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ОРАЙЫ КЕЛГЕН ӘҢГІМЕ

B E L E S

ТАҒЫ БІР

«Мемлекеттік тілді дамытуға жыл сайын
қыруар қаржы жұмсалып жатқанына
қарамастан, бұл бағыттағы жетістігіміз әлі
де ойдағыдай емес. Заңнама терминдерін
қалыптастыруда бірізділікті қамтамасыз
етуде нақты тұжырымдалған ұстаным жоқ.
Тәуелсіздіктің алғашқы күнінен бастап
халықаралық сөздерді жаппай қазақшалау
басталып, тілімізге еніп жатқан терминдер
құлаққа түрпідей тиіп, өзіміз әрең түсінетін халге
жеттік. Демек тіл комитеті, лингвистика орталығы
және басқа да тілмен айналысатын ұйымдар
заңдағы терминдерді дұрыстап, бірізділікті
қамтамасыз ету мақсатында бұрыннан бар сөздік
қорға ревизия жасап, олардың арасынан талапқа
сай келетін нұсқаларды қалдыруы керек».
Бұл Мәжіліс депутаты Асылбек Смағұловтың
депутаттық сауалынан үзінді. Қаптаған түсініксіз
терминдерді ретке келтірудің жолын депутаттан
сұрап көрдік.

Асылбек СМАҒҰЛОВ:

«ШКАЛА»
ТҮСІНІКТІ.
«ШӘКІЛДІ»
ДЕГЕН НЕ?

Жұлдыздары жамыраған қара барқыт
аспанда ақ уыз сәулесін себезгілеген
ай туыпты. Жарықтық қаққан қазықтай
тіп-тік тұр екен. «Ай көрдім, аман көрдім»
десті жұрт. Ілкіден келе жатқан адамдар
айдың тік тұруы өзіне жайсыз болғанымен,
халыққа жайлы болмақ. Бізден
бұрынғылардың әлденеше мыңжылдық
тәжірибесінен туындаған ұғым. Шығыстан
қара барқыт аспанның бетіне қан жүгіртіп,
таң шапағы көрінді. Тағы бір үміт пен
алаулаған арман астасқан, тілек тілескен
жыл басын жақсылыққа жорыған жаңа
жыл таңы.

Тәмам жұрт тарихтың еншісіне айналып бара
жатқан ткен жылдың бедеріне кз жүгіртіп, қол жеткен
табысын саралап, елге сыйлаған шаттығына сүйсініп
сана таразысында салмақтар еді. Тәуелсіздік тәжін кигелі
қазақ елі талай-талай белестен асып келе жатқаны айдай
әлемге мәлім.
Биылғы жыл ел еңсесін тіктеген, жоғалғанын тапқан,
шкенімен жандырған жыл болды. Рухани қайнар
бұлақтың кзін жапқан, уақыттың шаң-тозаңынан
арылу Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру»
мақаласынан бастау алғаны белгілі. Тіршіліктің
түйткілін күйттеп жүрген кпшіліктің бәрі болмаса
да біразы есте жоқ ескі кезеңнің жаныңа қуат берер
жәдігерін ұмытқаны да рас. Осы мақалада ктерілген
мәселенің арқасында қазақтың киелі жерлерінің
картасын жасап, жақсы мен жайсаңын бір түгендеп

 : Асылбек Айжарықұлы, Сіз жуырда кптің
ккейінде жүрген мәселені ктердіңіз. Заңнамада қазақ
тіліне аударылған кптеген терминді түсіне бермейміз.
Оны ретке келтіру үшін не істеу керек?

 : #кінішке қарай, заңнама
терминдерін қалыптастыруда нақты тұжырымдалған
ұстаным жоқ. Бұл салада әркім з білгенімен жұмыс
істеп, заң тілін қазақша сйлетіп, бір терминді бірнеше
нұсқада қолдану арқылы заң нормаларын әзірлеуде
осындай қиындықтарға душар болып жүргенімізді
жасыруға болмайды. Халықаралық шарттар, келісімдер,
хаттамалар ағылшын тілінен аударылатындықтан, қазақ
мәтіні бейресми аударма болып саналады. Сол себептен
халықаралық терминдерді аудармай сол қалпында
қолдану немесе қазақ тіліне аударып біріздендіру
мәселесі әлі де з шешімін таппай келеді. Алайда
терминкомның ұсынған, дәлірек айтсақ, заң саласында
аударып қолданысқа енгізілген, тілімізге сіңісіп кеткен
терминдер де баршылық.

алдық. Ел рухы ктерілді. Рухани әлемі тазарды. Сйтіп,
сарабдал саясаттың арқасында тл тарихымыздың
тағылымды тұсын болашақтың кәдесіне жаратуға бекем
бел байладық. Осы ауқымды істің негесі – міршең,
тәрбиесі – тағылымды. Жалғыз ткеннің зегін ғана
жалғаған жоқпыз, «Туған жер» жобасы тірек болып аты
озып тұрған азаматтар ауылына назар сала бастады.
Қазақ даласындағы шоқ жұлдыздай қаншама ауыл
аптал азаматтарының перзенттік борышын теуінің
арқасында еңсесін тіктеп, ажарын айшықтады.
Қаншама білім ошақтары, спорт залдары, әлеуметтіктұрмыстық нысандар салынды. Осының барлығы кісінің
ккірегіндегі кісілікті, азаматтық адамгершілік сезімді
оятқан рухани жаңғыру есебіндегі дүние.
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АЙҒАҚ

ТАЛАНТ пен
ТАЛҒАМНЫҢ ТАРТЫСЫ
Екіі жыл б
Е
бұрын. Б
Бибігүл
бі
Төлегенова апамыздан
сұхбат алуға үйіне бардық.
Бізді есік көзінен қызы
қарсы алды. Төрдегі
бөлмеге бастап, дастархан
басына жайғастырды.
Бибігүл апамыз бес минут
кешігіп шықты бөлмесінен.
«Кешіріңіздер, балаларым!
Сексеннен ассам да, жұрт
алдына Бибігүл болып
шығатын баяғыдан қалған
дәстүрім бар.
( 5-

)

– Әрине, сабақ болды. Түрмеде 5 жыл отырып шыққан соң,
заң бұзуға болмайтынын түсіндім. Бірақ тағы да қателестім.
Оларға шекарадан заңсыз өтуге көмектескеніме өкінемін.
Енді қандай адам болса да, басқаша қарайтын боламын.
Өзіме жақын досты таңдағанда сақ болып әр қадамымды, әр
әрекетімді ойланып басамын.

«БҰЛ
МАҒАН
САБАҚ
БОЛДЫ»
(
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Талантымен
әлемді тәнті еткен
Димаш Құдайберген
жылдың үздік танымал
әншісі атанды. Ол
тағы бір халықаралық
байқауда жеңіске
жетті.
Димаш зінің әлеуметтік
парақшасында «Жеңіс!
Golden mango melody awards
марапатында жылдың үздік
танымал әншісі атандым.
Осының бәрі здеріңіздің
арқаларыңызда, құрметті,
тыңдарман қауым» –
деді. Еске салайық,
желтоқсанның басында
әнші Димаш Құдайберген
Қытайда IQIYI awards
нұсқасы бойынша жыл
әншісі атағын жеңіп
алған еді.

)
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БИЛІК
«Мемлекеттік қызметке ұмтылған адам тілді
меңгеру керек. Еліміздегі барлық этникалық топтың
қазақ тілін білуі – халықты ұйыстыра түседі. Лондонға
немесе Вашингтонға барып, ағылшын тілінде
сөйлесең, сен жұртпен тез тіл табысасың. Ал Мәскеуде
орыс тілін меңгермей тұрып, қалай жұмыс істейсің?
Мүмкін емес. Немесе Германияға барып, неміс тілін
білмей жұмыс істеу мүмкін емес?.. Тіл бәрімізді
жақындастырады». Елбасы жыл қорытындысы
бойынша отандық бұқаралық ақпарат құралдары
өкілдерімен кездескенде осылай деді. Сондайақ Елбасы журналистермен сұхбат барысында
елімізде 2017 жылы өткен мемлекеттік және әлемдік
деңгейдегі басқосуларды қорытындылап, БАҚ
өкілдерінің мейлінше өзекті сауалына жауап берді.

E-mail: jas_qazaq@mail.ru

айтты. Бүгінде қандастарын
еліне шақырып жатқан дүниеде
үш-ақ мемлекет бар. Соның
бірі — Қазақстан. Бастапқы
кезде арнайы сол елдерге барып,
қандастарымыздың жағдайын сұрап,
бірінші құрылтай ткізілді. Ұлы кш
осылай бастау алды. Содан бері 1
миллион қандасымыз келіпті. Ал
олардан тарап жатқан ұрпақ одан
да кп. Ұлы кш тоқтаған жоқ.
Ешқашан тоқтатылмайды. Келем
дегендерге еліміздің есігі әрдайым
ашық! Елбасы қалталы азаматтарға
қандастарымызды қабылдауға,
кмектесуге әрдайым дайын болу
керектігімізді айтты. Қазір арнайы
қор құрылған. Сол қорға да қол ұшын

ұстанғысы келсе, ерік зінде. Дегенмен ел ішіне бүлік
салмауы керек. Басқа ағымға дінді бұрып әкетіп, бүлік
шығаратын террористер шықпауы керек ішімізден.

ЛАТЫНҒА КӨШУ – ЗАМАН ТАЛАБЫ
Кездесу барысында мемлекет басшысы
Н.Назарбаев латын әліпбиін енгізу бойынша
сзден іске кшетін уақыт жеткенін айтты. Елбасы
«Нағыз тәуелсіздік – ол тілдің де тәуелсіздігі. Бір
жағынан терең, ар жағында жатқан астары сол.
Оның бер жағында бүкіл дүниенің 70 пайызы сол
әліпбимен жұмыс істейді, ғылымның, технология мен
интернеттің тілі. Екіншіден, бұл әліпбидің қазақ тіліне
қаншалықты пайда әкелетінін сіздер жазушылар,
журналистер менен де жақсы білесіңдер. Кириллицада
бізге керек емес, тілімізді бұрып, қисайтатын әріптер
бар. Ол жағын да ойлау керек. Үшіншіден, біз

«Хабардан» «Тағдыр
тартысы» деген отбасылық
драма фильмді кзім шалып
қалды. Фильм қалталы,
кәсіпкер кәрі қыздар мен
жалғызбасты әйелдерді алдап,
мал-мүлкін тонап кететін алаяқ
жігіт туралы рбиді. $мірде
мұндай тірлікпен күн кешетін
ұсақ жігіттер болмайды ғой
деп, фильмнің сценарийіне аса
илана қоймаған едім. Сйтсем,
оным бекер екен. Бірқатар
әлеуметтік желі мен сайттарда
бір емес, бірнеше табысты
қызды тақырға отырғызып
кеткен gentleman жігіт

<йел затының ең осал жері
– сүйген жарына сенгіштігі
мен адалдығы. «Күйеу жігіт»
сол кеткеннен мол кетіпті.
Алданған қыздың жалпы
шығыны 7 миллион теңгеден
асады. «Тойымыз болады,
сені аламын» деп арбаған
gentlman-нің үстінен қыз
амалсыз құзырлы органға арыз
жазады. Сол жерде Гүлжанмен
танысқан.
Енді Гүлжанға оралайық.
Қырықтағы сұрбойдақ
Гүлжанды да «сүйемін,
күйемін, аламын» деп қармақ
салған. Бір жылдай уақыт

ЖІГІТТІҢ
ҰСАҚТАЛҒАНЫ...

ТІЛ БІЛУ ХАЛЫҚТЫ
ҰЙЫСТЫРАДЫ

Елбасы пікірлесу
барысында еңбек
миграциясы, «жасыл»
экономика қағидаттарын
енгізу және «Цифрлық
Қазақстан» бағдарламасын
жүзеге асыру мәселесіне
ерекше тоқталды. Қоғамдық
сананы жаңғыртудың және
қазақ тілін латын қарпіне
кшірудің маңыздылығын
атап тіп, «Қазақстандағы 100 жаңа есім» жобасын
іске асырудың нәтижесі жнінде ой блісті. Биліктегі
жаңа тағайындау мен алдағы уақытта ҚазақстанҚырғызстан және Қазақстан-$збекстан қарымқатынасының қай бағытта дамитыны жайында да
әңгіме рбітті.
Президент Парламент пен үкіметтің белсенділігін
күшейту қажеттігіне ерекше мән берді. Мемлекет
басшысы «Тәуелсіздігіміздің 26 жылы және
Конституция қабылданғаннан бері 22 жыл ткен соң
әлем тез згерді. Бұл шын мәнінде бүтін бір дәуір.
Біздің заң, соның ішінде негізгі Заң тұрақты болып қала
алмайды. Уақытпен және бүкіл қозғалыспен бірге ол да
згеруі керек», – деді. Сонымен бірге Елбасы билікті
қайта блуде Қазақстан айтарлықтай қадам жасағанын
атап тті. Осы орайда атқарушы билікті бақылаушы
ретінде заңнамалық тұрғыдан Парламентке кбірек
құқық беріп, нақты мәселені реттеу үшін үкіметке
кілеттік пен жауапкершілік арту керек.

ҚАНДАСТЫҢ ҚАМЫ ӨЗЕКТІ
Н.Назарбаев қалталы азаматтарды шетелден келіп
жатқан қандастарға кмек беруге үндеп, шетелде әлі де
трт миллионнан астам қандасымыздың бар екенін,
оларды жылы кңілмен қабылдауымыз керектігін

АПТАНЫҢ АЙТАРЫ

454
мың теңге. Алматы
әуежайында қос
азаматтығы бар
әйелге айыппұл
салынды

3

млн теңге.
Түркістанда осынша
ақшаны пара ретінде
алған судья ұсталды
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тонна. Шығыс
Қазақстан
облысында заңсыз
жолмен балық
ұстағандар
қолға түсті

беру керек. Жұмысқа орналасуға, баспана салуға, аз да
болса, кмек бергеніміз абзал. Жыл сайын квота саны
да артуда.

ДІН ҚАДАҒАЛАУСЫЗ БОЛМАЙДЫ
Елбасы дін саласындағы түйткілдерді еңсеру
үшін қандай шаруа атқарылып жатқанына тоқталды.
Қазіргі заманда діни ахуал ылғи кз алдымызда болуы
керек. Сирияда, з ішімізде не болып жатқаны белгілі.
Мемлекет басшысы «Біз қазақстандықтар зиялы
қауымбыз. Дін мәселесі мемлекеттен блек тұрады.
Дегенмен оны басқармай болмайды. Сондықтан
жағдайды егжейлі-тегжейлі біліп отыру үшін арнайы
министрлік құрылды. Қара киім киіп, тұмшаланып
жүру қазақтарда ешқашан болған емес. <йелдің
барлығын бетін жауып, әйел екінші сортты адам деген
ел емеспіз. Оны да қарау керек. Сақалы беліне түскен
адам да бізге жарамайды. $зіміздің ата-бабадан қалған
жолымыз бар. Сол жолмен жүруіміз керек», – деді.
Барлық мұсылман елінде діннің жұмысы
мемлекеттің қадағалауында. Дін Түркияда да, Сауд
Арабиясында да, мұсылманбыз деген барлық араб
елінде де мемлекеттің қадағалауында. Біз де қадағалап
отыруымыз керек. Алайда ешкімге шектеу жоқ.
Елімізде 3000-ға жақын мешіт ашылды. Кім қай дінді

ші

Сүйін

ркениетті елдердің арасына кіріп, байыған алдыңғы
қатарлы 30 елдің қатарына түсеміз десек, солармен
бірге болуымыз керек» – деп атап тті. Сзін одан ары
жалғаған Н.Назарбаев «Неге, қалай деген сұрақты
қойып, барлығымыз латынды енгізуге кірісуіміз керек.
Келістік қой, консенсус бар, халықтың кпшілігі 95
пайызынан кбі қолдап отыр. Қазақ тілді басылымдар,
бір-бір бағанадан жаза беріңіздер, ел оқи берсін. Мен
зім кабинетте отырып, Абайдың сздерін жазамын.
Бірден жазып кету оңай емес. Бірақ онша қиын да
емес. Ептеп үйрете беру керек. Кшенің, даланың
атауын біртіндеп латын әліпбиіне кшіреміз. Ел
оқып, тілі жаттығады», — деді. Нұрсұлтан Назарбаев
кезінде зінің қазақ тілін ұмытып қалған кезін еске
алды. Елбасы «$здеріңіз білесіздер, 17 жасымда қазақ
мектебін бітіріп, Украинаға, кейін Теміртаудағы
металлургия комбинатына бардым. Осылайша 20
жыл толыққанды орыс тілді ортада болып, тілді
ұмытып қалдым. Содан Қарағандыдан Алматыға
орталық комитеттің хатшысы болып келдім. Маған
қазақ тілінде сйлеу керек. Ол кезде «Социалистік
Қазақстан» деген газет болды ғой, соны оқи бер –
деді. Қиын болды, бірақ оқып-оқып, тілім з орнына
келді», — деп ткен шақты есіне алды.
(Ө  )

ЗЕЙНЕТАҚЫ КӨБЕЙЕДІ
Зейнеткерлерге жағымды
жаңалық. Келер жылы зейнетақы
көлемі біраз көбейеді. Бұл
туралы еңбек және халықты
әлеуметтік қорғау министрі
Тамара Дүйсенова жұртшылыққа
жария етті.
Министрдің айтуынша, 2018
жылдың 1 қаңтарынан бастап
зейнетақы млшері 8 пайызға седі.
Осылайша, орташа зейнетақы млшері
72 мың теңгеге жетуі тиіс. Бұған қоса,
мүгедектік, асыраушысынан айырылу,
жасы бойынша әлеуметтік тлемдер
16 пайызға кбейеді. Ең тменгі
жалақы ең тменгі күнкріс деңгейінің
клемімен бірдей болады. Яғни ол да
16 пайызға сіп, 28 259 теңгеге жетеді.
Т. Дүйсенова базалық зейнетақы
2018 жылдың 1 шілдесінен қайта
есептелетінін атап тті.

С Ө З Астанада 1,5 млн теңгенің

шыршасы сатылып жатыр

туралы ақпарат тарады. Соны
оқығаннан кейін ғана әлгі
фильм есіме сап ете қалмасы
бар ма?!
Алматының Алмалы
аудандық сотында алаяқ
жігіттен жәбір крген бірнеше
қыздың арызы қаралып
жатқаны туралы хабар таралды.
Жасы қырықтан асқан «жігіт
сұлтаны» мұндай кәсіпке
әбден ысылып алған сияқты.
Мәселен, Айгүл есімді отыз
жастағы қыз бен Гүлжанды
алдау операциясы бір-біріне
те ұқсас (  
-ө ө 
).
Айгүлмен де, Гүлжанмен де
ғаламтор арқылы танысқан.
Айгүлді бірінші күнгі кездесуге
Алматыдағы ең жақсы
karaoke bar-ға шақырыпты.
Қымбат киініп, жақсы клік
мініп келген сұрбойдақ зін
қаланың бекзат жігіттері
сияқты ұстаған. Бір кргеннен
Айгүлдің жүрегін жаулап,
сеніміне кірген крінеді.
Отыздан асқан, жалғыздықтың
азабына жабырқап, жаны
жылулық аңсап жүрген нәзік
жүректің тез ртенгені анық.
Сйтіп, екеуі қыз-жігіт болып
жүреді.
Арада біраз күн теді. Күйеу
жігіт Айгүлден ақша сұрайды.
Кңілінде қылаудай кіршік
жоқ «болашақ қалыңдық»
оған сұрағанын береді. Ақша
сұрау осылай екі-үш мәрте
жалғасқан. Бір күні ол Айгүлге
«Сенің мініп жүрген Мercedesіңнің қозғалтқыш күші
тым кп. 5,5 литр клікпен
жүргенше, мұны Toyotа Сamry
40-қа ауыстырайық!» - деп
қызды зімсініп, жанашырлық
танытады. Айгүл келіседі.
Сйтіп, ол «қалыңдығына»
досының клігін алып береді.
Айгүл біраз жыл бұрын
Мercedes-ін 33 мың долларға
алған екен. Қазіргі бағасы – 15
000 доллар - дейді. Алушы жақ
Toyotа Сamry 40-тың үстінен
қосымша ақша беретін болып
келіскен. Бірақ оны Айгүлдің
әлгі жігіті алып, «әне берем,
міне береммен» уақытты созып
жүріп алыпты.
Тағы бірнеше апта, бірнеше
ай теді. Бір күні сақа жігіт
тендерге қатысатын едім деп,
Айгүлден 1750 доллар алады.

бірге тұрыпты. Тіпті Гүлжан
оның тәтті сзіне сеніп, аяғы
ауырлап қалады. Алаяқтан
алданған арудың астына мінген
Toyotа Сamry 50 темір клігі
болған. Жігіті бір күні «Бизнес
бастайық. <кемнің баубақшамен айналысатын шағын
бизнесі бар. Біз де сондай
кәсіппен айналысайық. Арзан
бағамен береді. Бірақ қолмақол ақша тлеу керек» – деп,
қыздың машинасын кепілдікке
қойып, банктен 4,5 миллион
теңге алған. Ақша қолға тиген
күні күйеу жігіт ұшты-күйді
жоғалыпты. Кз жасы кл
болған Гүлжан оны ойдан да,
қырдан да таба алмай, ақыр
аяғы құзырлы органға жүгінеді.
Алаяқтың баласын бақпаймын
деп ішіндегі сәбиін де алдырып
тастапты...
Қоғамда жеңіл жолмен
ақша табуға құмарлық басым.
<сіресе, р рухы ұлтқа үлгі,
ұрпаққа неге болатын баяғы
батырлардың сарқыты –
бүгінгі ер-жігіттердің ұлы
мінезі ұсақталып кеткен
сияқты. Қай заманда жігіт
қыздың ақшасын алдап
алып тақырға отырғызған
еді? Қай заманда күйеу жігіт
қалыңдығынан қарыз ақша
сұраған? Қай заманда жігіт
пен қыз интернет арқылы
танысып, табысушы еді?
Дәстүрлі қазақ қоғамында
екі жасты үлкендер
таныстырып, сырттай
құдаласып, жеңгетайлар
кездестіріп, бір-бірімен
табыстыратын озық мәдениет
болған. Қазір ондай ғұрып
жоқ. Баяғы қазақтың
жні бойынша, жігіт жақ
қалың мал беріп, қызды оң
босағадан ұзатып алмаушы
ма еді?! Бүгінгі салт, бүгінгі
дәстүр мүлде блек. Дәстүрге
сызат түскен соң, осындай
алаяқтардың бой крсетуі –
заңдылық!
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ТІЛЕУХА
Мәжіліс
депутаты:

«Заң жобасында
(«Балалардың
денсаулығы мен дамуына
зардабын тигiзетiн
ақпараттан қорғау туралы» Заң жобасы – ред) қатыгездiк пен
зорлық-зомбылыққа құрылған, балалардың өмiрiне қатер
төндiретiн iс-әрекетке, сондай-ақ суицидке итермелейтiн,
анайы сипаттағы көрiнiстi қамтитын ақпараттық өнiмге
тыйым салу қарастырылып отыр. Әсiресе, бiздiң елде өзіне
қол жұмсау мәселесi қатты ойландырады. Мұнымен бiрге,
отбасы институтын жоққа шығаратын және ұлттық
дәстүрге қарсы үгiттейтiн ақпарат та балаға зиянды
деп танылады. Телеарналар осындай ақпараттық
өнiмдi сәйкестендірiлген таңбамен белгілеп
қана эфирге таратуы тиiс. Керiсiнше
жағдайда оларға заңмен шара
қолданылады»

Лебіз

( 1-)

ткелі тұрған
жылдың негелі бір
ісі – оңтүстіктегі қатары қалың ағайынды
солтүстікке кшіру. Шынын айтқанда,
тыңның эпицентрі атанған солтүстік
оңтүстіктен ескен жылы да шуақты, ыстық
та ізетті лептің арқасында қайта түлеп,
жергілікті ұлт саны кбейіп, ынтымағының
арқасында ырысын молайта бастады. Ең
бастысы, дәл шекараның
түбіндегі соңғы қазығын
суырып үдере кшкен
елдің жұртына ел келіп
қонды. Арыдағы жұрт
«елге ел қосылса –
құт» деген сзді бекер
айтты дейсіз бе? Кш
клікті болды. Алдағы
жылы еңбек және
халықты әлеуметтік
қорғау министрі Тамара
Дүйсенованың айтуына
қарағанда, биылғы
клем келесі жылы
бес есеге кбейтілмек.
Оның үстіне «Серпін»
бағдарламасы
оңтүстіктің жастарын
тартып, білім беріп,
кәсіп меңгертіп,
Сарыарқаның
бауырында бүршік
жайдырмақ. Кәсіптіктехникалық білім
алған жастардың жүз
пайызға жуығы
Солтүстік
Қазақстан
мен Ақмола
облыстарында
орнығып
қалды. Бұл да
жаңбыр күтіп
қаңсыған далаға тамған тәтті тамшы
іспетті.
Ел рухы ктерілген, жаңарып, жаңаша
ойлаған, алға ұмтылған Алаш баласы
былтырғы жылы, тіпті айды аспаннан
бір-ақ шығарды. Трткүл дүниені дүбірге
блеп «ЭКСПО» халықаралық крмесі
ткізілді. Бұл тәуелсіз елдің жер жаһанға
мәлім болған тамаша табысы еді.
Крменің алғашқы күндері келушілер
қарамы отыз мыңның шамасында болса,
бұл крсеткіш күн сайын дүмеп сіп
отырды. Тіпті соңғы тәуліктерде елезіген
елдің қарасының кбеюі айтарлықтай
үдеді. 6п еткен беттегі крсеткіш бес есеге
дейін кбейіп, жүз мыңнан асып жығылды.
Ең негізгісі, қазақ елінің, мәңгілік елдің
астанасы трткүл дүниенің назарын зіне
аударды.
ткен жылы Қазақстан Біріккен
Ұлттар Ұйымы Қауіпсіздік Кеңесінің
тұрақты емес мүшесі болып
сайланды. Бұл да бейбітшілік сүйгіш
әлемдегі тыныштықты қалаған, сол
тыныштықтың сақталуына з үлесін
қосып келе жатқан елге деген құрмет.
Алыс және жақын кейбір мемлекеттерде
бұрқ етіп жанжал шығуы трткүл дүниені
тегіс алаңдататын жайт. Қазақстан болса

әлемдегі бауырластықтың, татулықтың
тірегі, ізгіліктің дәнекері. Ара ағайын
болып аталы сзін айтудан танбай
келеді. Астанада Сирия мәселесін реттеу
бойынша да келіссздер жүргізілуде.
Дәл осы жерде Елбасы Нұрсұлтан
Назарбаевтың кемеңгерлігін айтпай
кетпеске болмас. 6лем таныған
Кшбасшының кесімді сзі кетіскенді
татуластырып, дүниенің қабағының
қыртысын жазып-ақ келеді.

автономияға ие болып, алдағы уақытта з
тағдырын з қолына алады». Биыл Алаш
қозғалысының жүз жылдығына орай
тарихи тұлғаларымыздың қайраткерлік
келбетін бір жүйеге түсіре жинақтап,
мектеп оқулығына енгізгенімізде ғаламат
шаруа болатын еді. Бәлкім, бұл алдағы
уақыттың еншісінде атқарылатын іс
шығар деп үміттенеміз.
Жыл ішіндегі тағы бір жаңалық
– латын әліпбиіне бет алуымыз.

ҚОҒАМ
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Орайы келген әңгіме
( 1-)
Мысалы, «критерий» – «лшемшарт»,
«процедура» – «рәсім», «оформление» –
«ресімдеу» сынды сздерді айтуға болады.
Сондықтан осы және басқа терминдерді ретке
келтірудің бір жолы – салалық сздіктерді
шығару және оларды тарату болып табылады.
 : Нақты қандай терминдерді
тізбектеп берер едіңіз? Оларды қалай згерткен
жн болады?
 : Атап айтар болсақ,
«визируется» деген сз кп қолданылады. Яғни
баламасы «қол қойылады» немесе «келісімін
берді» дегенге келеді. Нақты дәлме-дәл

Биылғы жылы ұлы даладағы мәңгілік
сабақтастығы бар ұлы оқиғалардың
бірі – Алаш қозғалысына 100 жыл
толды. Алтайдан Атырауға дейінгі ұшықиыры жоқ сайын даланы бауырына
басқан бар Алаштың баласы ұзынырғасы екі ғасырдан астам Ресей
самодержавасының қол астында
болған жылдарда з тағдырын зі
билеу құқығынан айырылды. Азуын
айға білеген кк түрік дәуірінен
басталған зінің саяси тарихы бар халық
империяның бұғауына түсті. Осы бір
жайды Алаштың озық ойлы, ккірек
кзі ояу кілдері айқын аңғарды.
Сйтіп, олар жалпақ жұртты саяси күрес
додасына бастап шықты. Оған қозғаушы
болған себеп 1917 жылғы Ресейде ткен
қос тңкеріс еді. Алаш зиялылары саяси
қызметтің қаншалықты қауіпті екеніне
қарамай, з басын қатерге тікті. Алаш
қозғалысы жалпақ жұрттың басын қосуға
мүмкіндік берді. Осы жылы Орынборда,
Оралда, Семейде, Омбыда қазақ
құрылтайы те бастады. Орал съезінің
қарарында сз сйлеген Жаһанша
Досмұхамедов былай деген болатын:
«Біздің мақсатымыз – ел билеуді
халықтың з қолына беру, қазақ халқы

Құдай қаласа, бұл күнге де жетеміз.
Ел болып кеңесіп, талқыға салып,
келісімге келдік. Ендігісі ұлтын сүйген
әр азаматтың бойындағы сезімге
байланысты. Қазірдің зінде бұқаралық
ақпарат құралдары атауын жаңартып,
ел кзін үйретуде. Кириллицамен
ілесе келген орыстандыру саясатының
оңдырмай опық жегізген тоқпақ
таяғынан құтылып, ел еркіндігі жалғыз
экономикалық тұрғыдан ғана емес
рухани тұрғыдан да кіріптарлықтың
қамытын сыпырып, згеше ңмен рге
қадам басары анық.
2017 жыл осындай қадау-қадау
оқиғалармен ел есінде қалмақ. Жаңа жыл
алдан үміт күттірмек. Ілкі заманда «жыл
келгендей жаңалық сезініп» дейтұғын сз
бар еді. Демек, бүгінгінің баласы ғана емес,
бұрынғы ата-бабамыз да жыл маусымы
ауысқан кезде тәтті дәметкен баладай
жақсылық аңсап, тамсанған екен-ау! Алда
ит жылы. Жеті қазынаның бірі. Ырысты
жыл Алаш даласына жақсылық әкелсін,
берекеміз ортаймасын деген тәтті тілек
бар.
Ә

аудармасы жоқ. «Шкала» сзін «шәкілді» деп
аударған. Сйлемнің аудармасына қарамай
тек қазақ мәтінін оқып крсеңіз, не айтып
жатыр деуіңіз мүмкін. Осындай халықаралық
сздерді аударуда оның түп мағынасына аса
маңызды мән беру керек деп ойлаймын. Осыған
орай терминком құрамын әр саланың білікті
мамандарынан жасақтаған жн.
Кейде бір сздің ұғымы бірнеше балама
беруі мүмкін. Оны кейде біз жай синонимі деп
қарауымыз мүмкін. Бірақ дәл нақты бір затты
айқындайтын сздің бірнеше нұсқасы болуы,
ең алдымен зіңді және халықты шатастыруға
алып келуі мүмкін. Себебі сен оның дәл сол
жерде қандай мағынада не айтпақ болғанын
түсінбей біраз әуреге салынасың. Қазақ тілі
бай, кркем дейміз. Дегенмен заң тілінде бір
ұғымды білдіретін сіз айтпақшы кпнұсқалылық
керек емес. Терминдерді біріздендіру саясаты
осында жатыр. Талапқа сай келетін нұсқаны
терминкомның комиссия мүшелері бекіткен
терминдерді заң тілінде қолдану арқылы бір
сарынға түсе аламыз деп ойлаймын.
 : Депутаттық сауалыңызда сздік
қорға ревизия жасау керек деп айтыпсыз? Ол
қалай жүзеге асырылады?
 : Бірінші кезекте
республикалық терминология комиссиясының
жұмысын жолға қоюымыз қажет. Оны
қоғамдық негізде жұмыс істейтін ұйымнан
тиісті аппараты бар, шешімі міндетті болып
табылатын органға айналдырып, осы күнге
дейін бекітілген терминдерге ревизия жасау
керек. йткені бірнеше нұсқада бекітілген
терминдер жұртты шатастырып жүр. Олардың




Көш

Қытайда
тұрған
қандасымыз
Адал Хамитхан
атамекеніне
қоныстану үшін
трактормен
бір апта жүріп
келген. Ол
әрдайым
балалары
өз Отанында
тұрса екен
деп
армандапты.

Жауабы

Сауалы

Аптаны

Дархан ДІЛМАНОВ,
Ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының
орынбасары – шекара қызметінің директоры:

– Қоятын
сауалым шекара
қызметіне
қатысты. Бұл
ведомство жауап
беруге келгенде,
алдына жан
салмайды. Егер
бәрі жақсы болса,
Қазақстан мен
Қырғызстан
шекарасынан
не себептен
заңсыз жолмен
мал тасымалдау
тыйылмайды?

E
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Осы жолда з тарапыныздан нақты қандай
әрекеттерді ұсынар едіңіз?
 : Тәуелсіздік алғалы
з тіліміз, дініміз, салтымызды еркін ұстана
бастадық. Жоғарыда атап ткендей, әлі де
болса кемшіліктер бар екенін ескергеніміз жн.
Елбасымыз мемлекеттік тілді әрдайым қолдап,
осы тұрғыда бірнеше бағдарламалар мен жобалар
жүзеге асырылуда. Мемлекеттік тілді дамыту
үшін, әрине, мемлекет тарапынан үлкен қолдауды
қажет етеді. Елбасы Нұрсұлтан 6бішұлының
бастамасымен қолға алынған «Рухани жаңғыру»
бағдарламасында да осы мәселесіні тілге
тиек етті. Қазіргі таңда болашақ жастарда тіл
үйренемін немесе бір тілді зерттеп ғылыммен
айналысамын десе, оларға мемлекет тарапынан
үлкен мүмкіншіліктер бар екенін атап айтқан
жн. Балабақшаларда, мектептерде, жоғары оқу
орындарында тіл саласы бойынша факультативті
курстар ашылса, жас жеткіншектер з ана тілін

«ШКАЛА» ТҮСІНІКТІ.
«ШӘКІЛДІ» ДЕГЕН НЕ?

ТӘТТІ ТАМШЫ

Роман КИМ,
Мәжіліс депутаты:
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– Қазір Қырғызстан Еуразия экономикалық
одағына мүше болғандықтан, мұндай деректі
контрабанда деп атай алмаймыз. Иә, түйткілді
мәселе бар. Оны мойындаймыз. Солардың
ішінде ең
маңыздысы –
сіз айтқан мал
ұрлау дерегі.
Біздің мекеме
бұл мәселені
шешу үшін,
барын салып
жатыр. Ол үшін
жеке құрам
да, техника да
жеткілікті.

ТРАКТОРМЕН КӨШІП КЕЛДІ

А.Хамитхан Павлодар облысына алғаш рет осы
жылдың сәуір айында келген. Ол pavlodarnews.kz.

сайтына берген сұхбатында жазда отбасын
кшіріп әкелгенін айтқан. Қандасымыз
«Мұнда жер жақсы. Қытайда да Ертістің
жағасында тұрған едік. Мал шаруашылығы
үшін те қолайлы. Сондықтан осы жерді
таңдадық» – дейді. Биыл жазда Адал
Хамитхан екі ұлы мен әйелін Павлодар
облысына автобуспен жіберген. Ал зі
жолдастарымен бірге трактормен келіпті.
Олар бір апта тоқтамай жүріп отырып,
Ольгино ауылына да жеткен. Қытайдағы
барлық мүлкін сатып, Успен ауданының
Ольгино ауылынан екі миллион теңгеге
үй сатып алған. Жеті миллион теңгеге
шаруашылығын ашыпты. Қазіргі таңда
қоныс аударушылар квота алу мақсатында
құжатын рәсімдеп жатыр. Бұл ақша Қытай
мен Павлодар облысының арасындағы жол
шығынына ғана жетеді. Енді А.Хамитханнан
үлгі алған туыстары да облысқа кшіп келуге бел
байлап отыр.

дұрысын таңдап алып қалғандарының күшін
жою керек. Ең алдымен әр адам, яғни сіз
бен біздің зіміздің жеке сздік қорымыз
болатынын мысалға келтірейік. Сіз зіңізді
әрі қарай жетілдіру үшін әрдайым ізденіс,
талпыныс, оқу арқылы дамып отырасыз.
Сол арқылы сіздің ойлау қабілетіңіз ркейіп,
сздік қорыңыз жетіле түседі. Осы тұрғыда
ауызекі тіл мен ғылыми тіл арасындағы біраз
айырмашылықты байқап, кейде, тіпті жаргон,
диалект сздерді қосуыңыз мүмкін. Тіліміздің
бай екенін ескеріп, нақты да нық, анық,
мәнерлі сйлегенге не жетсін демекпін.
 : Мемлекеттік тілді дамытудағы
жетістігіміз әлі де ойдағыдай еместігін айттыңыз.

Ң
НЫ
М
Ы
Ы
ҒАЛ РЫШ
БҰ

одан әрі тереңірек тани бастайтын еді. Мемлекет
тарапынан конкурстар жиі жарияланып тұрса, кез
келген ниет білдіруші қатысып, бақ сынай алар
еді.
 : ткен жылы да бұл мәселені
ктерген екенсіздер. Бірақ нәтиже болмапты.
Осы жолы қандай да бір згеріс болады деп
ойлайсыз ба? Егерде еш шешім қабылданбаса,
келесі қадамыңыз қандай болмақ?
 : Мемлекеттік тіл мәселесі
жылда қозғалып келеді және оның шешімі бүгін
немесе ертең шешіледі
деп ешкім нақты жауап
бере алмайды. йткені
бұл жылдан-жылға
алмасатын күрделі
процесс. Алайда
біз осы мәселені
шешу жолында
з тарапымыздан
бірнеше нұсқа айтып,
мемлекеттен қолдауды
күтеміз. «Айта-айта
жақ талды» - демей,
болашақ ұрпақ саналы
тәрбие алу мақсатында,
з тілімізді сақтап
одан әрі дамыту үшін
біз осымен тоқтап
қалмауымыз керек.
Бұл мәселелер жыл
сайын депутаттық
талқылауда қозғалады
және келесі жолы з шешімін табады деп сенемін.
Егерде еш шешім қабылданбаса, келесі жылы
тағы да ктеретін боламыз. Себебі атам қазақ
«Тіл лмек жоқ» деп бекер айтпаған. Осы ана
тіліміз, яғни мемлекеттік тіліміздің құлдырауына
алып келетін факторларды жойып, әрдайым з
ұстанымымызда қалуымыз қажет. Осы тұрғыда
телевизия саласында бірнеше қазақ тілді
арналар кбейіп жатыр. Бұл да скелең ұрпаққа
берер кмегі мол. Қазақ тілінде кптеген газетжурналдар, кітаптар басылып жатыр. Біз үшін
осы да үлкен жетістік және Егеменді еліміздің
арқасында екенін айтқым келеді.
 ! Ө# $%&
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NARYQ

Данияр АҚЫШЕВ,
Ұлттық банк төрағасы:
Талап-арыз сомасы бұғатталған
актив сомасымен салыстыруға
келмейтіні айдан анық. Біз мұның
қаншалықты заңды жасалғанына көз
жеткізу үшін шағым түсірдік. Екіншіден,
бізде кастодианмен (бағалы қағаздарды
сақтайтын банк) келісім-шарт ағылшын
құқығы бойынша бекітілген. Тиісінше, біз Лондон
Жоғары сотына жүгіндік. Сот біздің шағымды
қабылдамады. Алайда біздің аталған шешімге
шағымдануға мүмкіндігіміз бар. Біздің ойымызша,
банк-кастодиан бұл активтерді заңсыз бұғаттады. Себебі
кастодиан-банк шағым сомасы сәйкес келмейтінін біле
тұра активтерді бұғаттаған. Қазір біз осыған қатысты
жұмыс жүргізіп жатырмыз. Әділет министрлігі
бұл жағдайда үкіметтің мүддесін қорғайтын
негізгі мекеме болып табылады. Жағдай тым
ушығып тұр деп ойламаймын. Активтерден
айырылып қалу туралы сөз болып
тұрған жоқ. Әрине, бұл заң аясындағы
дау. Түптің түбінде өз шешімін
табады деген ойдамын. Біз білікті
кеңесшілер жалдадық. Олар тиісті
жұмыс жүргізіп жатыр. Соларға
сенім артамыз.

www.ja
ww
w.jasqazaq.kz
sqazaq.kz

E-mail: jas_qazaq@mail.ru

Аптаның алаңы

Ұлттық
қорға тиесілі
қаржының
BNY Mellon банкі тарапынан
бұғатталуына орай үкімет пен
Ұлттық банк шұғыл әрекетке
көшті. Осы аптада түрлі
деңгейдегі шен-шекпенділер
халықтың қаражатына қатысты
пікір білдірді.

$
Д
Р
Л
М
2

2

Марат БЕКЕТАЕВ,
әділет министрі:

Мәулен ӘШІМБАЕВ,
Мәжіліс депутаты:
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Лондондағы процеске келсек,
бұл қаражат еліміздің иелігінде
қалады. Қаражат тәуелсіз иммунитетпен
қорғалған. Бұғатталды деген мәселе
алдағы уақытта бұл активті басқа біреудің
қолына өткізу мүмкін еместігінде. Ұлттық
қорды басқаратын Ұлттық банк салмақты саясатты
ұстанады. Тұрақты активтер құйылды. Бұл қаражат
иелігімізде қалып, табыс түсіреді. Талап-арыздың
шектеулі мөлшері шамамен 500 миллион доллар.
Ал 22 миллиардты ешкім ешқашан ала алмайды.
Еліміз барлық құжат пен дәлелді биылғы
маусымда ағылшын сотында ұсынған.
Ағылшын соты алаяқтық деректің барын
растады. Бұл іс Лондондағы сотта
қаралады. Алаяқтық бойынша сот
тыңдауы 2018 жылдың қазанына
белгіленген.

Менің ойымша, бұл
мәселеге қатысты алдағы
уақытта талқылаулар болатын
шығар. Бірақ бұл – ұлттық
қордағы қаржы. Демек, халықтың
қаражаты. Сондықтан бұл ақшаны
біз ешкімге бермейміз. Алдағы
уақытта тиісті шешім қабылданады.
Осы бағытта біздің министрліктер мен
ведомстволар арнайы жұмыс жүргізеді.
Заңгерлеріміз бен мемлекеттік
мекемелер аталған мәселемен
айналысуда. Сондықтан «дұрыс
шешім қабылданады» деген
сенімдемін. Заңды жолмен
бұл ақшаны қайтарамыз.
Оған ешкімнің күмәні
болмауы керек.

Лондондағы
үйі қамауға
алынды

Кино мен қаржы
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Отандық фильм түсіру үшін блінетін ақша сол қорға
аударылады. Бастапқы бюджеті – 4 жарым миллиард теңге. Осы
қор арқылы қаржының қалай жұмсалғаны, сондай-ақ оның
қайтарымы жіті бақылауда болады. Бұған қоса, билеттен түскен
табысты қадағалайтын бірыңғай жүйе қалыптасады. Ендігі
жерде режиссер тапсырыс алған соң шығармашылық сәтсіздікті
сылтауратып, «туынды ойдағыдай түсірілмеді» – деп ақтала
алмайды. Алған ақша үшін қалай да есеп беруі тиіс. Министрлік
тарапынан дайындалған кинондірісі туралы жаңа заң жобасының
талабы осындай. КТК арнасы хабарлағандай, «Қазақфильм»
з күнін зі круі тиіс. Министрліктің жоспарында Голливуд
фильмдерін елімізде түсіретіндей дәрежеге жету бар еді. Алайда
депутаттар шенеуніктерге алдымен қазақ тіліндегі фильмдерді
жарылқауға кеңес берді.

міндеттемесі 15 млрд теңгені құрайды. @зірге
бұл соманың небәрі 358 млн теңгесі ғана
қайтарылды.
Ал компанияның директорлар кеңесінің
бұрынғы трағасы Бағлан Жүніс, бұрынғы
қаржы директоры Шынар Диқанбаева және
Мақсат @ріп 150 млн долларды жымқырғаны
үшін айыпталуда. Бұрынғы акционерлердің бірі

Kazakhstan Kagazy
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Кезек
«көгілдір
отынға»
келді
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Энергетика министрінің кгілдір
отынның ктерме бағасын шектік деңгейге
дейін ктеру туралы бұйрығы ресми
түрде жарияланды. Кгілдір отынның бір
тоннасы (      ) 34 319
теңге болса, жаңа жылдан бастап 38 701, 67
теңгеге дейін седі.
Қарапайым жұрт «кгілдір отынды»
тонналап алмайды. Текшеметрмен есептейді.
Демек, кгілдір отын тұтынатын халықтың
коммуналдық шығыны да артады деген сз.
Жанармай бекеттерінде клікке арналған газ
бағасының да құны артады.

Осы аптада баспасз
мәслихатын ткізген
Бірыңғай жинақтаушы
зейнетақы қоры басшылары Лондон
Жоғары сотының шешімі әлгі компанияның
берешегін ндіріп алуға нақты мүмкіндік
туғанын атап тті. >йткені, Kazakhstan Kagazy
компаниясының қор алдындағы қаржылай

Талапқа сай
келмейді
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Бас санитарлық
дәрігердің айтуынша,
сүт, тауық пен ет
німдері, кондитерлік

Бағлан Жүніс сотпен 3 млн долларға бітімгерлік
келісімге барыпты.
Сотқа жүгінген Kazakhstan Kagazy зінің
бұрынғы акционерлерінен 260 млн долларды
ндіріп алуға әрекеттеніп жатыр.

тағамдарды тексеру барысында азық-түліктің
8,1 пайызы талапқа сай болмаған. Құрамында
зиянды заттардың бар екендігі анықталыпты.
Жандарбек Бекшин шетелден әкелінетін тауарды
тізіп, олардың құрамынан формальдегид пен
фенол сияқты улы химикат табылғанын айтты.
Сонымен қатар балалардың
денсаулығына зиянды ойыншық
та жетерлік. Тексерістен
ткізілген ойыншықтың 35
пайызы техникалық талапқа сай
келмесе, соның 4,7 пайызынан
адам ағзасына зиянды, улы зат
табылған. Ойыншықтың 60
пайызы Қытайдан, қалғаны
Ресей, >збекстан, Беларусь
және Қырғызстан елінен
тасымалданады. Енді келесі
жылдан бастап тек қауіпсіздік
талапқа сай сертификаты бар
ндірушілер ғана ойыншығын
әкеле алады.

№51-52 (675-676) 28 желтоқсан 2017 жыл
(
Павлодарда ткен
кумирге айналдыру қауіпті. Бұл нағыз
Сіздер
1-)
Треғали Треәлінің
мәдени регресс. «Ұлттық арна» болып
«концертін»
зіміз қолдан жұлдыз жасадық,
сахнадағы
ғаламтор бетінен
мойындауымыз керек!» – деп
әнші, әртіс Бибігүлді
кргенде, бірден
жазды.
ойыма Бибігүл апайдың бекзат болмысы
Сахна – киелі, қасиетті
танисыздар. Оттың басы, ошақтың
жарқ ете қалмасы бар ма. Халық әртісін
орын. Бұрын сахнаға шығу,
қасындағы Бибігүл апаларыңды
бүгінгі «жұлдызбен» салыстырып
жұртқа танылу, нердің
отырған жоқпыз. Айтқымыз келгені
жарық жұлдызына
бала-шағам ғана көруі керек. Сол үшін
– нерге бүгін келген жастар неге
айналу деген ерен
шашымды түзеп, бойымды реттеп, бес минут
кешегі буыннан неге алмайды
еңбекпен, машақатты
екен? Неге солардың жүріп ткен
михнатпен, биік
уақыттарыңызды алдым. Ғафу өтінемін!» – деп
жолын баспайды? Неге солардың
мәдениетпен келетін,
үлкен басымен бізден кешірім сұрап жатыр.
сахнадағы зін ұстау мәдениетін,
ұзақ жылдардың жемісі
жұрт алдындағы әдеп-ибасын
болушы еді. Мысалы,
Сол сәтте Халық әртісінің кішіпейілділігіне қалай
қабылдамайды? Арыға бармайкешегі Роза Бағланова,
ыңғайсызданғанымызды айтып сұрамаңыздар!
ақ, кз алдымызда жүрген Бибігүл
Мәдина Ералиева,
апамыз сияқты саф нерден неге
Ермек
Серкебаев, бүгінгі
Бар ғұмырын қазақ әніне, киелі сахнаға
үйренбейді? Бұл да «бір кем дүние!».
Роза Рымбаева, Мақпал
арнаған әнші әңгіме-сұхбат кезінде де
Біздің әңгімеміздің зегі талант
Жүнісовалар бір күнде
пен талғам хақында. Мәселен, Димаш
жұлдыз
бола қалған жоқ.
өзін салмақты ұстады, баяғының
Құдайбергенді қытай жанкүйері жұлдыз
Олар осы киелі сахна үшін
асыл әжелеріне тән қасиетімен,
қылмаса, біз сол баланың талантын тани
ерінбей, жалықпай ұзақ жылдар
алар ма едік? 2й, қайдам?! 3зімізде ткен
бойы
тер ткті, еңбек етті. Олар
ерекше мінезімен пікірлесіп
ән-байқауда «Мұндай дауыстың бізге қажеті
нерді жан-тәнімен сүйді, сахнаны
отырды.
жоқ» – деп жас жігіттің сағын сындыруға
сыйлады, халықты құрметтеді. Халық
тырысты емес пе. Ал қазір Димаштың
та әншісіне трден орын беріп, оларды
сахнадағы мәдениеті, әнге деген биік
алақанына салды. Ал қазіргі әншілер бір-ақ
Алдымен ақсақалды залдан қуып шықты. Содан күнде жарқ етіп жұлдыз бола салады. Еңбек
талғамына бүкіл әлем тәнті. Миллиард қытай
кейін бейәдеп былапытпен біраз «ксілді».
ғана емес, мұхиттың ар жағындағы Америка
етпейді, тер ткпейді. Ең аяғы нотаны да
Айтуға ауыз бармайтын дрекі мәтел келтірді.
мен Еуропада Димашқа табынатындар
білмейді. Ақшасы мен жарнамасы болса
Қолын қалтасына салып, шіренді. Қаталап
кп. Бәрі нағыз нердің талассыз құдіретін
жетеді. Ғарыштық жылдамдықпен бір-ақ
қалған болу керек, жұрттың кзінше бтелкесін
мойындайды. Бірақ сол Димаш Треғалиға
сәтте әйгілі болады. Сйтіп, бүгін пайда
тік ктеріп су ішті. Содан соң кзі жасаурап,
ұқсап ккке ұшып кеткен жоқ. Немесе
болған әнші жарты жылдан соң үлкен сарайда
алқымына тығылған ашуын баса алмай «Менде
сахнада талтайып тұрып аузына келгенді
мыңдаған крерменнің алдында ән айтады.
де мінез бар, ағайын» – деді.
сйлемейді. Тыңдаушысын от алып қумайды.
Айтпақшы, Треғали Треәлі де бір күнде бір
2леуметтік желіде оның бұл қылығын
Неге? 3йткені, оның дарыны да, талғамы да,
емес, бес концерт беріп Алатаудың қалпағын
әркім әртүрлі қабылдап жатыр. Бірақ
ресі де биік!
шыр айналдырған жоқ па!
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Жыл сайын жаңа жыл қарсаңында
қ
құзырлы
орындар базар аралап тарсылдақ
с
сататындарды
аңдиды. Өйткені пиротехникалық
бі бі
заттардың көбі
бізге контрабандалық жолмен әкелінеді. Сапа
сертификаты атымен жоқ. Дәл осындай рейд биыл Алматыда да
ұйымдастырылды. Арнайы іс-шара деген аты ғана. Қызметтік киімсіз
келген тәртіп сақшылары мен төтенше жағдай қызметкерлері күні
бойы базарды аралады.
Түйткіл

Тарсылдақ сатып отырған тірі пендені
таппай, жнімен кетті. Осыған қарағанда
тексерушілердің келетіні алдын ала
ескертілетін сыңайлы. Себебі ертесі күні
ешкімге ескертпей, дәл сол базарға тағы
бардық. Тәртіп сақшылары келгенде
қарасын крсетпеген сатушылар бұл жолы от
шашу бұйымдарын емін-еркін сатып отыр.
Сондағы саудагерлер «кеше журналистер
келеді деп ескерткен соң, сауда орнымызды
жауып қойдық» деп айтып қалды. Бірақ

Сондай-ақ ол бұдан былай зге елден келген
тауарлар экспертиза арқылы жіберілетінін
айтты.
Ккшетаулық кәсіпкердің де әрекеті
еріксіз жаға ұстатады. Ол қоймада пайдалану
мерзімі әлдеқашан тіп кеткен тауарға
жарамдылық мерзімі жаңартылған мәліметті
жапсырып қояды. Мұны сонда істейтін
жұмысшылардың бірі ұялы телефонға түсіріп
ғаламторда жариялаған. Тұтынушыны
алдаудың тағы бір тәсілі бар. Ол Қытайда

АЛАНТ
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САПАСЫЗ ТАУАРДАН
САҚ БОЛАЙЫҚ!

АЛҒАМНЫҢ
АРТЫСЫ

Треғалиға
ағалық пікірін
айтқан азаматтың
бірі – журналист
Несіп Жүнісбай.
Ол «Павлодарда
болған оқиға оның жас нерпаз ретінде
кйлегіне сыймай кеткенінен толық хабар
береді. Сахнада тұрып, зін құрметтеп,
қалап келген жандарға дауыс ктеріп,
«Шық! Кет!» дегенге баруы әнші ретінде
де, азамат ретінде де жер бауырлауы
кпшілігі Треғали Треәлінің сахнадағы
Димашты кезінде мойындамағанымыз
деп есептеймін. Мына бір видеосынан
халыққа крсеткен доң мінезін білімсіздікке,
сияқты біз он жасар Дәнелі Тлешованы да
крдік, сахнадағы Треғалиды мірдегі
талғамсыздыққа балауда. Треғалидың
бағалаған жоқпыз. Конкурста орын бермей
тойған қозыдай монтиып жүретін сүйкімді
бұдан бұрын бір-екі жерде асып сйлеген
келдік. Сол Дәнелі қыз Украинада ткен
жігітке ұқсата алмадым... Киімінің белбеуі
астамшылығы мен артық айтылған сзіне
«Голос. Діти» (Бала дауысы) байқауында
салақтап, халық отырған залға саусағын
үндемеген зиялы қауым бұл жолы үнсіз
әділқазылардың кзіне түсіп, бір сәтте жарық
шошайтып, зіркілдей сйлеуі сыртта
қалмады. 2сіресе, елге белгілі журналистер
жұлдызға айналды. 3з елімізде бағаланбай
отырған маған ауыр тиді» – деп жазған.
ашық үн қатып жатыр.
жүрген талант кп. Ал зіміз қолдан жасаған
Одан ары «Мен Треғалидың кптен
Жас әншіні «Ұлы дала баласы» еткеніне
жұлдызға табынамыз.
кешірім сұрап, жариялаған видеосын
кінген белгілі журналист Дана Нұржігіт
Жуырда ғана белгілі журналист Қали
крдім. Қатты ұялып, бетін басып
зінің жеке парақшасында жазды. Кейін
Сәрсенбай әнші Мейрамбек Бесбаевқа арнап
отырған азамат жоқ онда. Қарызға уәде
онысын алып тастапты. Бірақ кптеген сайт
хат жазған еді. 3нерде жүрген қыз-жігіттер
беріп отырғандай крінді. Сол кешірім
кшіріп алып, жариялап үлгерді. Д.Нұржігіт
таланты мен талғамының таяздығына,
видеосында халыққа тағы екі ауыр сз
«Қай бір жылы «Ұлы дала баласы» деген
мінез-құлқының ұсақталып бара жатқанына
айтты. «Шал дейтін шал бар ма бізде,
жобада осы жігіттің мансабының скеніне,
налып, қазақтың ұлы нерін қорлап жүрген
шауқан ғой...» – дейді. Қазақтың ақсақалы
ккірегіне нан піскеніне «жұмыс істегеніме» мен қарасақалының бағасын Треғалидан
әншілерге айтатын базынасын Бесбаевқа
кініп, ұялып отырмын. 3зімнің жақыным
шаққан-ды. Сол жазбаның сиясы кеппей
сұрап тұрған ешкім жоқ бүгінде! Сосын
абыройсыз қалғандай… Бірақ, сол жобада,
жатып, «Ұлы дала баласы» деп бүкіл ел
«...Үрген иттің бәріне жауап бере беремін
түсіру алаңында шат па шұт мінезін
ұлықтап жүрген Треғали Треәлі оқыс мінез
бе...» деген ой айтты. Ол «иті» залдағы
байқаған едім. Сабырлық, сыпайылықтан
крсетті.
сйлеген, айқайлаған крермен болар.
ауылы алыс, кәдімгі люмпен-лидер,
Павлодар қаласында «концерт» қойған
Сонда кешірім сұрау қайда қалды, мына
кшенің «дерзкий жігіті»… Кргенсіздіктің
Треғали қазір ғаламторда «жұлдыз».
ғайбат сздерді қайда сиғызамыз?!
тамырына сол кезде балта шабу керек
Шапанының жағасы жайлауға кетіп, белбеуі
Менің жанымның мұрнымның ұшына
еді!.. 3нерде бұл псиxотиптегі кейіпкерді
шешілген әнші жұрт алдында әбден жінікті.
келуі – біздің бүгінгі ән неріндегі
«жұлдыздарымыздың» шектен шығып
бара жатқанын күн сайын кріп,
бетімізді басуымыздан да» – деп
ашынады.
Треғалиды – «Треғали Треәлі»
Арыстанбек
қылған да, «Ұлы дала баласы» етіп
ұлықтаған да – халық. Ендеше, оны
МҰХАМЕДИҰЛЫ,
бір сәтте нер деген қасиетті сахнадан
мәдениет және спорт министрі:
сызып тастайтын да, осы қара орман
халық. Халықтың алдында мейлі
Қазір бізде, өкінішке қарай, кез келген
әнші, мейлі әртіс бол – рең биік,
адам концерт ұйымдастыра алады, әншінің
нерің үстем, мәдениетің мәуелі
өзі де ұйымдастыра алады. Мұндай оқиға
болмаса, бір сәтте құмға құйған судай
еңбегің де, әнің де ғайып болады.
болды ма, онда біз шара қолдануымыз
Оның айқын крінісі қазірдің зінде
қажет. Мен әрқашан көрерменді құрметтеу
белең алуда. Мысалы, Треғали
керек деген ойдамын. Бар мәселе бұл саланың
бұдан былай Павлодардағы ресми
заң тұрғысында реттелмегенінде болып тұр.
концерттерге шақырылмайды.
Мысалы, кез келген адам концерт ұйымдастыра алады.
«Orda FM» радиосы әншінің барлық
әнін эфирден алып тастады. «Май
Әлемде концерт ұйымдастырғысы келгендер лицензия алады.
тілесең, міне, құйрық» – депті. Біздің
Қазір біз оны (Төреғали Төреәліні — авт.) жақтауымыз да, даттауымыз
айтпағымыз – талант пен талғам
да мүмкін. Ал концерт ұйымдастырумен кәсіби ұйым айналысса,
таразысының қазақ әншілерінің
ұйымдастырушылардан мұндай жағдайға неліктен жол берілгенін,
бойындағы үлес-салмағы туралы
әншінің қандай күйде болғанын сұрай алар едік. Қазір оның, тіпті
еді. Треғалидың талантына шүбә
ақылға қонымсыз әрекет жасағанын айтып, талқылап жатыр.
келтіріп отырған жоқпыз. Бірақ...

ТАҚЫРЫПҚА ОРАЙ

Барлығын да заңмен реттеу керек деп есептеймін.

бұл кәсіпкерлердің құлағына кімнің
сыбырлап қойғанын сол күйі біле алмадық.
Ал ттенше жағдай қызметкерлері ешкімге
алдын ала ескерту жасалмайды дейді нық
сеніммен. Алматы қаласы Ттенше жағдай
департаментінің ресми кілі Сандуғаш
Баймұхамбетова да сатушылардың алдын
ала рейд жүргізілетінін қайдан біліп
қоятынын білмей аңтаң. Ол «Бұл сұраққа
жауап бере алмаймын.
3йткені біз алдын ала
базарға келмейміз.
Ешкімге тексеру туралы
хабарламаймыз. 3зіміздін
бекітілген жоспар
бойынша жұмыс істейміз»
– дейді. Мерекелік
абыр-сабырда кез келген
кәсіпкер қалтасын
қампайтып алғысы келеді.
Мұндайда жауапкершілік
пен ынсапты ұмытып
кететіндер де бар.
Мәселен, Павлодар
қаласының тұрғыны
Татьяна Солоха дүкеннен
алған шұжықтан ұшынып
қалыпты. Ұшынбай
қайтсін, бұзылған
тағамның ішінен құрт
шығып жатса. Тек
шұжық емес тауық етін сатып аларда абай
болған абзал. 3йткені қулығына құрық
бойламайтын сатушылар тауардың салмағын
қолдан арттырып, ішіне су құйып мұздатып
жұртты алдайды. Кп жағдайда сапасыз
азық-түлік астыртын қоймада дайындалады.
Сондай пысықайлар Солтүстік Қазақстан
облысында анықталды. Мұнда балық, түрлі



  

тәтті, йогурт пен қалбырдағы німдер осы
ңірдегі дүкен мен дәмханаларға, тіпті
мектеп асханасына жеткізіліп отырған.
Солтүстік Қазақстан облысы Ішкі істер
департаменті ұйымдасқан қылмысқа
қарсы күрес басқармасының бастығы
2лихан Байқадамовтың айтуынша, азықтүліктер қаладағы колледж, мектептер мен
лицейлерге жіберілген. Бүгінде мерзімі
ткен азық-түліктерді нақты қай оқу
орындарына кеткенін анықтап жатырмыз.

ндірілген сапасыз тауарларға «Қазақстанда
жасалған» деген жазу жапсырып сату.
Жақында осындай контрабандалық жолмен
ткізілген тұрмыстық заттар мен азықтүлік німдері шекарада әшкере болды. Бір
жаманы, бұзылған немесе мерзімі ткен
азық-түлікті сатып алған тұтынушы з
құқығын қорғауға келгенде енжар. 3йткені

німнің сапасын анықтайтын зертхана
аспандағы бағаны сұрайды. Сондықтан
ұятты емес, пайданы кбірек ойлайтын
кәсіпкерлер неше түрлі қитұрқыға барады.
«Адал» тұтынушылар құқығын қорғау
қоғамдық бірлестігінің трайымы Артық
Сейітқалиева «Тағам 500 теңге тұратын
болса, сараптама жасау 10-15 мың теңге
тұруы да мүмкін.
Тұтынушылар,
әрине, келіспейді»,
– дейді.
Қазір кәсіпкерді
беталды тексере
алмайсың.
Бақылаудың
жоқтығынан сапасыз
азық-түлік дүкен
сресін жаулайды.
Мамандар бұған жол
бермеудің бір жолы
ретінде заң бұзған
кәсіпкерді қомақты
айыппұлмен
жазалауды айтады.
Тұтынушы сонда
ғана сатып алған
шұжықтың ішінде
құрт бар ма? – деп
мазасызданбайды.
Сонымен қатар қазір жастар арасында суши
тағамы таңсық асқа айналды. Алайда шикі
балықтан дайындалатын бұл тіскебасар
денсаулыққа қауіпті екен. 3йткені теңіз
жәндіктері қосылған тағамнан түрлі
құрт ауруы тарап жатыр. Мұны еліміздің
денсаулық сақтау министрлігі де ескертті.
Сондықтан аурудың астан келетінін
ұмытпаған жн.
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Жанайқай

«Ұлым 16 жас шамасында намаз оқып
бастады. Біздің әулетімізде бұрын бірдебір адам намаз оқымағандықтан, ұлыммен
тіл табысу қиынға соға бастады. Сйтіп,
бірден Ұлттық қауіпсіздік комитетінің
Атырау облысы бойынша департаментіне
бардым. Ол кезде нақты дінге байланысты
заң болған жоқ. Сондықтан, мені «Діни
сенімге бостандық берілген. Біз тыйым
сала алмаймыз» – деп шығарып салды.
Ұлым 18 жасқа толғанда әскерге жібергім
келді. Бірақ бұл әрекетімнен де еш нәтиже
шықпады. Яғни дер кезінде мен кмек
ала алмадым. Сйтіп жүргенде ұлым
үйленді. Некеге отырды. «Енді түбі жақсы
болар» – деп үміттендім. Бірақ бәрі бекер
болып шықты. Ұлым алдымен Атыраудағы

Әсима ЗІНӘЛИЕВА:

E-mail: jas_qazaq@mail.ru

Терроризм бабы бойынша
жиырма жылға сотталған
атышулы Дәмір Зінәлиевтің анасы
Әсима Зінәлиева бізге ұлы туралы
бар шындықты айтып берді.
«Рас, мойындаймын. Менің
ұлым қателесті. Үлкен қылмыс
жасады. Бірақ ол қазір істеген ісіне
қатты өкінеді. Адасқанын түсінді.
Және қанша жерден жамандық
жасаған болса да, анамын ғой,
ұлымды кешірдім» - деп бастады
кейіпкер бізбен әңгімесін. Әрі
қарай кейіпкеріміздің сөзін
бұрмаламастан, сол күйінде
тарқатқанды жөн көріп отырмыз.

Бұдан блек, ол 2011 жылы Алматыдағы
Қазақстан сыртқы істер министрлігі кілдігі
мен осы қаладағы ішкі істер департаменті
әкімшілік ғимараттарының аумағындағы
жарылыстарды дайындауды ұйымдастырғаны
және аталған жылдың 28 қазаны мен 30 қазаны
аралығында Атыраудағы облыстық әкімдік
пен прокуратура ғимараттарының жанында

ҰЛЫМНЫҢ ӨЗЕГІН
ӨКІНІШ ӨРТЕЙДІ

лаңкестік актілерге қатысты. Кейін Ауғанстан
асып кетті. Некесі шайқалды. Қазір ұлымның
зегін кініш ртеп отыр. Ол 2015 жылдан бері
кзқарасын згертіп, қайта мір бастағанын
айтады. Түсінгенім, жат ағымның жолында
шетел асқан адамға елге кері қайту қиын екен.
Оларды шейхтары жібермейді. Үрейде ұстайды.
Пайдаланады. Осылайша, ұлымның алты жыл
уақыты жат жерде тті. Қазір зі «анашым, осы
жолдан тпеген болсам, мүмкін кзқарасымнан
қайтпаған да болар едім. Ит-құсқа жем болып
далада қалмай, түрмеде отырсам да зімнің
еліме оралғаныма шүкіршілік етемін» – дейді.
Ұлым жиырма жылға сотталды. Ерекше айта
кетерлігі, ауғандық күштік құрылымдардың
арнайы операциясы кезінде қолға түскен
Дәмірдің қолында сол сәтте қару болған екен.
Бірақ Дәмір қарсылықсыз берілген. Тіпті іштей
қуанған да болар деп ойлаймын. Себебі ол елге
орала алмай шерменде жүрді.
Қазір ұлымның келіншегі тұрмыс құрып
кетті. Бірінші некеден қалған баласы алты
жаста. Мектепке барып жүр. Бірақ діни
ұстанымды сылтау еткен бұрынғы құдаларым
балаға екпе салдырмай отыр. Күнтізбе
ауысатын жаңа жылдық балалар ертеңгілігіне
де немеремді қатыстырмай жүр. Мені
немеремнің болашағы алаңдатады» – дейді
мұңға батқан ана.
Айта кетелік, осы жылдың тамызында
Дәмір Зінәлиев Атырау облыстық қылмыстық
істер жніндегі мамандандырылған сотының
шешімімен 20 жылға бас бостандығынан
айырылды.

Атырау облыстық сотының баспасз
қызметі хабарлағандай, жабық режимде
ткен сот процесінде Дәмір Зінәлиевтің
2011 жылдың шілдесінде Қазақстан
азаматтары М.У. мен Х.Р. және Бельгия
азаматы М.Г.-мен бірге Пәкістан
аумағынан халықаралық «Халифат
сарбаздары» деген лаңкестік ұйымын
құрғаны анықталған. Аталған ұйымның
содырлар құрамы Қазақстанның,
Тәжікстанның және бірқатар араб елдерінің
азаматтарымен толығып отырған.

жарылыстар жасауға қатысқаны толықтай
дәлелденді.
Қылмыстық Кодекстің 233-бабының
бірнеше тармақтары, яғни террористік топ
құру, оған басшылық ету, террористік қызметті
қаржыландыру, әлденеше рет жарылыс жасау
тармақтары бойынша кінәлі деп танылған
Дәмір Зінәлиевке қатаң режимдегі колонияда
20 жылға бас бостандығынан айыру жазасы
берілді.
   Ә ,
   

ҚЫЛМЫС АҚПАРАТ
Ақтөбеліктер қайтыс болған туысының
зейнетақысын осы уақытқа дейін алып келген.
Бұл туралы Ақтөбе облыстық прокуратура
аппаратының жетекшісі Жасұлан Дәулембаев
Facebook желісіндегі парақшасында жазды.
Ақтөбе облыстық
прокуратурасы
«Азаматтарға
арналған үкімет»
корпорациясымен
бірлесе жұмыс істеуді
қолға алды. Себебі
жыл сайын қайтыс
болған адамның
зейнетақысын алып,
оны өз қалауынша
жұмсайтындар
көбейіпті. Рас,
кейбіреулер өмірден
өткен туысы туралы
арнайы мекемеге
бірден хабар береді.
Ал енді біреулер 6 ай
бойы зейнетақыны
алып, жаратып
отырыпты. Жұмсалған
ақшаның мөлшері
500 мың теңгеге дейін
жеткен. Заң бойынша
көз жұмған адамның зейнетақысы мемлекетке кері қайтарылуы
тиіс.

15 миллион теңге пара алған Қостанай облысындағы
Рудный қаласы әкімінің бұрынғы орынбасары Мақсұт
Досболов сотталды. Ірі көлемде пара алды деп
айыпталған шенеунік сегіз жылға бас бостандығынан
айырылды. Сондай-ақ сот оны мемлекеттік қызметте
жұмыс істеу құқығынан өмір бойына айырып, заңсыз
жолмен алынған мүлкін тәркілеуге үкім шығарды.
Осы жылдың мамыр айында М.Досболов «Өркен» ЖШС директоры
Өмірхан Мүсірәлиевтен алдағы уақытта оның компаниясына қолдау
жасау үшін 15 миллион теңге пара алған. Рудный соты Ө.Мүсірәлиевті
де сегіз жылға бас бостандығынан айырды.

Ойыншық тапаншамен ұрлық жасады.
Алматыда бетперде киіп, букмекерлік кеңсе
тонағандар іздестірілуде. Өтірік қару кезеніп,
таңға жуық кеңсеге кіріп келген жігіттерге
іштегі күзет ешқандай қарсылық көрсете
алмаған.

2017 жылдың 24 қазаны күні Орал қалалық соты Қылмыстық
Кодекстің 394-бабы, 1-бөлімі бойынша Нұржан Байдулиннің
қылмыстық ісін қарады. Оған Қазақстанда тыйым салынған
«ДАИШ» халықаралық террористік ұйымының идеясын ұстанған
батысқазақстандық Сұлтан Жұбаншәлиев пен Князь Чомаевтың
Оралдық
Сирия– Ирак аймағындағы соғысқа қатысу үшін шекарадан
С.Жұбаншәлиев
пен К.Чомаев деген заңсыз өтуіне көмектескен деген айып тағылып, 2 жылға дейін
бас бостандығын шектеуге үкім шығарды.
азаматтар Сирия

Айғақ

аумағына тіп,
террористік топтың
құрамына кіргісі келген.
Елден шығып кетуді мақсат
еткен Сұлтан бірінші рет
з бетімен әрекет жасайды.
Алайда оны мойнындағы
несиесіне байланысты
ел аумағынан шығармай,
пойыздан түсіріп тастайды.
Ол мамыр айында екінші рет
әрекет жасап, досы Нұржан
Байдулинге «Газел» клігімен
Ресейдің Самара қаласының
шекарасынан ткізуді
сұрайды. Нұржан Сұлтанды
«Газелдің» ішіне тығып,
Қазақстан шекарасынан тіп
кетеді. Алайда Ресей шекара
бекеті оны ткізбейді. Сұлтан
Жұбаншәлиев клік ішіне
қайта тығылып, Қазақстанға
кері оралады.
Ел аумағынан қалай да
шығып кетуді мақсат еткен
Жұбаншәлиев қайтадан
Байдулинге келіп, Жамбыл
облысының Қордай ауданына
жеткізіп тастауды сұрап,
еңбегіне ақша беретінін
айтады. Қордай шекарасында
Жұбаншәлиев пен Чомаевты
Ілияс Тағаев күтіп алады да,
ақшасын алған Байдулин
Оралға кері қайтады.
Бұл қылмыс жабулы
күйде қалар ма еді, егер
Сұлтан Қырғызстанда
ұсталып, полициямен
атыс үстінде сытылып
кетіп, Қордай
шекарасынан заңсыз
кері тіп, Оралға
қайтып оралмаса?
Жұбаншәлиевке
Оралда қылмыстық
іс қозғалғанда оны
шекараға дейін апарған
Н.Байдулин екені
белгілі болады. Тергеу
кезінде Байдулиннің
Жұбаншәлиевтың
Сирияға кеткісі
келгенін білмегені
анықталды. Кінәсін
толық мойындап, тергеу
ісіне кмектескені
үшін оның жазасы
жеңілдетілді. Біз сот

араласқан жоқпын. Жұмысым
сондай.
– + %# $?
– Мемлекеттік тапсырыс
бағытында тауар жеткізумен
айналысамын.
– !  #?
– Бар. Біз Ресейден кшіп
келдік, Jйелім де намаз
оқиды.
– Ә$ " # 
%) #?
– Не ұнаса соны киеді.
– Яғни киіп жүр...
– Жоқ, түрлі-түсті киім
киеді.
– Нұржан, зіңіздің
айтуыңызша, білмей тағы бір
қылмысқа ортақ болыпсыз.
Сізге заң орындары сеніп,
жазаңызды жеңілдетті. Осы
жағдайдан сабақ алдыңыз
ба?
– Jрине, сабақ болды.
Түрмеде 5 жыл отырып
шыққан соң, заң бұзуға
болмайтынын түсіндім.
Бірақ тағы да қателестім.
Оларға шекарадан заңсыз
туге кмектескеніме
кінемін. Енді қандай адам
болса да, басқаша қарайтын
боламын. Kзіме жақын досты
таңдағанда сақ болып әр
қадамымды, әр әрекетімді
ойланып басамын.

«БҰЛ МАҒАН
САБАҚ БОЛДЫ»
біткен соң Нұржанмен
кездесіп, сұхбаттасқан едік.
–  
 ә   ?
– 2010 жылы мен алаяқтық
қылмысым үшін 5 жылға
сотталдым. 2014 жылы
түрмеде намаз оқи бастадым.
Бостандыққа шығуыма 5 ай
қалғанда Сұлтанмен түрмеде
таныстым, кейін дос болдық,
араластық. Ол менен 3 ай
кейін, яғни қыркүйекте
түрмеден шықты. Кездесіп
тұрдық. Оның қарызы болды,
тұрмысы түзелмей, қиындық
кріп жүрді. Бір күні ол Ресейге
барып, жұмыс істеп ақша
тапқысы келетінін, бірақ
құжаты дұрыс емес екенін,
сондықтан тығылып туге
мәжбүр болғанын айтып,
Самараға жеткізіп тастауымды
тінді. Оралдан шығарда
клікке «табыс табуға барамыз»
деп тағы да үш досы отырды.
Жұбаншәлиевке Ресейдің
жолы жабық екен, те алмады,
Оралға кері қайтты.

Қылбұрау
Ұрылар санаулы минуттың ішінде 700 мың теңгені
үптеп кетті. Алматы қаласы ішкі істер департаментінің
ресми өкілі Салтанат Әзірбек күзетке тиісті мамандығы
жоқ адамдарды алғаннан кейін осындай олқылықтың
орын алып жатқанын айтады. Бүгінде күдіктілердің атыжөні белгілі. Олар іздестірілуде.

–     
  ө
. !  "#
    "$ %
?
– Маған ақша керек
болды. «50 мың теңге беремін,
Алматыға апарып таста»
– деді. 18 тамызда жолға
шықтық. Қырғызстанға
тетінін білген жоқпын.
Маған ештеңе айтпады.
Таразға жақындағанда, ол
жігіттер оны Алматыда емес,
Қордайда күтіп алатынын
айтты. Айтқандай, Ілияс
Тағаев күтіп тұр екен.
Олардың мені қатерге
итергенін соңынан білдім.
– ! & ө 
#?
– Jрине, кпелімін.
Жұбаншәлиев Оралға
келіп ұсталған соң менен
ақымақтық істегені үшін
кешірім сұрады. Біз бұрын
бір-бірімізге үнемі жақсылық
жасап тұрдық. Азық-түлік,
киім-кешекпен кмектесіп
тұрдық. Клігіммен
адамдарды қала ішінде
апарып тастайтынмын.
Мен оны әдейі істеді деп
ойламаймын. Ол әншейін
қателік жасады. Егер ол
шектен шыққан болса, Оралға

қайтып оралмас еді. Егер ол
жаман адам болса, бірдеңе
істер еді.
–     ө'
#"   
$, %" # ?
– Ақиқатты білгенде зім
де таңғалдым. Сұлтан туралы
менің пікірім басқаша еді.
Енді олар туралы айтқым
келмейді. Адамдар қателеседі,
менде қателестім.
– 2014 % %
ө   #
. (## )$ ?
– Кітапханадағы діни
кітаптармен таныстым. Ең
бірінші құранды оқыдым.
Намазды Jбу Ханифа
мәзхабымен оқимын.
– !$ , % #
  , %* %'
  # & &
%)?
– Мен олардың не ойлап
жүргенін білмедім. Жаным
оларға жақын болды, ортақ
кзқараста болдық. Менің
достарым кп, олармен ғана

– -   .
  %*" 
%"  /"   
 ' '  &
%'   . 
"$ $$?
– Мен олай ойламаймын.
Бірақ адам әр түрлі және діни
ұстанымы да әртүрлі. Діни
түсінігі мен ұстанымы алуан
түрлі болғандықтан, олардың
жүріс-тұрысы, айналысатын
ісі де әртүрлі болады.
–  
 ә & %)&
%&#  ?
– Жоқ, кбімен те сирек
кездесемін. Ұстанымым
бойынша ешкіммен ой
бліскім келмейді. Бұдан
былай кінетін іске барғым
келмейді. Сондықтан, кез
келген іске қарға сияқты
екі шоқып, бір қарайтын
болдым.
Ә&#
3$ /5 !6/787,
   

«ЭКСПО» ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Талғат
Ермегияевке жазасын өтеп жатқан түрмеде жақсы жағдай
жасап бергені үшін ЕЦ-166/10 түзеу мекемесінің бастығы
мен орынбасары ұсталды. Бұл туралы еліміздің сыбайлас
жемқорлыққа қарсы қызметі хабарлаған.

Сыбайлас
жемқорлыққа қарсы
іс-қимыл ұлттық
бюросының деректеріне
сүйенсек, ЕЦ-166/10 түзеу
мекемесінің бастығы
мен орынбасары Талғат
Ермегияевке ішімдік ішуге,
ұялы телефон мен интернетті
еркін қолдануға
рұқсат беріп,
шектеусіз
кездесуді заңсыз
ұйымдастырып
отырған.
Сотталған
«ЭКСПО» ұлттық
компаниясының
бұрынғы
басшысы Талғат
Ермегияевке
жазасын теу
кезінде жақсы
жағдай жасап
бергені үшін
ЕЦ-166/10 түзеу
мекемесінің басшысы Н.Jбен мен Т.Мұсаев
ұсталды және сот санкциясымен қамауға
алынған.

ТҮРМЕ БАСТЫҒЫ
ҚАМАЛДЫ
Сондай-ақ ауыр заң
бұзушылық жасағаны үшін
қылмыстық атқару жүйесі
қызметінің 13 лауазымды
тұлғасы тәртіптік жазаға
тартылды. Оның ішінде, 11-і
з лауазымынан босатылды
және 2-еуі қызметін толық
атқармағаны үшін ескерту
алған. Сотқа дейінгі тергептексеру әлі де жүріп жатыр.
Айта кетейік, 2016
жылдың маусым айында
«Астана «ЭКСПО-2017»
компаниясының бұрынғы
басқарма трағасы Талғат Ермегияев пара
алғаны және бюджет қаржысын жымқырғаны
үшін 14 жылға бас бостандығынан айырылған
болатын.
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Біздің сұхбат

отбасын құратын болды.
Қазақ
Оның тойына беретін
ән-өнерінің Үркер
ақшамыз жоқ.
жұлдызындай болған «ДосАқылдаса отырып,
«КІНДІГІМДІ
Мұқасан» ансамблінің сахнадағы
ән арнайық деп
БАЛТАМЕН
ғұмыры
жарты ғасырдан асады. Бұл
ғ
шештік. Jлеңін
КЕСКЕН»
– мен, әнін –
туралы
газетіміздің өткен сандарында
ту
Досым жазатын
жазғанбыз.
Газетіміздің
бүгінгі
шығарылымында
жазға
 : Ұлықпан
болды. Той
елу жыл қазақ әнін әуелеткен ансамбльдің мүшесі,
Есілханұлы, мерейтойыңыз
болатын күні
ән авторының бірі – Ұлықпан Сыдықовпен әңгімеқұтты болсын! Қазақ «алпыс
түсте сабақтан
– тал түс» деп жатушы еді.
дүкен құрған едік. Сыр-сұхбатымыз Ұлықпан ағаның
келдік. 9н
Жетпістің желкесінен не
балалық шағы, өмір жолы, қазақ әнінің кешегісі мен
жазылмаған.
крінеді екен?
бүгіні, жастардың талғам-таразысы, қазақ баласының
Үш кісілік
.
 : Бала кезімізде
блмеде
техникалық білімді игеруі хақында өрбіді. Ұлықпан
қырықтан асқан кісілер ата
тұратынбыз.
ағамызды
қаңтардың
10-күні
жетпіс
жасқа
болып крінуші еді. Қазір
Қарама-қарсы
толатын мерейтойлық қуанышын «Жас қазақ»
қарап отырсақ, әр дәуірдің, әр
газеті ұжымының атынан құттықтадық. Жас
жастың зіндік қызығы бар екен.
Ата-бабаларымыз 14-15 жасында
қазақтарға оның өмірі мен еңбегі
атқа мініп, отбасын құрып, ерте есейіп
жолы үлгі-өнеге болсын деп осы
кеткен. Мал шегіне ерте шығып, ел ісіне
сұхбатты ұсынып отырмыз.

РУХАНИЯТ

түпкір-түпкірінен келген.
Барлығының сұрайтыны
– «Той жыры».
9ннің атын қоймаған
болатынбыз. Jздері «Той
жыры» деп қойып алған.
www.ja
ww
w.jasqazaq.kz
sqazaq.kz
Сейдахмет аға «Маған
ертең әннің мәтіні мен
нотасын жазып әкеліп
бер» – деп шығарып
салды. Досым Сүлеев нотасын түсіріп, мен әннің мәтінін
жазып, апарып бердім. Мамыр айының бірінші күнгі
санында, газеттің бірінші бетіне «Той жыры» нотасымен
бірге шықты. Сонда Сейдахметтің мейірімділігіне таң
қалдым. 9н солай таралып кетті. Бірнеше байқауларға
қатысып, жүлделі болдық. Совет үкіметіндегі техникалық
оқу орындарының нер фестивалі тіп, Ташкенттен «ДосМұқасан» бас бәйгені
алып қайтты. 1973
жылы тамыз айында
Берлинде бүкіл
дүниежүзі жастар
мен студенттердің
10-ші фестивалі тті.
196 елдің кілдері
қатысқан бәйге
26 күнге созылды.
«Дос-Мұқасан»
лауреат болып
қайтты. «Той жыры»
алтын медаль алды.
 :
«Дос-Мұқасан»
ансамблімен
жарты ғасырлық
достықтарыңыздың,
биіктен түспей келе
жатқандарыңыздың
сыры неде?

E-mail: jas_qazaq@mail.ru

«ӨНЕРДЕГІ ЖАСТАРДЫҢ ДҰШПАНЫ –
ӘКЕ-ШЕШЕСІ»

 : Ұлықпан аға, бүгінгі әндердің мәтініне
кзқарасыңыз қалай? Не ұйқасы, не мән-мағынасы
жоқ мәтіндер әнге айналып, тіпті хит болып жатыр. Бұл
талғамның таяздығы ма, әлде ән арзандады ма?
.
 : 9н арзандап кетті. Бұл дегеніміз –
қоғамдағы ауыратын кезеңнің белгісі. Еуропа, Америка бұл
аурудан ткен. Бұны «тобырлық мәдениет» деп атайды. Осы
тобырлық мәдениет талғамсыз, дарынсыз, құлаққа түрпідей
тиетін әндерді тыңдайтын, соны орындайтын болады.
Мұның ең қауіпті жағы жастар арасында кең етек жаюы.
Жақсы-жаманды ажырата алмай қалды. Қазіргі нердегі
жастардың қас-дұшпаны – олардың әке-шешесі. Jйткені
бетінен қақпай, айтқанының барлығын жасайды. Еңбекке
баулымай, есіртіп жібереді. Еңбектенуіне, з жолын табуына
жағдай жасамайды. Тағы бір құртатын нәрсе фонограммада.
Қытай бір жерде фонограмманы байқап қалса, соттайды.
Сол сияқты бізде де заңды күшейту керек.
 : Қазақ ән нерінің бүгінгі жеткен жетістігіне
кңіліңіз тола ма? 9ншілер мен сазгерлерге не жетіспейді?
.
 : Ертеректе қазақтың ұлттық әнін тек
домбырамен айтатын. Бүгінде дәстүрлі ән айтушылар
сахнаға шығудан қалды. Майра Ілиясовадан бастап біраз
әнші эстрадаға шығып кетті. Бұл қазақтың ұлттық неріне
балта шабумен пара-пар. Ал мұны реттеп отыратын
мекеме жоқ. «Дос-Мұқасан» жарқ еткен кезең, Шәмші
Қалдаяқ, 9сет Бейсеуов, 9білахат Есбаевтардың
жұлдызды шақтары қайда? Оларды Мұхтар 9уезовтер
насихаттап отырған. Шәмшіні Жамал Омарованың
профессор: зі тауып «әкел, әніңді мен орындаймын» -деген.
Ол кездегі оқудан шығып қалған,
басында панасы жоқ баланың әнін
шырқағанда Мұхтар 9уезов таңдай
қаққан. «Біз жаңа белеске ктерілетін
шығармыз» -деген екен. Бір-бірін
мойындау, алға сүйреу ғана болатын
ол кезде. Ал қазір ше? Құндылықты
бағалау, тіпті згеріп кетті. Ештененің
бағасына жете бермейтін жағдайға
жеттік. Бұл халықты шірмесе,
сірмейді.

ерте араласқан-ды. Сол себепті де алпысқа
таяған шағында ақ сақалы желбіреген шал бола
бастайтын. Ал қазіргі заман мүлде басқа. «Оқимын,
тсекте
жұмыс істеймін, үй-күйімді жасаймын» – деп жүргенде
Досым екеуміз жатамыз.
отыздан асқанын білмей қалып жатады. Бүгінде уақыт
Трдегі орында Мейірбек
жағынан згеру бар. Алпысқа толғанымда университет
жатады. Досымға екі жол
ішінде атап ттік. Студенттер хат жазып жіберіпті. Ашып
леңді жаздым да лақтырып
оқысам, бір студентім «Алау сезім» атты әніңізді неше
жібердім. Ол ыңылдап
жасыңызда жаздыңыз?» – деп сұрапты. Бұл әннің сзін 58
отырып әнін шығарды.
жасымда жазғанмын. ҚазҰПУ-ға 17 жасымда келдім. 53
Сйтіп, жарты сағаттың
жыл бойы студенттердің арасында жүрмін. Мен араласатын
ішінде әп-әдемі ән дайын
адамдардың жас млшері – 17 мен 22 жас аралығындағылар. болды. Қалған жігіттерді
Олар – менің сырласымдай, құрдасымдай. 9ңгімеміз де
шақырып әнді айтқызып,
жараса кетеді. Сол себепті мір бойына зімді жас сезінемін. дайындалып, 5-те тойға
Жетпіске келіп қартаймаудың бір себебі жастардың
бардық. Солай да солай «Той
ортасында жүруім болса, екінші бір себеп – Алла берген
жырын» бірінші рет сол
денсаулық пен қуаттың арқасы.
жерде айтып шықтық. Халық
Осы жасыма дейін
денсаулықтан қорлық крген
Ұлықпан СЫДЫҚОВ,
жоқпын. Қаракерей Қабанбайдың
Қазақстан Ұлттық жаратылыстану ғылымдары академиясының академигі,
тікелей ұрпағымын. Қандағы
тектілік, атадан жалғасқан
қасиеттің бірі осы денсаулығым
болса керек. Кішкентай кезімде
ата мен әженің қолында
стім. Атамның 85 жасында
туылыппын.
 : Ол кісілер сүйегі
асыл жандар ғой.
.
 : Ол заманның
шалдары сексеннен асса да аттан
түспейтін. Мықтылық қой. 9жем
– атамның тртінші әйелі. Жас
айырмашылығы – 32 жас. Атам
Сыдық кезінде келбеті келісті,
халыққа танымал, қадірлі кісі
болған. бірінші әйелінен бір қыз
крген. Содан соң бала болмапты. Ол заманда қазақта
ұл балаға деген аңсар аса керемет болған. Содан 2-ші,
3-ші әйелінен де ұл болмапты. 4-ші әйелі менің Жамал
апамды алған. 9кем туылғанда, атам 64 жаста болыпты.
Содан 72 жасқа келгенінде баласын алдына отырғызып
алып «Мен келдім 72-ге, сен келдің 7-ге. Менің қай
күні кетіп қаларымды Құдай біледі. Сол себепті де
қазірден жұмысқа араластырып үйретемін. Ертең кзің
жалтақтап, біреуге кіріптар болмайсың» -депті. Сйтіп,
зінің Бәкір деген немере інісінің қолына беріп, бала
күнінен әкемді жұмысқа салыпты. Жанталасып жүріп
ерте үйлендірген. Тұңғышы қыз болып, оның есімін
Үмітхан деп қояды. Арада 3 жыл ткен соң анам тағы
да қыз босанады. Оны балалы бола алмай жүрген Бәкір
інісіне береді. Артынан ұл бала дүниеге келіпті. Атам
оның атын Хасен деп қойыпты. Нағашыларым «Ауыр
есім қойдың ғой» – деген крінеді. Сйтсе, марқұм
Сыдық атам «Ауыр атты ктере алмаса, шетінеп
кетсін» -депті. Сәби бір апта ткен соң шетінеп
кетіпті. Артынан қатты қиналады. Біраз уақыт
ткен соң түс креді. Жақсы түс болса керек.
Ешкімге айтпайды, жорытпайды. Ауылдағы
Нүсіпбек дейтін ұстаға барып, балта соқтырады.
Қылпылдатып 7 рет суғарып, киізге орап, киіз
үйдің жанына тығып қояды. Анам жүкті болып,
те жақсы қабылдады. Бірақ әннің осыншама танымал
.
 : Біріншіден, дарындылардың бір топта
киіз үйдің ішінде босанады. Ақсақал үйдің
болатынын, үш ұйықтасақ та, түсімізге кірмепті. Барлығы
бас қосуы. Екіншіден, бізде зара адалдық, үлкен
сыртын айналып, жанын қоярға жер таппай
біздің әнімізді айта бастады.
жауапкершілік болды. Қазір «Дос-Мұқасанның» құрамынан
жүгіріп жүріпті. Баланың шыр еткен даусы
5 ғылым докторы, 4 академик, 2 ғылым кандидаты,
шыға салысымен үйге кіріп келіп, кіндігімді
әлгі балтамен кесіп, мені етегіне орап үйден
шығып кетіпті. Қатты қуанған. Анамның
айтуына қарағанда, мені тек қана емізуге
береді екен. 88 жасында жанталасып, ұланасыр сүндет той жасапты. Тойдан кейін дүние
Махаббаттың құдірет күші әлдилеп,
салған. Ауыл ел тұтас «Сыдықтың баласы» деп,
ккке ктеретін. Міне, соның ықпалы болу керек,
Екі жастың табыстырған жүрегін.
ерте есейіп кеттім.
Жастық жалын, асыл арман, ақ ниет,
Кейіннен, 1965 жылдары Семей полигонының
Бақыт сыйлап ұсыныпты гүлдерін.
зардабынан екі әпкем қайтыс болды. Анам
жаман аурумен ауырып, 39 жасында кз жұмды.
Сегіз бала қалдық. Ең кіші інім екі жаста, оның
Той үстінде тәтті күндер, тәтті күндер,
алдындағысы 5 жаста – бәріміз кзіміз млдіреп
Жас жұбайлар шат күліңдер, шат күліңдер.
анасыз қалдық. 9кем бала-шағаны бағып, екі қолы
жіпсіз байланды. Мектепті ауыл тарихында болмаған
Ән салайық би билейік, би билейік,
алтын медальмен аяқтадым. Мектепте жүріп талай
Шарықтасын шаттық үндер, шаттық үндер.
математикалық байқауға қатысып, бәйге алғанмын.
Аман-есен аяқтап оқуға келейін десем, Алматыға
жететін ақша жоқ. Барлығы жан-жаққа аттанып
Бірге аттанып болашаққа, өмірге,
жатыр. Менің жағдайымды мектеп директоры сезіп,
Тікті бүгін ортамызға отауын.
жиналыс жасап, қаулы шығарды. Сйтіп, маған 50
Қуаныш пен шаттық орнап көңілге,
сом алып берді. Ал үлкен әпкем бала-шағасынын
аузынан жырып 30 сом берді. 80 соммен Алматыға
Тойламаққа келді бүгін көп қауым.
келіп оқуға түстім. Студент кезімде 5 жыл бойы
үйдегілерге салмақ салмай, бір тиын алмай оқып
Той үстінде тәтті күндер, тәтті күндер,
шықтым.
әкім, елші, әуе ғарышының бастығы шықты. Ал жеткен
 : Ұлықпан аға, зіңізде қанша балаЖас жұбайлар шат күліңдер, шат күліңдер.
жетістігіміздің бәрі ізденімпаздық пен еңбекқорлықтың
шаға бар?
арқасы. Біз сағат, минутты есептейтін, уақытты қадірлей
Ән салайық би билейік, би билейік,
.
 : Менде бір қыз, екі ұл бар. Олардан
алатын жандар болып қалыптастық. Достыққа адал болу
Шарықтасын
шаттық
үндер,
шаттық
үндер.
сегіз немерем-жиен сүйдім.
қанымызға сіңген қасиет.
 : «Той жырынан» басқа қандай әндерге мәтін
ЖАРТЫ САҒАТТА ЖАЗЫЛҒАН ӘН
жаздыңыз? Жалпы, ақындықтың жолына түсіп, поэзиямен
Жас шаңырақ болсын бақыт бесігі,
ауырмаған сияқтысыз. Jзіңізді қандай ақын ретінде
Жас жұбайлар, құтты болсын тойларың.
 : Сіздің есіміңіз ғашықтардың гиміне
сезінесіз?
Кең ашылсын болашақтың есігі,
айналған «Той жыры» әнімен бірге аталады. 9н
.
 : Жалпы саны 13-14 әнге мәтін жаздым.
мәтінінің авторы ретінде сол бір жастық шағыңызға
Халыққа танылған «Той жырынан» блек, «Қуанышым
Орындалсын арман, тілек, ойларың.
шегініс жасап, қимас сәтті бір еске алсаңыз. 9нді
менің», «Бойжеткен», «9сем жұлдыз», «Ғашықпын»,
кімге арнадыңыздар? Қалай жазылды?
«Алау сезім», «Ару қыздар». Мен ақындықтың соңына
Той үстінде тәтті күндер, тәтті күндер,
.
 : Электрондық зерттеу техникасы
түспедім. 22 жыл проректор болып қызмет еттім. Декан
деген мамандыққа оқуға түстім. Қазіргі
болдым, институт директоры болдым. Алдыма ақын
Жас жұбайлар шат күліңдер, шат күліңдер.
компьютерлік технология мамандығы. Екі топта
боламын деген мақсат қойған жоқпын. «Дос-Мұқасанның»
Ән салайық би билейік, би билейік,
50 баладан бармыз. Соның ішінде 49-ы орысша
репертуарында үш ақынның сзіне жазылған әндер
Шарықтасын шаттық үндер, шаттық үндер.
бітірген болса, жалғыз мен қазақ мектептен
ғана бар. Біреуі – Тұманбай Молдағалиев. Екіншісі –
келдім. Автоматика, телемеханика деген крші
Шмішбай Сариев. Үшіншісі – менің сздерім. Тұманбай,
мамандықта бірнеше қазақ баласы бар екен. Бір
Шмішбай ағалар мен таласа алмаймын. Бірақ халық
Ұлықпан
СЫДЫҚОВ
күні сол жігіттердің біреуі гитара, енді бірі домбыра
мен жазған мәтінді тез жаттап алады. Оның сыры менің
ұстап жүр. Сйтіп жүріп жақын араласып кеттік.
инженерлігімде. Инженерлер керемет пән оқиды. Егер
Олар – Досым Сүлеев, Мұрат Құсайынов, Мейірбек
Бір күні сәуір айында «Лениншіл жас» газетінің
сен де Политехті бітіріп, журналист болсаң, басқаша
9ліпбеков, Шәріп Омар болатын. 9дебиетті жақсы
редакторы Сейдахмет Бердіқұлов хабарласып, ертең сағат
жазар едің. Мұнда кез келген құбылысты әртүрлі
кретін, лең жазатын 15-20 баланы жинап, «Бәйшешек»
11-де мені кабинетінде күтетінін айтты. Жатақханама
қырынан қарайды. Басқа жұрт байқамағанды біз байқай
деген үйірме құрдым. «Дос -Мұқасан» ансамблін құрдық.
келіп алып, неге шақырды екен, бірдене бүлдіріп қойдым
аламыз. Jлең жазғанда да солай, менің леңдерім басқа
«Дос-Мұқасан» ансамблімен «Бәйшешек» әдеби үйірмесі
ба деген ой маза бермеді. Келесі күні кешікпей бардым.
ақындардың леңіне ұқсамайды. Нақтырақ айтқанда,
Политехқа (ҚазҰТУ) қазақшылықты әкелдік. Бізбен
Кіріп барсам, құшақ жая қарсы алды. Ол кісі маған бұрынәр сзді лшеп қолданамын. Мұрат та те талантты
бірге ұлттық рух келді деуге болады. «Дос-Мұқасан» 1967
соңды болмаған бір қызық жағдайға тап болғанын айтты.
композитор. Ешкімге ұқсамайды. Оның да құпиясы
жылы құрылды. Арамызда Мұрат Құсайынов алғаш болып
Редакцияға хат толассыз түсіпті. Хаттар Кеңес одағының
техникалық білім алғандығында.

АҚЫНДЫҚ ҚҰПИЯМ –
ИНЖЕНЕРЛІГІМДЕ

Қазіргі өнердегі жастардың
қас-дұшпаны – олардың
әке-шешесі. Өйткені бетінен
қақпай, айтқанының барлығын
жасайды. Еңбекке баулымай,
есіртіп жібереді. Еңбектенуіне,
өз жолын табуына жағдай
жасамайды. Тағы бір құртатын
нәрсе фонограммада. Қытай бір
жерде фонограмманы байқап
қалса, соттайды. Сол сияқты
бізде де заңды күшейту керек.

 : «Дос-Мұқасанның» әндері 50 жылдан
бері әлі шырқалып келеді. Еңкейген қарттан,
еңбектеген балаға дейін сіздердің әнді айтудың
сыры – мәтіні жаттауға жеңіл, әуенінің
жағымдылығында болса керек. Ал қазіргі әндер
есте қалмайды. Жадыңызда жатталмайды. 9ншіден
басқа ешкім орындай алмайды. Осыны қалай
түсіндіресіз?
.
 : Мұның барлығы талғамсыздықтың
кесірі. Біздің жалпы қазақ қауымына, нерге үлкен
серпіліс қажет. Қазір мектептегі балаларды аяймын. Олар да
тағамсыз болып сіп жатыр. 9німіздің қазіргі түрі: зың-зың,
дың-дың, пах-пах болып тұр. Осындай мән-мағынасы жоқ
әнді естіп скен баланың басы қалай жарылып кетпейді?
Мұндай ән баланың бойына ұлттық нәр
бермейді. Адамды тамырынан айыратын
нәрсе осындай есер музыка.

немесе
ӘЙГІЛІ «ТОЙ ЖЫРЫ» ӘНІ ДҮНИЕГЕ ҚАЛАЙ КЕЛДІ?

ТОЙ ЖЫРЫ

«ҚАЗАҚТЫҢ ТАБИҒАТЫ
ТЕХНИКА
МЕН ҒЫЛЫМҒА БЕЙІМ»
 : Қазір техникалық оқу
орнында аға-ұстазсыз, профессорсыз.
Қазақ жастарының техникалық білімге
деген икемі, құштарлығы қалай?
Қазақтың табиғаты нерге жақын.
Техникалық ғылымды игере алып
жатырмыз ба?
.
 : Иә, біз қазақ табиғаттың
тл баласымыз. Осының зі техникалық
байланысқа жол ашып тұр. Қазақтың
жаңалыққа құмарлығын табиғаттан
білеміз. Ойлау жүйесі де те жақсы. Сол
себепті де нермен қоса, техникалық
білімді игеруге біздің балалардың
қабілеті жеткілікті. Біз 1990-жылы
бірінші рет қазақ тілінде екі топ ашқан
болатынбыз. Қазір бізде оқитындардың
92 пайызы – қазақ. Ал соның 80 пайызы қазақ блімінде
оқиды. 9рине, ол кезде сын айтып, кедергі келтіргендер кп
болды. Қазір мүлде басқаша.
 : Ұлықпан аға, бұл сұрақты қоюымның
түп-тркіні былай еді. 9лемде ғылым техника дамып,
технологияның жаңа заманы туды. Жаңа технология мен
ғылым ғасырының дүниелері қолданысқа еніп жатыр. Бірақ
біз зіміздің машинамызды әлі жасаған жоқпыз. Біліміміз
жеткілікті болса, бұған не кедергі?
.
 : Біздің балаларымыз машина жасай алады.
Тек жол ашу керек. Мүмкіндік жетіспейді. Ал қабілетті
жастар те кп. Бізде тек қана ндіруші мен шығарушы
неркәсіп жоқ. Шикізат ндірумен шектеліп отырмыз.
Жалпы, техникалық ғылымға балалардың қызығушылығы
те жоғары. Техникалық білімге де үлкен саясат,
мемлекеттік кзқарас керек. Қазақ компьютер жасауға да,
жаңа ғылым ашуға да қабілеті жетеді. Оқулық та баршылық.
Тек соған мүмкіндік қажет.
 : Газет оқырмандарына айтар қандай тілегіңіз
бар?
.
 : «Жас қазақ» газетін мен те жақсы кремін.
Бұл газеттің стилі де, жні де, құрылымы да ерекше. Jйткені
адамның тыныс-тіршілігіндегі елеусіз, мән бермейтін
нәрселерді әдемі естелік ретінде келтіріп, халықты тарта
аласыздар. Шығармашылықтарыңызға ақ жол тілеймін.
Оқитын жас қазақтар кп болсын!
   ,
 

Алматыда
«Болашақ – менің
таңдауым!» жобасы
аясында дөңгелек
үстел өтті. Мұнда мектеп
пен гимназия оқушыларына
кәсіби бағыт беру мақсатында «Берік
және икемді машық» деп аталатын жаңа
оқулық таныстырылды. Кітаптың басты
мақсаты – оқушылардың өзін-өзі тануына
дағдылап, тұлға болып қалыптасуына
ықпал жасайды.
Жобаны «Білім – Орталық Азия» білім
беру орталығы ұйымдастырып,
«Шеврон» компаниясының
қолдауымен жүзеге асты.

Бұл мектеп оқушыларына
арналған жеке, әлеуметтік және
функционалдық даму негіздері
бойынша арнайы оқулық
болып табылады.
«Білім – Орталық Азия»
білім беру орталығының
басшысы Лариса
Горбунованың айтуынша, бұл
оқулыққа қажеттілік бұрын
туындаған екен. Ол «Кітап –
мектептердегі кәсіби бағыт
беру үдерісінің ажырамас бLлігі
болуы мүмкін. Оқулық «берік»
және «икемді» болуымен
үйлесімді. Жұмыс процесінің
жүруіне де осы екі машық
септеседі» – деді.
Жаңа оқулық түсінікті
жазылған. Онда мектеп
жасындағыларға арналған
нақты мысалдар, жаттығулар

және түрлі-түсті суреттер берілген. Кітапты
белгілі халықаралық сарапшылар жазып, Алматы
мен Астана қалаларының бірнеше мектебінде
ойдағыдай сынақтан Lткізіпті.
Кәсіби бағыт беру тақырыбы бүгінде
Lзекті болып қала бермек. "р түлек Lзінің
таңдауын дұрыс жасай алуы тиіс. Ол тек
болашақ кәсібін біліп қана қоймай, оған
қажетті «берік» және «икемді» машыққа
дағдылануы шарт. Сарапшылардың айтуынша,
еліміздегі орта және кәсіби білім беру аясында
осындай маңызды мәселелер ескерілмеген.
Сондықтан бұл түйткілді жаңа оқулық шешетін
болады. Ашық пікірталасқа Мәжіліс депутаты

Кәсіпке баулитын
кітап

"
+,-$*$

   – 
!" #$

"

 % & "'!:

  

"  Ө)*$
Бас редактордың орынбасары

./"0/"  '!1":
$$++ –

Ә /2 ∂ –
  ә 
ә0 .Ө

  + жауапты хатшы
," & -
компьютер орталығының жетекшісі

Ирина Смирнова, Алматы мен Астана
қаласындағы гимназия, лицей және жоғары оқу
орындарының басшылары қатысты.
Оқулық авторы Елена Норакидзе «Берік және
икемді машық» деп отырғанымыз бұл оқушының
Lзіндік қалыптасуын қадағалайды. КLптеген
ұстаз шәкіртінің ойымен санаспай, пікірін
тыңдамайды. Керісінше баланың бір-бірімен ой
бLлісіп, пікір таластырып, кLп сLйлетуге әрекет
жасау керек. Тыңдай және тыңдатуға үйретуі
шарт. Тіпті бүгінде біздер екі адамның арасында
дұрыс қарым-қатынас орнатып, диалог құра білу
негізгі жағдайдың бастауы екеніне мән бермейбіз.
Жастардың үлкен Lмірге қадам басып, тұлға
болып қалыптасуы осы жүйелер
арқылы жүзеге асады» – деп Lз ойын
алға тартты.
Бұл пікірге келіскен мұғалімдер
«Оқушылардың «Мен кіммін?»
деген сұраққа дұрыс жауап бере
алмайтынын жеткізді. Алдағы
мақсатын айқындап, Lз жолын
табуға бағыт-бағдар жасауға
кLмектесу керектігін де түсіндірді.
Кітап авторларының айтуынша,
сынақ барысында оқулық
жастардың кLңілінен шығып, біраз
баланың ойын жүйелеуге септігін
тигізген. Кітап 2018 жылдың қантар
айынан бастап кLпшілікке жол
тартады. Тек соны мұғалімдер
қажетіне дұрыс жаратса деген ниет
бар. Бірақ кітап орыс тілінде ғана.
«Қазақ тілінде қашан шығады?» –
деген сауалымызға алдағы уақытта
жоспарда тұрғанын айтты.
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"жем марқұм
газетті кLп оқып,
жаңалықты
үзбей тыңдайтын. Ол мақала мен сюжеттердің
мағынасын аса түсінбесем де, басты кейіпкеріне
айналғым келді. Tзімді мақаланың авторы,
тележүргізуші ретінде елестететінмін. Бірақ сол
қиялдың шындыққа айналатынын кім біліпті?
Оқуымды аяқтап, алма исі аңқыған Алматыдан
бір-ақ шықтым. Журналистиканың қара
шаңырағы ҚазҰУ-ға келгендегі сезімді жеткізу,
ол тіпті бLлек әңгіме.
Оқу бітірген соң «Жас қазақ» газетіне келдім.
Алғашқы кезде мұндағы орта, атмосфера бәрі
таңсық болды. Газет редакциясын сырттай
тамашалағанмен сол ұжымның ішіне ену – екі
бLлек дүние екен. Қызу жұмыс, әрқайсысының
Lзіне жүктелген нақты міндеті бар.
Басылымдағы талап та тиянақты. Бұл жерден
үйренерім кLп екенін бірден түсіндім. Теория
тәжірибеге келгенде жарамсыздау болып қалды.
Барлығын басынан бастадым десем де болады.
Бас редакторымыз Срайыл Смайыл келе салып
керемет жазып кетпейтінімді, асықпау керектігін
ескертті. «Жазғаныңды маған әкел» – деп қызыл
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сиямен қатемді тексеріп, әрбір сLйлемге жеке
тоқталады. Шұбалаңқы сLйлемнен аулақ болып,
қысқа жазу керектігін үнемі айтып отырады.
Білім болмаса Lз-Lзіңді дамыта алмайтынымды
да түсіндірді. Ал бас
редактордың орынбасары
Елдос Tмірзақ пен
жауапты хатшы
Жарас Кемелжан
– басылымдағы
бағдаршамым. Жаңадан
оқу бітірген жас маман
ретінде түсіністікпен қарап,
қолынан келгенше кLмектесуге тырысады.
Міне, «Жас қазақтың» «асханасына»
кіргеніме жарты жылдан асты. Алда – жаңа жыл.
Редакциядағы дәстүр бойынша ескі жылға есеп
беру басталып кетті. Жылдық қорытынды жасау
маған да жүктелді. "рине, Lз жұмысымның
қорытындысы. Мұны бір сLзбен түйейін: биыл
арманымның алғашқы сатысына шықтым.
Дипломымды алып, журналистикадағы бірінші
сыныбымның «Жас қазақ» газеті болғанына
мақтанамын. Он саусағымды бүгіп санап кLрдім.
12 жылдық тарихы бар басылымда білікті,
білімді біраз журналист
жұмыс істеп, бірнеше
тілші қанат қағыпты.
Сол шоғырдың ішіне
менің де есімімнің
жазылатынына
алып-ұшқан балаң
кLңіліммен қуанып
жүрмін!
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050004, Алматы қаласы, Абылай хан, 51/53, 6-қабат (. ө     )
Телефондар: 8(727) 279-04-99; 279-09-19
Бухгалтерия: тел.факс: 8(727) 279-09-23 (жарнама бLлiмi)
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 кLзқарасын
бiлдiрмейді. Жарнама мәтініне тапсырыс беруші
жауапты.
Газетте жарияланған материалдар мен суреттердi
сiлтемесiз кLшiрiп басуға болмайды.

Газет «Дәуір» ЖШС РПИК
(Алматы қаласы, Қалдаяқов кLшесі, 17-үй)
тел: (727) 273-12-04, 273-12-54
Тапсырыс – №2146;
Бағасы келiсiм бойынша
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Газет Қазақстанның барлық аймақтарында таралады,
сондай-ақ «AirAstana», «Turkish Airlines», «QazaqAir» əуежолдарының ұшақтарында бар.

