеңестік дәуірде тұрғызылған. 
Әуелдегі жоспар бойынша, жылуды зауыт қазандығынан алуы 
керек еді. Солай болған да. Тек одақ тарап, зауыт жекеменшіктің 
қолына өткенде, тұрғын үйді жылумен қамтамасыз етіп отырған 
қазандықтың жұмысы тоқтап, талан-таражға түсіп кеткен. Содан 
бері аталмыш үй жылусыз отыр. Қыстың қақаған аязында тұрғындар 
пәтерін жылыту үшін тоқ пештерін пайдаланады. Сонысына қарай 
ай сайын бәленбай мың теңге коммуналдық төлем жасайды.

Әу баста көпқабатты үйдің тұрғындары өздерін орталық жылу 
жүйесіне қосуды сұрап, жергілікті әкімдікке өтініш жазған болатын. 
Бірақ олардың сұрауын қанағаттандыратын жан табылмады. Сылтау 
белгілі. жылу желісін тартуға қазынада қаржы жоқ.

Пәтерлеріне жылу жүйесін тартудан үмітін үзген тұрғындар енді 
мәселені шешудің басқа жолын ұсынып отыр. Яғни жылу жүйесіне 
қосылмаған үйлер үшін электр жарығына жеңілдетілген арнайы 
тариф бекіту. Олардың бұл талабы заңға сай. Әрі орталық жылу 
желісіне қосылмаған тек Кирзауыттағы үй ғана емес, мұндай үй 
Майқұдық, Пришахтинск, жБИ тұрғын аймағында да жеткілікті. 
Сондықтан бұл үйлердің тұрғындары арзан электр тоғын талап етуге 
толығымен құқылы. Әйтсе де тұрғындардың талабы электр тоғын 
тасымалдаушы «Қарағанды жылуСбыт» жШС басшысы Рустам 
Ахметовтің көңіліне жақпай қалды.

– Мен өз позициямды сақтап қаламын. Біздің жұмысымызды 
бақылап отыратын нақты органдар бар. Қазір бекітілген тариф 
бағасы Антимонополия комитеті тарапынан келісілген. Бүгінгі таңда 
тұрғындар төмен бағадағы электр жарығын пайдаланып отыр. Бізде 
орташа баға 14,17 теңге. Ал тұрғындар үшін 8,89 теңге. Тұрғындарға 
арзан электр тоғын тасымалдаудан көрген шығындардың барлығы 
бизнес-қауымдастықтардың есебінен толықтырылып отыр. Ал 
енді сіздер келіп кейбір аудан үшін бұдан да арзан тариф бекітуді 
сұрайсыздар. Бұл дегеніміз кәсіпкерлердің мойнына қосымша жүк 
арту дегенді білдіреді. Біреуге жеңілдік беру арқылы біз басқаларға 
қиындық әкелеміз, – дейді Рустам Ахметов. Сондай-ақ тұрғындардан 
бекерден-бекер шу көтермеуді сұрады. Оның айтуынша, қалада жылу 
желісіне қосылмаған барак типтес үйлер де көп. Ал ондай үйде тұрып 
жатқан зейнеткерлер мен тұрмысы төмен отбасылар осыған дейін шу 
көтеріп, өз жайларын айтып шағымданып көрмеген екен.

Десе де, бұл жерде ескере кетерлік бір жайт бар: барак типтес 
үйлерге пеш орнатуға және газ балонын пайдалануға рұқсат 
беріледі. Яғни ондай үйдің тұрғындары үшін пәтерін жылытудың 
бірнеше жолы бар. Ал пеш орнатуға және газ қоюға болмайтын 
үйдің тұрғындары не істеуі керек? Қазірдің өзінде мұндай үйдің 
тұрғындары тыйым салынғанына қарамастан, пәтерлеріне пеш 
салып алған екен. Яғни өрт қауіпсіздігі талаптарын өрескел бұзып 
отыр. Егер апатты жағдай орын алса, кім жауап береді? Шенеуніктер 
жауапкершілікті өз мойнына ала ма? Әрине, жоқ. Барлығына кінәлі 
тұрғындардың өздері болып шыға келеді. Сондықтан биліктегілер 
бұл мәселеге тиісті деңгейде назар аударуы керек. Әйтпесе өзінен-өзі 
шешімін таппасы анық.

Қазынада әзірге жылу желісін тартуға қажетті қаражаттың 
жоғын ескерген Азаматтық кеңес отырысы бұл мәселені жергілікті 
мәслихаттың депутаттары шешуі керек деген қорытындыға келді. 
Енді халық қалаулылары бұл мәселеге оң қабақ танытар болса, келер 
жылдың қаңтар айынан бастап қаладағы орталық жылу желісіне 
қосылмаған үйлердің тұрғындары электр жарығын жеңілдетілген 
тарифте тұтына бастайды ■

Күтпеген тексеру түн жарымында орын 
алған. Террорлық қауіптің сары деңгейі 
енгенін хабарлаған Салық комитетінің 
өкілі «Шығыс» базарының қауіпсіздік 
қызметінің басшысына, егер жолын бөгеп, 
кедергі келтіретін болса, әскер шақырып, 
базардағылардың бірін қалдырмай 
қуып шығатынын айтқан. Осыдан соң 
саудагерлердің тауарын аударып, тінту 
жұмыстарын жүргізген.

Өз құқықтарының аяқасты болғанына 
шамданған саудагерлер мен базар 
басшылығы Облыстық кәсіпкерлер 
палатасының мәжілісіне шағым айта 
келіпті. Белгілі болғандай, базарда шілде 
айының басында заң бойынша тексеру 
жұмыстары жүргізілген, бірақ бұл жайында 
базар әкімшілігін де, саудагерлерді 
де құлағдар етпеген. Мемлекеттік 
кіріс басқармасы қызметкерлері көлік 
инспекциясымен бірге түн жамыла келіп, 
«Шығыс» базары аумағындағы көкөніс пен 
жеміс тиелген жүк көліктерін ұстайды. 
Бірақ өздерінің аты-жөндері мен тексеру 
жұмыстарын жүргізу туралы нұсқауды 
ешкімге көрсетпейді. Күзетшілер олардың 
салықшылар екенін тек бейдждеріне қарап 
қана білген.

– Бізге көрсеткендері – тек жұмыс 
орнынан анықтама және салықшылардың 
бірінің куәлігі. Нұсқаманы көрсетуді 
өтінгенде, олар: «Біз ешкімге ештеңе 
көрсетуге міндетті емеспіз», – деді, сосын 
барлық сұрақты басшылары Марғұлан 
Айсиновке қоюға кеңес берді. Мен: «Базар 
аумағы үлкен, сондықтан басшылыққа 
кіріп шыққан жөн болады», – дедім, – деп 
әңгімелейді «Шығыс» базары қауіпсіздік 
қызметінің басшысы Қайрат Алтынбеков.

Салықшылар сол түні саудагерлерге 
қоңырау шалып, базарға шақырады. 
Сөйтсек, олар қосымша кіріс салығын 
(ҚКС) төлеуден жалтарды деген күдікке 
ілініпті. «Шығысқа» көкөніс пен жеміс-
жидек Қырғызстаннан әкелінеді, ол 
Еуразиялық экономикалық одаққа кіреді, 
сондықтан баж салығы алынып тасталған. 
Дегенмен 12 пайыз мөлшерінде ҚКС 
төленуі тиіс. Бірақ оны жүк ресімделген 
адамдардан талап етудің орнына 
саудагерлерден сұрайды. Кәсіпкерлердің 
бірі осы жайлы қынжыла айтты.

– Салықшылар: «Тауар құнынан 
ҚКС төлеуге тиістісіңдер», – деді, мен 
келіспедім. Заңгерге бардым, ол ештеңе 
төлеуге тиісті емес екенімді айтты. жүк 
маған ресімделмеген, оны Қазақстанда 
қабылдап алған мен емеспін. Патентім бар. 
Салықты мүлтіксіз төлеймін, әлеуметтік 
аударымдарды аударып отырамын. Мен 
неге Қырғызстан азаматы үшін ҚКС 
төлеуге тиістімін? – дейді кәсіпкер Алтын 
Махадиева.

Мемлекеттік кіріс басқармасының 
тексеру жұмыстары шілде айының 8-і күні 
аяқталды. Бірақ олар кәсіпкерлерге түн 
ішінде қоңырау шалып, «қылмыстық іс 
қозғаймыз» деп қорқытуын жалғастыра 
берген. Облыстық кәсіпкерлер палатасына 
шағымданған кәсіпкерлер осылай дейді. 
Көрсетілген қысымға төтеп беруге 

қаймыққан саудагерлердің біразы 
қосымша кіріс салығын өз қалталарынан 
төлеген. Ал он бір адам заңсыздыққа қарсы 
шығуға бекініп, шағым жазған.

Базар әкімшілігі мен саудагерлер 
тарапынан түскен шағым негізінде 
Кәсіпкерлер палатасында жиын өтті. 
Оған шағымданушылар мен тексеру 
жүргізушілер шақырылды. Әйтсе де 
түн ішінде базарға тексеру жүргізіп, 
телефон шалудан қолдары тимейтін 
салықшылардың бірде-бірі бұл жиынға 
келмеген. Тек Мемлекеттік кіріс 
департаментінің жанама салықтарды 
әкімшілендіру басқармасының басшысы 
Аян Таханов қана келеді. Ол жиын 
барысында өз әріптестерін жақтап сөйлеп, 
соңында «саудагерлердің мазасын алып 
жүргендер мүлде салықшылар емес 
шығар» деген ой айтты.

– Біз кісінің зығырданын қайнататын 
деректі айтып отырмыз. Неге бұл 
адамдар өздерін таныстырмайды және 
нұсқауларын көрсетпейді? Бәлкім, бұлар 
біздің қызметкерлеріміз емес шығар. 
Прокуратура жанында мұндай арыздарға 
жауап қатуға құрылған жедел топ бар. 
Соларды шақыру керек еді, – дейді Аян 
Таханов.

Сонда бұл қалай болғаны? Саудагерлердің 
мазасын алып, тексеру жүргізіп жүргендер 
мемлекеттік органның қызметкерлері 
болмаса, басқа кім болуы мүмкін? 
«Шығыс» базары қауіпсіздік қызметінің 
басшысы айтқан келесі бір дерек осы 
сұрақтың жауабы болуы мүмкін.

Күзет қызметінің басшысы Қайрат 
Алтынбековтің айтуынша, базарда 
тексеру жұмыстары жүріп жатқан кезде, 
саудагерлерді басқа базарға көшуге 
үгіттеген адамдар тобы пайда болыпты. 
Олар кәсіпкерлерге Оңтүстік-Шығыс 
тұрғын аймағындағы Спасск тасжолының 
бойындағы базарға көшіп барып, 
кәсіптерін сол жерде жалғастыруды 
ұсынған. Егер өздеріне ерсе, жаңа базарда 
салықшылармен де, полициямен де 
түйткіл мәселелер болмайтынын айтып 
сендіреді. Үгіттеушілердің айтуынша, 
ол базар жоғары шенді шенеуніктің 
қарамағында екен.

Мұндай сорақылықтар Кәсіпкерлердің 
құқығын қорғау кеңесінің төрағасы Серік 
Төрегелдиннің және облыс прокурорының 
орынбасары Аспенби жарылғасовтың 
ашу-ызасын тудырды. С.Төрегелдин бұл 
ахуалды осыдан 20 жыл бұрын Қарағандыда 
болған оқиғамен салыстырды.

– 90 жылдарға қайта оралдық па? – дейді 
Серік Төрегелдин. – Баяғыда кәсіпкерлерге 
«крыша» боламыз деп әлдебір «пахандар» 
келуші еді.

– Барып тұрған сорақы дерек! Бұл – 
рэкэт! Зығырданың қайнайды! Мұндайға 
жол беруге болмайды! – деді оқиға орнына 
келген облыс прокурорының орынбасары.

Бұдан соң облыс прокурорының 
орынбасары ахуалды анықтауға мұрсат 
беретін уақыт сұрады. Егер базар 
басшылығы мен саудагерлердің ақпараты 
расталса, «рэкэтирлер» жазасын алады ■

Қаржы дағдарысы қыспаққа алған мына заманда 
электр жарығы үшін айына отыз мың теңге (!) 
төлеу кімге болса да оңай соқпасы анық. Әсіресе 
мардымсыз зейнетақы мен жәрдемақыға күн көріп 
отырғандар үшін бұл соманы төлеу аса қиын. 
Әрине, үнемдеуге болар еді. Бірақ Қарағанды 
қаласындағы кейбір үй үшін электр пештері пәтер 
жылытудың жалғыз жолы болып отыр. Сондықтан 
қоғам белсенділері шенеуніктерден орталық жылу 
қазандығына қосылмаған үйлер үшін жеңілдетілген 
тариф бекітуді сұрап отыр.

Шілде айы «Шығыс» базарындағы 
кәсіпкерлер үшін оңайға соқпады. Рэкет 
бейнесіне енген салықшылар түн ішінде 
базарды аяғынан тік тұрғызып тексеру 
жүргізген. Заңда көрсетілмеген салықты 
төлеулерін талап еткен. Ал өздерінің 
аяқасты жүргізген тексерулерін 
«лаңкестік қауіптің сары деңгейімен» 
байланыстырған. Әйтсе де кәсіпкерлер 
бұл тексерістің тасасында рэкеттер 
тұр деген сенімде. Өйткені базардағы 
саудагерлерді басқа базарға көшуге 
үгіттеп жүргендер де бар екен. Қазір 
кәсіпкерлер өз құқықтарын қорғау үшін 
құзырлы орындарға шағым түсіріп, 
рэкеттердің жолын кесуді сұрап отыр.
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«ШЫҒЫСтАҒЫ» ШЫрҒАлАҢ

akshamy@mail.ru

№29 (163)4 тамыз 2016 жыл

6 Анық-қанық



Жанат ЖАҢҚАШҰЛЫ, 
Қарағанды-Қарқаралы

Ең алғаш болып Гагарин 
ғарышқа ұшып, иллюминатордан 
қарап, «Мен не көріп тұрмын? 
Бұл түс емес пе? Әлде менің көзім 
байланды ма?» деген үш ауыз сөз 
айтыпты. Құдай аузына салған 
сөз. Себебі дәл осылай айтатыны 
көктен түскен Құранда «Хижр» 
сүресінде баян етілген. Сүре 
былай деп сыр ашады: «Біз оларға 
аспан есіктерін ашуға мүмкіндік 
бергенде, олар оған көтеріледі. 
Сосын: «Мен не көріп тұрмын? 

Бұл түс емес пе? Әлде менің 
көзім байланды ма?» – дейді». 
Яғни Гагарин – қаптаған атеист 
коммунистің бірі емес, Құдайдың 
мың жыл бұрын, бәлкім, одан да 
бағзыда таңдауы түскен бірегей 
құлы. Орайы келгенде осы ойға 
Тоқтар ағамызды да қосақтай 
кеткіміз келіп отыр. Күллі түркі 
миләтінен, күллі мұсылман 
жамағатынан Алла қазақтың 
перзентін бірінші етіп ғарышқа 
ұшырды. Тоқтар ағамыздың 
таңдаулы екенін той үстінде де 
сезгендей болдық. Қарқаралының 
үстінен төнген батпан бұлттар 
жауып кеп берсе, тойдың сәні, 
доданың мәні кеткелі тұр еді. Алла 
алқап, ұртына су құйған қара бұлт 
төбемізден үнсіз сырғи берді.

Тоқтар ағамыз тойға елдің һәм 
шетелдің игі жақсыларын ерте 
келіпті. Сондағы ойы – кіндік 
кескен туған жерін, жаралған 
топырағын және соңындағы 
бұқара жұртының мәрттігі мен 

жайсаңдығын көрсету. Қонақ 
қатарында КСРО ұшқыш-
ғарышкері, КСРО Батыры 
Александр Волков, ұшқыш-
сынақшы, КСРО Батыры Георгий 
Маслов, Аустрияның тұңғыш 
ғарышкері Франц Артур Фибек, 
ұшқыш-сынақшы, РФ Батыры 
Марат Алыков, Ресейге еңбек 
сіңірген машина жасаушы Валерий 
Новиков, авиаконструктор Артем 
Микоянның ұлы Ованес Микоян 
және басқалары бар. Орыстың 
богатыры, Аустрияның рыцарі 
қазақ батырының бағасын 
арттырып, шашбауын көтере 
келгенінің өзі – бір ғанибет қой!

Ғарышкер тойында ғажап 
ән мен ғаламат ғазал төккен 
интеллигенция өкілдерін де 
айту – парыз. Олар: халық 
әртісі, композитор Ескендір 
Хасанғалиев, опера әншісі Бибігүл 
Төлегенова, жазушы-ақын Серік 
Тұрғынбекұлы, жазушы әрі 
әйдік ғалым Тұрсын жұртбай 
секілді кіл кәрифей. Бұдан бөлек 
берісі Арқа, әрісі Алашқа ат 
оздырған азаматтар да – тойдың 
сәні. Біз осы азаматтардың 
арасынан атымтай жомарт, 
мырза, заң ғылымдарының 
докторы Бақтыбай жүнісовке 

ерекше ыждағатпен тоқталғанды 
жөн көрдік. Қарқаралыда 
той өтсе, бұл кісі қалтасынан 
қаржы суырады. Қасымның 
100 жылдық мерейтойынан 
бастап, Қарқаралының 190 
жылдығы, Тоқтардың 70 жылдық 
мерейтойына қомақты қаржы 
аударып, бәсірелі дүниесін бәске 
тігіп жүрген аптал азамат. Елім 
деген ер болса, ерім дейтін елдің де 
болатыны анық. Тоқтар ағасының 
тойында ту ұстаған байрағдар, 
шаңырақ көтерген бақандай берік 
елтұтқа – осы кісі.Тоқаңа ел 
атынан мінгізілген темір тұлпар 
да осы ағамыздың ауласынан 
шықты.

Облыс әкімі Нұрмұхамбет 
Әбдібеков сахнаға көтеріліп, дүйім 
жұрттың алдында ғарышкерді 
құттықтай келе, Тоқаңның өзін 
сахнаға қолқалап шақырып, 
қолтығынан демеді. Батыр да 
жанарынан жасын ұшқындап, 
тереңнен толғап, ел жұртына 

шексіз разы екенін айтқан 
тебіреніп тұрып. Ірі адам қашан 
да ірі сөйлейді, іреп сөйлейді. 
Ел-жұртына амандық, әкімдікке 
аманат айтты. Аманаты «ұрпаққа 
үлгі көрсетуден қаржы аямаңдар» 
дегенге саяды. Әлбетте, қуана 
құптарлық сөз.

Тойдан бір күн бұрын Қарқаралы 
ауданының әкімі Халел Мақсұтов 
Тоқаңа 1940 жылы әкесі 
Әубәкірге берілген дипломды 
табыстапты. Әке қолының табы 
қалған мұрағаттан табылған 
дүние батыр көзінен ыстық жас 
ыршытты. Көзін көлбей сүрткен 
батыр бұл дүниені «Бабаңның 
көзі еді» деп немересі Тимурға 
ұстатты. Айтпақшы, Тоқтар 
Оңғарбайұлы Әубәкіров емес, 
Тоқтар Әубәкірұлы Оңғарбаев болу 
керек екенін оқырман есіне сала 
кетейік. Бұны кезінде батырдың 
өзі растап, құжат қателігі екенін 
айтқан болатын. Оңғарбай атасы, 
Әубәкір әкесі. Әкесі Әубәкірдің 
дипломына байланысты айтып 
жатқанымыз ғой, әйтпесе, Тоқтар 
Әубәкіров деген есімді енді ешкім 
де өзгерте алмас.

Түс ауа атшабар басында 
ауыздығымен алысқан 
күліктердің бақ жарысын 
тамашалауға бардық. Анау 
Қаратаудың етегіндегі Тараздан 
бастап, еліміздің түкпір-
түкпірінен келген кіл жүйрік 
кермеде тұр. Бұл жарыс біз 
көрген бұрынғы жарыстан 
өзге болып шықты. Әу 
дегенде құсша ұшатын 
бірен-саран ұшқыр 
ат болмаса, негізгі 
бақталас аттар 
екінші топта 
отырған да 
қойған. жай 
отырған жоқ, 
сағатына 60 
ш а қ ы р ы м 
жылдамдықпен 
шауып келеді. 
Бауырын жазып, 
тұяғын серпе 
тастап еркін 
отыр. жиырма бес 
шақырымды осы 
жылдамдықпен өту 
мүмкін бе? «Мүмкін 
емес» дедік ішімізден. Бірақ 

нәтиже біз күткеннен басқаша 
болды. Аттар 60-тан асып, мәре 
сызығын 70-пен кесіп өтті. 
Біз таңбыз. Әкімдікте істейтін 
қатарлас тұрған бір ағамызды:

– Мына атжарыстың сценарийін 
өзіңіз жаздыңыз ба? жетпіс 
жылдыққа арнап, аттарды 
мәреден жетпіспен өткізу не 
деген керемет?! – деп қалжыңмен 
қағыттық жай тұрмай. Қалжың 
болса да, мұның астарында шын 
таңданыс жатыр еді. Құран 
сүрелерінің әрбір әрпі сан, әрбір 
сан бір сыр екенін білетінбіз. 
Бұл тойда да жетпіс саны сөйлеп 
тұрғандай көрінді. жетпіс киіз 
үй. жетпіспен шапқан ат... тағы 
басқа жетпіс саны дегендей.

Облыс әкімі Нұрмұхамбет 
Қанапияұлы Қарқаралы 
ауданының әкімі Халел Мақсұтов 
ұйымдастырған тойға ырза екенін 
білдіріп, ерекше алғыс айтқан 
болатын. Шынымен де, еңбек осы 
кісінікі. Той үстінде бір ағамыз: 
«Тоқтар ағамызға бұрын-соңды 
мұндай той жасалған жоқ», – деген 
еді. Бізге де солай секілді. Осындай 
батырды туған Қарқаралыда, 
Қарқаралыдан туған батырда да 
арман жоқ! Ұйтқысы мықты ел 
айрандай ұйыйды, ұйытқысы 
әлсіз ел іркіттей іриді деп біз де сөз 
түйдік ■

тӘҢІрДІҢ тАҢДАУЫ тҮСкен тОҚтАр

Құнан
жарысына (10 шақырым) 

29 құнан қосылды. Жарыс қорытындысы 
бойынша, І орынды Нұра ауданынан келген Са-

танов Төлеубайдың құнаны, ІІ орынды Қарқаралы 
ауданының Бақты ауылынан келген Әзімбаев 

Жасұланның құнаны, ІІІ орынды Қарқаралы ауданының 
Бүркітті ауылынан келген Қарашалов Мәдидің құнаны 
иеленді.

Аламан бәйгеге (25 шақырым) 30 ат қосылды. 
Жарыс қорытындысы бойынша, І орынды Жаңаарқа ауда-
нынан келген Қожахметов Қинаштың жүйрігі, ІІ орынды 
тағы да Жаңаарқа ауданынан келген Ақылбеков Икеннің 
жүйрігі, ІІІ орынды Қарқаралы ауданының Едірей ауы-
лынан келген Тергеубеков Ардақтың жүйрігі иеленді.

Күрес. Ерсін Мұхамеджанов «Түйе балу-
ан» атанып, сайыстың бас жүлдесін иеленді. Ал 

74 келі салмақта Абылай Шаратов бірінші 
орынды қанжығасына байлады.

akshamy@mail.ru
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Әлемде сөзбен жеткізе алмайтын, 
сырға толы әсем де таңғажайып жер 
көп. Соның арасындағы ең ерекше 
құбылыстарды оқырман назарына 
ұсынып отырмыз.

жануарлардан тұратын жаңбыр 
әлемнің көптеген елінде тіркелген 
болса да, өте сирек кездесетін 
метеорологиялық феномен болып 
есептеледі. Алайда Гондурас халқы 
үшін бұл үйреншікті құбылыс ретінде 
қалыптасқан. Әр жылдың мамыр, 
шілде айларында аспанда қара бұлт 
пайда болып, найзағай жарқылдап, күн 
күркіреп, қатты жел соғып, 2-3 сағат 
жаңбыр жауады...

жаңбыр аяқталысымен, жерде 
жүздеген тірі балық жатады. Кейін 
халық оны жинап, қуырып жейді екен.

«Кататумбо найзағайы» деп аталатын 
таңғажайып құбылыс кезінде найзағай 
дыбыссыз жарқылдайды. Шамамен 5 
шақырым биіктікте пайда болатын бұл 
найзағай күніне 10 сағат бойы (сағатына 
280 рет) жарқылдап, жылына 140-160 
рет түседі. Бұл құбылыс Кататумбо 
өзенінің Венесуэладағы Маракайбо 
көліне құятын тұсында байқалады ■

Табиғатты түгел танып-білу мүмкін емес. Адамзат баласын неше түрлі сиқырымен 
таңғалдырып келе жатыр. Ал адамдар оның сырын түсінбей келеді, тек дәл уақытында 
суретке түсіріп, қызықтаумен ғана шектеледі. Назарларыңызда табиғаттың тылсым 
ғажайыптарын ұсынып отырмыз.

Шотландияның Лохнесс көлiн мекендейтiн 
алып құбыжық жайлы аңыздар бағзы 
заманнан белгiлi. Бақа пiшiндес алып 
құбыжық жайлы және оны өз көзімен көргенi 
туралы ең алғаш рет христиан дәуiрiнде 
римдiк жауынгерлер айтқан. Одан кейiн, бiздiң 
дәуiрiмiзге дейiнгi VI ғасырда, әулие Колумб 
жазбаларында да құбыжық суреттелген. 1325 
жылғы географиялық атласта Лохнесс көлiн 
мекендейтiн жылан пiшiндес алып балықтың 
суретi салынған. Тағы бiр аңыз бойынша, 
аждаһа 1527 жылы көл жағалауындағы 
емендердi қиратып, адамдарға қырғидай тиген. 
Енді бір деректе 1880 жылы ашық аспан күнi 
тынық көлге шыққан қайықтың аударылып 
кетiп, ондағы адамдардың бақилық болғаны 
айтылады.

1933 жылы жергiлiктi басылымдардың 
бiрi құбыжықпен бетпе-бет кездескен ерлi-
зайыптылардың әңгiмесiн жариялады. Дәл осы 
жылы көлдiң солтүстiк жағалауында жол салына 
бастаған. Адамдардың көптiгi мен техниканың 
шуына ашуланған жануар су бетiне екi аптада 
он бес рет шыққан. 1934 жылы Шотландия 
парламентi құбыжықтың бар-жоғы және оны 
қолға түсiру туралы мәселенi күн тәртiбiне 
қойды. жағалауға жақын тұрғындар мен 
ұшқыштар құбыжықты өз көзiмен көргендерiн 
бұдан кейiн де талай мәрте мәлiмдеген.

1950 жылдардың ортасында хирург Р.Кеннет 
Уилсон құбыжықты суретке түсіріп алғаны 
жайлы жар салып, фотосуретiн жария еттi. 
Алайда 1994 жылы суреттің қолдан жасалған 
фотомонтаж екенi әшкере болды. Дегенмен бұл – 
көлде құбыжық жоқ дегенге дәлел бола алмады. 
Кейiннен Лохнесс аждаһасының бар екенiн 
растайтын видео түсiрiлдi. Оны 1960 жылы 
инженер-астронавт Тим Динсдейл түсiрген. Ол 
видеода алып әрi ұзын құбыжықтың су бетiндегi 
қозғалысы анық көрiнедi. Сарапшылар мұны 
қайық iзi деп жоққа шығармас үшiн, Динсдейл 
жүзiп бара жатқан қайықтың көлде қалдыратын 
iзiн де таспаға түсiрген. Қайық iзi мен жануар 

бейнематериалдарын зерттегендер екеуiнің 
мүлде бөлек дүние екенiне көз жеткiздi. 
Британдық бiрiккен барлау аэронавтикасының 
мамандары бейнематериалды зерттей келе, 
оның жалған еместiгiн, көл бетiнде әлдебiр 
тiршiлiк иесiнiң 16 км/сағ жылдамдықпен 
жүзiп бара жатқанын растаған. Алайда 2005 
жылы бейненi қайта қарап шыққан осы ұйым 
өкiлдерi «бұл – ешқандай да жануар емес, қайық 
iзi» деген қорытындыға келді. Қалың көпшiлiк 
бұл қорытындыны мойындай қоймады. Түрлi 
компьютерлiк зерттеулер мен қайық iзiмен 
салыстырулар әрi «Kodak» компаниясының 
мамандары жасаған тексеру жұмыстары қайық 
iзi емес деген тұжырымды растады.

Лохнесс құбыжығының бар екенiне 
сенбейтiндердiң келтiретiн дәлелi бiреу: көлдегi 
биомасса алып тiршiлiк иесi үшiн жеткiлiксiз. 
Алайда дыбыстық сканерлеу нәтижесi көлдегi 
20 тонналық биомасса 2 тонналық жануардың 
тiршiлiгiне жеткілікті екенiн дәлелдедi. 
Профессор Хенри Бауэрдiң тұжырымынша, 
көлде мекен ететiн жануар палеозавр тұқымы 
болуы мүмкiн. Ал оның көлдiң бетiне көп 
шықпай, суда тiршiлiк етуiне қарағанда, қазiргi 
палеозавр оттегiсiз демалып үйренген болуы 
ықтимал. Алайда Лохнесс туралы болжамдарды 
жоққа шығаратын скептиктер «көл түбiндегi 
тектоникалық құбылыстардың нәтижесiнде су 
бетiне көтерiлетiн толқындар мен атқылаулар 
адамдарға жануар болып елестейдi» деп 
есептейдi. Ендi бiрi «Лохнесс құбыжығын 
туристердi қызықтыру үшiн ойлап тапқан» 
деген пікір ұстанады.

Былтырғы жылы алып жануар төңiрегiндегi 
талас қайта қызды. Оны өз көзiмен көрген 
адамдар шықты. Шотландиялық фотограф 
Уилльям Джобс оны суретке де түсiрiп алған. 
«The Daily mail» басылымының жазуынша, ол 
былтырғы жылдың мамырында жағалаудан 250 
метр жерден құбыжықты көрiп, оны суретке 
түсіріп үлгерген. Бiрақ көл бетiне шыққан 
жануар лезде жоғалып кеткендiктен, суретке 
оның бiр бөлiгi ғана түскен. Қалай дегенмен, 
ғылым алып аждаһаның бар-жоғы туралы 
нақты жауап бермейiнше, ол туралы алыпқашпа 
әңгiмелердің де толастамайтыны анық ■

Елнұр БАҚЫТҚЫЗЫ

Солтүстік шұғыласы
Табиғаттың бұл ерекше құбылысын жердің 

солтүстік және оңтүстік полюстерінен бақылауға 
болады. Қазір ауаның ластану әсерінен жер 
шарымыздың солтүстік бөліктерінен ғана анық 
көруге мүмкіндік бар. Аспандағы ашық түсті 
алуан түрлі ұшқындар мен жарқылдар магнит 
өрісінің Күн сәулесін өзіне тартуынан пайда 
болады.

Күн тіреуіштері
Бұл табиғи құбылыс отты құйын секілді сирек 

кездеспейді. жарқын тіреуіштер – солтүстік 
шұғыласы сынды көрікті жаратылыс. Мұндай 
тіреуіштер ауа температурасы 20 градустан 
төмендегенде пайда болады. Дәл осындай 
температурада бұлттар мұзды кристалдар түзе 
бастайды да, атмосфераның төменгі қабаттарында 
күнмен шағылысады. Әдетте кристалдар жерге 
жетпей жатып буланып кетеді екен.

Отты құйын (торнадо)
жалпы, құйынның өзі – қорқынышты 

құбылыс. Ал тілсіз жаумен қосылса, тіпті жаман. 
Мұндай құбылыс өрт болып жатқан жерде орын 
алады. Өрттің жекелеген ошақтары бір үлкен 
алауға біріккенде, ауа қысымы қатты көтеріліп, 
жоғарыға қарай лаулай бастайды. Құйын 
тудырған ыстық ауаның шапшаңдығын ауызбен 
айтып жеткізу мүмкін емес.

Күннің тұтылуы
Күннің тұтылуы – өте жиі байқалатын 

қызықты құбылыс. Дегенмен дүниенің кез 
келген бұрышынан көріне бермейтіндіктен, әлем 
халықтары мұны сирек орын алатын құбылыс 
деп ойлауы мүмкін. Ол Ай қозғалысынан (Күн 
табағынан өткенде) пайда болады. Ай жерге Күнге 
қарағанда 400 есе жақын орналасқан, сондықтан 
Күн бетін толықтай жауып кетеді.

Су ұйығы (иірім)
Олар көбіне қайтқан және толысқан 

толқындардың соқтығысуынан пайда болады. 
Иірімдегі су жылдамдығын есептеу мүмкін емес. 
Тіршілік иесін жұтып әкетеді. Көптеген ғалым 
су иірімдерінің кемелер үшін қауіпті екенін жиі 
ескертіп жатады, дегенмен тарихта ұйыққа түсіп 
құрдымға кеткен кеме тіркелмеген.

Екі жағы томпақ бұлттар
Бұл – ғылымда бірнеше онжылдық бұрын 

ашылған құбылыс. Ғылымдағы атауы – «Lenticular 
mammatus». Олар көбіне ұшатын табаққа ұқсас 
келеді. Асты-үсті бірдей шығыңқы бұлттар соңғы 
рет осыдан 30 жыл бұрын көрінгендіктен, әлі де 
толық зерттелмеді.

Түн шамы
Бұл – планетамыздағы ең тамаша теңіз 

ғажайыбы болар. Құбылысқа себеп болып отырған 
– «Noctiluca scintillans» аталатын аса ұсақ ағзалар. 
Олар теңізді «Лазерлі шоуға» айналдырып 
жібереді. жәндіктер бір жерге жиналғанда, 
оларды ғарыштан да бақылауға болады. Қысқасы, 
бұл кереметті суреттеп беру мүмкін емес

Бұлттан пайда болған цунамиді 
екі-үш жылда бір рет қана бақылауға 
мүмкіндігіңіз бар. Аса сирек кездесетін 
мұндай құбылыстың ұзақтығы 
тым қысқа. Оны, тіпті, байқамай да 
қаласыз.

Әуелі көпқабатты үйлердің 
шатырларында тұман үлпектері пайда 
бола бастайды да, екі-үш минуттан 
кейін бүкіл ғимаратты тұмшалап 
алады. жерден қарағанда, қарапайым 
тұман болып көрінгенімен, аспан 
әлемінен бақылаған адамның нағыз 
цунамиді байқауына болады.

Мұндай құбылыс соңғы рет АҚШ-
тағы Флорида штатында орын алды. 
Көпті көргендер оған «аспан цунамиі» 
деген атау берді.

Толқындардың биік болғандығы 
сонша, Панама-Ситидің барлық 
ғимараты жұтылып кеткен.

Мұндай тылсым құбылысты суретке 
түсіріп үлгерген – тікұшақ жүргізушісі 
Джерар Хоттей ■

АСПАннАн БАлЫҚ ЖАУҒАн ел лОХнеСС ҚҰБЫЖЫҒЫ

ӘлеМДеГІ ӘйДІк ҚҰБЫлЫСтАрАСПАнДАҒЫ АлАПАт

Әйгерім СМАТУЛЛАЕВА
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Шырғалаң

Шекара

Билік 

Той-бизнес 

Дода 

Такси фирмаларына тағы да 
ауыр соққы жасалды. Осыған 
дейін адам тасымалдаумен 
айналысатын фирмалар 
«Индрайвер» қосымшасының 
кесірінен клиенттерінің 50 
пайызынан айырылып, 
нарықтан кетуге мәжбүр 
болып жатқанын айтып 
дабыл көтерген болатын. Ал 
енді жығылғанға жұдырық 
болып «Яндекс.Такси» 
қызметі өз жұмысын бастады.

Бұл қызмет бос көлікті диспетчерге қоңырау шалмай-
ақ жылдам табуға мүмкіндік береді. Сервиске қазақ, 
орыс және ағылшын тілдерінде кіруге мүмкіндік бар. 
Тапсырысты мобильді қосымшадан немесе taxi.yandex.
kz cайтынан беруге болады. Қазақстанда бұл қызмет әуелі 
Алматы қаласында іске қосылды. Ол «Алматы Дамыту 
Орталығы» АҚ құрылымдық бөлімшесінің қолдауымен 
жүзеге асырылуда.

Таксилер әзірге тек қолма-қол ақша төлеу арқылы 
есептеседі. жолдың алғашқы екі шақырымы 100 теңгені 
құрайды, одан әрі әрбір шақырым үшін 50 теңге. Таяу 
арада пайдаланушыларға банк картасы және сол арқылы 
төлеу қолжетімді болады. Сондай-ақ еліміздің басқа да ірі 
қалаларында кеңінен қолданыла бастайды.

– Біз Алматыда ең жылдам әрі қолжетімді ресми такси 
шығаруды қалаймыз. Біздің технологиялар осыған 
мүмкіндік береді. Тапсырыстардың оңтайлы бөлінуі 
машинаның келу уақытын және жүргізушілердің тұрып 
қалуын төмендетуге көмегін тигізеді. Бұл – сапарлардың 
өзіндік құнын азайтады. Біз сондай-ақ көрсетілетін 
қызмет сапасын мұқият қадағалаймыз, сондықтан бізде 
жүргізушілердің жұмысына және көліктердің жай-
күйіне жоғары талап қойылады, – дейді Яндекс.Такси бас 
директоры Тигран Худавердян ■

Моңғолиядағы тасқыннан зардап шеккендерге арнап 
қазақстандық белсенділер салғызып жатқан кейбір 
үй бұзылатын болды. Ел үкіметі мұны «қауіпті зонада 
тұрғандықтан» деп түсіндіруде. Бірақ белсенді топтың 
өкілдері мұның астарында саяси текетірестің жатқанын 
айтып отыр.

Баян-Өлгей аймағында этникалық қазақтар көп 
шоғырланған. Сондықтан қазақстандық белсенділер 
әлеуметтік желі арқылы жұрттан қаржы жинап, 
Моңғолиядағы тұрмысы нашар бес үйге баспана салып 
беруді ұйғарған еді. Үш үйдің іргетасы көтеріліп, құрылыс 
жұмыстары аяқталуға да жақын қалған. Бірақ салынған 
үйлер қайта бұзылатын болды.

Баян-Өлгей аймағындағы 200-ге жуық үйді су шайып, 
700 тұрғын баспанасыз қалып жатқан кез Моңғолиядағы 
парламент сайлауымен тұспа-тұс келген еді. Сол кезде 
билік басында отырған Демократиялық партия өкілдері 
тасқыннан зардап шеккен 100 үйге жаңадан баспана салу 
үшін жер бөлген. жергілікті тұрғындардың айтуынша, 
бұрынғы билік басында отырған Демократиялық партия 
жеңіліп, орнына келген Моңғолия халық партиясы жер 
бөлу шешімін заңсыз деп тапқан.

– Қазақстаннан келген жігіттер басында қанша қаржы 
әкелгенін айтты. Ойлана келе, «жағдайы жоқ бес 
отбасыға үй салып берейік» деп шешім қабылдады. Қазір 
үш үй салынып бітуге таяп қалды. Екі үй енді басталып 
салынып жатыр. Бірақ (жергілікті билік – Ред.) басында 
көрсетіп берген жерлерін енді «дұрыс емес» (заңды 
учаскеге түспеген – Ред.) деп, соның салдарынан екі үйіміз 
бұзылғалы жатыр. Бұл – енді басындағы басшылықтың 
терістігі, – дейді Айдос Азат.

Қазақстандық белсенді Аятжан Ахметжанның 
бастауымен әлеуметтік желі қолданушылары Баян-
Өлгейдегі тасқыннан зардап шеккендерге көмектесу 
мақсатында қаржы жинаған болатын. Белсенді жиналған 
2 миллион 500 мыңға жуық қаржыны Баян-Өлгейге 
жеткізіп, бес отбасына 32 шаршы метрлік баспана 
тұрғызып беруге кіріскендерін айтты. Сонымен қатар 
Қазақстан билігі Баян-Өлгейдегі тасқыннан зардап 
шеккендерге 200 мың АҚШ долларын бөлген болатын ■

Биыл Ақтөбе мен Алматыда орын 
алған террористік актілерден кейін 
бірқатар шетелдік БАҚ-та мақалалар 
жарияланып, түрлі деңгейдегі 
сарапшылар ресейлік әскердің 
Қазақстанға кіргізілуі мүмкін деген 
болжам жасаған еді. Бірақ мұндай 
күмәнді тұжырымдамаларға ҚР 
Қорғаныс министрі Иманғали 
Тасмағамбетов қарсы жауап беріп, 
Қазақстанның өз қотырын өзі қасуға 
қауқарлы екенін айтты.

– Қандай да болсын сылтаумен 
Қазақстан аумағына Ресей әскерінің 
кіргізілуі мүмкін емес. Мейлі, ол 
исламдық терроризм, террористік 
актілер және тағы басқалары болсын, – 
дейді Иманғали Тасмағамбетов.

Рас, Ресей – біздің елдің басты 
экономикалық және саяси серіктесі. 
Әйтсе де ел үкіметі, қандай жағдай 
орын алса да, басқа мемлекеттен 
әскери көмек сұрамайды. Елдің ішкі 
ісіне басқа мемлекеттің араласуға 

құқы жоқ. Қазақстанның әскери-саяси 
басшылығы террорлық қауіптердің 
алдын алуға және зардаптарын 
жоюға толық қауқарлы. Ақтөбеде 
және Алматыда орын алған шиеленіс 
ошақтарын оқшаулауға біздің 
қарулы күштер қатысқан жоқ. Тек 
полицейлер ғана араласып, бүлікті 
баса білді. Ал жауынгерлер соғыс 
дайындығында ұсталғанымен де, 
қандай да бір әрекеттерге барған жоқ. 
Ал егер қажеттілік туа қалғандай күн 
болса, әскери-көлік ұшақтары Ұлттық 
ұланның әскерін еліміздің кез келген 
жеріне жеткізуге қабілетті ■

Жуық арада Қазақстанда тағы бір 
телеарнаның тұсауы кесіледі. «Gakku 
ТV» телеарнасының басшылары енді 
тек той әндерін ғана шығаратын «Той 
Думан» арнасын көрермен назарына 
ұсынады. Жаңа арна жұмысын осы 
айда бастамақ.

«Gakku TV» телеарнасының 
жетекшісі Санжар Мұстафиннің 

айтуынша, «Той Думан» арнасы 
көрермендеріне тек көтеріңкі көңіл-
күй сыйлаумен ғана айналысатын 
болады.

– Бұл тек қазақтың тойларында 
айтылатын әндерді ұсынатын телеарна 
болады. Біздің басты мақсатымыз – 
көтеріңкі көңіл-күй сыйлайтын жоба 
жасап шығару. Біз музыка саласында 
ешқандай насихат жүргізбейтін, 
артық ақпарат бермейтін, тек ұлттық 
әндерді сүйіп тыңдайтын көрермендер 
мен тыңдармандардың талғамына сай 
келетін телеарна жасауды көздедік, – 
дейді арна басшысы.

«Той Думан» телеарнасы алдымен 
Қазақстандағы барлық облыс 
орталығына тесттік режимде 
көрсетіледі. Кейін бүкіл республиканы 
қамтитын болады ■

Алдағы аптада көптен күткен Жазғы 
олимпиада ойындарының ашылу 
салтанаты өтеді. Дүбірлі додаға 
Қазақстанның атынан қатысып, 
еліміздің байрағын желбіреткен 
спортшылар бұл жолы да жомарт 
билік тарапынан сыйлықсыз қалмақ 
емес. Олар алған медальдарына 
сай қыруар қаржы мен пәтер кілтін 
олжалайды.

Спорт және дене шынықтыру 
комитеті төрағасының орынбасары 
Серік жарасбаевтың мәлімдеуінше, 
Олимпиададан алтынмен оралған 
спортшылар 3 бөлмелі, күміс таққандар 
2 және қола медаль еншілегендер 
1 бөлмелі баспанаға ие болады. Ал 
олардың қаржылай алатын сыйақы 
мөлшері өзгеріссіз қалып отыр.

– Спортшыларға берілетін сыйақы 
оларға үлкен серпіліс береді. Себебі бұл 

әлеуметтік лифт ретінде жұмыс істейді. 
Қазір біз әр алтын белгіге 250 мың 
доллар береміз, ал ол – үлкен ақша, 
– дейді Спорт және дене шынықтыру 
комитеті төрағасының орынбасары 
Серік жарасбаев.

Айта кетейік, Қазақстан тәуелсіздік 
алған жылдан бері 5 бірдей жазғы 
ойындарға қатысып, 52 медаль жеңіп 
алды. Оның 16-сы – алтын. Ең жақсы 
көрсеткішке Атланта және Сидней 
Олимпиадаларында қол жеткіздік. 
Ұлттық құрама жалпыкомандалық 
есепте үздік 25-тіктен түспеп еді. Ал 
2012 жылғы Лондон Олимпиадасында 
одан да асып, 7 алтын алды. Ал 
бірер күннен кейін басталатын Рио 
ойындарында көрсеткіштер бұдан 
кем болмауы керек. Демек, аталған 
сыйақыға ілігетін спортшылар саны да 
көбеюі тиіс ■

тАкСОПАрк тАҚЫрҒА ОтЫрАДЫ

САЯСАттАн ҚОрЫҚҚАн Үй САлМАС

реСейДен ҚАУІП ЖОҚ

«тОй ДУМАннЫҢ» тҰСАУЫ кеСІлеДІ
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Аталған басылымдарда жарияланған 
«Оқытушыларға сенеміз», «Оқытушы 
– кеңес құрылысының ұстасы», 
«Мектепте кооператсия сабағы», «Санақ 
пен жұртшылық», «Оқытушыдан көмек 
күттік», «Қазақстанда программ-әдіс 
жұмысы», «Серуен жасап зерттеу 
әдісі», «Білім күші», «Студенттерге 
жәрдем керек», «Ел арасына оқу ісін 
кім жүргізеді?» т.б. мақалаларында 
оқу-ағарту саласын дамыту, білім беру 
сапасын арттыру мен әдіснамалық 
негіздерін ұштау, ұрпақ тәрбиесінің 
барша ауыртпашылығы жүктелген 
мектеп мұғалімдерінің әлеуметтік 
жағдайын жақсарту сынды аса маңызды 
мәселелер қамтылды. Мәселен, 
«Оқытушының білімін толықтыру» 
мақаласында: «Бұл дәуірде «заман» 
ұшқыр-ұшқыр, заманға ұшқыр адам 
керек, ұшқыр қоғам керек, ұшқыр 
жұртшылық өсімі керек. жұртшылық 
жұмысының тұтқасын ұстап отырған 
ұшқыр оқытушы керек. Заманнан 
қалған шабан адам – өлген адам. 
Заманнан қалған қоғам (ұлт, мемлекет) 
– өлген қоғам. Заманнан қалған мұғалім 
де – өлген мұғалім. Шабандықтан өлген 
мұғалім тегін өлмейді, жұртшылықты, 
тұтқасын ұстап отырған жұртшылықты 
өзімен бірге өлтіреді. Олай болса, 
қазақ мұғалімінің «жүйрік заманнан» 
қалмауы керек. Қазақ мұғалімі 
білімін, әдісін күн сайын көбейтіп 
отыруы керек», – деп білім беруді 
уақыт талабына сай дамытудағы 
ұстаз жауапкершілігіне, оқыту әдісін 
жаңғыртудағы біліктілігіне жүктелер 
келелі міндеттерді шегелеп көрсетті.

Терең энциклопедиялық білім иесі 
Әлихан жаһандық білім саласында 
қалыптасқан кейбір дәстүрлі оқыту 
әдіс-тәсілдеріне сын көзімен қарап, 
ұлттық дүниетанымға үйлесе бермейтін 
педагогикалық пайымдардың 
қисынсыздығына өз уәжін айтып 
отырды. Сан ғасырлық рухани 
құндылықтар тұрпайы социологизм 
тезіне алынып, пролеткультшілдікпен 
таза мансұқталып жатқан бассыздықты 
тежеу мақсатында адамзаттық гуманизм 
биігіндегі өміршең тәжірибелерге иек 
арту ғана қоғамдық ілгерілеуге жол 
ашып отыратынын парасат биігінен 
зерделеді. Бұл ретте «ғұмыр сыны мен 
тіршілік тезінен оқшау жатқан түпнегізі 
дүдәмәл тәжірибесіз білімде негіз де, бет 
те жоқ, білім анасы – тәжірибе» деген 
Бөкейханның «Серуен жасап зерттеу 
әдісі» мақаласы қазақ педагогикасының 
тарихында оқшау тұратын өзгеше 
бітімдегі ой-толғам тұрғысынан құнды.

«Ертеден гірек елі «Білім анасы 
– жаттаған» деп келді. Бұ – біреудің 
тапқанын жаттап, малдың қарнына 
тығып алған шөпті күйсеуіндей, 
жаттап оқығанды қолданған заманның 
шығарған жолы.

Шын білім тәжірибеде ғана туады. 
Білім жолының негізі тәжірибә болады, 
жаттап алып білген білім кісіден сұрап 
киген тон сияқты. Тойда тонымды бер 
деп шешіп алғандай, жаттап алып білген 
білім, мектептің табалдырығын аттай 

бере, естен шығады да ұмытылады.
Қандай жақсы кітап болса да, кітап 

– кісінің сөзі, оны біреу тапқан. Аңда 
жүріп кісі байлаған түлкі өзің қуып 
алған түлкіге жетпейді. Мұның не 
екенін құс салып ит жүгірткен аңшы 
жақсы біледі. жерді, ауаны, суды, 
жанды, жансыз өзімізді қамап алған 
затты тану тәрбиемен ғана болады. Бұ 
туралы тәжірибә көзбен көрген, қолмен 
ұстағаннан басталады. Ақыл зерек 
тексеріп тергеп, терең бойлап тоқып, 
кестелеп көзбен көргеннен, қолмен 
ұстағаннан қорытынды шығарады. Бұ 
неше сыннан өтіп, таспадай сыдырылып, 
таяқтай жанылып, білім негізі болып 
шығады.

Бұ жол – жаттама жолы емес, 
тәжірибә жолы. Тәжірибә жолымен 
білімге шыныққан адам білгенін көріне 
ала кіреді. Тәжірибәдан алған білім 
ұмытылмайды, төл ат болады. Осы күні 
тәжірибәсыз білімде негіз де жоқ, бет те 
жоқ. Білім анасы – тәжірибә.

Баланы баулыған оқытушы білім 
үйретпек болса, жаттаманы талақ 
қылады да, тәжірибә жолына түседі. 
Оқытушы ісіне шебер болса, өзі де, 
балалар да табиғатты әліп-бидей оқып, 
аты бәйгеден келіп, бүркіті түлкі 
алып, қызыққа батады да, қуанады. 
Бала оқытуға күйі түскен қаршығадай 
түлеп ұшады...». Міне, осындай терең 
де зерделі сараптауларға негізделген 
педагогикалық пайымдарымен 
жаратылыс құпиясына үңілдіріп, 
тіршілік сырына қанықтырды. Табиғат 
заңдылығына, жаратушы құдіретіне 
қарсы ұстанымдағы коммунистік 
жүйенің білім беру, сауат ашу 
әдістеріне деген сыни көзқарасы анық 
аңғарылатын тың тұжырымдарын 
баламалы оқытудың өмірлік 
тәжірибесінің өміршең озық үлгісіндегі 
мысалдармен бекітеді.

ХХ ғасыр басындағы қазақтың 
мемлекетшіл тұлғаларын 
қалыптастырған Әлихан Бөкейхан 
елдік істерге ұйытқы болып, қоғам 
ісін атқарар жаңа тұрпаттағы зиялы 
қауымның кісілік кейпі, азаматтық 
болмысы қандай болу керек деген 
өміршең мәселеге жауап іздеді. 
«...Қорқамын жалпы жұрттың 
қараңғылығынан, «басшы боламын» 
деп тонын айналдырып киіп, жұрт 
тілегін өзінің соқыр тиынына 
айырбастағаннан!» – деп әлеуметті өрге 
жетелер ел азаматтарының ар-ұждан 
тазалығын, қоғамға адал қызмет ету 
парызын ұғындырды.

«Қазақ оқығандары» мақаласында 
«Оқыған адам деп шын мағынасында 
қандай адамды айтуға керек» деген 
толғақты (Қараңыз: Бөкейхан 
Әлихан Нұрмұхамедұлы (1866-1937). 
Шығармаларының 9 томдық толық 
жинағы / Полное собрание сочинений 
в 9 томах / Құраст.: жүсіп Сұлтан хан 
Аққұлұлы. – Астана: «Сарыарқа», 
2013. – Қазақша-орысша. Т.7. 160-бет) 
мәселеге жауап іздеп, «көбінің көксегені 
– бақ, дәреже, күйттегені – сән-салтанат, 
мақтау, мақтану. Өзінің өзгеден 

үстемдігін сүю, дұшманын мұқату, 
жақынын жақтау, партияқұмар, қара 
басының қамын ойлау...» екеніне 
күйінді.

«Шын бар деген оқығанымыз 
арамызда санамалы ғана. Ол 
оқығандар... оқығандары әр жерден 
бір жарқырап жанған шырақтың 
жарығы қашанға жетпекші. Біздің 
малданып жүрген оқығандарымыз – 
шынын айтқанда, оқыған емес. Біз 
өзімізді-өзіміз алдап жүрміз. Өзіміз 
былай тұрсын, оларымызбен халықты 
алдап жүрміз. Оқыған атын жүктеуге 
хақымыз жоқ. Сөз жоқ, наданбыз...» 
деген өзекжарды толғамымен кеңес 
қоғамында барынша дендей бастаған 
небір жағымпаздық пен екіжүзділіктің 
ұрығын себуші «оқығандардың» 
әлеуметті ақиқат жолынан адастырып, 
ел ішіне іріткі салудағы жүгенсіздіктерін 
тайға таңба басқандай етіп көрсетті. 
Оның түп-тамыры отаршылдық танған 
кесір-кесапатта жатқанын тарих 
тағылымымен нығарлап, жас буынды 
кеңес идеологиясының имансыз 
саясатынан сақтандырды. «Санақ 
пен жұртшылық» мақаласында атап 
көрсеткеніндей, «Орыспен, орысша 
оқыған төрелермен ұшырасқан жерде 
сенбеу, өтірік айту қазақтың бойына 
сіңген. Сондықтан кеңес өкіметінің 
сұраған есебіне де бұ күнге дейін қазақ 
өтірік айтумен келеді...» (Бөкейхан 
Әлихан Нұрмұхамедұлы (1866-1937). 
Шығармаларының 9 томдық толық 
жинағы / Полное собрание сочинений 
в 9 томах / Құраст.: жүсіп Сұлтан хан 
Аққұлұлы. – Астана: «Сарыарқа», 2013. 
– Қазақша-орысша. Т.9. 169-бет).

Коммунистік билікке тән әміршіл-
әкімшіл жүйенің шындықты бұрмалап, 
ақиқаттан алшақтауын нақты 
мысалдармен дәйектеп берді. Мысалы, 
«Қазақтың саны көп пе, аз ба? Бұл – 
екінші мәселе. Тынышбайұлының, 
жолдас Сириустың, Есеп мекемесінің 
құшақтап отырған сипырлары 
(цифрлары) өтірік» екенін сын тезіне 
салғанында, 1926 жылы Кеңестер 
Одағында жүргізілетін кезекті санаққа 
жауапкершілікпен келу қажеттілігіне 
нақты ұсыныстарын білдірді.

Иә, Алаш көсемі Әлихан Бөкейханды 
Қазан төңкерісінен кейін орын 
алған аштық алапаты, өртеңге өскен 
ұрпақтың тұрлаулы тағдыры бейжай 
қалдырмады. Қазақ даласын жайлаған 
аштықтан қандастарын құтқару ісіне 
ұйытқы болып, Алаш мұратындағы 
сенімді ізбасар серіктерін жұмылдырған 
қайраткер Семей губерниясы аштарға 
жәрдем қылу комитеті «Семей 
губернесінің үйездеріне бөліп 20 
шақты қазақтың азаматтарын жіберді. 
Олардың көбінесе жинағандары – аяқты 
малдар. Бұл малдарды осы тірі күйінше 
ашыққандарға жіберу үшін Ақмола һәм 
Қостанай губернелерінің жәрдемдес 
болып, көмек көрсетулері қажет. 
Сондықтан ол жаққа екі кісі жіберіп 
отырмыз. Олар біздің аяқты малдан 
берген жәрдемдерімізді ешкімнің 
қатысына қарамай-ақ бөліп береді. 

Һәм Семейден жиналған малдарды 
ашыққандарға аман жеткізіп беруге де 
олар көз болатынын» жеткізді (Қараңыз: 
Бөкейхан Әлихан Нұрмұхамедұлы 
(1866-1937). Шығармаларының 9 
томдық толық жинағы / Полное 
собрание сочинений в 9 томах / Құраст.: 
жүсіп Сұлтан хан Аққұлұлы. – Астана: 
«Сарыарқа», 2013. – Қазақша-орысша. 
Т.7. 164-бет).

«Ауылдағы панасыз балаларды 
қорғау – міндетіміз» атты мақаласымен 
1914-1923 жылдардағы қилы кезең 
шындығына ақиқат сәулесін түсіріп, 
тоталитарлық жүйенің қылмысын 
әшкереледі. Кеңес қоғамының 
көкейкесті мәселелерін өткір көтеріп, 
айдай анық шындықты тұмшалап 
жасыруға болмайтынын ұғындырды. 
«...Ел ішін апат ауыр қаптады, 
ашаршылық кірді; ел шыбындай 
қырыла бастады... осындай сұрапыл 
мезгілдерде оқу-тәрбие жұмысы жесір 
қалды. жетім-жесір байсыздар көбейді. 
Ашаршылықтан кейін қазақ ауылында 
катөлек (котелок – ыдыс, құты) 
арқалаған жетім бала толып кетті. 
Мұндай балалар орыс қалаларында да 
көбейді».

Әлихан, біріншіден, Қазақстанда 
есепке алынған панасыз балалардың 
саны 180000 мың болатынын, алайда 
ол санатқа енгізілмей, есебі алынбай 
қалғандары да бар екенін; екіншіден, 
ата-ана мейірін, отбасы шуағын 
көрмей өскен көңілі қаяу, қаны қара 
жеткіншектердің психологиясындағы 
ауытқулардың қоғам үшін қаншалықты 
қауіпті екенін ескертеді. «Ашаршылық 
болып, балалар панасыз 5-6 жыл 
болып қалды. Ол күнде он жасар 
бала бұл күнде 16 жасар жеткіншек 
болды. Біраз тәрбие көрмей, кателөк 
(котелок – ыдыс, құты) арқалап қаңғып 
жүргендіктен, салты бұзылды, еңбек 
жасауға мойны жар бермейтін болды. 
Осы күні теміржолдардың бойында 
мұндай /панасыз жеткіншектер/ ұрлық 
жасайтын; кісі өлтіретін бұзақылар 
болды. Өздеріне /ішпана/ деп ат қойып, 
бұзықтықтарына мақтанатын салтқа 
түсті. Ауылдағы қазақ панасыздары 
ішпана бола алмаса да, қайыр сұрап 
келіп, келген үйінің тұсау-шідерін 
ұрлап кететін дәрежеге жетті. Қысқасы, 
панасыздар да қоғамның залалды 
мүшесі болуға бет алды».

Осындай қиямпұрыстар орын алған 
қатыбас қоғам шылауында үйсіз-күйсіз 
көше кезген аш-жалаңаш, қарасирақ 
панасыздарды қамқорлықтан айырып, 
тәлім-тәрбие беруге немқұрайлы 
қарауға болмайтынына большевиктер 
билігінің назарын аудартты. Оның 
ішінде қазақ ұстаздарына жүктеліп 
отырған зілдей ауыртпалықты парасат 
пайымына салып, «панасыз балалардың 
ауылындағы қамқоры – оқытатын 
ұстазы, оқытушылары... ауылдағы 
балаларымызды қорғау – зор міндетіміз» 
екенін ұғындырып, оларға қорған 
болудағы қоғам жауапкершілігіне, 
мұғалім мейіріне сенім артады. Міне, 
қаймана елінің осынау қилы тағдырына 
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күйінген қайраткер бұрын-соңды 
болмаған саяси катаклизмдерді басынан 
өткеріп жатқан халқына дем беріп, әрбір 
саналы азамат атқаратын келелі істердің 
бағыт-бағдарын нұсқады, одан шығудың 
тағылымды жолдарын көрсетті. «Тозған 
егістікке жоңышқа салсаң, бидай жақсы 
өседі» мақаласында «Мал бақ, егін сал, 
әдіс қыл, амал қыл, шебер бол, мерген 
бол, еңбекке, білімге жалын. Еңбекке, 
білімге жалынған еуропалықтар, міне, 
бес жүз жыл болады, жұт, аштық жоқ...

...Егінді алам, малды жұтқа, 
топалаңға, қасқырға бермеймін деп 
білімге жалынып еруропалық еңбек 
қылады. Түзу мылтықты мергендей, 
қыран бүркітті аңшыдай қанжығасы 
қандалды, аузы майланды.

Қазақ кедейі, сен қашан осы жолға 
түсе аласың?» – деп аштықтың қанды 
шеңгелінен аман-есен шыққан елдердің 
өмір тағылымын алға тартты. Ұлтын 
бейқамдықтан арылуға шақырып, 
тары салып, оны қауға тартып суарған 
Қарқаралы оязы Шұбартау елінің 
игілікті істерін үлгі етіп ұсынды. Өзенге 
тоған қазып, егін салған елдің кәператип 
(кооператив) болып іс қылып отырғанын 
айтқанда, «егін салатын жабдық, жақсы 
тұқым беріп, инженер жіберіп тоғанын 
түзетіп, жоңышқа салатын жолды 
көрсетіп жіберетін Наркомзем(нің) жер 
бөлімі болу керектігін» үнемі пысықтап 
отыруы, әсіренауқаншыл большевиктік 
саяси сойқандардың кезекті ылаңынан 
халқын сақтандыруы болатын.

Алаш көсемі Қазақстан 
билігінің саяси ағысынан күштеп 
шеттетілгенімен, қазақ шаруашылығын 
қолға алу, шаруашылықты (кооперация) 
дамыту, шикізаттан дайын өнім мен 
бұйым алудың нақтылы жолдарын 
бағамдау, ұлт мамандарын дайындау 
сынды өміршең мәселелердің бағыт-
бағдары мен жай-күйін назардан 
тыс қалдырған емес. Кооператив 
мектептерін ашудың ұлт өміріндегі 
маңызын бағамдап, қыр тіршілігіне қан 
жүргізетін осынау істердегі ұстаздар 
қауымының абыройлы міндеттерін ой 
талқысына салды.

«Мектепте кооператсия сабағы» 
мақаласында: «Қазақстан – мал баққан 
ел, әуелі бұйым Қазақстанда көп 
сауда кәсібінің дені ұлы бұйыммен 
болады. Ұлы бұйымды сұрыптай, 
сорттай білетін маман жоқ. Сондықтан 
Қазақстан жағдайында ұлы бұйым 
сұрыптау мектебін, курсін ашу қажет-
ақ. Бұл жұмысқа да оқытушыларды 
шақырмай болмайды», – деп түйді. 
Кооперация жайын толық түсіну үшін 
Смағұл Садуақасұлының қазақ тілінде 
жазылған «Кооперация мен қазақ 
шаруасы», «Салмақбай ауылында 

кооперация қалайша ашылды», «Қарыз 
серіктігі, оның қара шаруаға пайдасы» 
кітаптарын оқу керектігін айтты. 
Отаршылдық дәуірден бері шикізат 
орталығы болып келген қазыналы 
жер қойнауындағы байлықты қазақ 
игілігіне жаратып, өңдеу зауыттарын 
ашу туралы ұсыныстары бүгіндері де 
өзінің өзектілігін жойған жоқ.

«Исторические судьбы киргизского 
края и культурные его успехи» атты 
іргелі зерттеуімен ұлы даланың мың 
жылдық жылнамасын зерделеп, 
азаттық үшін арпалысып өткен 
Кенесары Қасымұлы көтерілісінің ұлт-
азаттық сипатына алғаш тарихи баға 
берген Әлихан қазақ тарихын оқыту 
мәселесіне де ұлттанудың күретамыры 
тұрғысынан келді. «Тарих керек» 
мақаласында («Қызыл Қазақстан», 
№10, 1922): «Афтономиялы республика 
болып, қағазға жазған тарихы болмаса, 
қазақ халқы басы бақыр қазандай 
ергежейлі болады. Мұны еске алып, 
аңды, қазақ азаматы! Көбінесе оқу-
білім камиссарииаты қазақ халқының 
тарихын түзуге кірісу керек», – деп 
рухани кемелділіктің өзегі ұлт тарихын 
оқытуда жатқанын шегелеп көрсетті.

«Тарих – елдің айнасы, тарихтан 
ел өткен уақыттағы мінін көреді. 
Айна жоқ болса, адам бет-аузын 
көре алмайды. Тарих жоқ болса, ел 
өткен күнін һәм мінін көре алмайды. 
Мінін көре алмаған соң, өмірін оңдай 
алмайды. Оңдамаған соң, мәжнүн 
болып, құдыққа құлайды», «Тарих 
болса, ел өсіп-өнеді. Тарих болмаса, ел 
жоғалады. Бұл – хақ нәрсе» (Қараңыз: 
Бөкейхан Әлихан Нұрмұхамедұлы 
(1866-1937). Шығармаларының 9 
томдық толық жинағы / Полное 
собрание сочинений в 9 томах / Құраст.: 
жүсіп Сұлтан хан Аққұлұлы. – Астана: 
«Сарыарқа», 2013. – Қазақша-орысша. 
Т.7. 170-бет) деген толғанысымен ұлт 
жасампаздығы ата тарихынан бастау 
алатынын ұрпақ санасына сіңірді. Ол, 
түптеп келгенде, бәлшебектер өкіметін 
қабылдамаған Алаш көсемінің кеңестік 
ұлтсыздандыру саясатына деген рух 
қарсылығы болатын.

Әлихан отандық және әлемдік 
руханият пен тарихта, түрлі ғылым 
саласында өшпес із қалдырған бірегей 
тұлғалар арқылы оқушы бойындағы асыл 
қасиеттерін еселеуге, жалпыадамзаттық 
гуманизмнің ізгілігін дарытуды діттеді. 
Мәселен, «жұрт сыны – ер жігіт» 
мақаласында: «Тофиқ Әділдей баласы 
бар жұрт келешек уақытта сынға түсуге 
ұялмас», – десе, «Хасейн Халами паша» 
мақаласында: «жұрт үшін қиядағы 
қиынды алған, жұртқа қызметі май 
болған Халамидің ғұмыры – бақытты 

жігіт ғұмыры ғой! жүйрік, қыран 
күшін қиянға салса, жұрт мақсатын 
орнына апарса, мұнан артық не бақыт 
бар, бауырлар!» – деп тебіренді. «Вандер 
Билдт» (Гвин Вандербилт) мақаласында: 
«Ер – әйелге һәм балаға қорған, 
Еуропа рухани мәдениеті бойынша, 
бұл – рәсім. Мына Вандер Билдт ерлігі 
майдандағы ерліктен артық. Осындай 
жігітім бар деп англо-саксы жұрты 
қанша мақтанса да, жолға сыяды», – 
деп адамзаттың әйгілі азаматтарының 
тағылымды өмірін қазақ баласына үлгі-
өнеге етті. Ал «Уилям Рамзай (1852-
1916)» мақаласында: «Адам баласының 
жары жолға, жұртқа бірдей бақытқа 
олжалас болатыны Л.Н.Толстой, 
И.И.Мешников, У.Рамзайдан көрінеді. 
Адам баласында қанша хайуандық болса 
да, осылардан зор үміт бар!» – деп қашан 
да жалпыадамзаттық гуманизмді ту 
етіп ұстануды ұрпағына аманаттады. Өз 
кезегінде «Луи Пастер» мақаласында: 
«Білім – күн сияқты: көрінгеннің 
бәрін жарылқайды. Пастердің жылы 
жарығы түспеген адам баласы жоқ. 
Келешек уақта Пастердің жарығына 
жылынбаған адам баласы болмайды», – 
десе, «Григорий Николаиыш Потанин» 
мақаласында: «...жастарды жиып, 
қамқор болып, жақсы жолға сілтеп 
кетті», – деп бағалады. Халқын өрге 
сүйрейтін елшіл жастарға таудай сенім 
дарытты. Ұлтқа қызмет етудің нақты 
жолдарын көрсетті.

«Офат», «Петр Петровиш Семенов», 
«Исмайыл бек Ғаспрински», 
«Барлыбекті ұмытпасқа», «Кәкітай», 
«Н.Л.Ыскалозубов», «Илия Илиш 
Мешников» т.б. азанамаларында қазаққа 
шапағаты тиген айтулы тұлғалардың 
еңбегіне құрмет сезіммен қарап, 
ұлағатты жандарды қадірлеп отыруға 
ой салады. «Абай өле-өлгенше: «Менің 
көзімді ашқан, маған жанашырлық 
қылған Михаэлис еді», – деп айтып 
отырушы еді». «Шоқан мен Потанинді 
ғылым жолына бастаған осы Семенов 
еді». «Исмайыл мырза түрік ұлтының 
зор тәрбиешісі, ұлық ұстазы, ардақты 
атасы болып дүниеден қайтты». «Кешегі 
бұлт айығып, күн шыққан заманда 
ұялшақ, қыз мінезді Барлыбек жұртым 
деп іске кірісіп, орнынан шықты». 
«Құнанбай баласы жұрт қамы деп шыға 
жабылып, көгермейік деп, 15-ті алмай, 
Қарауылдан айрылды. Саясат жолында 
мұндай ерлік қылған қазақ басшысынан 
көргенім жоқ!». «Осындай қызмет, 
қаруы жұрт, азаматына тиген есіл ер 
Н.Л.Ыскалозубовты біздің «Қазақ» 
жоқтамасқа бола ма?». «Мешников 
Пастер өлген соң, оның орнын басты. 
Парижде тұрып аспаб, кітап көп, ғылым 
жолын ашуға таза кірісті. Адам баласы 

қайтсе ауырмай, сырқамай ғұмырын 
өткізеді, табиғат күшін өзінің бақытына 
жұмсайды; ауырмай әбден қартайып, 
өлімнен қорықпай дүниеден қайтады? 
– Осылардың һәммәсіне Мешников жол 
тапты».

Әлиханның оқу-ағарту саласындағы 
қажырлы еңбегі көркем және ғылыми 
аудармаларымен барынша жаңа өріс 
тауып жатты. Оны «жаңа мектеп», 
«Сәуле», «Қызыл Қазақстан» 
журналдарындағы «жарасын алдырған 
ана», «Симонның әкесі», «Күзетте» 
(Мопасаннан), «жұлдыз бала» 
(Оскар Уайлдтан), «Күн», «Магнит», 
«жетіқарақшы» (Л.Н.Толстойдан), 
«жынның моншасы», «Герейдің 
ажалы», «Құрбан Қия», «Пайғамбарға 
хат» («Қырымның ескі сөздері» 
аудармалар тізбегінен), «Алтын аяқ», 
«Абум-Бұлым» (Алтай ертегісі), 
«Бұғақ» (Моңғол тарихынан), 
«Торғай» (И.С.Тургеневтен), 
«Шырақ» (В.Г.Короленкодан), 
«Қара ханым» (Мамин-Сибиряктан) 
сынды көркем аудармалары, «Қанды 
жауын» (К.Фламмарион), «Тарихи 
затшылдық қисыны», «Детерминизм, 
индетерминизм (керектік пен ерік 
ықтияры)» (Н.И.Бухарин) сипатындағы 
ғылыми тәржімалары айқын танытады.

Әлихан француз жұлдызшысы 
Камиль Фламмарионның «Астрономия 
әліп-биі» (1924), Т.Тутковскийдің 
«жердің қысқаша тарихы» (1926), 
Д.Гравенің «Дүниенің құрылысы» 
(1926) ғылыми еңбектерін қазақшалап 
басып шығарды. Сонымен қатар қазақ 
тіліне аударылған ғылыми кітаптарға 
сын-пікір жазып отырды. Мәселен, 
А.Байтасұлының Ю.Вагнерден аударған 
кітабына («Еңбекші қазақ», 08.05.1925), 
М.Әуезұлының ғылыми аудармасына 
қатысты «жердің жаратылысы 
жайында әңгімелер» («Еңбекші қазақ», 
28.02.1925), Ешмағамбетұлының 
М.Томскийден жасаған аудармасына 
(«Еңбекші қазақ», 14.05.1925), 
М.жұмабайұлының «Сауатты бол!» 
кітаптарының («жаңа мектеп», №5, 
1926) басты жетістіктерімен қатар 
негізгі кемшіліктеріне әділ сын 
көзқарасын білдірді.

жаңа заманның дүниетаным мен 
санаға ықпалын «жаңа дәуірдің жаңа 
қалам қаһармандары шығулы, жаңа 
салт-сананың жырын жырлайтын жаңа 
кітаптар жазулы. Мектептер бүтіндей 
жаңарулы» екенін айтқанда, таптық 
танымға шырмалып қалмай, ұлттық 
және адамзаттық ой-өріс биігінде болуға 
шақырды, әсіретапшылдыққа сын 
көзімен қарады. Мәселен, «Ана мен бала» 
кітабына (Мананикин, М.Шомбалұлы, 
Аққағаз Досжанқызы, Ермек келіні 
Рақия, Сара Есқызы) жазған сынында: 
«Саулық комиссариаты «кедейге кітап 
жазып бастық» деп көкірегін соғар. 
Ол – соқырлық. Кітабың таптікі емес, 
елдікі», – деп ескертті.

Қорыта айтқанда, Мәскеуден аттап 
шыға алмай үйқамағында отырған 
1922-1937 жылдары Әлихан Қазақ 
елін адамзат өркениетінің төріне 
шығаруды мақсат еткен «Алаш» 
бағдарламасындағы жаппай оқу-
ағарту ісін енді кеңес өкіметі дәуірінде 
тиянақты жүзеге асыруға басшылық 
етуімен қатар оған өзінің қомақты 
үлесін де қоса білді. Қазақ халқының 
рухани кемелденуіне қажетті келелі 
мәселелерді шешудің практикалық 
жолдарын нұсқады. Иә, «Алаш» 
бағдарламасы – жапондарды артта 
қалған феодалдық сегундар елінен 
бас-аяғы 21 жылдың ішінде (1868-
1889 жылдар аралығында) әлемнің ең 
дамыған қуатты мемлекетінің біріне 
айналдырған «Мэйди исин» (немесе 
«Мэйдзи жаңғыруы») бағдарламасының 
қазақша баламасы болатын ■

Сағымбай ЖҰМАҒҰЛ,
Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ қазақ 

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

Жалпы, айна мен оның 
тылсым құпиялары туралы 
аңыз әңгімелер мен түрлі оқиға 
ел аузында көптеп кездеседі. 
Оның жұмбағы туралы ежелгі 
замандарда ерекше айтылатын 
болған.

Грек мифінде айтылатын бір 
бозбаланың (Нарцисс) судағы 
өз бейнесіне сүйсініп қарағаны 
соншалық, Құдайлардың үкімімен 
қалай гүлге айналып кеткенін де 
байқамай қалған-мыс. Ежелгі грек 
мифтерінің тағы бірінде Медуза 
есімді құбыжықтың өзіне тіке 
қараған кез келген тіршілік иесін 
тасқа айналдырып жіберетіні, оны 
тек Персей есімді батырдың ғана 
жеңгені айтылады. Миф желісі 
бойынша, аталған батыр Медузаға 
тікелей қарамай, қалқанына 
шағылысқан бейнесіне қарап 
отырып қана жеңіпті. жалпы, 
адам бейнесі мен оның айнаға 
қарауына қатысты әр елде түрлі 
аңыз әңгіме бар.

Ең алғашқы айна ретінде сутас, 
пирит және жанартаудан пайда 
болған шыны пайдаланылған. Ал 
археологтер осыдан 7,5 мың жыл 
бұрын жанартау шөгіндісінен 
жасалған айнаны Түркия жерінен 
тапқан. Энеолит және қола 
дәуірлерінде (б.з.б. IV-III ғғ.) тастан 
өңделіп, жылтыратылып жасалған 
айналардың орнын темірден, қола, 
алтын мен күмістен жасалған 
айналар алмастырды. Оларды 
өңдеу тасты өңдеуден анағұрлым 
оңай еді. жалпы, түрлі металдан 
жасалған қолайналар Мысырдан 

ежелгі Грекияға, Үндістаннан 
Қытайға дейінгі көптеген елге 
мәлім болған. Бастапқыда айна 
өте қымбат бағаланатын және оны 
кез келген адам ала алмайтын. 
Ежелгі грек пәлсапашысы Сократ 
жас жігіттерге айнаға көп қарауға 
кеңес берген. Ол сол арқылы 
түр-түсі келіспегендер өзін 
рухани байытуды, ал келістілері 
кесірліктен сақтану керектігін 
айтқан.

жалпы, металл айналарды 
жасау мен қолдану оңай 
болғанымен, оның бүлінуі де тез 
болды. Өйткені оны тат басады 
немесе қарайып кететін. Сөйтіп, 
біздің заманымыздың I ғасырында 
Римде алғашқы шыны айна пайда 
болды.

Орта ғасырларда Еуропа 
елдерінде айна жоққа тән болды. 
Өйткені шіркеу қызметкерлері 
«айнаға қарау арқылы адам өзінің 
рухани тазалығын жоғалтады 
және тоқмейілсу сезімі пайда 
болады» деп есептеген. Ал дін 
ұстанған кей адамды «айнаның 
арғы жағынан әзірейілдің өзі қарап 
тұрады» деп қорқытқан. Орта 
ғасырларда емшілер айна арқылы 
адамдарда кездесетін шешек, 
өкпе ауруларын, психологиялық 
ауытқуларды емдеуге тырысқан.

XIII ғасырдың аяғында 
францискандық монах Джон 
Пекам бүгінгі қолданыстағы 
айнаның алғашқы нұсқасын қалай 
жасау керектігін жариялайды. 
Сөйтіп, айнаның пайда болуы 1279 
жыл, ал оны алғаш жасаушы Джон 

Пекам болып қабылданды.
Қалыптасқан көзқарас бойынша, 

айнаның отаны – Венеция. Алайда 
оның бастауында фламандтықтар 
мен голландтықтар тұрды. 
Фламандтық айналарды 
Караваджоның «Марфа және 
Мария Магдалина» және Ян 
ван Эйктің «Чета Арнольфини» 
атты картиналарынан көруге 
болады. Тек жүздеген жылдан 
соң айна жасау өндірісі 
венециялық шеберлерге ауысты. 
1291 жылы Венецияның айна 
жасаушылары Мурано аралына 
көшірілді. Онда айна өте қиын 
технологиямен жасалатын. 
Венеция басқарушылары айна 
жасау ісіне асқан қызғанышпен 
қарап, оны қызғыштай қорғайтын 
болған. Тіпті, 1454 жылы айна 
жасаушыларды елден шығармау 
туралы шешім қабылданып, 
шетелге кеткендері қайтарылған, 
оралмағандарының соңына 
қарақшыларды жіберіп, өлтіріп 
отырған. Венециялық айналар 
өте қымбат бағаланған және ел 
экономикасына айтарлықтай 
пайда келтірген. Муранодағы 
шеберлердің ісін өзге елде 

дамытушылар пайда болып, XIV 
Людовик кезінде Нормандияда 
алғашқы айна жасау өнеркәсібі 
іске қосылды.

Ал 1688 жылы француздық 
шеберлердің бірі айнаны үлкен 
көлемде жасап шығарған. Сөйтіп, 
жылдар өте бұл іс жаңартыла түсті. 
Келесі ірі жаңалық 1855-1856 
жылдары неміс химигі Юстус фон 
Либихтің айнаны күмістендіру 
технологиясын енгізуі еді. Бұл әдіс 
күні бүгінге дейін пайдаланылады.

Бүгінде айна жасау мен оны 
қолдану арқылы түрлі технология 
ойлап табу ісі жалғасуда. 
Мысалы, голландиялық «Nedap» 
компаниясы киім дүкендеріндегі 
киім өлшейтін бөлмелер үшін 
арнайы айна жасап шығарған. 
Сатып алушы ол айна арқылы 
достарына киіп тұрған киімін 
онлайн режимде көрсетіп, 
талқылай алады. Сондай-ақ 
онда орнатылған «Tweet Mirror» 
гаджетіндегі HD-камера арқылы 
сол мезетте суретке түсіп, өз 
суретін Twitter секілді әлеуметтік 
желілерге жүктей алады ■

Жер астында жатқан бір 
қала бар. Ол – Аустралияның 
оңтүстігіндегі Кубер-Педи 
қаласы. Жерасты қаласының 
іргесі 1915 жылы қаланған. 
Тұрғындар қолайсыз ауа 
райының әсерінен жер астын 
паналауды жөн көріпті.

Шахта қазу әдісімен қазылған 
Кубер-Педи жерасты қаласына 
айналып шыға келген. Осыған 

дейін бұл қаланың кері әсері 
анықталмаған. Мұнда тұрамын 
деушілерге барлық жағдай 
жасалған. Ауа температурасы 24 
градустан төмендемейді. Сонымен 
қатар ылғалдылық мөлшері 20 
пайыздан ауытқымайды.

Кубер-Педи қаласы туралы 
ұзақ уақыт бойы ешкім білмеді. 
Тек 1980 жылдардың орта 
тұсында құм астындағы қалаға 

туристер келе бастаған. Араға 
бір жыл салып қаланың Умберто 
Коро есімді тұрғыны жергілікті 
елді мекеннің бизнестегі өрісін 
танып, жер астынан бірінші 
болып қонақүй тұрғызған.

Содан бері Кубер-Педи қаласы 
3000 тұрғынның арқасында 
қарқынды дамып, өрісі кеңіп, 
күннен-күнге гүлденіп келе 
жатыр ■

АйнА ҚАлАй ПАйДА БОлҒАн?

ЖерАСтЫ ҚАлАСЫнАн ХАБАрЫҢЫз БАр МА?
Маржан РАҚАй


