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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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1 қыркүйек күні Қарағанды облысы 
Абай және Жаңаарқа аудандарында 
жаңадан екі мектеп ашылды.

Облыс әкімінің баспасөз қызметі 
хабарлағандай, өңір басшысы 
Нұрмұхамбет Әбдібеков Абай ауданы 
Құрма ауылындағы жаңа мектептің 
ашылу рәсіміне қатысты.

«Бүгін біз заманауи кабинеттері 
бар, ауқымды акт залы бар, жайлы 
асханасы бар жаңа оқу ғимаратын 
ашқалы тұрмыз. Мұның бәрі сендер 
үшін жасалды, балалар! Әсіресе 
Қазақстан тәуелсіздігінің 25 жылдық, 
Қарағанды облысының 80 жылдық 
мерейтойы қарсаңында ашылуының 
өзі айтуға тұрарлық», – деп 

Н.Әбдібеков ауыл оқушыларын Білім 
күнімен құттықтады.

Мектеп жетекшілігіне облыс әкімі 
роботехника кабинетін жабдықтауға 
арналған сертификат табыстады.

320 орындық Құрма мектебі 
2016-2019 жылдарға арналған ҚР 
білім беруді дамыту мемлекеттік 
бағдарламасы бойынша салынды. 
Ол үшін республикалық бюджеттен 
823,3 миллион теңге бөлінді. Мұнда 
шеберхана, мультимедиа, лингафон 
кабинеттері, акт залы, спорт және оқу 
залдары, кітапхана мен асхана бар. 
Автономды жылу жүйесі бар.

Жаңа оқу жылында мектеп 237 
оқушы қабылдады, оның 145-і қазақ 
тілінде, 92-сі орыс тілінде білім алады. 
43 ұстаз жұмысқа қабылданды.

«Жаңаарқа ауданының 
М.Жұмажанов ауылдық округінде де 
150 орындық жаңа мектеп ашылды», – 
деп хабарлады аудандық әкімдік.

Қарағанды облысында 523 мектеп 
жұмыс істейді, онда 183 мыңнан астам 
оқушы білім алады. Биыл 23 мыңнан 
астам бала мектеп табалдырығын 
аттады ■

Қарағанды қаласындағы Мәдениет және 
демалыс саябағында ҚР Конституциясы 
күні тойланды. Салтанатты шара 
балалар ұжымының хореографиялық 
композициясымен ашылды. Би соңында 
балалар аспанға көптеген әуе шарын 
ұшырды.

Одан кейін Қарағанды облысының 
әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков 
қалалықтарды айтулы мерекемен 
құттықтады.

«1995 жылы ең жоғарғы заңнамалық 
деңгейде қабылданған Конституция 
адам құқықтары мен бостандығына 
басымдық берді. Демократиялық 
принциптерге негізделген елдің 
әрі қарайғы дамуы анықталды. 
Конституция біздің негізгі заңымыз, 
маңызды саяси-экономикалық және 
әлеуметтік реформаларды іске асырған 
жаңа билік жүйесінің іргетасы болды», 
– деді өңір басшысы.

«Конституция – қазақстандықтардың 
барлық жеңісі мен жетістіктерінің 
қайнар көзі», – деп атап өтті 
Н.Әбдібеков. Ол биыл өңірде екі 
мерейтойдың өтетінін айтты.

«Біз биыл Қазақстан Республикасы 
тәуелсіздігінің 25 жылдығы мен 
Қарағанды облысының 80 жылдығын 
тойлаймыз. Бұл аралықта жасалған 
дүние аз емес. Алайда бізді алда үлкен 
істер күтіп тұр. Облыстың барлық 

тұрғынының өз күшіне, Отанымыздың 
бүгіні мен ертеңіне сенуін қалаймын. 
Денсаулық, бақ-береке болсын, 
қымбатты жерлестер!» – деп құттықтау 
сөзін аяқтады.

Мереке «Әнім саған, Қарағанды» 
байқауына ұласты. Одан кейін жастар 
рок-фестивалі өтеді деп жоспарланған.

Конституция күні Қарағандыда 
Чернобыль апатының зардабын 
жоюшыларға арналған ескерткіш 
ашылды. Сонымен бірге «Жанұя» жаңа 
тұрғын үй кешенінің тұрғындарына 
пәтер кілті табыс етілді. Оңтүстік-
Шығыстағы Волочаев көшесінің 
тұрғындары жаңа заманауи аула 
иеленді ■

Қазақстан Республикасының Конституция күніне орай 
Қарағанды қаласында Өңірлерді дамытудың 2020 жылға 
дейінгі мемлекеттік бағдарламасы бойынша салынған 
жаңа тұрғын үй кешенінің пәтері иегерлеріне кілт тапсыру 
салтанатты рәсімі өтті. Шараға Қарағанды облысының әкімі 
Нұрмұхамбет Әбдібеков, Қарағанды қаласының әкімі Нұрлан 
Әубәкіров, «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ-
ының Маркетинг және даму жөніндегі басқарушы директоры – 
Басқарма мүшесі Тимур Қалдыбаев қатысты.

Қарағанды облысының әкімі қатысушыларды 
Конституция күнімен құттықтап, жаңа үйдің болашақ 15 
тұрғынына кілт тапсырды.

«Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» 
АҚ-ының Маркетинг және даму жөніндегі басқарушы 
директоры «Жанұя» тұрғын кешенінің «Самұрық-Қазына» 
жылжымайтын мүлік қоры» АҚ желісі бойынша өңірлерді 
дамытудың 2020 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы 
шеңберінде Қарағанды қаласында іске асырылған бірінші 
жоба екенін атап өтті.

Тұрғын үй кешені Қарағанды қаласының 
инфрақұрылымы дамыған аудандарының бірінде 
орналасқан, онда «эконом» санатына жататын тоғыз 
қабатты екі үй бар. Тұрғынжай көлемі 16 мың шаршы 
метрді құрайды (барлығы 216 пәтер).

Жоба құрылысын салған – көпжылдық табысты 
тәжірибесі бар және меншікті өндірістік базасы сапалы әрі 
уақытылы баспана салуға мүмкіндік беретін «ККК ЛТД» 
компаниясы.

Сонымен бірге Қарағанды облысының әкімі, Қарағанды 
қаласының әкімі және «Самұрық-Қазына» жылжымайтын 
мүлік қоры» АҚ-ының Маркетинг және даму жөніндегі 
басқарушы директоры екінші қабатта орналасқан тұрғын 
кешенінің бір пәтерін қарап шықты ■

2016 жылдың 12 қыркүйегінде басталып, үш күн 
бойы жалғасатын Құрбан айт мейрамы кезінде 
Қарағанды қаласындағы мал союға арналған 
орындар туралы ақпаратпен таныс болыңыздар.

Төменгі аталған орындар (мал соятын орындар) 
ветеринарлық және санитарлық талаптарға сай 
келеді:

1. Резник көш., 18;
2. Склад көш., 8/10;
3. Сәтбаев көш., 204;
4. Заречный көш., 1 (Бұқар жырау ауданының 

Көкпекті ауылы) ■

мектеп – білім кемесі

ата заңды ардақтайық

«Жанұя» кешенінің кілті тапсырылды

құрметті қарағанды қаласының 
тұрғындары мен қонақтары!

AZATTYQ.ORG «СБУ-дың 
құқық қорғаушы ұйымдарға 
жауабы» – Халықаралық 
адам құқығын қорғаушы екі 
ұйымның «тұтқындарды құпия 
түрмеге қамап, азаптады» деген 
айыптауына Украина қауіпсіздік 
қызметі (СБУ) әжуа сурет 
жариялап жауап қатты.

ABAI.KZ «Амангелді қалай 
ажал құшты?» – 1916 жылғы 
дүрбелеңде Молдабек Байтөреұлы 
Амангелдінің әскеріне қосылып, 
орыс патшасына қарсы соғысқан 
әрі Амангелдіге туыстығы (екеуі 
де Бегімбет руынан) да бар. 
Сардар Торғайда комиссар болып 
тұрғанда, атын баптап, көмекшісі 
де болған екен. Амангелдіні соңғы 

тірі көргендердің бірі де – осы 
Молдабек атамыз. Молдекең 
өткен ғасырдың 40 жылдары 
озыпты өмірден. Кемпірі Дәметкен 
әжеміз, Амангелді өлгенде, 
батырдың жұбайы Балыммен 
қатар отырып жоқтау айтыпты. 
Және ол жоқтауды өмірінің соңғы 
жылдарында магнитофонға 
жаздырған екен. Өкініштісі, ол 

таспа қолды болып, жоғалды.
QAMSHY.KZ «Гейдар Әлиев 

ана тілінің абыройын қалай 
асқақтатты?» – Әзірбайжанның 
бұрынғы Сыртқы істер министрі 
Вилаят Гулиев Гейдар Әлиев пен 
Иран басшысының арасындағы 
диалогті әңгімелеп берді ■ -ДҮРБІ

akshamy@mail.ru2
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Елімізде ақша үшін ағзасын сатуға дайын 
адамдар көбейіп барады. Сатылымға түсетін 
ағзалар қатарында бүйрек, бауыр мен жүрек 
көп. Тіпті, ғаламтор беттерінде өз ағзасын 
бөлшек саудаға айналдырғандар бағаларына 
дейін жазып қойған. Заңға қарсы шыққандардың 
көбі бұндай қадамға жоқшылықтан барып 
отырғандарын айтады.

Он екі мүшесі сау Сергей бір бүйрегін 
30 мың АҚШ долларына бағалап 
отыр. Пышаққа түсіп, ағзасының бір 
мүшесін алып беруге апталдай азаматты 
мұқтаждық итермелепті. Несиелерін 
жабу үшін қарызға белшесінен батқан 30 
жастағы Сергей өзге амалы қалмағанын 
алға тартады ■

Қарағанды облысы бойынша әйелдер күресі 
федерациясы Рио Олимпиадасының қола 
жүлдегері Эльмира Сыздықоваға көлік мінгізіп, 
оның жаттықтырушысы Владислав Сутормин 
екеуіне төрт миллион теңге табыс етті.

«Рио-де-Жанейродағы ХХХІ Олимпиада 
ойындарында сәтті өнер көрсеткен Эльмира 
Сыздықованы бүгін Қарағанды облысы 
әкімінің бірінші орынбасары Асылбек 
Дүйсебаев марапаттады. Атап айтқанда, 
федерация атынан спортшыға «Toyota 
Corolla» көлігінің кілті табыс етілді. Бұған 
қоса Эльмира Сыздықоваға федерация атынан 
сыйақы ретінде 1000000 теңге, ал оның бапкері 
Владислав Суторминге 3000000 теңге берілді», 
– деп хабарлайды ҚазАқпараттың Қарағанды 
облысындағы тілшісі.

Олимпиада ойындарының күміс жүлдегерін 
салтанатты құттықтау шарасына спорт 
ардагерлері, көрнекті спорт қайраткерлері мен 
еңбек сіңірген жаттықтырушылар Нұрғазы 
Жарылғапов, Александр Мыцик, Иосиф 
Момцелидзе және тағы басқалары қатысқан. 
Меймандар жас чемпионды айтулы жеңісімен 
құттықтап, алдағы уақытта жаңа жетістіктерді 
бағындырып, жаңа медальдарымен қуантуға 
тілектестігін білдірді. Айта кетейік, бұған дейін 
Қарағанды облысының әкімі Нұрмұхамбет 
Әбдібеков спорттағы еңбегі және Рио-де-
Жанейрода өткен Олимпиада ойындарындағы 
жетістігі үшін Эльмира Сыздықоваға «Toyota 
Camry» көлігін сыйлаған болатын.

Эльмира Сыздықова – ҚР әйелдер күресі 
бойынша халықаралық сыныптағы спорт 
шебері. 2011 жылғы жастар арасындағы 
Әлем чемпионатының қола жүлдегері. 2012 
жылғы жастар арасындағы Азия чемпионы, 
2014 жылғы Азия чемпионатының қола 
жүлдегері, 2015 және 2016 жылдардағы Азия 
чемпионатының күміс жүлдегері. Жеке бапкері 
– Владислав Сутормин.

Еске салсақ, қазақстандық Эльмира 
Сыздықова Рио Олимпиадасында мысырлық 
Энас Мұстафаны 7:4 есебімен ұтып, қола медаль 
иеленді. 69 келіге дейінгі салмақ санатында 
бірінші орынды жапондық Сара Досо, екінші 
орынды ресейлік Наталья Воробьева иеленген 
болатын ■

СЕРГЕЙ ОРЛОВ, Қарағанды қаласының 
тұрғыны:

– Осындай қадамға барғанымның 
заңсыз екенін білемін. Бірақ қазір маған 
ақша аса қажет. Екі бүйрегім де сау. 
Ешқашан темекі тартып көрген емеспін.

Бүйрек, бауыр, жүрек сатамын! 
Ғаламторда осындай жарнамалардың 
саны екі мыңнан асады. Ішкі ағзасын 
сатуға ниеттілердің жас шамасы да әр 
түрлі. Басым бөлігі – жас жігіттер мен 
қыздар. Бүйрекке сұраған құны 30 
мыңнан 100 мың долларға дейін барады.

Ал дәрігерлер Қарағандыда бүйректің 
үлкен сұранысқа ие екенін айтады. 
Өйткені қазір мәйіттік донорлардың 
ағзасы тапшы. Сондықтан көп жағдайда 
бүйрек, бауыр трансплантациясына 
науқастардың туыстары донор болады 
екен.

САЛТАНАТ САРИЕВА, гемодиализ 
бөлімшесінің меңгерушісі:

– Біздің гемодиализ орталығына 
звондап, өз дене мүшелерін ұсынғандар 
көп. Бірақ біз оның заңсыз екенін біліп, 
ұсыныстардан бас тартамыз. Донор 
ретінде мерт болғандарды қарастырамыз.

Ағзаларын мүшелеп сату дінге де 
қайшы. Имамдардың сөзінше, өз ағзасын 
тек өлім аузында жатқан науқастарға 
беруге ғана рұқсат етіледі. Оның өзінде 
тегін болуы тиіс.

СЕРІК ҚҰРМАНОВ, наиб имам:
– Өліп бара жатқан адам және де донор 

болатын адамның анық қайтыс болғаны 
белгілі болғаннан кейін, осындай 
әрекетке ислам діні жол береді.

Қазір Қарағанды облысы бойынша 
бүйрек ауыстыру кезегінде 300 адам 
тұр. Олардың көбі қан айналымын 
гемодиализ орталығында жасанды 
аппарат арқылы күшейтеді. Ал дене 
мүшелерін жасырын сататын жандар 
заңмен жазаланады екен. Оларды 7-ден 
10 жылға дейін бас бостандығынан 
айыру жазасы қарастырылады.

қолаға – Жора бүйрек 30 мың доллар

Елбасының Вашингтон қаласында 
өткен Ядролық қауіпсіздік жөніндегі IV 
саммитте жариялаған «Әлем. XXI ғасыр» 
манифесін ілгерілетуді қамтамасыз ету 
мақсатында 2016 жылдың 29 тамызы 
күні республикалық «Ақ орамал» 
науқанының аясында саяси қуғын-сүргін 
құрбандарына арналған ескерткіштің 
алдында митинг ұйымдастырылды. 

Қазақ елінің тарихында философиялық 
мағынасы терең «Ақ oрамал» 
акциясының негізіне дана халқымыздың 

ежелгі дәстүрі – татуластыру салты 
алынған. Яғни, әйел-ананың басындағы 
орамалын шешіп, жауласушылардың 
ортасына тастауы олардың жанжалды 
тоқтатуына себеп болған.

«Ақ орамал» акциясын өткізу 
арқылы қазақстандықтарды этностық 
шығу тегіне, әлеуметтік, діни 
немесе басқа да ерекшеліктеріне 
қарамастан, бейбітшілік идеясы аясына 
шоғырландыру.

Шараның мақсаты – еліміздегі 

барлық азаматты  ұлтына, әлеуметтік 
жағдайына, дініне және басқа да 
ерекшеліктеріне қарамастан  «Ақ 
орамал» науқанының идеясына 
біріктіру. 

Митингіде Қарағанды қаласының 
әкімі Нұрлан Әубәкіров, Қарағанды 
қаласы Аналар кеңесінің төрағасы, 
«Қарағанды облысының Кәсіпкерлер 
қауымдастығы» қоғамдық бірлестігінің 
вице-президенті Г. Құрбанбаева, еңбек 
ардагері Г. Есжанов сөз сөйледі ■

-шолу

TV

«24 KZ» АрнАСы:
Қарағандыдағы №95 мектеп-

гимназиясының кітапханасы тағы 
бір құнды әдебиетпен толықты. 
Қала тұрғыны Татьяна Ишина Лев 
Толстойдың 1938 жылы жарық 
көрген «Петр Первый» кітабын білім 
ошағына сыйға тартты. «Ғасырға 
жуық бұрын басылған бұл туынды 
бүгінде өте сирек кездеседі», – дейді 
кітапханашы. Ал қарағандылық 
Алина Хабибулина болса, кітапханаға 
сіріңке қорабынан да кішкентай 
кітап сыйлады. Мұнда ұшқыш-

ғарышкерлердің суреттері басылған. 
Бұл игі іс «Мектепке кітап сыйла» 
акциясы аясында ұйымдастырылып 
отыр. Кітапханашының айтуынша, 
соңғы екі жылда қала тұрғындары 
мектепке 300-ден астам кітап 
тапсырған.

«31-АрнА»:
Елімізде бес сағат бойы жүрек 

қағысы тоқтаған әйелге ота жасалды. 
Жаңа босанған ана жүрекке қан 
жолы тетігін өткізудің арқасында 
аман қалды. «Қазір науқастың 
жағдайы жақсы», – дейді дәрігерлер. 

Мейрамгүл Салқымбаева өлім 
аузынан аман қалған ананың халін 
біліп қайтқан еді.

Өлім аузынан аман қалған Ольга 
Пузырева – екі баланың анасы. 
Осыдан екі ай бұрын аман-есен 
босаныпты. Алайда артынша әйел 
өзін нашар сезіне бастағанын айтады. 
Ал араға он екі күн салып Ольганың 
жүрегі қысылып, буындары тартылып, 
есінен танып қалған. Анасының 
қиналып жатқанын көрген 13 жастағы 
баласы көмекке көршілері мен жедел 
жәрдем қызметін шақырған.

Екі тәулік жансақтау бөлімінде 
ауыр халде жатқан әйелге «аорта 
қуысының тарылуы» деген диагноз 
қойылды. Қарапайым тілмен айтқанда, 
жүректің бір қалыпты соғуы бұзылады. 
Тамыздың бесі күні жасалған 
күрделі ота бес сағатқа созылыпты. 
Қорқыныштысы – осы уақыттан бері 
науқастың жүрек қағысы тоқтап, Ольга 
Пузырева клиникалық өлім аузында 
жатқан. Тіпті, ота жасалар алдында 
бұл туралы ет жақын туыстарына да 
хабарланып айтылған екен ■

Мәссаған! 
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Бетті әзірлеген: Нұрлыхан ҚАЛҚАМАНҰЛЫ 

Мәссаған!

Сұмдық!

ғарышкер еккен ағаш

Өнім

Қоғам 

Үш жастағы сәбиін көшеге тастап кеткен 
көкек анаға іздеу жарияланды. Ол тар 
құрсағын кеңіткен сәбиін көшеге тастап 
кеткен. Ал баланың әкесі дәрігерлерге 
«баламды алып кетемін» деп уәде беріп, 
сол күйі қарасын көрсетпеген.

Небәрі үш жастағы Нияздың 
анасын көрмегеніне екінші ай болған. 
Ең жақын адамы тастап кеткеннен 
бері, бүлдіршін Балқаш қаласындағы 
жұқпалы аурулар ауруханасында. 
Мамандар бүлдіршіннің ашық және 
зерек екенін айтады.

Кешқұрым Нияздың жалғыз 
жүргенін тұрғындардың бірі көрген 
екен. Полиция бөліміне хабар 
түскеннен кейін, тастанды бала 
ауруханаға жеткізілген. Тексерістен 
толық өткен бүлдіршіннің 
денсаулығы жақсы. Бірақ іздеп 
келген ешкім болмапты. Баланы алып 
кетуге келген әкесіне, құжаттары 
болмаған соң, бермепті.

«Әкесі келді. Кешірім сұрап, баланы 
алып кетуге уәде берген. Қуандық, 
үміттендік. Бірақ әлі күнге дейін 
жақындарынан хабар болған емес», 

– дейді Балқаш қаласының жұқпалы 
аурулар ауруханасының медбикесі 
Наталья Морозова.

Баласынан безінген отбасы 
Сарышағанның тұрғындары болып 
шықты. Қазір Нияздың ісімен 
Ақтоғай ауданының қорғаншылық 
және қамқоршылық бөлімі 
айналысып жатыр. Мұндағы 
мамандардың сөзінше, ана баласын 
осымен екінші рет далада қалдырған. 
Бірінші жолы көкек анаға кешірім 
берілген екен. Бұл жолы олар ата-
аналық құқығынан айырылады. Ал 
кішкентай Ниязды нағашылары 
қамқорлығына алғысы келеді 
екен. Егер олар әкетпейтін болса, 
бүлдіршінді Қарағанды қаласындағы 
жетімдер үйіне орналастырады ■

Теміртау қаласының тұрғыны 
халықаралық лаңкестердің тапсырмасы 
бойынша Оңтүстік Қазақстан 
облысындағы нысандарды зерттеп, 
оларға шабуыл жасамақ болған. Бұл 
туралы ҚР Ұлттық қауіпсіздік комитетінің 
баспасөз қызметі хабарлаған.

«27 маусымда Теміртау қаласының 
тұрғыны ұсталды. Ол халықаралық 
лаңкестердің тапсырмасы бойынша 
Оңтүстік Қазақстан облысындағы 
нысандарды зерттеп, оларға 
шабуыл жасамақ болған. Бұдан 
бөлек, ауқатты бизнес өкілдеріне 
қоқан-лоқы жасай отырып, ақша 
қаражаттарын тартып алу арқылы 
терроризмді қаржыландыру жолдары 
да ойластырылған. Мәселен, 
бизнесмендердің бірінен оның 
отбасының бір мүшесін ұрлап әкетіп, 
ақша бопсалау көзделген. Олардың 
бастапқы ойлары табысты жүзеге 
асса, қылмыстық бизнес терроризмді 
қаржыландырудың қалпына түсіп 
кетуі де мүмкін еді», – делінген 
баспасөз баянында.

Сонымен қатар террористік 
әрекеттерді үйлестіруге атсалысқан 

шетелдік содырлардың Қарағанды 
облысындағы жандайшабы да 
тұтқындалды. Оларға қатысты 
сотқа дейінгі тергеу амалдары 
ҚР Қылмыстық кодексінің 192 
(қарақшылық шабуыл) және 24 
(қылмысқа дайындалу және қылмыс 
жасауға бару) баптары бойынша 
жүргізілуде.

Естеріңізге сала кетейік, ағымдағы 
жылы Балқаш қаласынан да бір топ 
жанкешті құрықталған болатын. 
Ресми мәліметтер бойынша, 
олар да шетелдік экстремистік 
идеологтер насихатының әсерімен 
радикалданған. Бірақ олардың 
нақты террористік белсенді әрекетке 
бару жолдары арнайы операциялар 
барысында жедел шаралар арқылы 
кесілді ■

Ресейлік және америкалық 
ғарышкерлер Қарағанды қаласындағы 
«Космонавт» қонақүйінің ауласына 
ағаш екті. Олар осы қонақүйде «Союз 
ТМА–20М» ғарыш кемесінің жерге 
қонуға деген дайындығын талқыға 
салған болатын.

Росавиация жетекшісінің 
орынбасары Александр 
Ведринковтың айтуынша, іздеу-
құтқару операциясына дайындық 
өте жоғары деңгейде. Бұл шараларды 

ойдағыдай жүргізу үшін 14 тікұшақ, 
3 ұшақ, 6 іздеу машинасы және 15 
автомобильді техника дайындалған. 
Олар ғарыш кемесінің қонуына 
сақадай сайланып отыр.

Экипаж құрамына ресейлік 
ғарышкерлер Алексей Овчинин, 
Олег Скрипочки және NASA өкілі 
Джеффри Уильямс енген ғарыш 
кемесі 7 қыркүйек күні сағат 7:00 
шамасында Жезқазған қаласының 
оңтүстік-шығыс аймағына қонады 
деп күтілуде ■

Кеншілер астанасында 
«Қазақстанның үздік тауары – 
2016» өңірлік көрме-байқауының 
қорытындысы шығарылды. 
Осымен 11-рет өткен бұл игі 
шараны Қарағанды облысының 
әкімдігі мен Ұлттық кәсіпкерлер 
палатасының өңірлік филиалы 
ұйымдастырған болатын.

«Жалпы, отандық 
тауар өндірушілердің 
танымалдығын арттыруды, 
біздің өнімдердің импорттық 
тауарлармен бәсеке 
тартысына именбей түсуіне 
жағдай жасауды және 
сапалы өнім шығаратын 
кәсіпорындар қызметін 

ынталандыруды мақсат 
ететін көрме-байқау бұл 
күнде ірі және орта бизнес 
өкілдерінің ғана емес, 
жеке кәсіпкерлердің де 
үлкен қызығушылығын 
тудыра бастады. Мысалы, 
үш аталым бойынша 
өткен биылғы шараға 86 
кәсіпорынның қатысып, 
өзара бақ сынасуының өзі 
осы сөзімізге дәлел бола 
алады. Атап айтар болсақ, 
«Өндірістік мақсаттағы үздік 
тауар» аталымына 28 өтінім 
келіп түсті. «Тұрғындарға 
арналған үздік тауар» 
аталымы бойынша 42 
кәсіпорын өзара тартысқа 
түссе, «Үздік азық-түлік 
тауары» аталымы бойынша 
16 кәсіпорын арасында ең 
мықты анықталды», – деп 
жазады «Егемен Қазақстан».

Әрбір аталым бойынша 
үздіктерді анықтаған арнайы 
сарапшы топтың құрамына 
бизнес-қауымдастықтардың, 
мемлекеттік органдардың, 
Ұлттық кәсіпкерлер палатасы 
өңірлік филиалының өкілдері 
енді ■

Бес сағат бойы жүрек қағысы 
тоқтап қалған келіншек аман 
қалды. Жаңа босанған жас 
ананың өмірі үшін дәрігерлер 
бірнеше сағат арпалысқан. Қазір 
оның денсаулығы қалпына 
келуде. Өміріне ешқандай қауіп 
төніп тұрған жоқ.

Өлім аузынан аман қалған 
Ольга Пузырева – екі баланың 
анасы. Осыдан екі ай бұрын 
аман-есен босаныпты. Алайда 
артынша әйел өзін нашар 
сезіне бастағанын айтады. 
Ал араға он екі күн салып 
Ольганың жүрегі қысылып, 
буындары тартылып, есінен 
танып қалған. Анасының 
қиналып жатқанын көрген 
13 жастағы баласы көмекке 
көршілері мен жедел жәрдем 
қызметін шақырған.

Екі тәулік жансақтау 
бөлімінде ауыр халде жатқан 
әйелге «аорта қуысының 
тарылуы» деген диагноз 
қойылады. Қарапайым 
тілмен айтқанда, жүректің 
бір қалыпты соғуы бұзылады. 
Тамыздың бесі күні жасалған 
күрделі ота бес сағатқа 
созылыпты. Қорқыныштысы 
– осы уақыттан бері науқастың 
жүрек қағысы тоқтап, Ольга 
Пузырева клиникалық өлім 
халінде жатқан. Тіпті, ота 
жасалар алдында бұл туралы 
ет жақын туыстарына да 
хабарланған екен.

«Туыстарымнан қолхат 
алынды. Өйткені мұндай 

оталардың 90 пайызы сәтсіз 
аяқталады деген ақпарат 
бар. Оны дәрігерлер де 
растады. Бірақ отаның 
жақсы аяқталғаны бәрімізді 
қуантты», – дейді науқас 
Ольга Пузырева.

Бес сағаттан астам уақыт 
өмірі қыл үстінде тұрған 
әйелдің жүрегіне дәрігер қан 
жолы тетігін өткізген. Аса 
қиын отаны жасату үшін 
астаналық дәрігер арнайы 
шақыртылған.

«Аорта қуысының 
тарылуы диагнозымен ота 
жасау өте қиын. Бұл ауыр 
диагноз болып саналады. 
Бұл медицина саласында 
алғаш рет болып отыр. 
Өйткені қан жолы тетігін 
өткізу барысында-ақ адамдар 
өмірмен қош айтысуы әбден 
мүмкін», – дейді Қарағанды 
облыстық кардиохирургия 
орталығының штаттан тыс 
бас кардиолог дәрігері Назира 
Базарова ■

көкек ана, қайдасың?

теміртаулық террорист

үздік тауар ─ 2016

бес сағат һәм бес күн Жалған

akshamy@mail.ru4
№33 (167)8 қыркүйек 2016 жыл

Шаһар шыжығы



Абайға қатысты қазіргі таңда сөз айтқанда, 
ең алдымен, ойымызға М.Дулатовтың «Қазақ» 
газетінің бас мақаласы ретінде басылған «Абай» 
деген мақаласындағы «Абайдың өлген күнінен 
қанша алыстасақ, рухына сонша жақындармыз» 
деген аталы сөзі оралады. Шындығында да, 
уақыт көші қанша алыстағанымен де, ұлы ақын 
мұрасына, рухына соншалықты жақындай 
береріміз анық. Уақыт кеңістігіндегі ғасырлар 
деңгейі мөлшерімен қарасақ, Абай жинағының 
жарық көргеніне бір ғасыр болды. Ендеше 
тұңғыш жинақ оқырман қауым назарына 
ұсынылғаннан бері ұлы ақын мұрасын, оның 
дара болмысын, азаматтық келбетін, мол әдеби 
мұрасын тану, таныту дәрежеміз қандайлық 
деңгейде, не істелінді, алдағы уақыттардағы 
міндетіміз қандай деген сұрақтарға жауап 
іздеуімізді бүгінгі күн талабы деп есептейміз.

«Қазақтың бас ақыны – Абай. 
Онан асқан бұрын-соңғы заманда 
қазақ баласында біз білетін ақын 
болған жоқ. Ақмола, Семей 
облысында Абайды білмейтін 
адам жоқ, – дей келе Ахмет 
Байтұрсынов, – Абайдың сөздері 
кітап болып басылып шыққанша, 
Абайдың аты да, сөзі де Торғай 
облысына естілмеуші еді», – дейді. 
Ал Міржақып Дулатов болса: 
«Не шара! Қазақ әдебиетінің 
атасы хакімінде алтын әріппен 
жазыларлық Абай Шыңғыс 
тауында туып, Шыңғыс тауында 
60 жылдық өмірін өткізіп, 
сол Шыңғыс тауында өлді. 
Туғанын, жасағанын, өлгенін өз 
елі тобықтыдан басқа қазақтың 
көп жері білмей де қалды. Осы 
заманда үш ауыз сөздің басын 
құрай білетіндердің жазулары 
тасқа басылып, халыққа тарап, 
сынға түсіп тұрғанда, Абай сөзі 
өзі өлгеннен бес жыл өткенде 
басылды», – деген еді.

Зер сала қарасақ, Алаш 
арыстарының айтқан сөздерінде 
үлкен мән жатыр. Абай есімінің 
кең қазақ сахарасына таралуына, 
ұлы ақын сөздерінің «көкірегі 
сезімді, тілі орамды» «үлгілі 
жас» пен сөз танырлық адамына 
жетуіне басты себеп болған 
тұңғыш жинақ екендігі тағы да 
айқын. Әйтпесе: «Мақтап отырған 
Абайы біздің Әбубәкір, Сейдахмет, 
Ақмолдаларымыз сықылды біреу 
ғой деп жүрдім», – деп Ахмет 
Байтұрсынов айтқанындай, көзі 
ашық Алаш азаматтары толық 
тани алмай қалар ма еді, дәл 
заманында Абай жинағы жарық 
көрмесе, ақын өлеңдері қолдарына 
тимесе.

«1903 жылы қолыма Абай 
сөздері жазылған дәптер түсті. 
Оқып қарасам, басқа ақындардың 
сөзіндей емес. Олар сөзінен 
басқалығы сонша, әуелгі кезде 
жатырқап, көпке дейін тосаңсып 
отырасың. Сөзі аз, мағынасы көп, 
терең», – дейді Абай өлеңдерімен 
алғаш танысқан кездері туралы 
тағы да А.Байтұрсынов.

«1905 жылы «Семипалатинский 
листок» газетасында һәм онан 
кейін Семейдегі географический 
обществоның шығарған бір 

кітабында Ғалихан Бөкейханов 
Абайдың тәржіма халін жазды һәм 
кешікпей кітабы басылатынын 
білдіріп еді. Бірақ тез шықпады. 
1909 жылы Абайдың балалары 
һәм інілерінің ризалығы, һәм 
Ғалиханның ыждаһатымен Абай 
кітабы Петербургта Бураганский 
баспасында басылып шықты. Бұл 
біздің қолымыздағы кітап – сол 
бірінші басылым», – деген еді 
Міржақып Дулатов.

Міне, ұлылар мен алыптар 
үндестігі! Әлихан Бөкейхановтың 
зор ықпал әсерімен, Мүрсейіт 
Бікеұлының маржандай әдемі 
жазуымен көшіріліп, Тұрағұл 
мен Кәкітайдың құрастыруымен 
жарық көрген тұңғыш жинақ 
туралы пікір айтқан Ахмет, 
Міржақыптардың Абаймен 
тағы да бір рухани үндестігі, 
ортақ сабақтастық олардың 
шығармаларының қалың 
көпшілікке бір жылда таралуы еді. 
1909 жылы, яғни бұдан жүз жыл 
бұрын Абай жинағы жарық көрген 
кезде, Ахмет Байтұрсыновтың 
«Қырық мысалы» Санкт-
Петербургте, М.Дулатовтың «Оян 
қазағы» Уфа қаласында баспадан 
жеке-жеке басылып шыққан еді.

Бұл халқымыздың рухани 
өміріндегі, мәдени тарихындағы, 
әдебиет айдынындағы ерекше 
бір бағалы оқиға екендігін 
ешкім де жоққа шығара алмас. 
Қазіргі заманда Абай ұлылығын, 
хакімдігі мен кемеңгерлігін 
барша адамзат танып білген 
шақта, оның 1909 жылы шыққан 
тұңғыш жинағының қазақ халқы 
мәдениетінің тарихындағы 
сарқылмас ғажайып бастау бұлағы 
болғандығын терең де айқын 
сезінеміз.

Абай жинағының жарық 
көруіне қалтқысыз қамқорлық 
жасаған үлкен экономист-ғалым, 
әдебиетші-тарихшы, жалынды 
публицист, шебер аудармашы, 
Алаш арысы Әлихан Бөкейханов 
басты назарын қазақ халқының 
тарихы мен мәдениетіне арнаған. 
1903 жылы Петербургта белгілі 
ғалым Семенов-Тянь-Шанский 
мен академик В.И.Ламанскийдің 
редакциясымен жарық көріп 
келе жатқан «Россия. Полное 

географическое описание нашего 
Отечества» атты көптомдық 
еңбектің 18 томы «Киргизский 
край» деген атаумен қазақ 
тарихына арналып шығады. Міне, 
осы кітаптың «Население» деп 
аталған екінші бөлімін Әлихан 
Бөкейханов жазуға қатысқан. 
Онда қазақ халқының өзіндік 
ерекшелігі, өткен тарихы мен 
танымы, мәдениеті туралы, мол 
ауыз әдебиеті жауһарларын, 
жекелеген ақындарды айта келе, 
Абайға айрықша тоқталады. 
Абайды жаңа әдебиеттің 
көшбасшысы ретінде бағалайды. 
Белгілі абайтанушы ғалым 
Қайым Мұхамедхановтың сөзімен 
айтсақ: «Абайдың көзі тірісінде 
оны орыстың оқырман қауымына 
тұңғыш рет таныстырған адам – 
Әлихан Бөкейханов».

«Семипалатинские областные 
ведомости» газетінің 1904 жылғы 
8 санында өткен жылғы, яғни 
1903 жылғы Семей облысының 
Статистика комитетінің 
атқарған істері туралы есебі 
жарияланған. Міне, осы есепте 
Комитеттің толық мүшелерінің 
ішінде Абай мен Әлиханның 
есімдері қатар аталады. Сонымен 
қатар 1914 жылы Михаэлис 
қайтыс болғандағы қазанамада: 
«Қазақтың жалғызы, ақыны 
Абайды тура жолға салған осы 
Михаэлис еді. Абай өле-өлгенше: 
«Менің көзімді ашқан, маған 
жаны ашырлық қылған Михаэлис 
еді», – деп айтып отыратын еді», – 
деуі Абай мен Әлиханның жақын 
таныс болғандығының айқын 
дәлелі.

Бұл сабақтастықтың тамырын 
бұдан ерте жылдардан іздесек, 
1889 жылы «Дала уалаятының 
газетінде» шыққан мақаласында: 
«…Қазақ халқының өз алдына 
өлеңдері бар. Кім білмейді қазақтың 
ақындары Шортанбайды, Шөжені, 
Орынбайды, Найман баланы, 
Шерниязды… Құнанбайды һәм 
хайриларын? Қазақтарға осы 
ақындардың қайсысының сөзі 
күшті екенін білдіруге жөн бар 
ма!?» – дейді. Бұл ретте газет 
редакциясы Абайды жазарда 
әкесінің есімін келтіріп жібергені 
айқын.

Қайым Мұхамедханұлы 
Бөкейхановтың Абаймен, оның 
Тұрағұл, Кәкітай, Шәкәрім 
сияқты туыстарымен, Көкбай, 
Мұқа сынды шәкірттерімен 
таныстығын 1899 жылы оның 
Щербина экспедициясының бір 
мүшесі болып қазақ даласын 
зерттеуге шыққан кезінен 
бастайды.

Олардың таныстығы нақты 
қай жылдан басталғаны, неше 
рет кездескені анық болмаса да, 
Әлиханның Абайды сүйіп оқығаны 
айқын. Ол Абай өлеңдерін аузынан 
тастамай айтып, көптеген әдеби 
зерттеуінде ақын сөздерін мысалға 
алып отыратын болған.

Ұлы ақын дүниеден озған соң, 
«Абай (Ибраһим) Құнанбаев» 
деген айдармен 1905 жылы 
«Семипалатинский листок», 
1906 жылы «Семипалатинские 
областные ведомости» 
газеттерінде және 1907 жылы 
«Записки Семипалатинского 
Подотдела Западно-Сибирского 
Отдела императорского русского 
географического Общества» атты 
кітапта да Абай туралы берген 
алғашқы құнды мәліметтері 
қанша уақыт өтсе де өз ғылыми 
мәнін еш жойған жоқ.

Ә.Бөкейхановтың басты арманы 
Абай жинағын жарыққа шығару, 
ақын мұрасын қалың ел арасына 
тарату еді. «1906 жылдың 9 
қаңтарында жазықсыздан-
жазықсыз тұтқындап, Павлодар 
түрмесіне жапқан кезде, 
Әлиханның портфелінен Абай 
Құнанбайұлы өлеңдері мен қара 
сөздерінің қолжазбасы табылған. 
Абақтыға жабылғаннан кейін, 
келесі күні жазған арызында ол 
өлең қолжазбаларының құны 
5000 сом болғандығын және 
оны сақтауға шаралар жасауын 
өтінген», – дейді Сұлтанхан 
Аққұлыұлы.

Қорытындылай келе, Әлихан 
Бөкейхановты қазақ әдебиеттану 
ғылымындағы тұңғыш 
абайтанушы десек, еш артық 
айтқандық емес ■

абай мен әлиханның таныстығы...

Жандос МАҒАЗБЕКҰЛЫ
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Аурудың оралғаны қоғамды 
дүр сілкіндірді. Қарапайым 

тұрғындардың жүзіне үрей, 
көңілдеріне қорқыныш ұялаған. 
Олай болатын жөні де бар. 
Қаладағы қалың қазақ етті 
базардан алады. Базардағы ет 
жергілікті мал дәрігерлерінің 
бақылауынан өткен, анықтама 
қағазы бар, таза деп сенеді. Бірақ 
сенуге болмайды екен. Жауапты 
мамандар жұмыстарын дұрыс 
атқармайтын болып шықты. 
Ауру малдың еті базар сөресіне 
қойылып, сатылып кеткен. 
Абырой болғанда, әзірге дертке 
шалдыққандар саны аз. Ал егер 
осы етті сатып алып, салдарынан 
вирус жұқтырғандардың қатары 
өсіп кетсе ше? Онда не болатын 
еді?

Қазір Ақтоғай ауданында 
аурудың ошағын жою шаралары 
жүргізіліп жатыр. Ветеринар 
мамандар Үшарал қыстағындағы 
ірі қара мен ұсақ малдардың 
бәріне тексеру жүргізіпті. Көрші 
аймақтағы малдарды да тексеріп 

жатыр деседі. Қыстау карантинге 
жабылған. Сондай-ақ Ақтоғай-
Қарағанды, Ақтоғай-Балқаш 
тасжолдарының бойына бірнеше 
бекет қойылған. Сырттан ешкімді 
кіргізбейді, іштен шығармайды. 
Қатаң бақылау қойылған. 
Барлығын жіті қадағалап, 
назарда ұстап отыр. Күйдіргінің 
ошағы тіркелген жерде 40 маман, 
16 техника залалсыздандыру 
жұмыстарын жүргізіп жатыр. 
Жөн-ақ. Бірақ «жау кеткен соң, 
қылышыңды тасқа шап». Баяғыда 
орындалуы тиіс жұмысты болары 
болып қойған соң қолға алғаннан 
не қайыр? Облыста аурудың 
ошағы алғаш байқалған бетте мал 
дәрігерлері алдын алу шараларын 
жүргізіп, шаруаларға ескерту 
жасауы керек еді ғой. Әйтсе де 
мына оқиға ондай жұмыстардың 
жүргізілмегенін айғақтайтын 
тәрізді. Әлде Шет ауданында 
пайда болған ауру бізге келмейді 
деп ойлады ма екен?

Қазір дертке шалдыққан 
ақтоғайлық екі азамат Облыстық 

Айман Сағидуллаева 2015 
жылы мектеп ұстаздарына 

тікелей міндеттерінен басқа да 
артық жұмыстар жүктелетіні 
жөнінде мәселе көтеріп 
танылған еді. Оның әлеуметтік 
желідегі жазбалары мен БАҚ-
тағы мақалаларынан кейін 
әлеуметтік желі қолданушылары 
сол тұстағы білім және ғылым 
министрі Аслан Сәрінжіповті 
мұғалиманы қудалауды тоқтатуға 
ықпал етуге шақырып, ашықхат 
жазып, қол жинаған. Бірақ 
министр ауысқан кезде, оның 
мәселесі ұмыт қалды. Қоғам 
ұмытты, бірақ директоры есінде 

сақтап қалыпты. Мамыр айында 
ауыл ақсақалдарын шақырып, 
мұғалімді жиналысқа салады, 
«әдеп сақтамағаны үшін» ескерту 
береді. Бұл шешіммен келіспеген 
Айман Сағидуллаева сотқа шағым 
жазып, өзінің құқығын қорғауды 
сұрайды. Бірнеше айға созылған 
сот отырысы барысында оның 
арызы қанағаттандырылып, 
«мектеп директорының мұғалімге 
«педагогикалық әдеп сақтамады» 
деп берген ескертуінің күші 
жойылсын» деген шешім 
шығарылды ■

Қазақстан Республикасы «Білім туралы» Заңының 51-бабы 4-тармағында Қазақстан Республикасының 
заңдарында көзделген жағдайларды қоспағанда, педагог жұмыскерлерді өздерінің кәсіптік міндеттерін 
орындаумен байланысы жоқ жұмыс түрлеріне тартуға жол берілмейтіндігі туралы нақты көрсетілген. Десек те, бұл 
заңның іс жүзінде орындалып жатқаны шамалы. Оны бәрі біледі. Бірақ үндемейді. Мұғалімдер өз құқықтарының 
бұзылып жатқанын білсе де, қарсы шығып, шағымдануға қауқарсыз. Шыққандары директор тарапынан қуғын 
көріп, сот жағалауға мәжбүр.

жұқпалы аурулар ауруханасына 
орналастырылған. Үшінші 
азамат – Балқаш қаласының 
тұрғыны. Ол өзінің тұрғылықты 
жерінде ем қабылдауда. Сондай-
ақ ауру малмен және етпен 
байланыста болды-ау деген 
күдікпен тағы 188 адам дәрі-
дәрмек қабылдауда. Барлығы 
дәрігерлер қадағалауында. Әзірге 
жоғарыдағы үшеуінен басқа 
адамдарда вирустың белсенділігі 
байқалмайды.

Ақтоғай ауданында аты жаман 
аурудың белгісі байқалған соң, 
облыс басшысы Нұрмұхамбет 
Әбдібеков сол өңірге ат басын 
бұрды. Үшарал тұрғындарымен 
кездесіп, жиналыс өткізді.

«Үшарал ауылының 
екі тұрғыны қауіпті дерт 
жұқтырғаны туралы ақпарат 
келіп түсісімен, халықты қорғау 
және инфекцияны ауыздықтауға 
қатысты барлық шара қолға 
алынды. Талдаулардың соңғы 
нәтижесі алынбастан-ақ төтенше 
жағдайлар режимінде шаралар 

атқарылып, бекеттер қойылды, 
мал мен мал өнімдерінің 
сыртқа шығып кетпеуі қатаң 
қадағаланды. Ауданымызда штаб 
құрылып, оған барлық мүдделі 
мемлекеттік органдар өкілдері 
кіргізіліп отыр. Менің тапсырмам 
бойынша осындай штаб облыстық 
деңгейде де құрылды», – деді 
облыс басшысы жиын барысында.

Қарағанды облысы әкімдігінің 
мәліметтеріне қарағанда, 
ветеринарлық қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету мәселесінде 
босаңсуға жол беріп, 
эпизоотикалық жағдайды 
тиісті бақыламағаны үшін осы 
салаға басшылық ететін аудан 
әкімінің орынбасары қызметінен 
босатылды. Сонымен қатар өзінің 
қызметтік міндеттерін тиісті 
деңгейде орындамағаны үшін 
Аудандық ветеренария бөлімінің 
басшысына сөгіс беріліп, Жидебай 
ауылдық округінің әкімі мен 
Аудандық ветстанция директоры 
да жұмыстан шығарылған ■

Қауіпті дерт қайтып оралды. Облысымызда тағы да үш адам күйдіргіге шалдығып, аурухана төсегіне таңылды. 
Бұған дейін аталмыш аурудың қоздырғышы Шет ауданынан табылса, осы жолы зардап шеккен – ақтоғайлықтар. 
Олар қатерлі дертті ауру малдан жұқтырған. Ең әуелі Ақтоғай ауданына қарасты Үшарал қыстағының иесі ауру 
малды бауыздаған кезде дертке шалдығады. Бірақ ол өзінің сырқатына қарамастан, малдың етін қара базарға 
шығарып, саудаға салады. Сөйтіп, вирустың таралуына жол ашады. Ал жауапты мамандар ештеңе көрмей, 
естімей, білмей қалған.

ақтоғайдан күйдіргі шықты

үкім мен үміт

Нұрлыхан ҚАЛҚАМАНҰЛЫ ■  nurlyhan93@mail.ru
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«Біз осы тәуелсіздік алғаннан кейін, 92 
жылдың 3 қаңтарында екі ел арасында 
дипломатиялық қарым-қатынас туралы 
келіссөзге қол жеткізілді. Сол күннен бастап 
жаңа тарих, жаңа кезең басталды. Бұрын-
соңды болмаған терезесі тең дәрежедегі біз 
дипломатиялық қарым-қатынас жүргіздік 
Қытаймен. Әрине, Қытай өзі дәстүрлі, халық 
дәстүріне көп сүйенеді, тарихына көп сүйенеді. 
Бұрын-соңды ешқашан олар Қазақстанды 
мемлекет деп мойындаған емес. Кезіндегі 
шекара бөлістердің барлығы – 1880 жылғы, 
1860 жылғы шекара бөлістері – Қытай мен 
Ресейдің арасында болған. Біздің қазақтың 
жерін бөлгенде, қазақ қатынаспаған. Неге 
қатынаспаған? Мемлекет болмағанбыз. Біз 
Ресейдің құрамында болғанбыз. Осыны біз 
қадірлей білуіміз керек! Осыны біз бағалай 

білуіміз керек! Міне, біз тәуелсіздікке қол 
жеткеннен кейінгі... бұл – жаңа көрсеткіш», 
– дейді Қуаныш Сұлтан мырза.

Сондағы уәжі – Қазақстан Республикасының 
тәуелсіздік алғанына небәрі 25 жыл толуы. Ал 
оған дейінгі тарихымыз қайда қалады? Рас, 
шекара бөліске түскен кезде, бізде азаттық 
болған жоқ. Бодан ел атанып жүрдік. Десек 
те, қазақ пен қытай арасындағы қарым-
қатынас бұрын да бар еді ғой. Сонау сақ, ғұн, 
түрік империяларын айтпаған күннің өзінде, 
Абылай ханның дәуірін неге ұмытамыз? 
Олар Қазақ хандығының мемлекет екендігін 
мойындады. Олай болса, депутат мырзаның 
не айтқысы келді? Әлде Путиннің «қазақта 
мемлекет болмаған» деген сөзін қуаттағаны 
ма? ■

Онсыз да балабақша кезегін жарты жыл 
күткен Әсем Саматова: «Ұлым екі айдан бері 

үйде отыруға мәжбүр болды», – дейді. Өйткені 
балабақшаның тозығы жеткен шатырын 
жөндеу екі айдан бері аяқталмай, ұзаққа 
созылған. Жаңбыр жауса, су сорғалайтын 
болғандықтан, балалар отыратын бөлмелердің 
қабырғалары сөгіле бастапты. Тағы бір қызығы, 
мемлекет қаражатына жөнделуі тиіс нысанның 
құрылысы үшін ата-аналар қосымша қаржы 
жинап беріпті.

«Қабырғаларды ақтауға бізден де ақша 
жинады. Бірақ біз бермейтін болдық. Білім 
бөлімі ақша бөлді деп естідім. Қабырғаларынан 
су ағып, бөлмелерді сыз тартты. Жөндемеске 
болмайды», – дейді Әсем Саматова.

30 жылдан бері жөнделмеген балабақша тамыз 
айының он бесі күні ашылуы тиіс болған. Бірақ 
тендер ұтқан екі бірдей мердігер компания 
жұмыстарды жарты жолда тастап кетіпті. 
Кесірі 300 бала мен 60-тан астам қызметкерге 

тиіп отыр. Балалардың біразы жақын маңдағы 
балабақшаларға уақытша орналастырылған. 
Ал басқалары төрт қабырғаға қамалып, үйде 
отыруға мәжбүр ■

«Балық басынан шіриді» деген сөз бүгінгі 
шенеуніктерге қарата айтылған тәрізді. 
Парламент төрінде отырып ұлтқа үлгі 
болатын тұлғалар қазақтың терең тарихын 
білмейді. Білсе де, айтқысы келмейді. Күні 
кеше «Қазақстан» ұлттық телеарнасында «G20 
cаммитіне» байланысты арнайы шығарылым 
көрсетілді. Осы бағдарламаға қонақ ретінде 
қатысқан мәжілісмен Қуаныш Сұлтан мырза 
қазақ тарихынан хабарсыз екенін аңғартты.

Үш жүзге жуық 
қарағандылық 
бүлдіршін 
балабақшадан 
қағылды. Екі ай 
бұрын жөндеуге 
жабылған мекемедегі 
құрылыс жұмыстары 
ұзаққа созылып 
кеткен. Салдарынан 
балабақшаның 
ұжымы да ақысыз 
демалысқа шығуға 
мәжбүр болған. 
Қазір тапсырыс 
беруші жұмыстарды 
аяқсыз қалдырған 
мердігерлермен 
соттасып жатыр.

ұлтқа ұлтан болыңыз,
сұлтан мырза!

бала қайда барады?
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– Жүр, мен саған бір 
нәрсе көрсетемін.

– Не нәрсе?
– Барғанда көресің.
– Қайда?
– Бақтың арғы шетіне.
Досым мені ертіп 

бақты айнала жөнелді. 
Бұрын зер салмасам 
керек-ті. Бақтың тау 
етегіндегі бөлігі кәдімгі 
б а л б а л т а с т а р м е н 
қоршалған екен.

– Көрдің бе? Қорықпа, 
жақында, көзіңді жұм да 
біреуін құшақта…

Мен оның айтқанын 
істедім. Тас мүсінге 
тақай бере, әлдебір 
тылсым күш көзімді 
ашуға да мұрсат бермей, 
ішіне қарай тартып бара 
жатты.

Есімді жисам, қайдан 
екенін білмедім, бір 
зәулім сарайдың ішінде 
жатырмын. Мен жатқан 
кең төсектің қарсы 
жағындағы аппақ 
шымылдық жаймен 
тербеліп тұр. Ішінен 
көмейінен күлкі төгілген 
қыз даусы шығады. Түс 
көріп жатқан шығармын 
деп ойладым.

– А, есіңді жидың ба? 
Кел бері.

Досым шақырып тұр. 
Мен орнымнан сенделе 
тұрып, қол-аяғымның 
қалтырағанына қарамай-
ақ шымылдыққа қарай 
беттедім. Досым аппақ 
матамен оранып алыпты. 
Сонда барып өз денеме 
қарадым. Менің үстімде 
де – аппақ мата. Оның 
қасында аппақ матаға 
оранған, шашы, қасы, 
тіпті, беттері де сүттей 
аппақ екі қыз отыр. 
Сұлулықтарын теңерге 
еш нәрсе таппадым.

Амандасқым келіп, 
аузымды жыбырлаттым. 
Бірақ үнім шықпай 
қалыпты.

– Кел бері, анда отыр, 
– деп шетте отырған 
қыздың қасын нұсқады. 
Мен қыз қасына барып 
жайғасып отырдым 
да, мұнда қалай тап 
болғанымды ойлана 
бастадым. Бақтың шетіне 
келдік. Балбалтастарды 
көрдік. Балбалтасты 
құшақтадым. Иә, 
мына отырған қыздың 
мойнында да сол 
балбалтастың мойнында 
тұрған тас тұмар бар 
екен. Қыз маған қарап 
қасын керді де, бетінің 
ұшы дір-дір етіп, 

сәл жымиды. Досым 
қасындағы қызды ертті 
де, қабырға жақтағы 
есікке кіріп кетті.

Мен әлі қимылсыз 
отырмын. Едәуір 
уақыттан соң қыз:

– Маған еш нәрсе 
айтпайсыз ба? – деді.

– Не айтамын?
– Не ойлап отырсыз?
– Мен мұнда қалай 

келдім?
– Оны өзіңіз білесіз.
– Бұл қай жер?
– Әпкем екеуіміздің 

сарайымыз.
– Ол сенің әпкең бе?
– Иә.
– Сендер кімсіңдер?
– Жын патшасының 

қызымыз.
– Түсінбедім.
– Түсінбейтін несі 

бар? Жоқ, әлде жер 
бетінде тек «біз адамзат 
қанамыз» деп ойлайсыз 
ба? Қателесесіз. Ықылым 
заманнан адамдармен 
бірге біз де жасасып келе 
жатырмыз.

– Сенгім келмейді.
– Онда кешке қайтпай, 

осында қал.
– Қалай қаламын.
– Менің тұмарымды 

мойныңа тағып ал 
да, ана хауызға кіріп 
жатып ал. Күн батардан 
бұрын әпкем екеуіңді 
де шығарып жіберуі 
керек. Сен қозғалмай 
жатып алсаң, ол көре 
алмайды. Бірақ абайла, 
таң атқанша мына 
тұмарды ешкімнің 
көзіне көрсетуші болма. 
Уысыңнан шығарма!

Қыз тілді үйіретін 
шарап дайындады. 
Біз ұзақ әңгімелестік. 
Бұлар, шынымен, жын 
патшасының қызы 
екен. Бірде олар көл 
бойына барып шомылып 
жүріп, адамзатты 
көріп қалыпты. Сосын 
көңілдері адамзатқа 
ауыпты. Патша мұны 
біліп қалып, екеуін 
жазалап, осында 
қалдырған екен. Ал мына 
тұмар «жаза тұмары» 
дейді.

Ақыры кеш те батты.
– Тез кетіңдер, жындар 

келіп қалады.
Әпкесі досымды 

жетелеп, сарайдың 
артына қарай кетті.

Қайта айналып келген 
ол сіңлісінен:

– Сенің жігітің қайда? 
– деп сұрап еді, ол:

– Қашып кетті, – деп 

жауап берді.
Екеуі екі жақтап 

мені іздеуге кірісті. 
Бірақ таппады. Мен 
хауызда жатып ұйықтап 
кетіппін. Ояна келсем, 
у-шу. Хауыздан басымды 
көтеріп қалып, талып 
кете жаздадым. Ылғи 
қу қаңқа сүйектер жүр. 
Көзіме әлдене елестеген 
болар деп көзімді 
уқаладым. Масқара, 
көзім жоқ, тек орны 
үңірейіп тұр. Орнымнан 
атып тұрдым. Мен де 
құр қаңқаға айналып 
кетіппін. Бәрінің де осы 
тұмардың кесірі екенін 
білдім. Мойнымдағы 
тұмарды жұлып алып, 
лақтырып қалып едім. 
Жүрген қаңқалардың 
барлығы аппақ тәнді 
адамдарға айналды. Мен 
де өз кейпіме келдім.

– Адам… адам…
Жындар мені қаумалап 

ұстап алды. Көп өтпей 
жын патшасы келді. 
Ол қызы екеуіміздің де 
мойнымызға жаңадан 
тұмар тақты да, біздің 
зар жылағанымызға 
қарамастан, басымызды 
шауып тастауға үкім 
шығарды. Қолдарына 
алмас қылыш ұстаған 
екі жендет таяп келе 
жатқанда қыз:

– Енді қаталесуші 
болма, тұмарды 
алақаныңда мықтап 
ұста... – деп тағы бірдеңе 
айтуға оқтала бергенде, 
екеуіміздің басымыз да 
жерге топ ете түсті. Мен 
тұмарды алақанымнан 
шығармай қысып ұстап 
тұрмын, тұмар шоққа 
айналып, алақанымды 
өртеп барады. 
Мойнымнан қан атқылап 
жатыр. Қан тоқтаған 
кезде мен жерге гүрс етіп 
құладым.

Есімді жисам, 
алақаным ауырып 
қалыпты. Удай ашып 
жатыр екен. Жалма-
жан басымды ұстадым. 
Орнына келіпті. Қасымда 
жынның қызы жатыр. Ол 
да есін жиды. Біз бақтың 
тау жақ шетінде жатыр 
екенбіз. Мен орнымнан 
тұрып, қалаулы тұрған 
балбал тастарға бардым. 
Тастар орнында, бірақ 
тұмарлары жоқ.

Мен қызды ертіп үйге 
қарай келе жатып, 
осындай тұмарларды 
көргенім есіме түсті. 
Айдың сүттей аппақ 
жарығымен тұмарға 
қарадым. Бір жері кем 
сықылды, қыздың 
тұмарын алып екеуін 
жақындата бергенде, 
тық етіп бір-біріне 
жабыса қалды. Сонда 
барып осындай тұмардың 
әжемнің сандығында да 
жатқаны есіме түсті ■

Әңгіменің әлқиссасын бастамай тұрып, бала кезімде 
болған бір оқиғаны еске ала кеткенді жөн көріп отырмын. 
Төмендегі жайтқа мұның да қатысы болуы мүмкін. Әлі 
есімде, 1983 жылдың тамыз айының соңы. Малшылар 
жайлаудан түсіп жатқан уақыт. Әкем колхоздың қойын 
бағатын болғандықтан, жайлауға барып, таудан қойды 
айдасып түсу керек болды. Қой Тарбағатай тауының 
Шөпшібай деген жайлауында болатын. Таудың иір-
қиыр жолымен қойды етекке айдап түсу – кем дегенде 
бір күнді алатын шаруа. Әкем, оның көмекшісі және 
мен таңсәріден қойды жая айдап, ымырт үйіріле етекке 
түстік.

Түнемелікке тоқтаған жеріміз Алмалы сай деп 
аталады. Қойды иіріп, сонда қондық. Тау салқын. Киізді 
жартылай жамылып ұйықтап кеткенбіз. Таң алдында 
дүңкілдеп атылған мылтық даусын естігендей болдым. 
«Аң-құстан малды қорып, мылтық атып жүрген әкем 
болар» деп ұйқылы-ояу жатырмын. Мылтықтың даусы 
үдей түсті. Жүздеген адам бірінен кейін бірі атып жатқан 
сынды. Тіпті, өзгешелеу тарсылдап атылған пулеметтің 
де даусын естігендеймін. Айналамызда қым-қуыт 
атыс болып жатқандай. Ұрандаған дауыстар да естіліп 
қалды. Түсім болар деп ойлағанмын. Жоқ. Көзімді 
аштым. Таң бозамықтанып атып келе жатыр екен. 
Киізді сыпырып тастап басымды көтеріп, жан-жағыма 
қарағанмын. Әкем де, көмекшісі де ұйықтап жатыр. 
Қой орнында. Мылтықтың даусы қайдан шықты деп 
жан-жағыма көз тастағанмын... Кенет, иә, кенет кеше 
кешкісін қой айдап түскен соқпақпен он-он бес аттылы 
тауға өрлеп барады... Кейбірі мылтықтарын асынған, 
кейбіреуі қолдарына ұстаған, арттарына жалтақ-жалтақ 
қарайды. Соңдарынан біреу қуып келе жатқандай 
үркеді. Араларында жаралылары да бар сияқты. Атқа 
отырыстарынан-ақ көрініп тұр. Бәзбірінің бас киімін 
буденовкаға ұқсаттым. Қып-қызыл жұлдыз көрініп тұр. 
«Қызыл әскерлер-ау» деймін ішімнен. Арып-ашқан топ 
көз алдымда тауға өрлеп барады. Менің бұл тұрысымды 
әкемнің даусы бөліп жіберді. Сол-ақ екен, әлгі аттылы 
топ көз алдымда сағымша еріп, жоғалып жүре берді.

– Балам, не болды? – деді әкем кешегі өзіміз қой айдап 
түскен соқпаққа қарап, таңданысымды баса алмай тұрған 
маған.

– Естіген жоқсыз ба? Түнімен атыс болды осы маңда. 
Ана жаққа бір топ қарулы адам өрлеп барады, – дедім. 
Әкем маған бір, тау жолына бір қарады да, үндеген жоқ. 
Сосын темекісін тұтатты.

– Саған да елес көрінген болар. Бұл сайға қонған 
адамдардың көбі сол бір елесті жиі көреді. Кезінде мен 
де көргенмін. Бұл сай қазір Алмалы сай атанғанымен, 
кезінде «қанды өзек, ажал қақпасы» деп аталған. Сонау 
1920 жылдары ақтың әскерлері, соның ішінде атаман 
Анненковтың қанішерлері осы жерді басып Қытайға 
өткен. Оларға қарсы «Таудың Қызыл қырандары» 
деген партизан бөлімдері соғысқан. Партизандар осы 
тауды мекендеген. Оған әлі күнге осы таудың жар-
жақпарларында жазылған жазулар, адам аттары куә. 
Осы біз қонған жерде анненковшылар партизандарға 
тосқауыл жасап, қатты соғыс болыпты. Сол қырғында 
партизандардың жартысынан көбі қырылған екен. Содан 
бері осы жерде атыстың жаңғырығы, аттылы адамдардың 
елес-сұлбалары көзге шалынып қалады. Сенің көргенің 
сол болар. Бұл – бір тылсым дүние ғой біз біле бермейтін. 
Талай қыршын көктей солды. Солардың жан тапсырар 
алдындағы қиналысы болар жұртқа елес болып көрініп 
жүрген. Бұл да – бір құдіреттің күші.

Осыны айтқан әкем мосы құрып, шай қайнатуға 
кірісті. Дәл сол уақытта әкемнің айтқанына сенген 
жоқпын. Іштей «көзіме көрінген жын-пері болар» 
дедім де қойдым. Кейін ауылға келген соң осы жөнінде 
сұрастырғанмын. Кейін Алмалы сайға байланысты небір 
аңызға бергісіз әңгімелерді естідім. Осы Үржар өңірінде 
құрылған «Таудың Қызыл қырандары» деген партизан 
бөлімдері болғанын, олар осы Тарбағатай тауында 
тұрғанын, ақтың әскерлерімен қалай соғысқанын білдім. 
Бірақ осы Алмалы сайда болған қанды қырғынның араға 
уақыт салып жұрттың көзіне елес болып шалынатынына 

атты әскер елесібалбалтастың құпиясы...

Қойшыбек МҮБАРАК
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Кейкі батырдың ұзақ уақыт бойы Санкт-
Петербордағы Кунсткамерада сақталып 
келген бас сүйегі жақын күндері Қазақстанға 
қайтарылады. Бұл туралы Мәдениет және 
спорт министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы 
хабарлаған.

Қазіргі таңда батырдың бас сүйегі қайта 
зерттеліп жатыр. Министрдің айтуынша, 
бұл жұмыстар венгр мамандарының қолына 
тапсырылған. Олар батырдың ұрпақтарының 
ДНҚ анализдері бойынша тексеру жүргізеді. 
Зерттеу жұмыстары аяқталған соң, бас сүйек 
қазақ даласына әкелінеді.

«Бұл жәдігерлердің қазақ халқы үшін, 
Қазақстан тарихы үшін қаншалықты маңызды 
екенін ескере отырып, біз өз ғалымдарымызға 
осынау сүйектерді қайта зерттеп шығуды 
тапсырдық», – деді Ресейдің Мәдениет 
министрі Владимир Мединский Арыстанбек 
Мұхамедиұлымен кездесу барысында.

Тарихшылардың айтуынша, Кунсткамерада 

қазақтың тағы жеті батырының сүйегі 
сақтаулы тұр. Оларды да елімізге алдырып, 
жер қойнауына тапсырамыз. Бірақ бұл күннің 
қашан туары белгісіз. Десе де, сең қозғалды ■

Астанада түрмеден шыққан және 
пробация қызметінің есебінде тұрған 
азаматтарды әлеуметтік оңалтудың кешенді 
стратегиясы таныстырылды. ҚР Ішкі істер 
министрлігінің Қылмыстық атқару жүйесі 
комитеті төрағасының орынбасары Мейрам 
Аюбаевтың айтуынша, стратегия аясында 
сотталғандарды өмірге барынша бейімдеу 
көзделіп отыр. Ол үшін жауапқа тартылған 
адамды әлеуметтік оңалту жұмысын сотқа 
дейін бастап, түрмеден кейінгі уақытта өмірге 
толығымен бейімделіп кеткенше жүргізу 
қарастырылған. Тіпті, ғаламтор мен ұялы 
телефон пайдалануға рұқсат беруі мүмкін.

Стратегия жобасына сәйкес, сотталғандарды 
әлеуметтік оңалту жұмысын үш кезең 
бойынша іске асыру жоспарланған. Бірінші 
кезең бойынша, сотқа дейінгі тергеу 
амалдары барысында ол адамның әлеуметтік 
портреті жасалады. Соның негізінде түзеу 
мекемесі таңдалады. Екінші кезең түрме 
қызметкерлерінің тәрбие жұмыстарымен 
жалғасуы тиіс.

«Түрмеде білім алу үшін барлық жағдайларды 
жасау қажет. Сосын ондағы талаптар кәдімгідей 
еңбек нарығының талаптарына сай болғаны 
дұрыс. Адамның ойлау қабілетін дамытып, 
діттеген мақсатты шешуге деген ынтасын 
ұштаған жөн. Білім беруді дәстүрлі түрде ғана 
емес, қашықтықтан оқыту негізінде де жүргізу 
керек. Түрме әкімшілігі болса, жұмыспен 
қамту мәселесін жіті бақылауда ұстауы тиіс. 

Ал отбасы, туған-туыстар мен достар сияқты 
әлеуметтік байланыстарды үзбеу керек. Қазіргі 
ақпараттық технологияларды пайдаланып, ол 
байланыстарды түрмеге қамалған уақыттан 
бастап, шыққанға дейін сақтап отыруға болады. 
Мәселен, Скайп, ғаламтор, ұялы телефон және 
тағы басқа байланыс құралдарын пайдалануға 
болады. Бірақ оның барлығын ынталандыру 
шарасы ретінде пайдаланған дұрыс», – дейді 
М.Аюбаев.

ҚР Ішкі істер министрлігінің Қылмыстық 
атқару жүйесі комитеті төрағасының 
орынбасары Мейрам Аюбаевтың айтуынша, 
қазірдің өзінде түрмеге түскен азаматты өмірге 
барынша бейімдеу шаралары атқарылып келеді. 
Психолог мамандар сотталған адамдармен 
тығыз жұмыс жасайды. Білім беру шаралары да 
бар. Атап айтқанда, бүгінде қылмыстық атқару 
жүйесінде жалпы білім беретін 57 мектеп бар. 
Ол жерде жыл сайын шамамен 3,5 мың адам 
білім алады. Сонымен қатар кәсіби 47 колледж 
жұмыс істейді. Онда дәнекерлеуші, ағаш 
ұстасы, сылақшы және тағы басқа мамандықтар 
бойынша 3,5 мың адам оқып жатыр. Жалпы, 
Қазақстан түрмелерінде 40 мыңға жуық адам 
жазасын өтеп жүр. Дегенмен аталған механизм 
арқылы барлық мақсат-міндетке жету мүмкін 
болмай отыр. Сол себепті түрмеден шыққан 
азаматтарды әлеуметтік оңалту бойынша 
кешенді стратегия әзірлеу жұмысы қолға 
алынды ■

кейкі келсе, кие келер

темір торда ─ темір тәртіп

соншалықты сене қоймағанмын. 
Бірақ елестің болатынына енді сене 
бастағандаймын. Сөйтсем, Алмалы 
сайда көрінген көрініске ұқсас дүниелер 
әлемнің талай түкпірінде бар екен.

...Елес толы мекенге жататын жердің 
бірі – әлемдегі үлкендігі жағынан үшінші 
орын алатын һәм Индонезия, Малайзия 
және Бруней секілді үш елдің иелегіне 
жататын Борнео аралындағы жалғыз 
жол. Халық оны «өлім жолы» деп атайды. 
Осы жолмен Екінші дүниежүзілік соғыс 
кезінде жапондар қолға түскен мыңдаған 
тұтқын ағылшын-австралия солдаттарын 
азаптап айдап өткен. Қалың джунглиді 
басып өтетін азап жолында жапондардың 
қорлық-зомбылығына шыдай алмай 
мыңдаған тұтқын шейіт болған. Әбден 
азаптап өлтірілген солдаттардың денесі 
жол бойында ит-құсқа, құрт-құмырсқаға 
жем болып айлап шашылып жатады екен. 
Арада жетпіс жыл өткен соң, кезінде 
тұтқын болып сол жолмен айдалған, 
ал қазіргі уақытта отставкадағы майор 
Джон Таллох өткен күндерін есте 
қалдыру мақсатында сол жерге барып, 
«өлім жолын» суретке түсірген екен. 
Бір таңғаларлық дүние – Джон Таллох 
бос жатқан жолды түсіргенімен, суретке 
азып-тозып, айдауда келе жатқан 
тұтқындардың сұлбасы шыққан. Бұл, 
расында, таңғалатын дүние еді. Джон – 
мистикаға сенбейтін реалист жан. Бірақ 
суретке қарап, өмірде сондай елестер 
болатынына амалсыз илануына тура 
келген. Елес толы әскери жолдар әлемде 
жетерлік. Соның бірі – Ресейдің Иркутск 
облысы мен Бурятия шектесетін жердегі 
Хамар-Дабан тауындағы Байкалск 
қаласына апаратын тау соқпағы. 
Жергілікті халық бұл жолды «өлім 
соқпағы» немесе «Шыңғыс хан жолы» 
деп атайды. Азамат соғысы тұсында, яғни 
1920 жылдары осы жолмен қызылдардан 
жеңілген ақтың генералы Каппеляның 
әскері кері шегінген. Қыстың қақаған 
суығында аштықтан және суықтан 
үсіп, әскердің тең жартысы осы жолда 
қалыпты. Өлгендерді жерлеуге ешкімнің 
мүмкіндігі болмаса керек. Кейіннен осы 
маңға келген туристердің көбі белгісіз 
елестерді жиі көретіндігін айтқан. Тіпті, 
тау-тасты аралап жүргендер қару-жарақ, 
әскери орден-медальдар тауып алған. 
Тауып алғандарын жасырып, өздерімен 
бірге ала кеткен туристердің біразы түрлі 
бақытсыздықтарға тап болыпты...

Ғалымдар мұндай орындарды зерттей 
келе, ондай жерлерді «әскери анамольды 
аймақ» деп атайтын болған. Мәселен, 
Великий Новгород қаласының маңындағы 
Мясной Бор деп аталатын орманды 
аймақ та осындай әскери қорқынышты 
мекенге жатады. Бір айта кетер жайт – 
бұл жерде 1942 жылы қызыл әскерлер 
мен неміс-фашистердің арасында жан 
беріп, жан алысқан қанды қырғын 
болған. Сол қанды қасапта екі жақтан 
1 миллионға тақау адам қаза болды. 
Орманды, батпақты жер болғандықтан 
қаза тапқандардың жартысынан астамы 
жерленбеген. Бәлкім, сол кезде жүріп 
жатқан қан майданда солдаттарды 
жерлеуге мүмкіндік болмаған да шығар. 
Қазіргі заманда еріктілерден құралған 
топтар сол соғыста қаза тауып, көмусіз 
қалғандардың шашылып қалған 
сүйектерін жиыстырып, қайта жерлеу 
үстінде. Солардың айтқанына қарағанда, 
кейде түн ішінде қару асынған қызыл 
әскерлер, ит жетектеп орман ішінде 
жүгірген неміс солдаттарының елестері 
жиі көрінеді екен. Тізе берсек, қанды 
қырғын болған аймақтарда осындай 
елестердің жиі байқалатыны анықталған. 
Бірақ оның сыры неде? Әзірге ғалымдар 
нақты ештеңе айта алмауда. Бәлкім, 1983 
жылы Алмалы сайда мен көрген елес те 
соның бірі болар.

Жалпы, бұл жұмбақ құбылысты 
парапсихологтер «хантинг» деп атайды. 
Бұл термин «кейбір елестердің белгілі 
бір географиялық нүктеге байлануы» 
деген ұғымды білдіреді. Хантингтің 
қанды шайқастар өткен жерлерде 
жиі байқалатыны да сан түрлі ойға 
жетелейді... ■
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Талқыдағы тақырып
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ҚУАТ ЖЫРЫ
Еңкiп-еңкiп соққанда
Таудың денесiнен
Тастар бұршақ боп құйылды.
Серпiп-серпiп соққанда
Үзiп жiбердiм
Шынжыр боп шырмалған,
Бұғау боп күрмелген түйiндi.

Күрсiнгенiмде,
Күн күркiредi.
Сiлкiнгенiмде,
Жер тiтiрендi.

Хахахулап
Жар салғанымда,
Аспандағы бұлттар
Жерге қонды.
Ахахулап
Ән салғанымда,
Аспандағы құс бiткен
Көлге қонды.

Еңкейгенге еңкейдiм,
Шалқайғанға шалқайдым.

Асқанның орманын
Отындай өртедiм.
Тасқынның көлдерiн
Астаудай төңкердiм.

Қысқанда
Қу ағаштан бу шығардым.
Сыққанда
Қара тастан су шығардым.

Атанды асықтай аттым.
Қарсы келгендi
Қазықтай қақтым.

Алшайып жүрдiм,
Талтайып тұрдым.

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ӨЛЕҢ
Майлы тоқ iшектей
Толып ағатын өзендерiм
Арық қойдың
Аш iшегiндей шұбатылып
Тартылып қалды.

Күмiс құйғандай
Жарқырап жататын көлдерiм
Қайнап-қайнап
Суалған қазандай
Сарқылып қалды.

Кiлем жабылған керуендей
Созылып жататын жоталарым
Үйелеп қалған түйелердей
Жұлым-жұлым болды.

Кеуiп қалған
Өзек пен сайларым
Тiлiнген шүберектей

Жырым-жырым болды.
Далам қурап жатыр!
Орманымды
Ара мен балталар
Жiлiктей сындырып,
Шұжықтай
Турап жатыр.

Кешегi
Егiстiк алқабым
Малайдың ернiндей,
Құлдың табанындай
Тiлiнген.

Кешегi жайлауым
Iбiлiс аунағандай
Бүлiнген.

Құлпырып жататын
Шалғын-сырмақтарым
Лас аяққа
Басылып қалғандай.

Даламның
Алтын алқасы үзiлiп,
Маржан моншақтары
Шашылып қалғандай.

Иесiз қалған ауылдар
Аралдың
Жағаға шығып қалған
Кемесiндей.

Сор басқан жерлерiм
Алапес адамның
Денесiндей.

Елiмнiң iргесiн
Өрiп кеткен бәлелер
Талап тұр...

Аждаһаның демiндей
Оттай жел шығып
Жерiмдi жалап тұр.

АШАРШЫЛЫҚ ЖЫЛДАР 
СУРЕТТЕРI
Ашқарақ ашаршылық
Алдымен талғап жұтты.
Соңынан
Түк қалдырмай
Жалмап жұтты.
Жұтты,
Жұтты,
Жұтты!

Құртты!

Ақылдасатын
Дана қалдырмады.
Құшақтасатын
Бала қалдырмады.
Алатау мен Арқаның,
Алтай мен

Атыраудың арасы
Қынадай қырылды,
Шалғындай жапырылып,
Шөптей жұлынды.

Жад пен ойымда
Қайғы мен қасiрет
Желдей ағылысты.

Ертiс пен Жайық,
Есiл мен Ойылда
Iсiнген өлiктер
Сеңдей соғылысты.

Құзғындар
Қара бұлттай қаптады.
Атқан күн батпады,
Батқан күн атпады.

Бiздiң жерiмiздегiдей
Еш жерде
Құзғындар
Көп болған емес.
Бiздiң жерiмiздегiдей
Еш жерде
Құзғындар
Тоқ болған емес.

Шашылып жатты
Шоқыған, жегенi...
Содан ба елiмде
Құзғындар көп әлi.

МАҒАН НЕ IСТЕМЕДI,
МАҒАН НЕ ЖАСАМАДЫ?
Маған не iстемедi?!
Маған не жасамады?!
Тiлiмдi
Ұлтарақ қып кестi.
Жүрегiмдi
Құлдың құлағындай тестi.

Қызылқұм мен Қарақұмды
Үндемесiн деп
Көмейiме құйды.

Үмiтiмдi жiптей қиды.

Маған не iстемедi?!
Маған не жасамады?!

Жүрсем – құлатты.
Тұрсам – сұлатты.
Өз елiмде,
Өз жерiмде
Кеудемдi
Алатау, Қаратаумен бастырды.
Басымды көтерсем,
Сойылмен басқа ұрды.

Ой, дүние-ай!

Маған не iстемедi?!
Маған не жасамады?!

ҚУҒЫН-СҮРГIН ЗАМАНЫ
Ұлы далам,
Ұлы Елiмдi қуғынға салды.
Көз көрiп,
Құлақ естiмеген
Қырғынға салды.

Тұла бойын түгел тiнтiдi.
Киiздей қақты,
Тулақтай сiлкiдi.

Адамдарын
Бiрiн-бiрiне айтақтап,
Бiрiн-бiрiне
Қан-жоса қып қаптырды.
Бiрiн-бiрiне
Мал құсатып бақтырды.

Жайқалған шалғыным
Дөңкиген тасқа толды.
Елiмнiң омырауы
Қып-қызыл қанға боялып,
Етегi жасқа толды.

Құтырып алды!
Арыстарымның терiсiн
Тiрiдей
Сыпырып алды!

Әруақтарымды күңiрентiп,
Аяғынан сүйреп
Моладан шығарды!
Неткен халық ек шыдамды?!

Көген қырқылып,
Керме мен желi үзiлдi...
Қара нарларымның
Омақасып,
Белi үзiлдi.

Қазанаттарымды
Қыл бұрау салып
Шырқыратты.
Сай-сүйектi сырқыратты.
Жүрмесiн деп
Табанымды тiлiп,
Жылқының қылын
Қиып салды.
Басын көтермесiн деп
Мойныма құрық салды.
Сөйлемесiн деп
Аузыма
Кiрдiң тасындай ап-ауыр
Құлып салды!

темiрхан медетбек
көк түріктер сарыны

Поэзия – қанның
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БIЗ ҚАНДАЙ ЕДIК?
Арымас аттар мiнетiн,
Тозбас тондар киетiн;

Қара тастарды қақ жарып
Қарағайлардай
Қаптап өсетiн;

Қара нарлары
Шудалары желкiлдеп,
Қара бұлттардай көшетiн;

Айғырлары
Күнге қарап кiсiнеп,
Биелерi
Айға қарап құлындаған;

Кетiссе –
Бұрылмаған.
Сөздерiн
Тасқа қашаған;

Алыпсоқтарының итаяғын
Оюлап
Жезден жасаған;

Алтайды жастанып жатса,
Аяғы Үрiмге жеткен.
Керiлсе,
Үрiмнен де өткен;

Кермелерiне
Тайбурыл мен
Керқұла байланған;

Алты айшылық жолды
Алты күнде айналған;

Қамалдары
Құлжалар шыға алмас
Ақар-шақар құз болған;
Қағандары
Күн астындағы
Күнекей қызды алған;

Тәңiрден басқа
Қайтпаған ешкiмнен;

Iбiлiс, жындарға
Қара тастарды түттiрiп,
Дию мен перiге
Құмнан арқан естiрген;

Күн жағы
Күмiс дiңгектi,
Ай жағы
Алтын дiңгектi
Ордада отырған;

Сол жақтан келгендi
Жапырған;
Оң жақтан келгендi
Опырған:

Желдей аңқылдап,
Сұңқардай саңқылдап сөйлейтiн,
Даладай кең,
Таудай биiк халық едiк.
Алып едiк!

Сол елдi
Алқымынан сыға-сыға
Шымшық торғайдай
Шиқылдап сөйлейтiн
Төменшiк еттi.

Төбесiнен ұра-ұра
Таудай денесiн шөктiрiп,
Төбешiк еттi.

Шүкiр!
Қайтадан көтерiлiп келем!

Баяғы Айым
Қайта туардай!
Баяғы Күнiм
Қайта шығардай!

ТӨБЕЛЕС
Қаланың қақ ортасында,
Алаңның
Тап ортасында
Екi қазақ төбелесiп жатыр.

Бiреуi бiреуiн
Баспен соқты,
Жерде жатқан
Таспен соқты.
Бiреуi бiреуiн
Тепкiлеп,
Қамырдай иледi!
Бiреуi бiреуiн
Арам қатқан
Малындай сүйредi!

Еттерi 
Жыртылған шүберектей
Жалбырап сөгiлдi!
Тiстерi
Жүгерiдей
Саудырап төгiлдi!

Өшiгiп, ашынып соқты.
Бұғып қалып,
Бастарынан
Асырып соқты!

Бiр-бiрiн
Қырқылған
Кеспектей еттi!
Ит тартып
Жыртылған
Бөстектей еттi!

Гүрзiдей соққыдан
Беттерi быт-шыт боп
Бұзылып жатты!
Шықшыттары iлмешектей
Үзiлiп жатты!

...Құдай-ау,
Бұл дүние не боп барады?!

Айналып қарасаң,
Бiр қазақты бiр қазақ
Аямай
Тонап жатыр!
Бiр қазақты бiр қазақ
Аямай
Сабап жатыр!

ӘРIПТЕРI ДЕ ҚАРУ-
ЖАРАҚТАЙ
Көк түрiктер жазбалары,
Көк түрiктер әрiптерi
Қандай айбатты едi,
Қандай қайратты едi.

Жер үстiнде жоқ
Iрiлiк неткен!
Жазуларын
Қара тастарға
Сiңiрiп кеткен.
Бiр әрiптерi
Шашақты найзадай үшкiр.
Бiр әрiптерi
Көбе сөгетiн
Қозы жауырынды
Жебедей ұшқыр!

Бiреулерi
Еменнiң бұтағынан иiлген
Адырнадай керiлiп тұр.
Бiреулерi
Тастың iшiнде
Тұлпардың тұяғындай

Тебiнiп тұр!..

Бiреуi
Қалқанның шеңберiндей.
Бiреуi
Тасты бүрiп тұрған
Бүркiттiң шеңгелiндей!

Бiреуi
Ту көтеретiн сырықтай.
Бiреуi
Асау ұстайтын құрықтай.

Бiреуi
Неткен тәкаппар!
Шалқайып тұр.
Бiреуi
Қиып түсемiн деп
Қылыштай қайқайып тұр!

Осының бәрi
Бiз үшiн
Тәлiм, сабақтай:
Көк түрiктердiң
Әрiптерi де
Елiн қорғайтын
Қару-жарақтай!

ҚОРҚЫНЫШТЫ ТҮС
Қорқынышты түс көрдiм.
Тiршiлiк
Әлем-жәлем боп,
Терiс қарай
Айналып кетiптi.
Адам бiткен
Маймылға
Айналып кетiптi.

Бiр-бiрiнiң
Құйрығынан тартып,
Бiр-бiрiнiң
Үстiне шығып
Анталап тұр.
(Арттары
Қып-қызыл помидордай
Қанталап тұр!).

Дүние
Ақ та емес, көк те емес,
Күл түстес
Күлгiн секiлдi.
Көшелер қап-қараңғы
Үңгiр секiлдi.

Сол үңгiрде
Байғыздар
Бажылдап жылап,
Жарқанаттар
Қалбаңдап ұшып жатыр.
Қаңғыбас ит бiткен
Қан-жынымды
Жалмаңдап iшiп жатыр.

Ұзын-ұзын мұнаралар
Мүнкiр-Нәңкүрдiң
Шоқпары мен сүйменiндей.

Жасыл жерiмнен әр кетiп
Тiкен мен шөңгеге
Таланып тұр...
Табақтай Айдың бетiнен
Сора-сора боп
Қан ағып тұр...

Тiршiлiк бүк түсiп
Тұншығып кеткен.
Машиналардың үстiне
Құбыжық секiлдi
Жүн шығып кеткен!..

Шошып ояндым.

сияға айналуы
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Жансарай

10-15 қыркүйек аралығында QazaqGeo 
Қазақстандық ұлттық географиялық 
қоғамының Торғай геоглифтеріне барлау 
экспедициясы өтеді. Экспедицияға 
cайтымыздың тілшісі Ернар Алмабек қатысып, 
қызықты материалдар дайындайтын болады. 
Осы экспедиция арқылы QazaqGeo Солтүстік 
Қазақстанда жаңа күзетілетін объектіні құру 
бойынша тұтас жобалар сериясын іске қосуды 
жоспарлап отыр.

Жұмыстың негізгі мақсаты – геоглифтерді 
зерттеу және олардың бұзылуына жол 
бермеу үшін оларды күзетілетін объектілер 
тізіміне енгізу. Торғай геоглифтеріне 
жасалатын экспедиция – алдын ала тексеру 
жасау (барлау). Экспедиция аясында келесі 
жұмыстарды жүргізу жоспарланып отыр екен: 
объектілердің GPS-координаттарын анықтау, 
оларды лазерлік сканерлеу, квадракоптерден 
суретке түсіру, топотүсірілім және алдын ала 
археологиялық бағалау. Әрі қарай QazaqGeo 
оларды күзетілетін тарихи объектілер тізіміне 
енгізу үшін қадам жасайтын болады. Кейіннен 
геоглифтер ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік 
мұралары тізіміне енгізілуі мүмкін.

Экспедицияның қатысушылары: археологтер, 
гидрогеологтер, туризм саласындағы 
сарапшылар, GPS-мамандар, топотүсірілім 
саласындағы мамандар, сонымен қатар «Алаш 
Медиа Групп» холдингінің фотографтары, 
операторлары, журналистері (tengrinews.kz 
және massaget.kz басылымдары).

Маршруттың ұзындығы шамамен 2300 
шақырым. Экспедиция Астанадан бастау 
алады. Әрі қарай маршрут келесідей жолмен 
жүреді: Атбасар – Державинск – Арқалық – 
Үштоғай төрттағаны – Қоғай кресі – Үрпек 
кентіндегі Үш сәулелі Свастика – Қаракеңгір 
ауылына жақын жатқан Үлкен Жыланшық 
өзені алқабындағы болжалды метеориттік 
кратер – Ақжар таулары – Қорғасын ауылы. 
Экспедицияның 5-күні Қорғалжын ауылына 

жақын Тенгіз жиегін бойлай Астанаға оралу 
қажет. Түнейтін төрт орын белгіленді, олар: 
Державинск маңы, Қоғай кресі, метеориттік 
кратердің жаны, Қорғалжын қорығының батыс 
жағы.

Торғай геоглифтерін 2007 жылы әуесқой 
археолог Дмитрий Дей тапқан. Бұдан 
кейін бірнеше рет әуесқой және ғылыми 
экспедициялар ұйымдастырылған, бұл 
экспедициялар осы объектілердің бар екендігін 
және олардың шығу тегінің көнелігін растады. 
Бүгінгі таңда Қостанай облысының аумағында 
орналасқан геоглифтердің бірнеше түрі 
белгілі, олар: төрттаған (Үштоғай төрттағаны), 
свастика (Торғай свастикасы), крест (Қоғай 
кресі), сақина, сызықтар және басқалар. 
Ғалымдардың сөздері бойынша, бұл – орасан 
туристік потенциалға ие, Перудегі Наска және 
британдық Стоунхендж геоглифтерінен кем 
емес, сирек ұшырасатын объектілер. Әлемде 
геоглиф 12 елде ғана бар. Қазіргі уақытта 
Торғай геоглифтерінің бұзылу қаупі төніп тұр.

ҚР премьер-министрінің бастамасы мен 
қолдауымен 2013 жылдың қазан айында 
құрылған QazaqGeo бес басым бағытта жұмыс 
атқаруда: география, климат; қоршаған орта, 
табиғи ресурстар; биоәртүрлілік; туризм, 
саяхаттар, өлкетану; тарихи-мәдени мұра, 
этнография. QazaqGeo-ның бүкіл Қазақстан 
бойынша өңірлік 11 өкілдігі бар.

QazaqGeo Еуразиялық топ (ERG), 
«Востокцветмет» ЖШС, «Қазақмыс 
корпорациясы» ЖШС сияқты компаниялардың 
қолдауымен жобаларын жүзеге асыруда ■

«Petroleum Geo-Services» компаниясының 
«Ramform Titan» кемесі әлемдегі ең 
ерекше су көлігі саналады. Негізінен, 
бұл кеме сейсмобақылау жасауға арнайы 
құрастырылған.

Кеме теңізде тіркеу арқандары арқылы 12 мың 
шаршы шақырымдық сейсмоқұрылғыларды 
сүйретеді. Артқы бөлігінде сейсмикалық 24 
барабан және өзге де құрылғылар орналасқан. 

Кеме бағытын бірден өзгерте алмайды. Ол үшін 
оған бірнеше шақырым қажет.

Айта кетейік, бірнеше жыл бұрын әлемдегі 
ең ерекше тағы бір кемені Калифорния 
университетінің зерттеушілері жасап шығып, 
«Флип» деген атау берген болатын ■

«Арқа ақшамы» аймақтық қоғамдық-саяси газетінің ұжымы «Кент» Баспа үйі» ЖШС директоры Бекимова Умуджан 
Алтынбекқызына анасы Бекимова Теңдік Мәлібекқызының қайтыс болуына орай қайғырып, көңіл айта-

ды. Жатқан жері жайлы, топырағы торқа болсын! Пейіште нұры шалқысын!

Жер ғаламшары таңғажайып 
географиялық және геологиялық 
құпиялар мен парадокстарға толы. 
Табиғаттың тылсым сырларының 
көптігі сонша, олардың барлығын шешу 
мүмкін емес сияқты. Назарларыңызға 
осыған байланысты қызықты деректерді 
ұсынамыз.

1. Ең қысқа атаулы 
аймақ – Å

Швеция мен 
Н о р в е г и я н ы ң 
шекарасында орналасқан 
кішкентай Å ауылы 
ең қысқа атаулы 
аймақ саналады. 

Скандинавиялық тілден аударғанда Å «өзен» 
дегенді білдіреді.
2. Әлемдегі ең алып 
қала

Әлемде ең үлкен жер 
аумағын алып жатқан 
қала – Қытайдың Ішкі 
Моңғолия ауданында 
орналасқан Хулун-Буир 
қаласы. Оның алып 
жатқан аумағы 263953 шаршы км.

3. Тек қана бір 
елмен шектесетін 
елдер

Лесото, Ватикан және 
Сан-Марино елдері бір 
ғана елмен шектеседі. 
Лесотоны толығымен 
ЮАР қоршайды, ал 

Ватикан мен Сан-Мариноны толығымен 
Италия қоршап жатыр.
4. Ең ұзын географиялық атаулар

« T a u m a t a w h a k a t a n g i h a n g a k 
o a u a u o t a m a t e a t u r i p u k a k a 
pikimaungahoronukupokaiwhe nua kitanatahu» 
– Жаңа Зеландиядағы дөң атауы. Гиннес 
рекордтар кітабына ең 
ұзын географиялық 
атау болып тіркелген. 
84 әріптен тұратын 
бұл атау маори тілінен 
аударғанда «Үлкен 
тізелі еркек Таметеяның 
сүйіктісіне флейтада 
ойнап отырып тайып кетіп, тұрып, тауды 
асап, тау кеміргіш аталған орын» дегенді 
білдіреді екен.

Осы атау ең ұзын болып есептеліп келген еді. 
Алайда кейін одан да ұзын географиялық атау 
бар екені анықталды. «Krung thep mahanakhon 
bovorn ratanakosin mahintharayutthaya 
mahadilok pop noparatratchathani burirom 
udomratchanivetmahasathan amornpiman 
avatarnsathit sakkathattiya visnukarmprasit», 
163 әріптен тұратын бұл сөйлем – Тайланд 
астанасы Бангкоктың поэтикалық атауы ■

торғай геоглиФтері

әлемдегі ең 
ерекше кеме

геограФиядағы 
қызықты деректер


