
БАСПАСӨЗ – 2017

Шетелдік қонақтан «Біздің басылымды 
қайдан білесіз?» деп сұрағанымызда 
жауабы төмендегідей болды: «Осыдан біраз 
бұрын саяси қақтығыстарды жариялап 
белсенділік көрсеткен басылымның бірі 
– сіздердің газеттеріңіз. Мен Қазақстанға 
жиі келіп, жергілікті БАҚ-тың жұмысына 
шолу жасағанымда, Ресей мен Түркия 
арасындағы жанжал жайлы жақсы 
сараптаманы осы газеттен оқыған едім».

Елдос ТОҚТАРБАЙ,
Астана

Қазақта «Өтірікті шындай, ақсақты тыңдай қылып...» деген Қазақта «Өтірікті шындай, ақсақты тыңдай қылып...» деген 
сөз бар. Мұны неге айтып отырмыз? Апта басында қайсыбір сөз бар. Мұны неге айтып отырмыз? Апта басында қайсыбір 
ақпарат құралдары күнгейден терістікке барғандардың ақпарат құралдары күнгейден терістікке барғандардың 
«көші кері бұрылды» деген мазмұндағы сыңаржақ «көші кері бұрылды» деген мазмұндағы сыңаржақ 
ақпарат таратты. Бақсақ басқа екен. Осы өңірдегі тілшіміз ақпарат таратты. Бақсақ басқа екен. Осы өңірдегі тілшіміз 
Байқал Байәділов бұл мәселені зерттеді. Алаулатып – Байқал Байәділов бұл мәселені зерттеді. Алаулатып – 
жалаулататындай ештеме жоқ. Керісінше, солтүстік өңір жалаулататындай ештеме жоқ. Керісінше, солтүстік өңір 
жұмыс күшіне зәру. Әуел баста оңтүстіктен бой түзеген жұмыс күшіне зәру. Әуел баста оңтүстіктен бой түзеген 
көшке газетімізде ақжарма тілек білдіріп «Оңтүстіктен көшке газетімізде ақжарма тілек білдіріп «Оңтүстіктен 
ескен жылы леп» (№6 (578) 19 ақпан 2016 жыл) деп аталатын ескен жылы леп» (№6 (578) 19 ақпан 2016 жыл) деп аталатын 
мақала жариялаған болатынбыз.мақала жариялаған болатынбыз.
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БИРЖАМЕТРБИРЖАМЕТР

РУБЛЬ

5,55

EURO 

354

DOLLAR 

328

МҰНАЙ (brent)

55,91          
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ӨГЕЙ 
ШЕШЕ 
ӨШІКПЕСІН...

66

55

44
ЖАЛҒА 
БЕРУШІ 
«КӨЛЕҢКЕДЕН» 
ШЫҚТЫ

КӨШТІҢ КӨЛІГІ КӨШТІҢ КӨЛІГІ 
КІДІРМЕСЕ КІДІРМЕСЕ ЕКЕНЕКЕН

Сол күні кебеже қарын қарагер бие тағы Сол күні кебеже қарын қарагер бие тағы 
жоғалып кеткен. Жылдағы әдеті сол. Желіні жоғалып кеткен. Жылдағы әдеті сол. Желіні 
тақағанда бошалап кетіп, таптырмайтын тақағанда бошалап кетіп, таптырмайтын 
қызғаншақтығы бар. Бірақ соңынан төл қызғаншақтығы бар. Бірақ соңынан төл 
ертпеген жылы жоқ. Атам екеуіміз мал ертпеген жылы жоқ. Атам екеуіміз мал 
көздей шыққанбыз. Жалғызтаудың етегіндегі көздей шыққанбыз. Жалғызтаудың етегіндегі 
Бөрікталдың бауырынан жалғыз қарасын көзге Бөрікталдың бауырынан жалғыз қарасын көзге 
шалынды. Жанарың жетпес алысқа күн сала шалынды. Жанарың жетпес алысқа күн сала 
қараған атам:қараған атам:

– Ту, жарықтық, құлыны қарақұлақтанып – Ту, жарықтық, құлыны қарақұлақтанып 
қалыпты ғой, – деді.қалыпты ғой, – деді.

Үш әлде, төрт шақырым қашықтықтағы Үш әлде, төрт шақырым қашықтықтағы 
таудай биенің өзі түймедей болып әзер көрініп таудай биенің өзі түймедей болып әзер көрініп 
тұрғанда титімдей құлыншақты көзі қалай тұрғанда титімдей құлыншақты көзі қалай 
шалды екен деп аң-таңмын.шалды екен деп аң-таңмын.
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НЕГЕ КӨП?!НЕГЕ КӨП?!

ӨЗЕКТІ 
МӘСЕЛЕ КӨЗӘЙНЕК КИГЕН БАЛА. КӨЗӘЙНЕК КИГЕН БАЛА. 
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«ЖАС ҚАЗАҚТЫ» «ЖАС ҚАЗАҚТЫ» 

ОҚИМЫНОҚИМЫН

Бәсил Хаж ЖӘСИМ: 

Астанада Сириядағы қарулы қақтығысты бейбіт 
жолмен шешуге арналған келіссөз (Астана процесі) 
өтті. Жиынға арнайы сарапшы ретінде шақырылған «Al 
Arabiya» телеарнасының шолушысы, сириялық саясаттанушы 
Бәсил Хаж Жәсим мырза газетімізді бұрыннан білетін болып 
шықты. 

Сырт к
Сырт киімімді 

иімімді 

шешпеймін
шешпеймін
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168 168 САҒАТ САҒАТ 
БилікБилік

САЯСИ ТҰРАҚТЫЛЫҚ РЕФОРМАСЫСАЯСИ ТҰРАҚТЫЛЫҚ РЕФОРМАСЫ

Қазақстан Республикасы Президентінің билік 
тармақтары арасында өкілеттіктерді қайта бөлу 

мәселелері жөніндегі 
ҮНДЕУІ

Үсама Әбу ЗӘЙД, 
сириялық әскери қаруланған 
оппозициялық күштің өкілі:

«Біз мылжың сөзден шынайы, нақты қадамға 
баруымыз керек. Біз, өзіміздің ана жақта интернетсіз, 
ешқандай әлеуметтік желісіз отырған бейхабар 
қандастарымыз үшін алаңдаймыз. Ол үшін бірдеңе 
істеу керек? Жай ғана соғысты тоқтату керек! Біз 
Астанаға ортақ келісімге келу үшін келдік»

АПТАНЫҢ АЙТАРЫАПТАНЫҢ АЙТАРЫ

33,733,7
мың адам. 

Өткен жылы елімізге 
көшіп келген 

қандастарымыздың саны

113113
мың. 

20 күн ішінде 
Алматыда осынша адам 

тіркеуден өткен

200200
тонна. 

Шекарада тәркіленген 
пістенің салмағы

Елбасымыз Н.Назарбаев қазақтың игі 
жолымен жасы үлкен ақсақал ретінде Ресей 
және Түркия президенттерінің бастамасын 
қолдады. БҰҰ-ның аса қиын шаруасына 
тікелей араласты. Сириядағы қырғи-қабақ 
тараптарды Астанаға шақырып, ортақ мәмілеге 

келуге шақырды. Сонымен, бұл ұсынысты 
қабыл алып, бітімге келу үшін Ресей, 
Түркия, Иран, АҚШ және Сирияның 

үкімет /кілдері, сан саққа б/лінген 
оппозиция құрамы халықаралық 
саяси маңызы зор «Астана 
процесі» атты келісс/зге келіп 
қатысты. Екі күнге созылған 
«жабық» жиын /ткір пікірталаспен 
есте қалды. Сыртқы істер министрі 
Қайрат 2бдірахманов Иран, 
Түркия және Ресей /кілдері ортақ 
шешімге келгенін, Сирияның екі 
тарабы бұл мәселені қолдамағанын 
айтып /тті. Сириялықтар қарулы 
қақтығысты тоқтату ж/ніндегі 
ұстанымын жеке мәлімдейтін 
болады. 2йтсе де, «Астана процесі» 
әлем халқының алдында /зінің 
ең бірінші болып тұрақтылық пен 

бейбітшілікке шақыруының арқасында /зіне 
жүктелген миссияны орындады. Неде болса, 
енді Женевада /тетін жиыннан күтеріміз к/п...
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Тақырыпқа орай

Алқалы жиын

МИССИЯ ОРЫНДАЛДЫМИССИЯ ОРЫНДАЛДЫ

	������� ���������������!
Сіздердің назарларыңызға еліміз 

үшін аса маңызды, тағдырлы мәселені 
ұсынбақпын. Бұл – Конституция 
мен заңдарға /згерістер енгізу. Біздің 
алдымызда билік тармақтарының 
/кілеттіктерін қайта б/лу міндеті 
тұр. Қазір заманның дидары /згерді. 
Біз де /згеруге тиіспіз. Сол себепті 
мемлекеттің басқару жүйесін де 
жаңғыртатын кез келді. Мен елдің 
мүддесі мен заманның талабын, 
ұрпақтың болашағын ойлай отырып, 
осындай байлам жасадым. Арнайы 
құрылған жұмыс тобы атқарылған 
істерді баяндады. Реформа екі 
негізгі бағыт бойынша іске асады. 
Біріншіден, Президенттің әлеуметтік-
экономикалық процестерді 
реттеудегі біршама /кілеттіктерін 
Үкіметке және басқа да атқарушы 
органдарға берген ж/н. Сонда бұл 
салаға Үкімет, министрліктер және 
әкімдіктер толықтай жауап беретін 
болады. :кілеттіктерді беру тиісті 
заңдарды /згерту арқылы іске асады. 
Бұл /згерістерді Үкімет қазіргі 
Парламенттің сессияның аяғына 
дейін Парламентке енгізуі тиіс. 
Екіншіден, одан да күрделі міндет – 
билік тармақтары арасындағы қарым-
қатынасты конституциялық деңгейде 
теңгерімді ету. Осы реформаның 
аясында Үкіметті жасақтаудағы 
Парламенттің р/лін күшейтеміз. 
Парламент сайлауында жеңген 
партия Үкімет құрамын анықтауға 
түбегейлі ықпал ететін болады. Бұл 
министрлер кабинетінің /кілетті 
билік алдындағы жауапкершілігін 
арттырады. Тиісінше, биліктің заң 
шығарушы тармағының атқарушы 
билікке бақылауын күшейтеді. 
Айтылған екі бағыттың қай-қайсысы 
да жауапкершілік пен кәсібилікті 
арттыру арқылы мемлекеттік басқару 
тиімділігін күшейтеді. Жұмыс тобы 
барлық сұрақтарды жан-жақты 
зерттеп, қоғамдық талқылауға шығару 
үшін ұсыныстар жиынтығын әзірлеуі 
қажет.
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Мен сіздерге еліміз үшін қағидатты 

мәселе бойынша қайырылып 
отырмын. Бұл – мемлекеттік 
билік тармақтарының арасындағы 
/кілеттіктерді қайта б/лу. Менің 
/кіміммен арнайы Жұмыс тобы 
құрылды. Олар жаман жұмыс істеген 
жоқ. Мен топтың жұмысы туралы 
есепті тыңдадым. Алдағы реформа 
біздің дамуымыздың қисыны мен 
тұтастай қазіргі заманғы даму 
қисынына арқа сүйейді. Негізгі мәні – 
Президент /зінің бірқатар /кілеттігін 
Парламент пен Үкіметке береді. 
Күшті президенттік вертикаль бізге 
мемлекет қалыптастырудағы орасан 
қиындықтарды еңсеру барысында 
қажет болды. Бұл уақытында /зін 
ақтады. Біздің барлық жетістіктеріміз 

дәл осы жүйе кезінде жүзеге 
асырылды. Бұл реформа басқару 
жүйесінің тиімділігін арттыруды 
к/здейді. Біз жаңа мемлекет, жаңа 
экономика, жаңа қоғам құрдық. Біз 
іргесін қалаған даму траекториясының 
дұрыстығын тарихтың /зі қуаттап 
отыр. Тәуелсіздігіміздің 25 жылдығын 
атап /ткен кезде біз /зіміздің 
табыстарымыз туралы, оның 
ішінде билік құрылымдарының, 
президенттік жүйенің жұмысы туралы 
айттық. Алайда әлем бүгінде к/з 
алдымызда /згеріп жатыр. Қоғамдық 
үдерістердің жылдамдығы мен 
күрделілігі Қазақстанда да артып 
келеді. Қазірдің /зінде біз алдағы 
кезең алдымызға міндетті түрде 
к/лденең тартатын жаһандық және 
/ңірлік сын-қатерлерге қалай қарсы 
тұратынымызды ойластыруға тиіспіз. 
Ұсынылып отырған реформаның мәні 
билік /кілеттіктерін сарабдалдықпен 
қайта б/луде, тұтастай саяси жүйені 
демократияландыруда жатыр. 
Президент үшін жаңа жағдайларда 
стратегиялық функциялар, жоғарғы 
арбитрдің биліктің тармақтары 
арасындағы қатынастардағы р/лі 
басым болады. Мемлекет басшысы, 

сондай-ақ сыртқы саясатқа, ұлттық 
қауіпсіздік пен елдің қорғаныс 
қабілетіне күш-жігер жұмылдырады. 
Бұл ретте Үкімет пен Парламенттің 
р/лі айтарлықтай күшейеді. Аталған 
жұмыс екі шешуші бағыт бойынша 
жүргізілетін болады. 

Біріншіден, Президенттің 
әлеуметтік-экономикалық үдерістерді 
реттеу ж/ніндегі заңымен бекітілген 
/кілеттіктерінің айтарлықтай б/лігін 
Үкімет пен басқа да атқарушы 
органдарға беру керек. Аталған 
салаға толық к/лемінде Үкімет, 
министрліктер мен әкімдіктер жауап 
беруі тиіс. :кілеттіктерді беруді 
тиісті заңдарға /згерістер енгізу 
есебінен қамтамасыз етуге болады. 
Үкіметке немесе Парламентке беруге 
болатын 40 шақты /кілеттік бар. Бұл 
түзетулерді қабылдау үшін Үкімет 
Парламентке үстіміздегі сессияның 
аяғына дейін басым ретпен енгізеді.

Екіншіден, бұдан да күрделірек 
міндет – билік тармақтары 
арасындағы қарым-қатынастарды 
конституциялық деңгейде теңгеру. 
Парламенттің Үкімет жасақтаудағы 
р/лін күшейту, Министрлер 
Кабинетінің депутаттар корпусы 

алдындағы жауапкершілігін арттыру 
маңызды. Парламенттік сайлауларда 
жеңіске жеткен партия Үкіметті 
жасақтауға шешуші түрде ықпал 
ететін болады. Осыны басшылыққа 
ала отырып, Үкіметтің /кілеттігін 
бұрынғыдай Президенттің емес, 
жаңадан сайланған Мәжілістің 
алдында тоқтатуы заңды болмақ. 
Үкімет мүшелеріне Парламент 
палаталары тарапынан сенімсіздік 
білдіру тәртібін оңайлату қажет. Ол 
биліктің заң шығарушы тармағының 
атқарушы тармаққа бақылау жасауын 
күшейтпек. Үкіметке, ол сол үшін 
толық жауапкершілікте болатындай, 
мемлекеттік бағдарламаларды бекітуді 
тапсыру орынды болмақ. Үкіметтің 
/зіне оның құрамына кірмейтін 
орталық атқарушы органдарды 
құру мен тарату құқығын беруге 
болады. Президент Үкімет пен 
Премьер-Министрдің актілерінің 
іс-әрекетінің күшін жою болмаса 
тоқтату құқығынан бас тарта 
алады. Мұның бәрі атқарушы 
мемлекеттік органдар мен оның 
басшыларының жауапкершілігін 
арттырып, қажетті /кілеттіктер 
береді. Заң күші бар Президент 

Жарлықтарын қабылдау мүмкіндігі 
туралы норма к/кейтестілігін 
жойды. Жергілікті атқарушы билікке 
қатысты Парламенттің р/лін күшейту 
ұсынылады. Оның сыртында 
Конституциялық Кеңестің, сот 
жүйесі мен прокуратураның қызметін 
жетілдіру туралы мәселені қарастыру 
талап етіледі. Сонымен бірге бізге /з 
конституциялық құрылысымыздың 
бұлжымастығына с/зсіз кепілдік 
қажет. Жұмыс тобы одан әрі де жұмыс 
істей беретін болады, олардың осы 
мәселелерді жан-жақты зерттеп және 
одан арғы қоғамдық талқылау үшін 
ұсыныстар пакетін дайындауы қажет.

Ұсынылып отырған бағдарлама 
үш міндетті шешуге жағдай жасайтын 
болады.

Біріншіден, к/птеген 
жылдарға күні бұрын саяси жүйе 
тұрақтылығының қорын жасау.

Екіншіден, Үкімет пен 
Парламенттің р/лін арттыру 
қазіргі заманғы сын-тегеуріндерге 
жауап қайтарудың неғұрлым 
тиімді механизмін бермек. Иә, 
бұл басқарудың неғұрлым күрделі 
жүйесі, бірақ қоғам да неғұрлым 
күрделі бола түсті. Мен Президент ие 
/кілеттіктердің айтарлықтай б/лігін 
беруге саналы түрде барып отырмын. 
Мен мұны жалғыз ғана мақсатпен 
– елді басқарудың неғұрлым тиімді, 
орнықты, заманауи жүйесін құру үшін 
жасап отырмын.

Үшіншіден, әлемде мемлекеттік 
құрылыстың әмбебап моделі жоқ. 
Бәрі де ізденіс үстінде. Халықаралық 
тәжірибе шеңберінде іс-қимылдар 
жасайтын мәселелер бола тұрса 
да, біз /зіміздің, кейде ерекше 
шешімдерімізді таба отырып, 
мемлекеттік құрылыстың б/где 
модельдерін к/шіріп алумен ешқашан 
айналысқан емеспіз. Біз ұсынып 
отырған реформа ең алдымен /з 
тәжірибемізге және Қазақстанның 
/зінің қажеттіліктеріне арқа сүйейді. 
Реформалар бағдарламасы – ол 
Қазақстан қай бағытта жүреді деген 
сауалға біздің жауабымыз. Жауап 
айқын және дәйекті – демократиялық 
даму жағына қарай. Ұсынылып 
отырған шаралардың маңыздылығын 
ескере отырып, мен жарияланатын 
конституциялық реформалардың 
жобасын жалпыхалықтық талқылауға 
ұсыну ж/нінде шешім қабылдадым.

Тиісті Жарлық шықты.
Мұның бәрі елдің болашақ 

дамуына жауап береді және Бес 
институттық реформаға сәйкес келеді. 
«Ашық Үкімет» атты бесінші пункт 
дәл осы /кілеттіліктерді елеулі түрде 
қайта б/луді қарастырған болатын. 
Биліктің барлық тармақтары тиімді 
және жауапкершілікті жұмыс істеуі 
үшін олардың арасында тиісті тепе-
теңдіктер мен арасалмақтар құру 
маңызды.

Алматы халықаралық 
әуежайында сырт киімін 

шешуден бас тартқан кеден қызметкері 
төбелес шығарды. Бұл туралы time.kz сайты 
хабарлайды. 

Желтоқсанның жетісі күні Алматы 
әуежайының жүк терминалы қалыпты жағдайда 
жұмыс істеп тұрды. Ішке кіретін кез келген 
адам сырт киімін шешіп, арнайы құрылғыдан 
тексерістен /ткізеді. Бұл баршаға қойылған 

ортақ талап. Алайда «Жетісу» кеден бекетінің 
қызметкері Асқар Шәкіртов күзетшіге қарамастан, 
сырт киіммен /туді ұйғарады. «Тарлан Сарбаз» 
агенттігінің күзетшісі кеденшіге баршаға қойылған 
ортақ талапты орындауды сұрағанда, оны итеріп 
/тіп кеткісі келеді. Бұл ойы да жүзеге аспаған 
соң, қол к/тергенге дейін барған. Кеденшінің 
әрекеті бастан-аяқ бейнетаспаға жазылды. Тексеру 
жұмыстары жүргізіліп, мемлекеттік қызметкердің 
әдеп кодексін бұзғаны анықталады. Оған с/гіс 
жарияланды.

ә
шешуден ба

Қызықстан 

қызықтары КИІМІН ШЕШПЕЙТІН КЕДЕНШІКИІМІН ШЕШПЕЙТІН КЕДЕНШІ

Бағзы заманда қазақтың бір руының тентегі 
басқа бір ағайынның баласын ренжітіп қойса, 
ортаға арағайын түсіп, бітімгерлікке шақыратын. 

Ү
с
о

Тақырыпқа тұздық

Қасым-Жомарт ТОҚАЕВ, 
Парламент Сенатының төрағасы:

«Президент өзiнiң 
бiрқатар өкiлеттiгiн 
билiктiң атқарушы 
және заң шығарушы 
тармақтарына 
беру бастамасын 
көтердi. Мемлекет 
басшысының 
құзырттi билiктiң 
тармақтарына 
өз еркiмен беруi 
– дүниежүзiндегi 
саяси өмiрде өте сирек кездесетiн 
құбылыс. Конституцияға енгізілуі көзделіп 
отырған бұл өзгерістер Қазақстандағы 
демократиялық үрдістерді жетілдіру 
жолында, жалпы мемлекетіміздің 
дамуында маңызды бетбұрыс болатыны 
анық. Біздің саяси жүйемiз «Мықты 
Президент, беделдi Парламент, есептi 
Үкiмет» тұжырымдамасына негiзделетiн 
болады»
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ҚОҒАМҚОҒАМ
Түйткіл

Жуырда республикалық 
телеарналардың бірінде жарияланған 
«�кпе-назды» мәселенің байыбына 
дендеп ене қоймаған бірқатар 
басылымдар алаулатып-жалаулатып 
ала ж�нелді. Иә, қаламдас ағайынның 
кей-кейде �ткір, кейбір үшін �тімді 
тақырып іздеп жанталасатыны да бар.

Шын мәнінде, оңтүстіктен бой 
түзеген к�ш атам қазақтың «Ел елге 
қосылса – құт» деген сияқты ниеті түзу, 
пейілі оң, екі жаққа да бірдей пайдалы 
шара. Шынын айту керек, солтүстік 
�ңірдің демографиясы демігіп тұр. 
Дімкәс. 'лсіз. Табиғи �сімі т�мен. К�ш 
к�лігі қаңтарылса, сырқаты меңдеп 
кетпек. 1992 жылы Солтүстік Қазақстан 
облысы тұрғындарының саны 917 
мың адам болған екен. 2016 жылдың 1 
қаңтарындағы к�рсеткіш 569,5 мыңды 
құрайды. Енді салыстырып қарайық, 
дәл қазір Петропавл қаласында бар 
болғаны екі жүз мың шамасында 
тұрғын бар. Ал к�ршілес К�кшетау 
қаласында 140 мыңға жуық халық 
тұрып жатыр. Демек, тоқсаныншы 
жылдардың басындағы 
елге қиын кезде 
табанының 

бүрі жоқтар 
сол қиындықты бірлесе, күш біріктіріп, 
ниет қосып жеңудің, күресудің 
орнына тоя тамақ жеп, тоят алатын 
ата қонысына аттанып кетті. Енді осы 
ойсырап қалған ахуалды қалай түзетуге 
болады. 

Қазір облыстағы мектептердің 
сексен пайызында бала саны аз. 
'р жыл сайын шалғайдағы шағын 
ауылдардағы білім ошақтары он-ондап 
жабылып жатыр. Мектебі жоқ ауылда 
халық та ұзақ тұрақтай алмайды. Онсыз 
да «болашағы жоқ» деген бесбатпан 
азапты, ауыр, маңдайына басылған 
таңбасы бар ауылдардың соңғы қазығы 
суырылып жатқалы қашан. Осы 
арадағы бір мәселені де айта кетелік. 
Республикалық бюджет қаржысы да 
жан басына қарай б�лінеді емес пе? 
Олай болатын болса, адамы 
азайған ауылға қомақты 
қаржыны кім бере 
қойсын. 

Бұл �зі халқының кемел келешегін 
кемеңгерлікпен ойлай білетін Елбасы 
Нұрсұлтан Назарбаевтың �зі к�терген 
бастама еді. Ахуалды анық байқаған, жан 
жүрегімен түйсінген жанашыр жанның 
жалынды ұсынысы. Іле «Серпін-2050» 
бағдарламасы қабылданды. Дәл қазір 
Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік 
Қазақстан мемлекеттік университеті 
мен облыс орталығындағы бірқатар 
колледждерде алты жүзден астам 
оңтүстіктің жеткіншегі білім алып 
жүр. Күні ертең Сарыарқаның 
сайын даласының бір пұшпағы 
ақ қайыңды берекелі �ңірдің 
шырайын кіргізетіндер де осылар деп 
үміттенеміз. 

'рине, кейбір арагідік естілетін 
�кпе-назды орынсыз дей алмасақ 
керек. Бұл арадағы бір мәселе – 
к�ш бетін түзейтін жерді дұрыс 
анықтау. Яғни, екі қолға бір күрек 
табыла ма, балалар оқитын мектеп 
бар ма? – деген тәрізді тіршілік 
түйткілдері оңынан шешілетін 
ыңғайлы орынды д�п басу. Ал жұмыс 
жетерлік. Жыл басында Солтүстік 
Қазақстан облысында �ткізілген 
инвесторлар кеңесінде Италияның 
Флоренция қаласындағы кәсіпкерлер 

палатасының т�рағасы 
Армандо Ризалити 

мынандай 
пікір 

айтқан: 
«Мұнайдың дәуірі �тіп, 

ауыл шаруашылығының 
күні туып келеді. Бүгінде сол 

итальяндықтар Қызылжар ауданында 
майлы дақыл �сіргісі келеді. Қытайлар 
да Ғабит Мүсірепов атындағы және 
Тайынша аудандарында бидай мен 
майлы дақыл �ңдейтін зауыт саламыз 
деп білек сыбанып отыр. Iткен жылы 
облысты үдемелі индустриалдық-
инновациялық даму аясында 15 жоба 
жүзеге асырылды. Үстіміздегі жылы 
12 жоба �з кезегін күтіп тұр. Осының 
барлығына жұмыс күші керек емес пе? 
Айталық, бір ғана Ғабит Мүсірепов 
атындағы ауданда бидайды 
тереңдете �ңдейтін 
зауытқа 1200 
адам қажет 

екен. Егер осыншама адам бір жерде 
шоғырланса, әлеуметтік-тұрмыстық 
жағдай да оң сипат алмас па еді. 

Оңтүстіктен ескен жылы лепті 
құшақ жая қарсы 

алуға жергілікті 
жерлердегі 
шаруашылықтар 
да дайын отыр. 
Iйткені, оларға да 
қол күші қажет. 
Iз қажетін �теу 
үшін к�шіп 
келетіндер болса 
баспаналарына 
дейін тауып берер 
едік, – дейді 
олар. Тайынша 

ауданына 
қарасты 

Теңдік ауылындағы «Қаратомар» 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 
алты отбасына тұратын үй дайындап 
қойды, – деп хабарласты телефон 
арқылы ауылдық округ әкімі 
Рүстем Жұмағұлов. 

Күнгейден 
теріскейге 

маңдайын түзеген бұл 
к�шті ұлы к�ш деуіміз 
керек. �ө���� ��	�� 
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ә��	� ә���-�����	��, 

���-�������	�� ������, 
������ �������� ������� 
��� ����� 
���. 'йтпесе, тыңның эпицентрі 
болған солтүстіктің сәл 
жүдеу тартқан 

рухани әлемі 
бұрынғыдан да солғын 

тартып қалады ғой. 
Жауырды жаба тоқымдағанымыз 

емес, ақиқатын айтқанымыз. 'рине, 
тағы бір қайталап айталық, ��� �ө���� 

�������� �� �������, ��	���� ������ 
��������� ә
��� 	�	���. ����� 
�� 
���	��� ��������� 
������� ������� 

�����	��� �����. 

Жұмақ орнап тұр деп тағы да айта 
алмаймыз. Ішінара қиындық бар. 
Солтүстікте «Алма піс, аузыма түс» 
дейтін масылдық жүре бермейді. 
Ұшы-қиырына к�з жетпейтін, 
жетек шаншысаң арба �сіп 
шығатын жерде табаны 
тастан таймаған 
тарланбоздай 
шарқ 

ұрып, 
маңдайдан 

терді сыпырсаң 
ғана бейнетіне орай берекең 

артпақ. Ал «Маған бәрін жасап бер, 
к�сіліп жатайыншы бір» деу артық. 
Қайта ел еңсесін тіктеу үшін аз күнгі 
азапқа шыдап, адал еңбегіңмен 
түтініңді түзу ұшырамын десең, ұлы 
к�ш бетін түзеген шалқар далада 
кездесейік.

К�штің к�лігі кідірмесе екен. 
К�птің тілегі осы.
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Ресми мәліметтерге жүгінсек, 2010 жылдан бастап Қостанай, 
Ақмола және Ақт�бе облыстарында киіктің жаппай қырылуы 
басталды. 2015 жылы Батыс Қазақстан облысында 120 мың киік 
қырылып қалды. Бұл қырғын басталғаннан бері жеті жыл �тсе де, 
осы күнге дейін бұл табиғи апаттың – киік қырғынының негізгі 
себебі анықталмай отыр.

Деректерге қарасақ, 1996 жылы Қазақстанды мекен ететін 
киіктің ұзын саны 1 миллион басқа жетіпті. Бірақ бас аяғы он 
шақты жылдың ішінде, киіктерді аулайтын браконьерлерге қатысты 
мемлекеттік бақылаудың болмауы салдарынан киіктер жойылып 
кетудің аз-ақ алдында қалды, атап айтсақ, 2003 жылы Қазақстанда 
бар-жоғы небәрі 21 мың киік қалған. 

Ақиқат үшін айтуға 
тиіспіз, мемлекет 
тарапынан киіктерді 
қорғау шаралары жасалуда. 
Алматыда 2006 жылы 
б�кендер мен киіктерді 
қорғауды к�здеген арнайы 
басқосу болып, сиреп бара 
жатқан аңдарды қорғау 
бойынша арнайы жұмыс 
бағдарламалары жасалды. 
Ресейде және Қазақстанда 
киікті қорғау бойынша 
ауқымды шаралар қолға 
алынды. 2010 жылы бұл 

шараға Iзбекстан да қосылды, осы шаралардың бәрі киік басының 
к�беюіне игі әсерін тигізді. Қорғау шараларының нәтижесінде 
киіктер саны тұрақтанып, олардың �су серпіні байқалды. Аталған 
мемлекеттердің �з аймақтарында киіктерді аулауға тыйым салып, 
бірлескен бақылау жасақтарын құруы �з нәтижелерін беріп, 
киіктердің жалпы саны Қазақстанда індетке дейін 250 мың басқа 
дейін жетті. 

2015 жылғы қырғыннан кейін үкімет киіктің жаппай қырылуы 
себебін анықтау үшін ведомствоаралық жұмыс тобын құрды. Бұл 
топқа шетелдік және жергілікті ғалымдардың кіргені мәлімделді. Бірақ 
киік қырғынының нақты себебі бойынша сарапшыларда ортақ пікір 
жоқ. Яғни киік қырғынының ең негізгі себебі – әлі күнге анықталған 
жоқ. Егер бұл мәселеде отандық ғалымдар дәрменсіз 
болса, мүмкін дүниежүзінің тиісті орталықтары мен 
ғалымдарына жүгіну қажет шығар. 

Індет себебі ашылмаса, табиғи апаттың 
қайталанбасына кепілдік жоқ. Киікті мүлде 

жойып алуымыз әбден мүмкін. Онда бұл ғасыр қасіреті 
үшін болашақ ұрпақ алдында кім жауапты? – деген сауал 
туындайды.

)�	
�� !*+/0�/�'(,
�ә��� ��������

(����� ��������� �
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Шындығында, Павлодар 
облысы Ресейдің Омбы, Новосібір 
облыстары мен Алтай 
�лкесімен шекаралас. 
Кезінде, дәлірек айтқанда, 
50-жылдары, біздің 
аймақта тың жер игеріліп, 
мұнай �ңдіру, трактор 
жасау, алюминий шығару 
зауыттары сияқты ірі 
�ндіс салынып, индустрия 
қарқынды дами бастағанда, 
осы к�ршілес аймақтардан, 
басым к�пшілігі орыстілді 
халық к�п келген 
болатын. Сол кездері 
облыс орталығы Павлодар 
қаласында басқа ұлттар 
саны күрт �сіп, 70-80 
пайызға жетті. 

Еліміз Тәуелсіздік 
алғаннан бері жан-жақта тарыдай 
шашылып жүрген қандастарымыз 
орала бастады. Сол уақыттарда басқа 
ұлт �кілдері де �з еліне қайтуға бет 
бұрған. Бұл құбылыстың еш ерсілі 
жоқ деп санаймын. 'рбірден кейін 
әркім �зі таңдаған елінде тұруға 
құқылы. Бірақ ешқандай жаппай 
к�шу болған жоқ. Дәлел ретінде 
к�ші-қон, ж�ніндегі қызметтің 
ақпаратына к�ңіл аударсақ: 2000 
жылдан бастап �ткен жылға 
дейінгі облысымыздан Ресейге 
қоныс аударғандардың саны 
жылына 2-3 мың ғана болып 
келген. Тек 2004 және 2016 жылы 
4 мыңнан сәл асқан к�рінеді. 

Есесіне, ол жақтан бізге келіп 
қосылып жатқан қандастарымыз 

баршылық. Мен жақсы танып 
білетін Мерсай Мусинов деген 
азамат Алтай �лкесінің Құлынды 
қаласынан к�шіп келген. «Мен 
ол жерде кондитер фабрикасын 
басқардым. Беделден де, сыйдан 
да кенде болғаным жоқ», – дейді 
Мусинов. Ол «Ешкім мені қумаса 
да, ұрпағымды Атамекенге әкелуге 
асықтым. Қазір сондай шешім 
қабылдағаныма қатты ризамын. 
Балаларым Қазақстанымыздың 
оқу орындарын тәмамдап, білім 
алып, маман иесі болды. Қазір 
әр салада еңбек етеді. Арасында 
мемлекеттік қызметте істейтіні де, 
кәсіпкерлікпен айналысатыны да 

бар. 
Ресей 

жақта 
бұрыннан сыйласып-

араласқан таныстарым 
к�п. Анда-саңда біз оларға 
барып, олар бізге келіп 
араласып тұрамыз. К�ршілес 
елге кеткендердің Қазақстанға 
�кпесі жоқ. Бізде болып жатқан 
оқиғалардан хабардар. К�шіп 
кетсе де, ылғи «біздің Қазақстан, 
біздің Назарбаев» деп отырады» 
– деді. 

Сондықтан менің таңым бар. 
Болып жатқан істі бұрмалап, 
жалған ақпарат тарату кімге 
қажет екен? 

Павлодар облысында 
қолына қалам ұстаған әріптестерім 
шекаралас аймақ журналистерімен 
ылғи қарым-қатынаста. Екі жақ 
бір-бірімізден тәжірибе алмасып 
отырамыз. Бірде Новосібір 
облысының Журналистер одағының 
жетекшісі Андрей Челноковтың 
Павлодардың �ндіріс орындарын 
аралап танысқаннан кейін айтқан 
мына пікірі есіме оралып отыр 
«Сіздерде атқарылып жатқан 
істерге қызыға-қызғана қарап 
отырмыз. Барлығын �з к�зімізбен 
к�рдік. Керемет! Біздің (Ресейдің) 
саясаткерлер, әсіресе, аймақ 
басшылары несіне жалған ақпарат 
таратады? «К�ршілерімізде барлығы 
жаман, сондықтан ресейліктер 

жаппай к�шіп жатыр» – деп. 
Менің ойымша, бұл бәзбіреулерге 

қажет. Мәселен, сол аудан, облыс 
басшылары орталық федералдық 
бюджеттен қаржы сұрау үшін де 
осыны пайдаланады».

А.Челноковтың пікіріне 
қосарым, осындай журналистік 
жалған ақпарат бізде қаннен 
қаперсіз отырған, бүгінгі таңда 

ойламағандарға 
қасақана ой 
тастау тәрізді.

+�12� 
'+!3'(,

������������ 
������� 
������!�

КЕРЕКУДЕН КЕТПЕЙДІ

Жалғанға 
жауап

түзеген к�ш атам қазақтың «Ел елге 
қосылса – құт» деген сияқты ниеті түзу, 
пейілі оң, екі жаққа да бірдей пайдалы 
шара. Шынын айту керек, солтүстік 
�ңірдің демографиясы демігіп тұр.
Дімкәс. 'лсіз. Табиғи �сімі т�мен. К�ш
к�лігі қаңтарылса, сырқаты меңдеп 
кетпек. 1992 жылы Солтүстік Қазақстан 
облысы тұрғындарының саны 917облысы тұрғындарының саны 917
мың адам болған екен. 2016 жылдың 1 
қаңтарындағы к�рсеткіш 569,5 мыңды 
құрайды. Енді салыстырып қарайық, 
дәл қазір Петропавл қаласында бар 
болғаны екі жүз мың шамасында 
тұрғын бар. Ал к�ршілес К�кшетау 
қаласында 140 мыңға жуық халық 
тұрып жатыр. Демек, тоқсаныншы 
жылдардың басындағы 

жүр. Күні ертең Сарыарқаның 
сайын даласының бір пұшпағы 
ақ қайыңды берекелі �ңірдің
шырайын кіргізетіндер де осылар депп 
үміттенеміз. 

'рине, кейбір арагідік естілетін 
�кпе-назды орынсыз дей алмасақ 
керек. Бұл арадағы бір мәселе – 
к�ш бетін түзейтін жерді дұрыск�ш бетін түзейтін жерді дұрыс 
анықтау. Яғни, екі қолға бір күрек 
табыла ма, балалар оқитын мектеп 
бар ма? – деген тәрізді тіршілік 
түйткілдері оңынан шешілетін 
ыңғайлы орынды д�п басу. Ал жұмыыс 
жетерлік. Жыл басында Солтүстік 
Қазақстан облысында �ткізілген 
инвесторлар кеңесінде Италияның 
Флоренция қаласындағы кәсіпкерллер

үшін к�шіп 
келетіндер болса 
баспаналарына
дейін тауып берер
едік, – дейді 
олар. Тайынша

ауданына 
қарасты 

�шті ұлы к�ш деуіміз к�
ерек. ке �ө���� ��	�� 
�� ���	��� 
����	���� 
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���-�������	�� ������,�
����� �������� ������� 
��� �������
��. �� 'йтпесе, тыңның эпицентрі 
олған солтүстіктің сәл бо
үдеу тартқанжү

рухани әлемі 
бұрынғыдан да солғын 

тартып қалады ғой.
Жауырды жаба тоқымдағанымыз 

емес, ақиқатын айтқанымыз. 'рине, 
тағы бір қайталап айталық ��� �ө����

ұрып, 
маңдайдан 

терді сыпырсаң 
ғана бейнетіне орай берекең

артпақ. Ал «Маған бәрін жасап бер, 
к�сіліп жатайыншы бір» деу артық. 
Қайта ел еңсесін тіктеу үшін аз күнгі 
азапқа шыдап, адал еңбегіңмен 
түтініңді түзу ұшырамын десең, ұлы 
к�ш бетін түзеген шалқар далада
кездесейік.

К�штің к�лігі кідірмесе екен

айтқан
«Мұнайдың дәуірі �

елге қиын кезде
табанының 

р ц қ д р
палатасының т�рағасы 

Армандо Ризалити 
мынандай 

пікір 

КӨШТІҢ КӨЛІГІ КІДІРМЕСЕ ЕКЕН

КӨШТІҢ КӨЛІГІ КІДІРМЕСЕ ЕКЕН

БІР 
ҒАНА ҒАБИТ 
МҮСІРЕПОВ 

АТЫНДАҒЫ АУДАНДА 
БИДАЙДЫ ТЕРЕҢДЕТЕ 
ӨҢДЕЙТІН ЗАУЫТҚА 

1200 АДАМ 

ҚАЖЕТ ЕКЕН.

Алаң

Ғасырлар бойы сайын даламызда халқымызбен 
бірге өсіп-өнген, төрт түлігіміздей болған асыл 
қазынамыздың бірі – киіктерге жойылып кету қаупі 
төніп тұр. Жануарларды мүйізі үшін қынадай қырған 
браконьер-қарақшыларды айтпағанда, соңғы 
жылдары орын алған табиғи апаттар – киіктердің 
қырылуы еліміздегі киіктердің жер бетінен мүлде 
жойылып кетуіне ұласуы мүмкін деген қауіпке негіз 
болып отыр.
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Жуырда 
кейбір 

ақпарат құралдары 
«Павлодарлықтар Ресейге 

жаппай көшіп жатыр», – деген 
ақпарат таратты. Осы өңірдің тумасы 

әрі 30 жылдан астам тәжірибесі бар журналист 
ретінде бұған қатысты менің де айтарым бар.
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Бүгінде ірі қалаларда жалға берілетін 
пәтерлердің 80 пайыздан астамы к�леңкеде» 
екені бұрыннан айтылып жүр. Тіркеу туралы 
заң бір жағынан соларды жарыққа шығаруға 
арналғандай. Мұнайдың бағасы шарықтап 
тұрған тоқ заманда бұл заңсыздыққа шыдауға 
болғанымен, қазір әрбір жалға берушіден 
жиналатын 2-3 пайыздың �зі бюджеттің бүйірін 
қампайтуға сеп. 

Айталық, Алматыда �ткен жылдың соңында 
полиция қызметкерлері 2,5 миллион пәтерді 
аралап шыққанда 20 мыңға жуық пәтердің 
жалға берілетінін анықтады. 18 мыңнан астам 
пәтер қожайыны салық т�лемейді екен. Бүкіл 

қалада он мыңдай жалға 
беруші ғана ресми түрде 
тіркеліп, салық т�лейді. 
Екінің бірі үйін жалға беретін 
оңтүстік астана үшін бұл теңізге 
құйған тамшыдай. Соның 
�зінде бюджетке түсетін қаржы 
қомақты. Мәселен, былтыр жалға 
берушілердің жалпы табысы 16 млрд 
теңгені құраса, оның 1,9 млрд теңгесі 
бюджетке түсті. 

Жуық арада бұл бизнес те 
«к�леңкеден» шығады. Оған биыл 
уақытша тіркеу түрткі болды. 2020 жылы 

табыс 
пен 
мүлікті 
жария ету 
туралы заң күшіне 
енгенде, жалғасын 
табады. 

Дегенмен осы кезге 
дейін еш салық т�лемей, үй-
жайын жалға беріп келгендерге жаза 
қолданылмайтынын айту керек. Заң бойынша, 
«Кәсіпкерлік қызметпен заңсыз айналысқаны 
үшін» жеке тұлға 15 айлық есептік к�рсеткіш 
(АЕК) к�лемінде айыппұл т�леуі тиіс. Бұл 
жағынан оларға үлкен жеңілдік беріліп отыр. 

Пәтерін жалға берушіге салық режимінің 
үш түрі ұсынылады. Патент, жеңілдетілген 
декларация және «240-форма» аталатын жеке 
табыс салығы. 

Алдыңғы екеуінде жеке кәсіпкер (ЖК) 
ретінде тіркелу тура келеді. Биылғы жылдың 
қаңтарынан бұл рәсім, тіпті оңайлатылды. ЖК 
тіркеу сертификаты жойылды, рәсімдеу үшін 
т�лемақы алынбайды, мемлекеттік қызмет 
хабарлама түріне к�шірілді. Арнайы форма 
түрінде хабарламаны e-license электронды 
лицензиялау порталына (����, ���-�	), сондай-
ақ қаладағы Мемлекеттік табыс аудандық 
басқармасының қызмет к�рсету орталығына 
қағаз жүзінде тапсыруға болады. Жеке 
кәсіпкерлікті рәсімдеген соң салық режимі 
таңдалады. Патентті таңдаса, пәтерді жалға 
берудің ай сайынғы сомасының 2 пайызы 
т�ленеді. Оны ай, тоқсан немесе бір жылға 
рәсімдеуге болады. Салық бірден т�ленеді. 
Жеңілдетілген декларация бойынша салық 
жарты жылда бір т�ленеді. Мұндай жағдайда 
кәсіпкердің кассалық аппараты немесе банкта 
есепшоты болуы керек. «240-форма» жеке 
кәсіпкерлікті рәсімдегісі келмейтіндерге 
арналған. Ол бойынша жалға т�ленген соманың 
бір жылдық к�лемінің 10 пайызы т�ленеді. 
Мәселен, бір жылдың ішінде жалға 
беруден 1 500 000 теңге тапсаңыз, 
150 000 теңге салық т�лейсіз. 
@р айға 12 500 теңгеден 
келеді. Aзге 
елдермен 

салыстырғанда, 
бұл �те аз. 

Германияда мұндай 
салықтың м�лшерлемесі 25%-
дан басталады. Болгарияда 10%, 
Финляндияда – 28%, АҚШ-та – 30%, 
Италияда – 40%, Черногорияда – 15%, ал 
Мысырда 20%-ды пайызды құрайды. 

Кез келген елде салықтан жалтару мүмкін 
емес. Айыппұлы да қомақты. Мәселен, 
Испанияда жылжымайтын мүлігін жалға 
беруші салық т�лемесе, 30 мың еуро 
айыппұл т�лейді. 

Қалай десек те «к�леңкеден» шыққан 
жалға берушінің ұйқысы тыныш. 
Айыппұлдан г�рі салық т�легені арзанға 
түседі. Оның үстіне, жалға беруші жеке 
кәсібін жапқысы келсе, бұрынғыдай 
айлап-жылдап жүрмейді. Небәрі үш 
жұмыс күні ішінде жаба алады. 
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Жағымды 
жаңалықтан 

�зекті мәселеге 
�тейік. Қазіргі таңда «Эйр 
Астана» мен QAZAQ 
AIR әуе компаниялары 
отандық жанармайды 
�ңдеу зауыттарының 

�німді б�лу тәжірибесі еліміздің 
энергетикалық қауіпсіздігін 
бұзғанын айтуда. 2008 жылы 
«@уе компаниялар, әуежайлар 
мен негізгі жанармай қоры мен 
ішкі нарықты әуекеросинмен 
қамтамасыз ететін жанармай 
�німдерін �ндірушілер туралы» 

меморандум қабылдаған. Оған 
сәйкес жыл сайын әуе компания, 
әуежай мен әуекеросинмен 
қамтамасыз ететін жанармай 
�німдерін �ндірушілер арасында 
кесте бекітілген. Осы кезекте 
«Эйр Астана» мен QAZAQ AIR 
әуе компаниялары инвестициялар 

және даму министрлігінің 
басшылығынан отандық әуе 
жанармайды отандық әуе 
компанияларының арасында адал 
әрі түсінікті әдіспен б�лу тетігін 
жетілдіруді сұрайды.
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Елімізде 
алименті бар 

борышкерлер саны 2016 жылы 5,6 
мың адамға артты. Бұл туралы Әділет 

министрлігінің баспасөз қызметі 
хабарлады. Министрліктің мәліметінше, 

2015 жылы алиментті 4,1 мың адам 
төлемесе, 2016 жылы борышкерлер 

саны 9,7 мың адамға жетті.
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ОТАНДЫҚ ОТАНДЫҚ 
ӘУЕ КОМПАНИЯ ӘУЕ КОМПАНИЯ 
ЖЕҢІМПАЗЖЕҢІМПАЗ

Салық мекемесіндегі анықтама 
бөліміне кезек. Тіркеудің 
жаңғырығы осы араға да келіп 

жеткен. Өйткені уақытша тіркелу үшін Халыққа 
қызмет көрсету орталығына үй немесе пәтер 
қожайыны бірге баруы керек. Сол кезде салық 
төлемей жүргендердің әшкере болатыны анық. 
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ЛҒА БЕРУШ
І «КӨЛЕҢКЕДЕН» ШЫҚТЫ

«КӨЛЕҢКЕДЕН» ШЫҚТЫ

Қырғыз 
шекарашылары 
Қазақстаннан Шу өзені 
арқылы жанармайды 
заңсыз тасымалдайтын 
құбырды анықтады. 

Бұл туралы КирТАГ 
Қырғызстан шекара қызметінің баспас�з қызметіне сілтеме 

жасап хабарлайды. 26 қаңтарда Ыстық Ата ауданындағы 
Кенбұлын ауылының шетінен Қазақстаннан Шу �зені 

арқылы жанармай жеткізіп отырған Қырғызстан 
азаматтары ұсталды. Белгілі болғандай, DAF 

маркалы жүк к�лігі 30 тонна сұйықтық 
сыятын арнайы цистернамен 

жабдықталған. Ұсталған 
кезде цистернада 15 

тонна жанармай 
болған. 

Елімізде 
Ресей 
банктерінің 
нарықтағы 
ықпалы 

азайып жатыр. Бір жыл ішінде 
банк секторындағы жалпы 
салымы 10,8 пайыздан 8,1 
пайызға кеміген. Ал кредиттің 
үлесі 9,6 пайыздан 8,1 пайызға 

түсті. Бұған «Сбербанктің» 
қарқынды өсімнен тұрақты 
консерватизмге көшуі себеп 
болған. Бұл туралы finprom.kz 
хабарлады.

Отандық нарықта 100 пайыз 
ресейлік резиденттер қатысатын 4 

банк бар. 
Соның қатарындағы 
«Сбербанк» елдегі ең ірі 5 
банктің қатарына кіреді. 2016 
жылдың қарашасында қаржы 
институты 212,5 млрд теңгесінен 
айырылып, портфелінің к�лемі 
1,1 трлн теңгеге дейін қысқарды. 
Ссудалық портфелі бір жылдың 
ішінде 130 млрд теңгеге азайып, 951,0 
млрд теңгеге дейін қысқарды.

«ҚазАқпарат» 
хабарлағандай, 
Альфа-Банктің 
да ссудалық 
портфелі 27,5 млрд 
теңгеге азайып, 
132,4 млрд теңге 
болды. Ал ВТБ-
ның депозиттік 
портфелі 2011-2015 
жылдар аралығында 
тұрақты �сіп 
отырды да, тек 
соңғы жылы 
салымдардың саны 

31,3 млрд теңгеге азайып, 87,3 млрд 
теңгені құрады. 

Хоум Кредит - соңғы жылдары 
депозиттік және кредиттік портфелі 
�сімді к�рсеткен жалғыз ресейлік 
банк. Оның салымдары 28,3 млрд 
теңгеге артып, 61,8 млрд теңгені 
құраған.

2016 жылы мемлекеттік және жекеменшік 
сот орындаушылары 191,4 мың адамнан алимент 
�ндіріп алу ісін қарады. Сәйкесінше, 108,6 мың 
адамның т�лемі жұмыс орнынан ұсталынды. Ал 

�з еркімен 60,5 мың адам алимент т�леуде. 2014 
жылы @ділет министрлігінің �тініші бойынша ҚР 
Қылмыстық кодексінің 139-бабына толықтыру 
енгізілген болатын. Егер алименті бар борышкер 
талапты орындамаған жағдайда 2 жылға бас 
бостандығынан айырылуы мүмкін.

Қылмыс

АЛИМЕНТТЕН АЛИМЕНТТЕН 
ҚАШҚАНДАР ҚАШҚАНДАР 

КӨБЕЙДІКӨБЕЙДІ

СУ АСТЫНДАҒЫ СУ АСТЫНДАҒЫ 
ҰРЛЫҚҰРЛЫҚ

«Эйр 
Астана» 

әуе компаниясы 
Пулково 

әуежайының ТМД елдері 
арасындағы «Серпінді дамып 

келе жатқан үздік тасымалдаушы» 
номинациясы бойынша жеңімпаз 

атанды. Сонымен қатар Шереметьево 
әуежайының әлеуметтік желі қолданушылар 

сауалнамасының нәтижесі бойынша «Ең үздік шетел 
авиакомпаниясы» жүлдесін жеңіп алды.
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ҰРПАҚ ТАҒДЫРЫҰРПАҚ ТАҒДЫРЫ

Жанайқай

КӨЗӘЙНЕК КӨЗӘЙНЕК 
КИГЕН БАЛА. КИГЕН БАЛА. 
НЕГЕ КӨП?!НЕГЕ КӨП?!

Өзекті мәселе
Арада жанарды 

жасытып қаншама 
жылдар �тті. Бір кезде қиядағыны к�зі шалатын 
қыран жанарлы қариялардың бүгінгі ұрпағы 
к�здеріне к�зәйнек кие бастады. Он, жүз емес, 
мыңдап. 

Бүгінгі жан бағудың қамымен жанталасып 
жүрген біздің толқынның арасында кейінгі 

ұрпақтың денсаулығын ойлап жүрген жан 
бар ма екен. Бала біздің болашағымыз деп 
үлбіреген үмітін үкілеп, кекілін сипап, соңынан 
ерткен әр баланың бойында бір-бір сырқат 
бар. Дәрігерлердің айтуына қарағанда, балалар 
арасында ең к�п кездесетін дерт анемия. Екінші 
орында к�з аурулары. 

– К�з ауруларының түрлері де, себептері де 
сан алуан, – дейді К�кшетау қалалық балалар 
емханасының к�з дәрігері Сәбира Крушева, – 
біз 1 жастан 15 жасқа дейінгі балалардың к�зін, 
к�ру қабілетін қадағалаймыз. К�з ауруы да 
тұқым қуалайды деген ұғым бар. Асылында к�зге 
қатер к�п қой. Дегенмен, сараптап қарасаңыз, 
тұқым қуалағаннан жолдан жабысатын сырқат 
әлдеқайда к�п. Алдымен, ата-аналардың 
санитарлық талаптарды сақтаулары қажет. Үш 
жасқа дейінгі сәбилердің к�здерін уқалауы 
қалыпты жай. Егер тазалық дұрыс сақталмаса, 
әрқилы микробтарды жұқтыруы оп-оңай. 
Сондай-ақ іштен туа бала бойына жабысатын 
к�з сырқаттары да бар. Оларға енді амал 
жоқ. К�кшетау қаласында соңғы жылдары 
балалардың к�з аурулары күрт �сіп кетті. Облыс 
орталығындағы «Аленушка» балалар бақшасында 
арнайы топ ашылып, жұмыс істеуде. 

Осы арада мына бір деректі келтіре кеткен 
ж�н. Сәбира Асқарқызының айтуына қарағанда, 
әрбір 15 мың тұрғынға бір балалар к�з 
дәрігері болуы қажет екен. Ал 150 
мыңнан астам халқы бар К�кшетау 
қаласында жалғыз ғана 
балалардың к�з дәрігері бар.

– Облыс орталығындағы 
барлық балаларды толық, 
тиянақты қамту �те 
ауыр болып тұр, – дейді 
Сәбира Асқарқызы, 
– екі ауысыммен, 
үш ауысыммен де 
жұмыс істеуге тура 
келеді. Шаршаймыз, 
шалдығамыз. Бірақ амал 
қанша.

К�з – адамның ең 
бір нәзік, жанды жері. 
Тәндегі �зге сырқаттың да 
жанардың кемуіне жанама 
әсері к�п. 2сіресе, сусамыр 
ауруы. Сондай-ақ жүйке аурулары 
да. Мектеп жасындағы балалар ішінде 
ішкі без ауруларымен ауыратын балалардың саны 
жыл �ткен сайын �се түсуде. Бұл да ойландырмай 
қоймайды. Тіпті тілі шықпаған балалардың �зі 
таң атқаннан кешке дейін теледидар қарайды. 

– Бұрынғының балалары қолы-аяққа 
тұрмайтын қағылез болушы еді. Біздің Жандос 
қолына планшет беріп қойсаң, �зімен-�зі 
алданып отыра береді. Тіпті әке-шешесін де 
керек қылмайды, – дейді Күләш жеңгем. 

Бірақ бесіктен белі шықпай жатып, 
компьютер, планшет, ұялы телефонға әуес 
балалардың к�з ауруы қаупі күшейетіндігін 
ескере бермейді. Оның үстіне қимыл-
қозғалысы аз балалардың семіздік 
ауруына да шалдығуы әбден 
мүмкін. Қазір ақиқатын 
айтқанда халық 
жасанды тамаққа 
жақын 
болып 

кетті. Кішкентай балалар 
ет жемейді, қаншалықты 
дәмді етіп пісірсе де. 
Ал сапасы күмәнді 
жасанды тамақтар 
табиғи астың құнарын 
ауыстыра алмайды ғой. 
Дәрігерлердің айтуына 
қарағанда, тамақтану 
дұрыс болмаған соң, ішек 

дұрыс жұмыс істемейді. Осыдан барып, әлжуаз 
балалар пайда болады.

2лжуаздық, жо-жоқ к�з ауруы жалғыз қазақ 
баласының маңдайына жазылған бейнет емес 
екен. :ркениеті �рістеген, техникаға мығым, 
жаһандағы жаңалықтың денін ойлап тауып 
жатқан Корея елінде де бүлдіршіндер бесіктен 
белі шықпай жатып, к�з ауруына шалдыға 
бастапты. Компьютерден, сол тақылеттес 
техникадан келген зауал. Есесіне, ойы жүйрік, 
қиялы қияндағыны шалатын кәріс ағайын ендігі 
арада қырық жерден құдіретті күшті болса да 
елінің ертеңін мұндай келешегі үшін кінәраты 
басым техникадан арылтып, жаппай кітап 
оқуға к�шіріп 
жатқан к�рінеді. 
Мамандардың 
айтуына қарағанда 
кітап оқудың да 
пайдасы к�л-
к�сір. Біріншіден, 
тасқа басылған 
ұшан-теңіз білім, 
екіншіден, к�з 

жаттығады, к�ру 
қабілеті артады. 
2рнені ғылыми 
есепке салып, 

бағамдайтын 
кәрістер 6-7 жас 

аралығындағы 
балаларына небары 10 

минут компьютермен 
айналысуға рұқсат береді. 

8-9-дан асқандарының �зі 
тәулігіне 15 минут қана. 

Тіпті мектеп оқушылары 
да айталық, 8-9-сыныптағы 
жеткіншектер тәулігіне 20-25 
минут қана айналыспақ. 
Ел ертеңін ойлау 
деген осы болса 
керек. 

– Қазір компьютерсіз тіршілікті 
к�з алдыңа елестете алмас 
едіңіз, – дейді Ақмола облыстық 
ауруханасының к�з аурулары 
б�лімшесінің меңгерушісі Берік 
Нұрқанов, – бірақ ол ғажайып 
дүние болғанымен, к�з жанарына 
залалы да шаш етектен. Жанардың 
жасуы, тұмандануы, шаршауы, 
жасаурауы осыдан пайда болады. 
Біртіндеп к�ру қабілеті кемиді. 
Дәрігер офтальмологтардың 
пікіріне қарағанда, компьютермен 
дұрыс жұмыс істеу 
мәдениет меңгермеу 
де орасан зор зиянын 

тигізіп жатыр. Адам жанары 
жарқ-жұрқ етіп жыпылықтаған, 
тым тез қозғалатын бейнелерді 
бірден қабылдауға бейімсіз, әрі 
қажетті ақпарат іздеу барысында бір 
нүктеден к�з алмай, ұзақ қарауға 
тура келеді. Сол сәтте әсіресе, 
жас балалар бар зейінін экранға 
аударып, к�зіне күш салады. К�з 
жанарының қабыршағы уақыт �те 
келе кеуіп, «құрғақ к�з» дертіне 
ұшырайды. Сондықтан да зиянды 
техникаларды тым к�п пайдалану да 
қауіпті. 

Балалардың дені сау болуы 
алдымен анасына да байланысты. 
Сондықтан да ана 
денсаулығын сақтау 
мәселесі бірінші 
орынға 
шығарылуы 
керек. 

Балалар арасында �згені былай қойғанда 
неврологиялық аурулармен ауыратын балалар да 
к�бейіп келеді. Оның себебін мамандар алғашқы 
сатыдан деп есептейді. Түсінікті тілмен айтатұғын 
болсақ, ананың баланы дүниеге әкелуге 
дайындығының аздығынан.

Біз осы тақырыпты қаузап індеткенімізде 
педиатрлардың жүктемесінің шамадан тыс 
к�п екендігін аңғардық. Айталық, К�кшетау 
қаласындағы балалар емханасының мәліметіне 
қарағанда, әрбір дәрігер 900 баланы қарауы 
қажет. Педиатрлардың жетіспеуінен жүктеме 
м�лшері 1200-1300 балаға дейін к�бейген. 

Демек, дәрігердің атқаратын жүгі де ауырлай 
түседі. Медицина институттарындағы педиатр 
дайындайтын факультет осыдан бес жыл бұрын 
жабылып қалған. 

С�зіміздің басында балалар денсаулығына 
қамқорлықтың аздығы жайлы айтқан пікір 
осындай деректерді ой елегінен �ткізгеннен кейін 
барып туындап отыр. Ушыққан мәселенің уыты 
қайтпаса, к�зәйнек киген балалардың қатары 
күннен-күнге к�бейіп, ұлт болашағына 
айықпас кесел болып жабысуы да 
мүмкін. 

������ ���Ә
���,
	
��� �����

Лиза ХАМАТАЙ, 
офтальмолог: 

«Қазіргі таңда әсіресе 
жас бүлдіршіндер 
арасында көз ауруы 
өршіп тұр. Оның себебі 
балаларымыз планшет, 
компьютер, теледидар 
алдында уақытының көп бөлігін 
өткізеді. Тіпті қараңғыда смартфонға 
үңіліп отыратындар көп. Қараңғы уақытта 
смартфонға қарау өте зиян. Компьютер мен 
смартфондарды қолданудың арнайы ережесі 
бар. Ал біздің балаларымыз сол ережені 
сақтамайды. Компьютер алдында 1-2 сағаттан 
аса отыруға болмайды. Әр екі сағат сайын 15 
минуттан көзді демалдырып, көз жаттығуын жасау 
керек. Ал біздер бұл қағиданы сақтамаймыз. 
Осының кесірінен жас бүлдіршіндеріміз көз 
ауруларына тез шалдығады. Тіпті ата-аналар да 
баланың тыныштығын ойлап, қолына смартфон 
ұстата салады. Баласының онымен қанша уақыт 
отырғанын да қадағаламайды. Қазіргі таңда көз 
ауруларының арасында «коньюктивит» ауруы 
да белең алуда. Бұл өте тез тарайтын, жұқпалы 
ауру. Вирус таралмау үшін адамдар жеке 
гигиенаны сақтауы тиіс. Өкінішке қарай, басты 
талапты ескеретіндер аз»

МАМАН ПІКІРІ

гін 
ртфонға 

Дүниежүзілік 
денсаулық сақтау 

ұйымының мәліметі 
бойынша, әлемде 285 

миллион адамның көзі 
нашар көреді. Оның ішінде 45 
миллионы мүлдем көрмейді. 

Көз ауруларынан зардап шегетін 
адамдардың 90 пайызға жуығы - 

дамушы елдердің тұрғындары. 
Ресми мәліметке қарағанда, 
Қазақстандағы жалпы көзі 

ауыратын адамдардың 
саны 563 мыңнан асады 

(яғни халықтың 3,5 
пайызы).

ТАҚЫРЫПҚА ТҰЗДЫҚ

АҚСАЙДЫҢ БАСЫ ТҰМАН...

Іргетасы отырып, жермен-жексен 
болған ескі ағаш үйдің алдына тозығы 
жеткен к�к машина �кпесі �шіп әрең 
тоқтады. Ішінен сау етіп, үш жігіт 
және бір қыз шықты. Бәрінің жүзінен 
суық ызғар шашады. Сонан соң 10-11 
жастағы баланы қолынан сүйреп 
түсірді. К�лік тізгініндегі жігіт сол 
арадан кері қайтты. Бәрінің қимылы 
ширақ. Баланы сүйреп түсіргендер 
қақпаны ашып, ағаш үйге асығыс-
үсігіс кіріп жатыр. 

Кіші бесін кезінде иесіз саяжайға 
келгендердің суыт жүрісі к�ршілерге 
таңсық сезілген. Бұлар кім? – 
дегендей, шарбақтарынан мойын 
созып қарап-қарап қояды. Қыс 
түскелі адам аяғы баспаған үйдің 
�зі де қонақтарды суық қарсы алды. 
Ауыр ағаш есікті жұлқып ашқан 
кеспелтек сары жігіттің бетін үйдің 
күлімсі исі мен суық леп шымшып 
�ткендей болды. Ол сол сәт тіксініп 
қалған. :зінің қандай жамандыққа 

бара жатқанын іштей сезініп үргерді-ау 
деймін. Есік к�зінде жарты минуттай 
состиып тұрып қалды. Бірақ жетегіндегі 
баланың қиқар мінезін к�ргенде, к�зі 
тұманданып кетті...

ӨГЕЙ МІНЕЗ

:мір ауыр соққыдан қалпақтай ұшты. 
Құлақ шекесіне тиген жуан жұдырық жақ 
сүйегін сындырып жібергендей. Басын 
к�тере бергені сол еді, аш кеңірдегіне 
қарулы саусақтар іліне кеткені. Шыбын 
жаны шырқырап, тынысы тарылып, к�зі 
аларып бара жатыр. «Ағатай» – дегенге 
шамасы әрең жетті. 

– Ағатай, мені неге ұрасыз? Менен 
не керек? – деп шырқырады 11 жастағы 

:мір 
тамағындағы 

қол босай 
қалғанда. 

– Сен сілімтіксің. 
Бүгін �лесің – деді әлгі сары 

кеспелтек к�зі қанталап. 
– Неге? Не бүлдірдім? – деді бала 

қалш-қалш етіп. 
– Бәрін бүлдірдің! – деп айқайлады 

қара қыз. 
– Жанна тәте, енді мамамның тілін 

алам. Қарындасымды 
жылатпай бағамын 
– деді к�з жасы к�л 
болып. «Саяжайдан 
отын алып қайтамыз, 
жолды к�рсет» – деп 
едіңіздер ғой. Мені 
неге ұрасыздар? – деп 
жаутаңдады қаршадай 
ұл. 

– Сенің жынды 
әкең менің анамды 
ренжітті. Сен үшін 
анама қол к�терген. 
Міне, сенің кінәң! – 
деді қарасұр қыз.

– Жанна тәте, әкеме айтам, енді 
мен үшін олар ұрыспайтын болады. 
Мен ауылға кетемін.

– Тәте деме! Ешкім сенің тәтең 
емес. Мамамды да атама! Ол саған 
�гей. 

– Иә, білем ғой. Бірақ қазір анам, 
мен ол кісіні жақсы к�рем, сізді де, 
Жандос ағамды да жақсы к�рем – деп 
шырылдады бала... 

Сол сәт «Не қарап тұрсыңдар?» 
– деп айқайлады әлгі қара қыз. 
Жаннаның бұйрығын күтіп 
тұрғандай, бір-бірінен аумайтын, 
бейне әкелі-балалы екі сары :мірге 
қатар ұмтылды. Бірі тамағынан 
қылқындырды, бірі жеткіншектің 
бүйрегінен соғып жатыр.

ЖАТБАУЫР АҒА МЕН 
ЖАТЖҮРЕК ТӘТЕ 

Жамандыққа тас-түйін бекініп 
алған үлкен сарының к�зі баланың 
жасаураған, әлсіз жанарына қадалып 
қалған еді, жаны ашып, жүрегі езіліп 
кеткендей болды. Сол сәт кеңірдегін 
сығымдап бара жатқан қолы босай 
қалған. Бала шалт қимылдап, жалма-
жан далаға қарай қаша ж�нелді. 
Есік к�зіндегі �гей ағасы мен тәтесі 
де ұстай алмай қалды. :зіне бір 
жамандықтың шынымен т�нгенін 
сезінген жеткіншек қақпаға қарай 
қашты. Бірақ артынан қуа шыққан 
әлгі үшеудің бірі к�шеге жеткізбей, 
қуып жеткен. Бала қорыққанын 
шырылдап жылап, әлгінің аяғына 
оралды. 

– Жандос аға, мені не қыласыздар? 
Құтқарыңызшы мені. Сіз менің 
ағамсыз ғой – деп ботадай боздады. 
:мірдің артынан �ңмеңдеп шыққан екі 
сарының бірі баланың аузын жауып, 
бірі оны сүйреген күйі үйге жапсарлай 
салынған сарайға бір-ақ тартты. 
Жеткіншекте ес жоқ. Буын-буыны 
босап, дір-дір етеді. К�з алдында �зіне 
таныс сарай, ойнап-күліп жүрген 
саяжайдың ағаш-теректерінің бәрі 
тозақ отындай елестеді... 

Бұл жолы жендеттердің шынымен 
жүрегі қарайып алыпты. Кіші 
сары торғайдың балапанындай 
қалшылдаған :мірді темір етікпен 
бір-ақ теуіп, мұрттай ұшырды. 
Сосын, жаны кетіп, сілейіп қалған 
баланы екі қолымен шеңбектеген күйі 
сарайдың бұрышына қарай лақтырып 
жіберген. Жеткіншек сол сәтте бір 
есін жиғандай болды. Бірақ бір минут 
�тпей тамағына тағы бірдеме оралып, 
буындырып бара жатқанын сезді. Қол 
емес, жіңішке, �ткір нәрсе. Баланың 

мойнына 
жыландай 

оралған, с�йтсе 
жіп екен. Бұл жолы 

дауыс шығару түгілі, 
дем алудың �зі ауыр соқты. 

:мір �лім мен �мірдің арасында 
жанталасқан сайын қылтамағы 
қиылып, дүние т�ңкеріліп бара 
жатқандай ауыр күй кешті. «Ағам 
мен тәтеме не істеп қойдым? :лген 
деген осы шығар?». Шым-шытырық 
қорқынышты ой :мір қылқынған 
сайын үдей берді, үдей берді... 

Ала жіпке асылып, сарайда 
салақтап біраз тұрды. Кеудесінен жан 
шығып бара жатқанда есік к�зінен 

�гей шешесінің сұлбасы к�рінгендей 
болды. «Мама» – дегісі келіп еді, кеуде 
мен бас екі б�лек сияқты, бір-біріне 
бағынбайтындай сезілді. Мамасы 
сияқты елестеген жан Жанна тәтесі 
екен. Қолында �ткір кездік. Үлкен 
сарыға беріп жатыр. Демі үзілсе де, 
кеудесіндегі жұмыр жүрегі тоқтай 
қоймаған :мір осының бәрін к�ріп-
біліп жатыр...

ҮЗІЛГЕН ӨМІР

Одан ары. Одан ары баланы 
аспақтан түсіргендер оның жүрегінің 
әлі де аттай тулап жатқанын к�ріп, сол 
тұстан жеті рет пышақ салды. Сонда 
ғана :мірдің уыз жүзі сұрланып, 
к�зінің нұры ұшып кеткендей болды. 
Сүт пісірім уақыт жалғыз баламен 
алысқан атпалдай жігіттер ақ тер-қара 
терге батты. Сонан соң сарай ішінен 
к�р қаза бастады. :мірдің �лі денесін 
соған к�міп кетпек. Үй алдындағы 
к�ршісі келіп қақпаны қағып, не болып 
жатқанын сұрап еді, Жанна шығып 
бәрінің тігісін жатқызып қайтты. 

:мірдің �мірін қиғандар шаруасын 
қас қарайғанда аяқтап, қалаға қарай 
жаяу түсіп кетті. Қарт Алатау бар 
құпияны ішіне бүгіп, ш�гіп қалған. 
Ақсайдың терең �зені күндегіден 
қаһарлы: гүрілдеп-сарылдамайды, 
жағасындағы алып тастарды ұрып, 
қорқынышты дауыс салып жатыр. 
«Жетім жыласа, жер жылайды» деуші 
еді, :мірге жасалған қастандық пен 
�гей ананың тапсырмасы орындалған 
күні – Алатаудың басындағы әппақ 
бұлттардың қарны жарылып, қара 
аспан ағыл-тегіл жылады. :гей шеше 
�шікпесін. :шіксе, жаман...

����� ��������
(������������� ����� ө���������)

ӨГЕЙ ШЕШЕ ӨШІКПЕСІН...

ӨГЕЙ ШЕШЕ ӨШІКПЕСІН...

(Осы аптада болған оқиғаның ізімен)

(Осы аптада болған оқиғаның ізімен)
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РУХАНИЯТРУХАНИЯТ

Туған 
жері Жылытау 
болғанымен, оң-
солын танып, ат жалын 
тартып мінген жанына 
ерекше ыстық �лкесі осы 
Марқак�л. Марқак�л де 
К�кшетау тәрізді жаратқан 
ием бар жақсылығын үйіп-т�гіп 
толайым бере салған құнарлы 
�ңір. Жалғыз-ақ ерекшелігі, 
іргедегі Бурабай, Зеренді, әйтпесе, 
Айыртау мен Шалқар тәрізді келімді-
кетімді кісінің аяғынан тозған жер 
емес. )йткені, бұл шекаралық аймақ. 
Шекаралық аймақ болғандықтан да, 
�ңірге ат басын бұрған адамдар арнайы 
рұқсат алатын. Тіпті осы жерде туып-
�скен Құмарбектің �зіне Алматыда оқып 
жүргенінде туған жеріне барып-қайтудың 
�зі әжептәуір машақат еді. Есесіне, 
тұнық табиғаттың дидары сол қалпында 
сақталды, әлі де солай. 

Жер бетінен екі мың метр биіктікте 
жатқан кәдімгі кесе кейіптес тостаған к�л 
к�рген адамның жанарын сұлулықпен 

суарып, айрықша сезімге б�лейтін. Сол 
табиғат Құмарбекке де тылсым сыр 
сыйлап, жанын жақсылыққа баулыды. 
Сұлулыққа іңкәрлік, бәлкім, содан 
басталған шығар. Горный орта мектебінде 
орыс тілінде білім алды. Актер, әнші, 
�з жанынан ән шығарған композитор 
Құмарбек Қалқатаев орыс тілінде білім 
алды десе, танитын, талантын сыйлайтын, 
барын бағалайтын біраз жұрт таң қалар 
еді. Амал қанша ол заманда орыс тілін 
білмейтін адам күн к�ре алмайды, 
болашағынан айырылады дейтін наным-
сенім болатын. Шындығында да, солай 
еді. Құмарбектің әкесі де болашақты 
дәл солай пайымдайтын. Сондықтан 
да �зі ерекше үміт еткен к�зінің нұры – 
баласының болашағы жарқын болсын 
деп орыс тілінде білім беретін мектепке 
жетектеп апарған. Ал үйде тәрбие 
уызынан жаралған ана тілінде с�йлейтін. 
Ағалары да әдебиетке айрықша құштар 
болды. Балғын кезде бойыңа дарытқан 
рухани дүние арада қанша уақыт 
�тсе де бояуын жоймайды екен ғой. 
Қазақтың қабырғалы қаламгері Бердібек 
Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа», 
«)лгендер қайтып келмейді» тәрізді 
шығармаларын жастанып жатып оқитын. 
Сол шығармалар Құмарбектің �мірлік 
азығының алғашқы бастауы болды. 

Бес жасында қолына домбыра алған. 
Мұны үйрететін де ешкім болмады. 
Жалғыз ішекті сыңар саусағымен іліп-
қағып әлдебір әуенді іздейтін. 3йтеуір, 
талабы күшті еді. Ол тұста республикалық 
қазақ радиосы ән �нерінің інжу-маржаны 
іспетті туындыларды үзбей беріп тұратын. 
Соларды тыңдады. Балауса шағында 
құймақұлағына құйған құнарлы әңгіменің 
бір парасы к�нек�з ақсақалдардың сай-
сүйегіңді шымырлатып, айрықша әсерге 
б�лейтін ғажайып әңгімелері. Жалғыз-ақ 
түсінбейтіні үлкендердің сол әңгімеге 
балаларды ортақтастырмайтындығы. 
Басқаны қайдам, Құмарбектің �зі 
үлкендердің әңгімесін тыңдауға құмар 
болды. 

)нер жолына бірден келе қалған 
жоқ. 3уелі )скемен қаласындағы 
политехқа түскен, екі курсын тәмамдады. 
Оқуы да тым жаман емес. Қатардан 
қалмай қалқиып жүре берсе, ел қатарлы 
күректей дипломға ие болатындығы 
талас тудырмайтын еді. 3йтсе де жүрегің 
қаламайтын мамандықты игеру азаптың 
азабы екен. )нер жолына түсуі де қызық. 
Бірде зауытта бірге жұмыс істейтін 
досының тойына барған. Кеу-кеу әңгіме. 
Қызық думан. Отырғандардың біреуі 
Құмарбек ән салсын деген ұсынысты 
ортаға тастасын. Бұған дейін домбырасын 
безілдетіп, сан әуенді нәшіне келтіріп 
шырқайтын әнші де �зі, тыңдаушысы 

да �зі. Алқалы топтың алдына шыққан 
емес. Бүгінгі тойда бірінші рет. 3лгінде 
ғана аттың басын ірікпей, кеу-кеулесіп 
отырған адуынды топ пышақ кескендей 
тыйыла қалды. Шырқау к�кке қалқыған 
әннің мысы, шынайы �нердің құдіреті 
басқан тәрізді ме, қалай. Тойды 
басқарып жүрген 3міре Қашаубаев 
атындағы республикалық байқаудың 
жүлдегері Т�леген Ожаев таң-

тамаша қалған.
– Апыр-ай, сен мында нағып 

жүрсің? Мынанша дауыс, 
мынанша �нермен. Сенің 

орның завод емес қой, – 
деген.

)з басы әлі шикіге 
санайтын �нерін 

Т�легендей танымал 
ағасы осылай 

бағалағанына 

әуелі таң қалған. Содан соң тәнті 
болды. Шынайы �нерді тани білетін, 
қызғаныштан ада, к�ре алмаушылығы 
жоқ, таңғы шықтай м�лдіреген саф 
к�ңілге! Жалғыз ауыз с�з жанына 
медеу, к�ңіліне демеу болды. Сол 
қуат жетектеп, )скемендегі облыстық 
филармонияның жанындағы «Наурыз» 
эстрадалық ансамбліне әкелді. 
Ансамбльдің құрамында әнші болып, 
үлкенді-кішілі сахналарда �нер к�рсетті, 
тәжірибе жинақтады, �згеше машық 

қалыптасты. Енді бұл да тарлық ете 
бастады. Қияға құлаш ұрған �нердің 
темірқанат балапаны 1991 жылы үлкен 
�нердің ордасы Алматы қаласындағы 
эстрадалық цирк училищесіне қанат 
қақты. Ұстазы Алашқа аты шыққан әнші, 
елге толайым танымал тамаша талант 
иесі Жәнібек Кәрменов еді. Ұстаздығы 
да, кісілігі де, адамгершілігі де айтып 
тіл жеткізгісіз. Тәлімін ұқты, тәрбиесін 
к�рді. 3ттеген-айы, дәл оқуды бітірер 
жылы ұстазы жол апатына ұшырады. 
)зі үшін қымбат бір жан �мірден ұстазы 
�ткен кезде Құмарбек тіл жеткізгісіз 
қорғасындай ауыр қайғыны басынан 
кешірді. Тіпті бес жасынан жанына 
серік болған домбырасын да енді қайтіп 
ұстағысы келмей кетті. 

– Сен неге домбыраны қойып 
жүрсің? – деген Қайрат ағасы. Кәдімгі 
Қайрат Байбосынов. – Жәкеңнің қазасы 
бәріміздің де отыз омыртқамызды 
опырып, қырық қабырғамызды қаусатып 
кетті. Домбыра бәлкім, сенің ұстазыңның 
саған тастап кеткен аманаты шығар. 
Сондықтан, ақылың болса Құмарбек, 
аманатқа қиянат етпе.

Осы бір с�з домбыраны 
қолына қайта алуына әсер еткен. 
Қазіргі күні алқалы топтың 
алдына шықса, алдымен, 
к�з алдына Жәкеңнің аяулы 
бейнесі қылаң беретін 
тәрізді. Бойын нәзік бір 
діріл билеп, �зін елі 
қалтқысыз сыйлайтын 
қазақ ән �нерінің хас шебері 
Жәнібек Кәрменовтің 

алдында емтихан тапсырып 
тұрған шәкіртше сезінетіні бар. 

Темірбек Жүргенов атындағы 
қазақ мемлекеттік театр және 
кино институтында Маман 
Байсеркеновтің класын бітірді. 
)з саласының шынайы озығы 
саналатын осы бір тәлімді 
ұстаздың к�кірегіне құйып 
берген білімі телегей-теңіз. 1996 
жылы ежелден ән-жырдың 
алтын бесігі атанған к�гілдір 
К�кшетауда тұңғыш рет қазақ 
театры ашылды. Арнайы 
шақырумен келген бір 
топ жас Сәкен сері 
Жүнісовтің «Ақан 
сері» драмасын 
сахналамақшы. 
Құмарбекке 
Науан Хазірет 
бейнесі 
тапсырылды. 
3уел баста 
замананың 

заңғар жазушысы Ғабит 
Мүсіреповтің сомдауында 
Науан Хазірет бейнесі �згеше 
болатын. 3рине, бұл жерде дін 
�кілдерін толайым жек к�рген 
Кеңес �кіметінің идеологиялық 
саясатының ықпалы болмай қалған жоқ 
шығар. 3йтпесе, с�з зергері, Алаштың 
аяулы азаматы, күллі К�кшетау 
т�ңірегіне имандылық шуағын сепкен, 
асқан білімдар Науан Хазіреттің 
шынайы бейнесін танып-білмеді дейсіз 
бе. Ал Сәкен серінің Науан Хазіреті б�лек 
пішінді кейіпкер. Ол ақынның жырларын 
жан-дүниесімен түсінеді, арғы-бергі 
тарихтан хабары мол. Жалғыз дін ғана емес 
адамзаттың рухани түлеуіне әсер ететін 
жанама күштен жақсы хабардар. Барша 
ілімді меңгерген, �з тұрғыластарының 
арасында тұлғасы он бесінде толған айдай 

мен мұндалап тұратын, ажарына 
ақылы сай, болмысы бедерлі, бояуы 

қанық бейне. Осы бейнені 
сахнаға алып шығарда 

Құмарбек нешеме түнді 
ұйқысыз �ткізді. 

Хазіреттің сабырлы 

да салиқалы бейнесі, әр с�зді салмақпен, 
астарына атан түйеге жүк болар ой ұялатып 
айтатын, әр санаға жеткізетін тегеуіріні. 
Тұла бойындағы мұнтаздай тазалық, 
бойдағы тазалық қана емес, ойдағы 
тазалық. Соның барлығы шып-шырғасы 
шықпай, к�рерменнің к�ңіліне жетіп 
жатуы керек. Жалғыз с�збен ғана емес, 
қимыл-қозғалыс, ишара, ыммен. 

Театрдағы �нер сапары осылай 
басталған. Ұзын-ырғасы жиырмаға таяу 
ән шығарған композитордың бергенінен 
берері к�п. Тақырыптары да сан алуан. 
)зі жан-тәнімен сүйетін, �міріне к�рік, 
�міріне �ріс ашқан К�кшетауға да, іргедегі 
Қызылжарға да ән арнады. Негізінен, оң 
жамбасына патриоттық тақырыптар д�п 
келетінін айта кеткен ж�н. 

К�кшетау театрында Жібек апасының 
�кшесін басып келе жатқан Құмарбекке 
жасына орай, барлық қойылымдарда 
ересек кейіпкерлерді сомдау бұйырып тұр. 
)зінің айтуына қарағанда әр кейіпкерді 
сахнаға шығарардың алдында талмай 
ізденеді. )йткені, шынайы шеберлік 
қажымас еңбекпен ғана дос. 

������ ���Ә
���

Өміршең өнердің өзегі сарытап сағыныш-ау, сірә. 
Жан-дүниесін алай-бұлай алапат сезімдер билегенде 
Шығыс Қазақстан облысының Күршім ауданына 
қарасты шоқ жұлдыздай ғана Жылытау ауылы 

көз алдына елестер еді. Ылдиы мен еңісінде сан ғасырлар міз бақпай тұрған 
жақпар тастар бейне бір кіндік қаны осы бір қасиетті топырақта тамған 
ауылдың адамдарын табиғаттың жел құзынан қорғап тұрған сияқты өр 
бейнелері тыныштық күзетшісінің кейпінде. Мәдениет қайраткері төсбелгісінің 

иегері, Шахмет Құсайынов  атындағы Ақмола облыстық қазақ 
музыкалық драма театрының белді актерлерінің бірі әрі 

бірегейі Құмарбек Қалқатаев осы Жылытауда туған. 
Кейін әкесі Мұхамедуәли іргедегі Марқакөлге қоныс 

аударды. Марқакөлдің көркем суреті, ғажайып 
бейнесі Құмарбектің қай кезде де көкірегін 

қоламтадай қыздырып жүретін, шалдыққанда 
дем беретін, қажығанда қайрат бітіретін 

кішкентай ғана тұмары іспеттес. 
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Өнердің өз өкілі

Телесериал бейне бір жады 
сияқты. Өмірдің. Күнделікті 
тіршіліктегі шытырман оқиғалар. 

Жадыға сақталған. Баяндау мәнері де осы 
естеліктерді ақтарады.

Оқшау ой

Киелі сахна м
ен ән әлемі

Киелі сахна м
ен ән әлемінің тарланы
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Оқшау ой

СЕРИАЛ КӨП.
ІЗДЕНІС ЖОҚ

Оның 
тілін 
қолданудың 
мүмкіндігі зор. 
Телеарнада. 
Түрлі жанрда. 
Нағыз идеология 
құралы. Сананы 
емдеудің барлық тәсілдері 
тұнып тұр. Рухани. Түсінген 
маманға. 

Телеарнаға телмірген 
жұрт не к�ріп жүр?! 
К�рерменге не ұсынып 
жүрміз?! Есеп беретін сәт 
келді. Халыққа. 

3р адамның тағдыры 
елеулі оқиға. Бірақ оның бәрі 
экранға шығуға негіз бола 
алмайды. Сараптамасақ, 
сайқымазақ ойынға 
айналады. Талғамды бұзатын. 
Жүйелемесек, жүйкені 
ауыртады. Бос, берері жоқ, 
қорытынды жоқ. Ұзын-сонар 
мезі оқиғалармен. 

Экран �нері �мірдің 
соңғы сәтіндегідей 
қорытынды тұжырымды талап 
етеді. Сұрыпталған. Ой салатын. 
Үлгі болатын. 

Телесериал �мір 
күнделігіндей. 3р күніңнің 
сырын ашатын. Оқиғалардың 
мағынасын ақтаратын. Себебін 
іздейтін. Түсіндіретін. Оңаша 
бір әлемге енетін. )зіңді �зің 
іздейтін. Жалғыздығыңды 
б�лісетін. Естеліктер. )мірдің 
жадына жазып қалдыратын. 

)зге елдің телесериалдарына 
телмірді деп айыптау ағаттық. 
К�рерменді. Шеберлік діттеген 
биігін алады. Табындырады. 
Таңқалдырады. Табиғатына 
сүйсінесің. Оқиғаның. )міріңе 
айналғандай. 3сер 
береді. 

Бұл 
мойындау. 
)нердің тілін.

Санаңа 
бәрі сіңеді. 
Жүрегіңмен 
қабылдайсың. 
Жақыныңдай. 
Уайымдайсың. 
Кейіпкерлердің 
�мірін. Тағдырына 
алаңдайсың. )з 
тағдырың тас-
талқан болғандай. 
Зарыға күтесің. 
Жалғасын.

Бұл 
телесериалдың 
құдіреті. Түсінген 
ел, оның 
мүмкіндігін 
мақсатты түрде 
қолданды. )з 
құндылықтарын 
насихаттауға. 
Салт-дәстүрінің 
сырын 
ұғындыруға. 3демі 
жоралғыларын. 
Нақышын. 
Мәнерлеп, 
баяндай 
білді. Ерекше 
оқиғаларымен. 

Құнды 
телесериалдар бар. 
Тарихи маңызды. 
Танымдық. Ұстанымын 
айқындайтын. Ұлтының. )ресін 
жеткізетін. )сиетін паш ететін. 
Дәстүрін әдемі бейнелейтін. 
Еліктеп �лесің, ісін қайталап. 
Ұлттық киімдеріне тамсанып. 
3шекей-бұйымдарының 
к�шірмесін болса да іздеп. 

К�рермендерімізді осы күйге 
душар еткен түріктің «Сүлеймен 
Сұлтан», қытайдың «Құбылай 
хан» мен «Шыңғыс хан», 
корейдің «Жумонг ханзада», 
үндінің «Келіні», шын мәнінде 
бағалауға тұрарлық үздік 
телесериалдары. К�ркемдік 
құны жоғары.

Бізде телесериал к�п. 
Отандық. Үйренген. Қатардан 
қалмай. Нарықтан. К�шірменің 
к�леңкесінде қалмағанын 
тілейміз. Келешекте. 

Ұзақ іздедік. )зімізді. 
Келбетімізді. Қырық құрақ 
оқиғалармен. Ойдан құралған. 
)мірлік негізі жоқ. Ұлттық 
нақышы жоқ. Болмысы, 
танымы, �ресі жоқ. Жүректі 

қозғамайтын. Сананы 
сілкімейтін. Т�ңкермейтін. 
Құбылысқа айналмаған. 
3лемнің экранында. Жәй 
оқиғалар. Бос. Батыстан сіңірген 
бояу. К�бісі. Тым жасанды. 
Жалықтыратын. А.Сатаевтың 
«Ағайынынан» басқасы. 
Ағайын деген қазақта бітпейтін 
тақырып. Ауызбіршілігін үлгі 
етсе. 

Ізденбейді. Мамандар. 
Жеткілікті деңгейде. )зге ұлтты 
қайталау мүмкін емес. )зің 
тұрғанда. )з әлеміңді ашатын. 
Есігін. Айқара. Жер шарынға. 
Қызықтыратын. К�ркемдігіңе. 
Табындыратын. Болмысыңа. 

Таңқалыс тудыра алсаң. 
)неріңе. )з әлеміңе. Үлгі 
болсаң. Мәжбүр болады. )зге 
ұлттар. Тіліңді де үйренуге. 
Білуге. Тануға. Етене араласуға.

Телесериал ықпалды. 
Психологиялық күші к�п. Күнде 
экранға тәуелді к�рермендер 
бар. Бос кеңістігін толтыратын. 
Уақытын арнайтын. )з �мірінен 
жалыққанда. )згенің �мір сүру 
үлгісіне қарайтын. Оқиғасын ой 
елегінен �ткізетін. Қиялымен 
кейде сол әлемде �мір сүретін.

Осындай аудиторияға не 
ұсынып отырмыз?! Күнделікті 
�міріне оң ықпалы бар ма? 
Рухани сұранысын �тей ме? 
Қызығушылығын арттыра ма? 
Қандай оқиғалар?! Құбылысқа 
айналған ба?! Идея ауқымды 
ма? 3лем экранының назарын 
ұстаудың басты нысанасына 
айнала ма?! Осыны ойланатын 
уақыт жетті. Мамандарға. 
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ОЙЫНШЫҒЫ – 
ДИСК

Үйдің тұңғышы болған соң, бала Димаш ойыншықтан 
кенде болмады. Дегенмен, оның ерекше бір ойыншығы 

компакт-диск болатын. Әншілер отбасы жеке студия ашқан 
болатын. 2000-жылдары «Димаш Әли» студиясынан шыққан 

альбомдар еліміздің түкпір-түкпірінде үлкен сұранысқа ие болатын. 
Жаңа жинақ шыққан сайын арнайы Димашқа бір данасын ұстатып 
қоятын болса керек.

«Онда ойыншық машиналар да болды, ойыншық музыкалық 
аспаптар да көп еді. Бірақ пакетке 
толтырып салып алған дискілерін 

тастамайтын. Ұйықтап жатса да, әлгі 
дискілерді қасына алып жатады. 

Тіпті саусақтарына киіп жатып, 
ұйықтап кететін. Сол жүргенде 

дискіні қосып тыңдауды 
білмейді. Бірақ сүйікті 

ойыншығы сол болды», 
– дейді анасы. 

Димаштың 
анасы: 

БІЗДІ ОЛ АҒА, 
АПА ДЕЙДІ

Телефон арқылы сөйлескенде, үнемі 
анасына «Света апай» дейді, әкесі Қанатқа 

«ағатай» деп шақырады. Димаштың Димаш 
болуына атасы мен әжесінің де ықпалы зор. Бала 
жастан үлкендерді «мама-папа» деп өсті.

Светлана атасы мен әжесі жоқта ғана баласын 
еркелетіп алады екен. Басқа уақытта үлкендердің көзінше 
Димашқа жақындай бермейді. Тәртіп солай. Димаш 
та альбомында да «мынау менің анам, мынау менің 

әкем» деп әжесі мен атасының суретінің астына 
жазып қойған. Бүгінде Димаш Астанадағы өнер 

ордаларының бірінде білім алып жатыр. Баланы 
жалғыз жібергісі келмеген ата-әжесі 

Елордаға қоныс аударады. Бастапқыда 
үлкен қалаға үйренісе алмаған. 

Бірақ ең бастысы, баласының 
қасында.
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ӨНЕРДЕ 
ЖҮРУ ОҢАЙ ЕМЕС

Димаш сахнаға асықпай келді. Дауысы 
бар екен деп, өнерлі ата-анасы оны сүйрелемеді. 

Кәсіби білім алуына мүмкіндік жасады. Көп ортаға алып 
шықпады. Ерекше дауыс иесін, тіпті Қанат пен Светлананың 

жақын жора-жолдастары да біле бермеді.
Тек ер жете ол кәсіби сахнаға шығып, бұрынғысынан да 

шыңдала түсті. Шыңдалған сайын осы саланың қиындықтарын да 
Димаш ерте сезінді.

Бірақ әке-шешесінен дарыған болу керек, көп нәрсені сыртқа 
шығарғысы жоқ. Ұзын құлақ жас Димаштың билік өкілдерінен 

де, басқалардан да теперіш көріп жүргенін айтады. 
Аяқтан шалғысы келетіндер де аз емес. Соған 

қарамастан, ұлы өнер үшін жанпида 
дейтін болу керек.

7ДАРАБОЗДАРАБОЗ
Димаш, Димаш... Бүгінде бұл есімді біз ғана емес, бір 

жарым миллиард халқы бар Қытайдан бастап, бүкіл ел 
біледі. Осыған дейін де талай халықаралық жобада өнер 
көрсетіп, талантымен тәнті еткен қазақ баласы тағы бір 
шыңды бағындыру жолында. Аспан асты елінде бесінші 
рет өткізіліп отырған «Мен әншімін» атты жобаның бірінші 
айналымында Димаш Құдайбергенов қазылар алқасының 
ең жоғары ұпайын еншіледі. Тек кәсіби әншілер қатысатын 
сайыс әлі үш айға созылады. Сәйкесінше, Димаштың 
алар асуы әлі алда. Еліміз бұл додаға тұңғыш рет 
қатысып отырғанын да айта кеткен жөн. Қазақ дауысын 
әлемге паш етіп жатқан дарынды жастың ата-анасы 
да өнерден алшақ емес. Қанат пен Светлана 
Айтбаевтардың Ақтөбедегі 
үйіне барып, ел көзайымына 
айналған баласы туралы 
біліп қайттық. 

Ли ЖЯНШЫ, 
өнер сыншысы:

«Қытай биыл, «Әнші» 
тележобасын жасап, 

Қазақстаннан Димаш деген әншіні 
алдырды да, біздің «мен» деген 
өнерпаздарымыздың «караоке 
әншілері» екенін байқатып алдық. 
Олар енді караокеден шыға алмастай 
болды. Олардың көңіліне 
өшпес дақ түсті».
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«ТӘУЕЛСІЗДІКТІҢ 
ПЕРЗЕНТІ ҒОЙ»

Айтбаевтардың отбасында үш 
бала бар. Димаш үлкені. Одан кейінгі 
Раушан мен Мансұрдың да музыкаға 
қабілеті бар. Отбасының еркесі 
анда-санда ыңылдап ән айтқанымен, 

Раушанының өнер саласына осы 
бастан-ақ бармаймын деуі ой салады.

Өнерлі отбасының араласатын достары да, негізінен, 
сахнаның адамдары болғандықтан, осы саладағы мәселе 

айтылмай қалмайды емес. Бала жастан ондайды естіп өскен 
Раушан болашағын басқа саламен байланыстырады.

«Меніңше, тәуелсіздіктің балалары басқаша ойлайды. 
Бәлкім, дұрыс та шығар. Қызымыз әнші болғым келмейді 
дейді. Осындайда Димаштың «Славян базары» байқауында 
бас жүлдені алып тұрып, ұйымдастырушылар алдында 

мінез көрсеткені есіме түседі. «Неге мен жеңіп 
тұрып, қазақ тілінде айта алмаймын» деді. Анасы 

«Ұйымдастырушылар айтса, солай болу керек, келісе 
сал», – деп біз именіп тұрмыз. Сахнаға шығуға 

жарты сағат қалды. Соған қарамастан, Димаш 
өз дегенін істетті. Қазақ тілінде орындап 

шықты. Қанша дегенмен Тәуелсіздіктің 
балалары ғой деп ішімнен қуанып 

жатырмын», – дейді.

«ШЕНДІЛЕРГЕ 
ЕСЕП КЕРЕК»

Халықаралық деңгейдегі 
байқаулардың бірінен оралған 

оған ел ағалары ресми түрде 
көпшіліктің көзінше ауыз толтырып 

айтарлықтай сыйлық әзірлейді. Оны 
да жас әншінің әке-шешесі айтқысы 

келмейді.
Бірақ ұзын құлақ 5 миллион 

теңге аталып, оны бәзбіреулердің 
ақыры бермей қойғанын айтады. «Ол 
тақырыпты, ренжімеші, менің қозғағым 
келмейді», деп анасы тағы да шорт 
кесті.

Бірде биліктегі дөкейлердің бірі – 
Димашқа «көп болса, жолың болып 
кеткен шығар, құдай сол мезетте 
бере салып, жүлде алған шығарсың» 
деп өнер адамының жаны тез 

жараланатынын біле тұрса, дүрс 
еткізсе керек. Димаштың талай 

ұрынғаны өз алдына. Саф өнерді 
жалғанмен байланыстырғысы 

жоқ. Дегенмен, өнер 
жолындағы қиындықтарды 

елемей, тек әнді, сахнаны 
ойлап, еңбектеніп 

келеді.
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ДИМАШТЫҢ 
АЛҒАШҚЫ 

КОНЦЕРТІ 
ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ 

СИПАТТА ӨТТІ
Бүгінде ел болып, Димаштың тілеуін тілеп 

отырған кемде-кем шығар. Қытайдағы «Мен 
әншімін» байқауының алғашқы айналымында 
ең көп дауыс жинап, алда келеді. Ақтөбеге келе 
сала үлкен концерт беруі мүмкін, – дейді әкімдіктің 
айналасындағылар. Біреулер Сапарбаев Димаштың 
концертін өткізіп бермек деген әңгіме айтады. Тағы 
біреулердің «Димаштың әлемдік сахнаға кететін күні 
алыс емес» деп осы бастан билет іздеп жатқан жайы бар 
екен.

Светлана «Шынымды айтайын, концерт өткізу 
дегенді сенен алғаш естіп тұрмын», – деп таңданысын 
жасырмады. Оның айтуынша, Димаш былтыр 
қайырымдылық концертін өткізген. Түскен қаражат 
мүмкіндігі шектеулі жандарға пандус салуға, 
көмекке мұқтаж отбасылардың есебіне 

аударылған. Ақтөбе облысының әкімі Бердібек 
Сапарбаев концерттің дайындығына, 

ұйымдастыру жұмыстарына өзі араласып, 
көп көмектесіпті. Әнші анасы «Бәлкім, 

сол кісінің тағы бір бастамасы 
шығар», – деп жобалап 

отыр. 

Димаш 
ҚҰДАЙБЕРГЕНОВ:

ЕКІНШІ ВИТАС 
ЕМЕСПІН!

«Қазақтың Витасы», 
«Витас сияқты айтады», 
«Екінші Витас» деген 
маған теңеу сөздеріңізді 
естіп жатамын! Әрине, 
Витас жақсы әнші, оны 
құрметтеймін, бірақ мен 
«Екінші Витас» емеспін! 
Музыкадан xабары бар 
мамандар мені жақсы 
түсінеді!

«ДИМАШ – ТӘҢІРДІҢ НАЗАРЫНА 
ІЛІНГЕН ӘНШІ»

Жобадағы Сон Қы және Шан Қы қатарлы кәсіби мамандар 
Димашты жобаға қатысқандар арасындағы теңдессіз әнші деп 
бағалаған. Олардың айтуынша, Димаш бұл реткі ән орындау 
барысында колоратуралық, еркін вокалды, кең тынысты өз әуезімен 
қатар dolphins дыбыстарын жақсы меңгергендігін анық байқатқан. 
Тіпті жоба мамандары мен қатысушыларынан «Тәңір өзі назарына алған 
жас әнші, ондай дауыс менде де болса деп армандаудың қажеті жоқ, ол 
оған Құдайдың берген сыйы» деген марапаттау сөзге де ие болып үлгеріпті.
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ОЙЫНШЫҒЫ – 
ДИСК

Үйдің тұңғышы болған соң, бала Димаш ойыншықтан 
кенде болмады. Дегенмен, оның ерекше бір ойыншығы 

компакт-диск болатын. Әншілер отбасы жеке студия ашқан 
болатын. 2000-жылдары «Димаш Әли» студиясынан шыққан 

альбомдар еліміздің түкпір-түкпірінде үлкен сұранысқа ие болатын. 
Жаңа жинақ шыққан сайын арнайы Димашқа бір данасын ұстатып 
қоятын болса керек.

«Онда ойыншық машиналар да болды, ойыншық музыкалық 
аспаптар да көп еді. Бірақ пакетке 
толтырып салып алған дискілерін 

тастамайтын. Ұйықтап жатса да, әлгі 
дискілерді қасына алып жатады. 

Тіпті саусақтарына киіп жатып, 
ұйықтап кететін. Сол жүргенде 

дискіні қосып тыңдауды 
білмейді. Бірақ сүйікті 

ойыншығы сол болды», 
– дейді анасы. 

Димаштың 
анасы: 

БІЗДІ ОЛ АҒА, 
АПА ДЕЙДІ

Телефон арқылы сөйлескенде, үнемі 
анасына «Света апай» дейді, әкесі Қанатқа 

«ағатай» деп шақырады. Димаштың Димаш 
болуына атасы мен әжесінің де ықпалы 
зор. Бала жастан үлкендерді «мама-папа» деп өсті.

Светлана атасы мен әжесі жоқта ғана баласын 
еркелетіп алады екен. Басқа уақытта үлкендердің көзінше 
Димашқа жақындай бермейді. Тәртіп солай. Димаш 
та альбомында да «мынау менің анам, мынау менің 

әкем» деп әжесі мен атасының суретінің астына 
жазып қойған. Бүгінде Димаш Астанадағы өнер 

ордаларының бірінде білім алып жатыр. Баланы 
жалғыз жібергісі келмеген ата-әжесі 

Елордаға қоныс аударады. Бастапқыда 
үлкен қалаға үйренісе алмаған. 

Бірақ ең бастысы, баласының 
қасында.
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ӨНЕРДЕ 
ЖҮРУ ОҢАЙ ЕМЕС

Димаш сахнаға асықпай келді. Дауысы 
бар екен деп, өнерлі ата-анасы оны сүйрелемеді. 

Кәсіби білім алуына мүмкіндік жасады. Көп ортаға алып 
шықпады. Ерекше дауыс иесін, тіпті Қанат пен Светлананың 

жақын жора-жолдастары да біле бермеді.
Тек ер жете ол кәсіби сахнаға шығып, бұрынғысынан да 

шыңдала түсті. Шыңдалған сайын осы саланың қиындықтарын да 
Димаш ерте сезінді.

Бірақ әке-шешесінен дарыған болу керек, көп нәрсені сыртқа 
шығарғысы жоқ. Ұзын құлақ жас Димаштың билік өкілдерінен 

де, басқалардан да теперіш көріп жүргенін айтады. 
Аяқтан шалғысы келетіндер де аз емес. Соған 

қарамастан, ұлы өнер үшін жанпида 
дейтін болу керек.

7ДАРАБОЗДАРАБОЗ
Димаш, Димаш... Бүгінде бұл есімді біз ғана емес, бір 

жарым миллиард халқы бар Қытайдан бастап, бүкіл ел 
біледі. Осыған дейін де талай халықаралық жобада өнер 
көрсетіп, талантымен тәнті еткен қазақ баласы тағы бір 
шыңды бағындыру жолында. Аспан асты елінде бесінші 
рет өткізіліп отырған «Мен әншімін» атты жобаның бірінші 
айналымында Димаш Құдайбергенов қазылар алқасының 
ең жоғары ұпайын еншіледі. Тек кәсіби әншілер қатысатын 
сайыс әлі үш айға созылады. Сәйкесінше, Димаштың 
алар асуы әлі алда. Еліміз бұл додаға тұңғыш рет 
қатысып отырғанын да айта кеткен жөн. Қазақ дауысын 
әлемге паш етіп жатқан дарынды жастың ата-анасы 
да өнерден алшақ емес. Қанат пен Светлана 
Айтбаевтардың Ақтөбедегі 
үйіне барып, ел көзайымына 
айналған баласы туралы 
біліп қайттық. 

Ли ЖЯНШЫ, 
өнер сыншысы:

«Қытай биыл, «Әнші» 
тележобасын жасап, 

Қазақстаннан Димаш деген әншіні 
алдырды да, біздің «мен» деген 
өнерпаздарымыздың «караоке 
әншілері» екенін байқатып алдық. 
Олар енді караокеден шыға алмастай 
болды. Олардың көңіліне 
өшпес дақ түсті».
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ҚАЗАҚТЫҢ  А
ЛТЫ

Н 
 Д

АУ
Ы

СЫ

«ТӘУЕЛСІЗДІКТІҢ 
ПЕРЗЕНТІ ҒОЙ»

Айтбаевтардың отбасында үш бала 
бар. Димаш үлкені. Одан кейінгі Раушан 
мен Мансұрдың да музыкаға қабілеті 
бар. Отбасының еркесі анда-санда 
ыңылдап ән айтқанымен, Раушанының 
өнер саласына осы бастан-ақ 

бармаймын деуі ой салады.
Өнерлі отбасының араласатын достары да, негізінен, 

сахнаның адамдары болғандықтан, осы саладағы мәселе 
айтылмай қалмайды емес. Бала жастан ондайды естіп өскен 

Раушан болашағын басқа саламен байланыстырады.
«Меніңше, тәуелсіздіктің балалары басқаша ойлайды. 

Бәлкім, дұрыс та шығар. Қызымыз әнші болғым келмейді 
дейді. Осындайда Димаштың «Славян базары» байқауында 
бас жүлдені алып тұрып, ұйымдастырушылар алдында 

мінез көрсеткені есіме түседі. «Неге мен жеңіп 
тұрып, қазақ тілінде айта алмаймын» деді. Анасы 

«Ұйымдастырушылар айтса, солай болу керек, келісе 
сал», – деп біз именіп тұрмыз. Сахнаға шығуға 

жарты сағат қалды. Соған қарамастан, Димаш 
өз дегенін істетті. Қазақ тілінде орындап 

шықты. Қанша дегенмен Тәуелсіздіктің 
балалары ғой деп ішімнен қуанып 

жатырмын», – дейді.

«ШЕНДІЛЕРГЕ 
ЕСЕП КЕРЕК»

Халықаралық деңгейдегі 
байқаулардың бірінен оралған 

оған ел ағалары ресми түрде 
көпшіліктің көзінше ауыз толтырып 

айтарлықтай сыйлық әзірлейді. Оны 
да жас әншінің әке-шешесі айтқысы 

келмейді.
Бірақ ұзын құлақ 5 миллион 

теңге аталып, оны бәзбіреулердің 
ақыры бермей қойғанын айтады. «Ол 
тақырыпты, ренжімеші, менің қозғағым 
келмейді», деп анасы тағы да шорт 
кесті.

Бірде биліктегі дөкейлердің бірі – 
Димашқа «көп болса, жолың болып 
кеткен шығар, құдай сол мезетте 
бере салып, жүлде алған шығарсың» 
деп өнер адамының жаны тез 

жараланатынын біле тұрса, дүрс 
еткізсе керек. Димаштың талай 

ұрынғаны өз алдына. Саф өнерді 
жалғанмен байланыстырғысы 

жоқ. Дегенмен, өнер 
жолындағы қиындықтарды 

елемей, тек әнді, сахнаны 
ойлап, еңбектеніп 

келеді.
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ДИМАШТЫҢ 
АЛҒАШҚЫ 

КОНЦЕРТІ 
ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ 

СИПАТТА ӨТТІ
Бүгінде ел болып, Димаштың тілеуін тілеп 

отырған кемде-кем шығар. Қытайдағы «Мен 
әншімін» байқауының алғашқы айналымында 
ең көп дауыс жинап, алда келеді. Ақтөбеге келе 
сала үлкен концерт беруі мүмкін, – дейді әкімдіктің 
айналасындағылар. Біреулер Сапарбаев Димаштың 
концертін өткізіп бермек деген әңгіме айтады. Тағы 
біреулердің «Димаштың әлемдік сахнаға кететін күні 
алыс емес» деп осы бастан билет іздеп жатқан жайы бар 
екен.

Светлана «Шынымды айтайын, концерт өткізу 
дегенді сенен алғаш естіп тұрмын», – деп таңданысын 
жасырмады. Оның айтуынша, Димаш былтыр 
қайырымдылық концертін өткізген. Түскен қаражат 
мүмкіндігі шектеулі жандарға пандус салуға, 
көмекке мұқтаж отбасылардың есебіне 

аударылған. Ақтөбе облысының әкімі Бердібек 
Сапарбаев концерттің дайындығына, 

ұйымдастыру жұмыстарына өзі араласып, 
көп көмектесіпті. Әнші анасы «Бәлкім, 

сол кісінің тағы бір бастамасы 
шығар», – деп жобалап 

отыр. 

Димаш 
ҚҰДАЙБЕРГЕНОВ:

ЕКІНШІ ВИТАС 
ЕМЕСПІН!

«Қазақтың Витасы», 
«Витас сияқты айтады», 
«Екінші Витас» деген 
маған теңеу сөздеріңізді 
естіп жатамын! Әрине, 
Витас жақсы әнші, оны 
құрметтеймін, бірақ мен 
«Екінші Витас» емеспін! 
Музыкадан xабары бар 
мамандар мені жақсы 
түсінеді!

«ДИМАШ – ТӘҢІРДІҢ НАЗАРЫНА 
ІЛІНГЕН ӘНШІ»

Жобадағы Сон Қы және Шан Қы қатарлы кәсіби мамандар 
Димашты жобаға қатысқандар арасындағы теңдессіз әнші деп 
бағалаған. Олардың айтуынша, Димаш бұл реткі ән орындау 
барысында колоратуралық, еркін вокалды, кең тынысты өз әуезімен 
қатар dolphins дыбыстарын жақсы меңгергендігін анық байқатқан. 
Тіпті жоба мамандары мен қатысушыларынан «Тәңір өзі назарына алған 
жас әнші, ондай дауыс менде де болса деп армандаудың қажеті жоқ, ол 
оған Құдайдың берген сыйы» деген марапаттау сөзге де ие болып үлгеріпті.
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Байқал БАЙ!ДІЛОВ – Ақмола және 
 Солтүстік Қазақстан облыстары (8 778 910 45 34)

Шынаргүл ОҢАШБАЙ – Алматы облысы 
 (8 701 503 02 76)

Асқар АҚТІЛЕУ – Ақт=бе облысы 
 (8 778 523 44 96)

Фарида МҰҢАЛҚЫЗЫ – Маңғыстау облысы 
 (8 702 799 06 22)

Мұхтар ШЕРІМ – Оңтүстік Қазақстан облысы
 (8 701 428 21 08)

Айхан БАШТАШ – Осло, 
 Норвегия mahmutba@online.no

Ұлдай САРИЕВА – Батыс Қазақстан облысы 
 (8 705 150 48 30)

Кезекшi редактор 
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&�!6 �����7��!:
050009, Алматы қаласы, Гагарин даңғылы, 

93-үй (Абай даңғылының қиылысы) 

Телефондар: 8(727) 394-37-22; факс: 394-39-68 

Бухгалтерия: тел.факс: 8(727) 394-39-67 
(жарнама б=лiмiнің ішкі н=мірі 108)

Газет 2004 жылғы 14 желтоқсанда ҚР Мәдениет, ақпарат және спорт министрлiгiнде тiркелiп, 
бұқаралық ақпарат құралын есепке қою туралы 

№5710-Г куәлiгi берiлген.

Мақала авторының пiкiрi редакция к=зқарасын бiлдiрмейді. Жарнама мәтініне тапсырыс беруші жауапты.

Газетте жарияланған материалдар мен суреттердi сiлтемесiз к=шiрiп басуға болмайды.

Газет «Дәуір» ЖШС РПИК 
(Алматы қаласы, Қалдаяқов к=шесі, 17-үй) 

тел: (727) 273-12-04, 273-12-54 
Тапсырыс – №2102; 

Бағасы келiсiм бойынша

Газет Қазақстанның барлық аймақтарында таралады, 
сондай-ақ «AirAstana», «Etihad Air ways», «Turkish Airlines», «BMI», «QazaqAir» əуежолдарының ұшақтарында бар.

Айлық таралымы – 52 000 дана
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...Алматыдағы 
халықаралық әуежайға 

қонған ұшақтан қараторы, жүзінен 
қаратпайымдылықтың иісі аңқыған 
балаң жігіт күлімсіреп түсіп келе жатты. 
Еркебұлан екенін бірден аңғардық. 
Еркебұлан Сейдахмет. Екі аптаға жуық 
уақыт отандастарымыздың к=з қуанышына 
айналған футболшы. Еркебұлан Гранаткин 
мемориалы турнирінде екі доп соқты. 
Бірнеше нәтижелі пас берді. Енді он 
күннен кейін 17 жасқа толатын =реннің 
жылдам қимылынан к=з жазып қалған 
қарсыластары жиі ойын тәртібін бұзуға 
мәжбүр болып жатты. 

Сәл аптығын басқан соң, суыртпақтап 
с=зге тарттық. Жылы жымиып жауап беріп 
жатыр.

– ����3, �"9� ��";� 7���/ ���"	!6	��. 
�=" ���;6 �ө>;� ����, '�>�' 7���?���"��;�;6 
�ө>;...

– К=п рахмет! Иә, қазақ халқының 
ықыласы ерекше болып жатыр. !леуметтік 
желіден сәттілік тілеп жатқандар да =те к=п 
болды. Қосымша күш беріп жатыр. Wзіміз 
де осылай болар деп ойламаппыз.

– ��	�� @������
� �����
�"! �0��
�; 
���!�3� ә� 7!"	��! ө��� �ө������� 
'=����"�� ;3;�	�9; �6 �ә�
7�";�;�;6	��...

– Біз =з ойынымызды к=рсеттік. Турнир 
барысында ешбір ұжымнан қаймықпай 
ойнауға тырыстық. Жаттықтырушының 
кеңесін к=п тыңдадық. Содан болар, әр 
матчқа қанаттанып шығып жүрдік. Осы 
себепті сәтті ойнадық деп ойлаймын. 
Бұрынғы нәтижелерді білеміз. 

– «10��
�	;6 ?>	;� 3��0!"3!�!» – 
�����="�� ��	�4���» 	�9�� 	
����	!6 
	�0!�!��� ���;�9; ә��� '��	�� ��"	!? ��!6� 
�;�	�� �� ��"	;?

– Қуандым, әрине. Еңбегіміз ақталып 
жатыр. Алғашқы үлкен жеңісіміз. Жақсы 
командаларды жеңдік. Топтан бірінші 

орынмен 
шыққанымызда, 

финалда неге ойнамасқа деген ой 
туды.

Бапкерлерімді ойладым. Құраманың 
бас бапкері Александр Кузнецовқа айтар 
алғысым шексіз. Сондай-ақ қазіргі клубым 
– «Монтажниктегі» Ахматжан Кошалиев, 
Игорь Светачев, Денис Мурзин, Фархат 
Мирсалимбаев, Георгий Хутиди, Ахмат 
Ташметов және қазіргі жаттықтырушым 
Еркебұлан Досановтарға рахметтен 
басқа айтарым жоқ. Осы кісілер менің 
жетістіктерімнің бастауы деп білемін. 

– ��"!� 
B��/
����!�	� ����/ 7?� �����;6. 1���> – 
��"������ ө"���;. �;�	��	�� ?"9; �"��!6?

– Иә, дұрыс айтасыз. Туған жерімнен 
талай таланттар шықты. Нұркен Мазбаев,Ұлан 
Қонысбаев, Елдос Ахметов, айта берсек 
жетерлік. Ал ең дарынды аяқдоп шебері 

Бауыржан Исламхан дер едім. Менің сүйікті 
ойыншым деуге де болады. Оның ойындарын 
қалт жібермей к=руге тырысамын.

– ��"�3�' 7��/��"��!6 '��	��? Ө>;6	; 
'�� �"0��� �"�������;6? 

– Wзге командалардан ұсыныс түсіп 
жатса, агентіммен ақылдасып шешеміз. 
Бұл туралы айту әлі ерте шығар, білмеймін. 
Негізі, алматылық «Қайраттың» 
жанкүйерімін.

– C0���"	�� 7��� ө�;�;6� ��!���'. 
�
!" 11-�!�!/�! �ә���	���!6, �����	!' 
��6	�	!6 ��?

– Иә. Заңгер болсам деген арманым бар. 
ҰБТ-ден жақсы =ту үшін де барымды салу 

керек. Ол да бір үлкен сын болмақ 
мен үшін. 

Wмірде мен үшін ең алдымен 
футбол маңызды, сосын барып 
басқа салаға кетуге бел будым.

– ��	; ��� �=�!�5!	�� 	� 
���!��"�!6. �����/��, �05�� 
'�"�6	�. �5�� ә���; '��	�� 
��"��'? /���3!"��	!6 
7�� ��>	� «7="	!>» �0�0!�� 
3�"	!50! �ө/��/ ��>	��;/ 
7����!�!� �;"��;� 3!5���!6?

– (������). Мойныма 
күміс таққаннан кейін және жеке 

жүлдені ұтқанымды 
естігенде менен 
тәкаппарлық байқалмады. 
Оны сезіндім. Бұрнағы 
қалпымнан айнымаймын. 

– �����!6 �0��"! ���� 
�����6...

– Анам бар. !р кезде де 
жанашыр, жақыным. Менің 

барлық бастамаларымды жан-
тәнімен қолдайды. Анаммен 

мақтанамын. Ол кісіге денсаулық 
тілеймін. !пкем, қарындасым, інім 

бар. Барлығы менің жанкүйерлерім 
болып жүр.
– �"	; ��5!�5�� 3!5���!6. �=" ��/��!6 

3���"	�9; �"5�3'! 	� =>�5! 5��?
– Иә. Бүгін базада түнейміз. Ертең жол 

жүремін.
– �/��!6 �ә��; ��"�!�! G�;6� ���� 

���"0!6	! �;"���;�! =4���!6� ��4���!
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БӘРЕКЕЛДІ!

ӨМІРДІҢ ӨЗІНЕН

Қасына келіп атыңды айтсаң, сол есіміңді 
қатыстырып бір шумақ тақпақ шығарып береді. 
Қызметінің құны – 10 доллар! Wлеңін оқып к=рмегесін, 
к=ркемдік деңгейі қандай екенін білмедім. Бірақ бір 
оншақты нұсқаны айналдырып беріп жатқан шығар деп 
ойлап қоям. Дүниенің т=рт бұрышынан келген туристер 
бірінікін бірі тексеріп жатыр дейсіз бе? 

Осыдан соң маған да ой келді. Астанаға барған соң, 
ноутбугым мен принтерімді қасыма алып, «Бәйтеректің» 
қасында отырсам. Он доллар демей-ақ қояйын, үш 
долларға тақпақ жазып берсем. Мен бірақ адалынан 
істер ем, әр келушіге =згелердікіне ұқсамайтын шумақ 
жазып берем. «!й, бірақ маған клиент табыла қоймас. 
Екі қазақтың бірі ақынжанды. Тегі болмағанда әр 
әулетте екі с=здің басын құрайтын бір с=змар табылады 
емес пе? «Бәленшеге тегін-ақ жаздырам ғой, керек 
болса, =зім-ақ жазып алам» деп қолдарын бір сілтейтін 
шығар. Қой, басқа идея іздейін...

�=��� ���., ���, 
��	-���	���!� ������

«Кітап» баспасының ұжымы «НАS» баспасының 
директоры, ҚР Мәдениет қайраткері, ҚР білім беру 
ісінің құрметті қыз меткері, Тарбағатай ауданының 
құрметті азаматы

��	ә0"�� .���H���$.$∂

=мірден =туіне байланысты 
марқұмның отбасы мен туған-
туыстарына қайғыларына 
ортақтасып, к=ңіл айтады.

"�#
 ��$��, %
�&
	 '����* �����*�,
���� '����* ���*, ��	�* ����*�.
"�-�+��* �
	 +�%���* �$� �/�
�
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#
�� �& ��������* ���*�, – 

�
$ ����%, артында қалған 
отбасына, ұрпақтарына ұзақ та бақытты, мәнді де 
мағыналы ғұмыр бергей. Нар тұлғалы асыл азаматтың 
аяулы бейнесі біздің жүрегімізде мәңгілік сақталады. 

Биыл жылдағы дәстүр бойынша Қазақстанның 
U-19, яғни жасөспірімдер құрамасы Санкт 

Петербор қаласында өтетін Гранаткин мемориалы 
турниріне бақ сынауға кеткен-ді. Елеусіз. Ескерусіз. 

Оларға ешкім сенген де жоқ. Оған негіз де жоқ емес. 
Жылда ұтылып қайтатынымыз жасырын емес қой? 

Қаңтардың 8-21 аралығында көзімізді Ресейге тіктік. 
Бұрын 14 команда қатысатын жарысқа биыл он алты ұжым 

шақыртылған. Географиясы ауқымды. Эстониядан Үндістанға дейін. 
Арасында Словакия, Словения, Грекияның командалары бар. Бұл үш 
мықты да Қазақстаннан сүрінді. Дұрысы, Қазақстан сүріндірді. Байқап 
қарасақ, беделді, байрақты бәсеке. Ешкімнің саяхаттап келмегені анық. 
Әр матч тас-түйін дайындықпен басталып жатты. Хош...

...Алматыдағы 

орынмен 
шыққанымызда,

финалда неге ойнамасқа деген ой
туды.

Бапкерлерімді ойладым Құраманың
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ТАРАЗДЫҢ ТҮЛЕГІ – 
ТАРАЗДЫҢ ТҮЛЕГІ – 

ТУРНИРДІҢ ҮЗДІГІ
ТУРНИРДІҢ ҮЗДІГІ

Қысы жоқ, жылы құрлықта туылса 
да, Дарсиль мұз үстінде сырғанауды бала 
кезінен жанына серік етіп келеді. Бұған 
дейін айтулы жарыста топ жарып, әлем 
кубогі секілді халықаралық жарыстарда 
топ жарған жігіт жинаған тәжірибесін 
тағы да пайдаланып к=рмек. Отбасы 
Конгодан Қазақстанға біржолата қоныс 
аударып, қазақ елінің азаматтығын 
алған. Wз жерінде =тіп жатқан айтулы 
бәсекеде оза шапсам деген спортшы 

қазір қызу дайындықта.
Дарсиль Эссамамбо «Бір аптада 

бес күн дайындаламыз. Күніне екі рет. 
Таңертең және кешке. Таңертең мұзға 
шығамыз. Екі үш сағат жаттығу жасаймыз. 
Қазыны =те жақсы к=ремін, сүйемін. 
Бешбармақ. Күріш – ол қазақтың ұлттық 
тамағы емес. Бірақ сонда да жақсы к=рем. Шәй ішу. 

Қымыз-шұбат ішем қазақпыз 
ғой енді», – деді. Сырғанаудың 
сан түрінен 200-ден астам 
рекордтық к=рсеткіштер осы 
Медеу мұзайдынында орнатылған. Дарсил қазір 
шаршы шақырым қашықтықты 35-36 секундта 
сырғанап =теді. Ал әлем рекордының к=рсеткіші 34 
секунд. Wзін қазақ санайтын спортшы сәті түссе, 
жылдамдықты жаңартсам деген үміті де жоқ емес. 

Ә�;���"�� ���#$.��$

Қысқы Универсиада бәсекесінде 
конькимен жүгіру спортынан еліміздің 
намысын Конго елінің тумасы да 
қорғамақ. Ұлттық құрама сапында төрт 
жылдан бері өнер көрсетіп жүрген 

Дарсиль 500 метр қашықтықта 
бақ сынайды. 

Дарсиль Дарсиль ЭССАМАМБОЭССАМАМБО: : 

Қазақпыз ғой енді… Қазақпыз ғой енді… 

АЗДЫ-КЕМ АҚПАРАТ
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ААЗЗДДЫЫ-ККЕЕММ ААҚҚППААРРААТТ
Еркебұлан 

СЕЙДАХМЕТ – 
Тараздың тумасы. 2000 
жылдың 5 ақпанында 

дүниеге келген. Үйдегі 
екінші бала. Әпкесі – Меруерт, 
жоғары оқу орнында оқиды. 

Қарындасы – Аружан, інісі – Арман 
мектеп оқушылары. Сегіз жасында 

Тараздағы «Монтажник» футбол 
клубына келген. Өзінің 
айтуынша, Маркс деген 

көршісі жетелеп апарған. 
Содан бері осы жерде 

доп теуіп келеді. 

«Жас қазақ» газеті ұжымы әріптесіміз Гүлнәр мен 
Шыңғыс Мұқановтарға әкесі белгілі журналист
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қайтыс болуына байланысты туыстарының қайғысына 
ортақтасып, к=ңіл айтамыз.

Жүре берсең, көре бересің. 
Суреттегі жігіт – ақын екен. Ақын 
болғанда да, күнкөрістің көзін тауып әр 
баспа табағы үшін емес, әр шумағы үшін 
ақша алып отырған пысық ақын. Қолына ескі 
машинкасын алып, әлгі Алматыдағы Арбатта тапсырысқа 
портрет салатын суретшілер секілді, тапсырысқа өлең 
жазады екен.

ҚЫЗМЕТІНІҢ ҚЫЗМЕТІНІҢ 
ҚҰНЫ – 10 ДОЛЛАР!ҚҰНЫ – 10 ДОЛЛАР!
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