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МІНБЕР

ШЕКТЕН ШЫҚҚАН

Шыққан төрін сыйламайтындар да бар.
Қостанайдағы Челябі университетінің бөлімшесі
бүгінгі күнге дейін ешқандай лицензиясыз жұмыс
істеп келген. Заңсыздықты тамыз айындағы тексеру
кезінде білім және ғылым министрлігі байқапты.
Сөйтіп, олар арнайы әкімшілік хаттама толтырған.
Алайда ресейлік университеттің өкілдері 2003 жылы
мерзімсіз лицензия алғандарын айтып, ақталуға
тырысқан көрінеді. Бірақ соңғы жылдары енген
заңдағы өзгертулер мен толықтыруларға сәйкес, әлгі
құжат жарамсыз болып қалыпты.

уақыттағы кірісі тәркіленеді», – деп
түсіндірді. Заңды белден басып келген 64
оқытушысы бар Челябі университетінің
Қостанайдағы б%лімшесінде 3 мыңнан
аса студент білім алады.
Ал университет филиалы
директорының оқу ісі ж%ніндегі
орынбасары Наталья Нализко жергілікті
«Наша газета» порталына берген
сұхбатында «Мен, егер прокуратура
лицензиясыз қызмет к%рсету үшін емес,
лицензияның қайта рәсімделмегені
ж%нінде ұйғарым берсе келісер едім.
Дейтұрғанмен, білім және ғылым
министрлігінің қисыны бізге түсініксіз.

Заңмен шегеленген мемлекеттік тілдің қолдануы
әлі де кемшін. Қазақ тілі тегеурінді болу үшін,
өміріміздің барлық саласы қазақша сөйлеуі үшін
не істеу керек? Осындай түйінді мәселе Елордада
өткен тұңғыш Тіл форумында жан-жақты сөз
болды. Біз форум барысында баяндама жасаған
тіл жанашыры, Мәжіліс депутаты Сауытбек
Абдрахмановпен хабарласып, алқалы бас қосу
төңірегінде пікірін білген едік.

ЛИЦЕНЗИЯСЫЗ
ЖҰМЫС ІСТЕГЕН
Жаһандану мен ұлттану үдерісінде тілдің алар
орны орасан. «Қазмедианың» кең залын толтырған
жұртшылықтың келісі, еліміздің қиыр-қиырындағы
тіл жанашырларының бас қосуы, тіл басқармалары
басшыларының мәдениет және спорт министрлігінде
толғағы жеткен мәселелерді талқылауы бәрімізді де
қуантты. Министр Ақтоты Райымқұлованың қысқа
қайырған құттықтау с%зі де шымыр шықты, бірқатар
жайлардың басын ашып берді. Танымал жазушының
перзенті ретінде Ақтоты қарындасымыз осы іске тың
тыныс қосуға тиісті.

АСЫҒЫС
АУЫСТЫРҒАНДАРДАН
САБАҚ АЛМАППЫЗ
Заң – ортақ. Заңға сәйкес, еліміздегі шетелдік
оқу орындары халықаралық келісімшарт негізінде
жұмыс істеуі тиіс. Оған бағынбаса, айыппұл салынады.
Ресейлік университеттің ісі сотқа жеткен. Сот ешқандай
құжатсыз жұмыс істеп келген оқу орнына айыппұл
салыпты.
Қостанай облыстық соты баспас%з қызметінің
жетекшісі Зәуре Едікова «Қазақстан» ұлттық арнасына
берген сұхбатында «Білім ордасы (кімшілік кодекстің
463-бабы, 1-тармағы бойынша жауапқа тартылды. Оқу
орнына 25 айлық есептік к%рсеткіш бойынша айыппұл
салынды. Сонымен қатар лицензиясыз жұмыс істеген

Бізге «Филиалдағы білім беру бағдарламасы Қазақстан
талаптарына сай болуы тиіс», – дейді. Бірақ біз
қазақстандық диплом бермейміз ғой. Біз – ресейлік
жоғары оқу орнының филиалымыз. Біз бұл жерден
әділетсіз бәсекелік таластың белгісін байқаймыз.
Америкалық және түріктің білім беру бағытындағы оқу
орындары проблемасыз жұмыс істеп жатыр», – деді.
Университет %кілдері бұрын алған лицензияны
қайтадан рәсімдеуге тырысып жүр.
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ҚЫСҚА ҚАМСЫЗ
КӨКШЕДЕ:
Ақмола облысында жылу маусымы басталғалы екі апта
%тсе де, Бурабай кентінің іргесінде орналасқан Оқжетпес
ауылындағы 800-ден аса тұрғын пәтерінде бүрсең қағып
отыр. Аумақта осыдан үш жыл бұрын экологияны
жақсарту үшін жылу қазандығы салынып, Оқжетпестің
тұрғындары пәтерлеріндегі мұржалы пештен кұтылғанына
қуанған. Алайда қара суық түскелі пәтерлерінде тоңып
отырған жұрт жылуға т%лейтін ақшадан бас тартып отыр.

ҚЫЗЫЛЖАРДА:
Су құбыры жарылып, тұрғындар әбігерге түсті.
Құбырдан аққан ыстық су жер үйлерге қарай жайылған.
Апаттың зардабын 100-ге жуық тұрғын тартып отыр.

Құбыр жарылған соң қалада жылу беру уақытша
тоқтатылыпты. Ал ыстық су т%рт к%шені басып қалған.
Мамандар жуырда ғана күрделі ж%ндеуден %ткізген
құбырдың жарылу себебін анықтауда.

КЕРЕКУДЕ:
Бір елді мекен түгелімен тіршілік нәрінен тарығуда.
Екібастұзға қарайтын Құлак%л ауылының тұрғындары
жергілікті биліктің құрғақ уәдесінен шаршаған. Қазір
қараша ауыз суды теміржол арқылы тасып ішеді. Оның
%зі жеткіліксіз. Сондықтан жұрт қосымша тағы да су
сатып алуға мәжбүр. Қазір алты жүздей тұрғын күн сайын
шелегін арқалап, ауыз судың келуін күтеді. Тіршілік нәрі
күніне таңертең және кешке ғана жеткізіледі. Екі мәрте
жеткізілген судан алып үлгермейтіндер де бар.
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САУ КЕТІП,
САЛ БОЛЫП ОРАЛДЫ

БИРЖАМЕТР

Бүгінде сәләфизмді
насихаттап, қазақ
топырағында бірнеше
мыңдаған жалған сәләфты
қолдан жасап шығарған
Октам Зәуірбеков, Ділмұрат
Махаматов еліміздің түзету
мекемелерінде жазасын
өтеп жатыр. Мамандардың
пікірінше, әрі құқық қорғау
органдарының тергеу
нәтижесі бойынша,
еліміздегі террористік
актілердің барлығы осы
радикалды сәләфтардың
қолымен жасалды.
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Құрылғанына к%п уақыт %те қоймаған «Тіл-Қазына»
орталығы үлкен шаруа бітірді, құтты қадам жасады дей
аламыз. Мұның %зі Орталық басшылығына к%рнекті
жазушы, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты (лібек
Асқардың келуімен оның жұмысы жандана түседі деген үміт
ұялатып отыр.
«Қазақ ісіндегі неше түрлі кемшіліктің к%бі түзелгенде
оқумен түзеледі... Елді түзетуді біз әуелі бала оқытуды
түзеуден бастауымыз керек», – деген болатын Ахаң – Ахмет
Байтұрсынов. Бұл бағытта біраз дұрыс қадамдар жасалып
жатыр. Жақында ғана Мәжілісте %ткен Үкімет сағатында
ендігі жерде балабақшаларда ағылшын тілі оқытылмайтын
болғаны хабарланды.
Үш тілді ұлт болу ж%ніндегі к%кейге қонымды талапты
шаш ал десе бас алатын солақай саясатқа ұластырып,
ағылшын тілінде қырық бес минуттық сабақты естіп түсіну
тұрмақ, сол сабақтың мәтінін қағазға түсіріп бергенде оқып
түсіне алмайтын балаларға министрліктен әлгі сабақтың
дайын мәтінін жіберсе де %зі оқып түсіне алмайтын
мұғалімдердің ағылшын тілінде судыратып сабақ беруін
талап ететін науқаншылдықтың енді қайталанбауына
сенгіміз келеді.
Парламентке Үкімет жұмысын қадағалау ж%нінде
жаңа құзыреттер берілуіне байланысты бұл мәселе ұдайы
назарымызда тұратын болады. Бұл мақсатқа қол жеткізу
үшін мектептерде ағылшын тілін оқытуды атымен жаңаша
ұйымдастыруға, университеттер мен институттарда,
колледждерде оқу процесін шәкірттер ағылшынша жақсы
біліп шығатындай етіп жолға қоюға, ағылшын тілінде
оқытылатын пәндердің ағылшын тіліндегі оқулықтарын
дайындауға, жалпы ұлт сол тілде с%йлеуге бейімделу үшін
бұқаралық ақпарат құралдарын, әсіресе теледидарды,
интернетті сол тілге де бейімдеуге тура келеді. Басқа да
мәселелер жеткілікті. Соның ішіндегі ең бастысы, былайша
айтқанда, мәселенің мәселесі – латынға к%шудің жайы.
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Осы аптада Жапонияға
барған еліміздің Тұңғыш
Президенті – Елбасы
Нұрсұлтан Назарбаев Жапон
императоры Нарухитоның
таққа отыруына арналған
ресми шараға қатысты.

ҚЫЗМЕТІНЕ АДАЛ
АЗАМАТ
Еңбек демалысында жүрсе де, қызметтік
міндетін ұмытқан емес. Ақмола облыстық
полиция департаментінің қызметкері,
аға сержант Дархан Тұрсынов сондай
кәсіби мамандығына адал азамат. Еңбек
демалысына шығып, Нұр-Сұлтан қаласында
жүрген ол қылмыскерлерді оқиға орнында
ұстады.
ткен аптада полиция қызметкері клігімен
танысын кпқабатты үйдің ауласына жеткізіп салды.
Сол сәтте біреудің айқайлаған дауысын естіді. Дархан
«Жигули» клігіне жүгіріп келе жатқан ер адамды
байқайды. %лгі кісі клікті тоқтатуға тырысты.
Полиция қызметкері кп ойланбай белгісіз азаматқа
кмектесуге ұмтылды. Одан оқиғаның мән-жайын
сұрады. Елорда тұрғыны «Жигули» клігінің
жүргізушісі мен ішіндегі жолаушылар зінің «темір
тұлпарын» ақтарып кеткенін айтты. Дархан әбжіл
қимылмен клікті тоқтатуға тырысты. Сол сәтте
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Бұл шараға 170-тен астам елдің
делегациясы қатысты. Олардың
қатарында Жапон үкіметі, оның ішінде
Үкімет басшысы Синдзо Абэ Нұрсұлтан
Назарбаевтың осы жолғы сапарына зор
ризашылық білдірді.
Токиода Нұрсұлтан Назарбаев
Жапон премьер-министрі Синдзо
Абэмен кездесті. Елбасының баспасз
қызметі хабарлағандай, кездесу
барысында Н.Назарбаев Синдзо Абэге
император Нарухитоның таққа отыру
рәсіміне қатысуға шақырғаны үшін
алғыс айтты. Келіссз барысында
екіжақты ынтымақтастық және саудаэкономикалық қатынастарды дамыту
мәселелері талқыланды.
Синдзо Абэ еліміздің антиядролық
бастамаларына және жаппай қырыпжою қаруының таратылуына қарсы
қабылдаған шараларына қолдау білдірді.
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айтқан Н.Назарбаев Цукуба университеті
Сапар барысында Елбасы Цукуба
терең тарихымен танымал әлемдік
университетінде болып, білім ордасының
деңгейдегі білім орталығы, білім ордасы
Құрметті докторы атанды. Марапаттау
қазақстандықтар
рәсімінде Н.Назарбаев екі ел арасындағы
арасында да
достық қарым-қатынас пен жемісті
үлкен
серіктестік орнағанын атап тіп:
Ержан
«Ең алдымен, Жапония еліне
САЛТЫБАЕВ,
бесінші рет сапарлап келгеніме
қуаныштымын. Токиоға
саясаттанушы:
Қазақстанның Тұңғыш
Нұрсұлтан Назарбаевтың жапон
Президенті және
императоры Нарухитоның таққа отыруына
Елбасы лауазымымен
арналған ресми шараға қатысуы, екі
алғаш келіп тұрмын.
ел арасындағы қарым-қатынасты дамыту
Хэйсэй дәуірінде
мақсатында премьер-министр Синдзо Абэмен
Жапонияға жасаған
кездесуі зор маңызға ие екені даусыз.
сапарларымда
Өйткені Қазақстан – Жапонияның Орталық Азиядағы
императормен және
ірі сауда серіктестігі. Мәселен, былтыр екі ел
үкіметпен екіжақты
арасындағы сауда айналымы 30% артып, қаражатқа
халықаралық
шаққанда 2 млрд АҚШ долларына жетті.
байланыс
Күншығыс елі экономикамызға атсалушы
10 инвестор елдің қатарында. Сондай-ақ
мәселелерін
бізде жапондардың технологиялық кооперацияны
талқылау барысында
дамыту тәжірибесіне ерекше көңіл бөліп отыр.
зара келісімге келе
Бұл ел жоғары технологиялар саласын дамытуда
білдік. Қазақстан
әлемде теңдесі жоқ мемлекет.
мен Жапонияның
Жапония үшін Қазақстан Еуразия
дипломатиялық қарыморталығындағы маңызды әріптес.
қатынасы Нарухито
Сондықтан Күншығыс елі көлікимператор тұсында
логистика саласында бірлесе
да жемісті болатынына
жұмыс істеуге ынталы.
сенімдімін», – деді.
Бүгінде Жапония –
сұранысқа
Қазақстанның Азиядағы басты
ие екенін
серіктестерінің бірі. Екі ел арасындағы
жеткізді. Еліміздің 105 студенті Цукуба
қарым-қатынас кеңейтілген серіктестік
дипломын алған. Олардың кпшілігі
пен ынтымақтастық деңгейіне жеткенін

Нұрлан
НЫҒМАТУЛИН,
Мәжіліс төрағасы:

  

Ербол
ҚАРАШӨКЕЕВ,
«ҚазАгро» холдингі
АҚ басқарма
төрағасы:

АН

«ҚазАгроның»
жинақталған
шығыны 400
млрд теңгеге
жуық қаржыны
құрады. Яғни
компания табыс орнына шығынды
жинап келеді. Жалпы, «ҚазАгро» қандай
да бір жұмбақ құрылым іспеттес. «Бермуд
үштағаны» десе де болады, ақша компанияға
барғанымен, ешбір нәтижесіз жоғалып тынады.
Холдингте трансформация шараларының
жүргізілгені дұрыс. Алайда бюджет қаржысын ауыл
шаруашылығы тауарларын өндірушілерге жеткізу
жүйесін түбегейлі өзгерту керек. Қаржыны алып, оның
қайтармау деген болмайды. Мемлекет қаржысының
тиімсіз игерілуіне жол бере алмаймыз. Жыл сайын
миллиардтаған қаржы бөлеміз. Бірақ та әлі де тиісті
нәтиже болмай тұр».

– «Болашақ» бағдарламасының
стипендиаттары.
Кездесуде «Рухани жаңғыру»
бағдарламасының жүзеге асырылу
барысына да тоқталып, оның негізгі
элементтерінің бірі – «Архив – 2025»
жобасы екенін айтты. Бұл ежелгіден
қазіргі заманға дейінгі барлық отандық
және шетелдік мұрағаттардағы іргелі
зерттеулерді қамтиды. Осы орайда Елбасы
Жапон үкіметі мен мәдениет агенттігінің
трағасына бағдарламаны жүзеге асыруда
крсеткен қолдауы үшін алғыс айтты.
Күншығыс елінің мәдениет
агенттігі де елімізде мұрағат
деректерін цифрландыру бойынша
бірлескен жобаны жүзеге асыруға
мүдделі екендіктерін жеткізді. Жоба
барысында бірыңғай электронды
кітапханада жинақталған,
цифрландырылған кітап, мұрағат,
музей қорлары негізінде электронды
білім кеңістігі қалыптастырылады.
Бұл тұрғыда жапондар зерттеу,
мұрағат деректерін есепке алу және
сақтау технологияларын беруге, зерттеу
әдістерімен блісуге және материалдарды
цифрландыруға дайын отырғаны айтылды.
Университеттегі кездесу соңында
Елбасы барлық қатысушыларды
император Нарухитоның таққа отыруымен
және жапон елінде Рейва дәуірінің
басталуымен құттықтады.

И ЗА
Е

Қызықстан
қызықтары

Т

«Холдингтің
өзінде
трансформация
бағдарламасы
бар. Біз «ҚазАгроны» шағын құрамда
жасақтайтын боламыз. Шығындардың
бәрін қысқартып жатырмыз. Келесі
жылдың басында 7 еншілес
компанияның үшеуі ғана қалады.
Жалпы, 1000 адам қысқартылады.
Осылайша, әкімшілік шығындар
да азаяды. Ал директорлар
кеңесіне тәуелсіз сарапшылар
тартылады. Біз ол кеңесті толығымен
жаңартамыз. Осылайша, 2020 жылдың
нәтижесінде холдингті шығынсыз дәрежеге
шығаруды көздейміз».

51 МЫҢ НӨМІР...
ҚАНДАЙ ҚЫЗЫҚ ӨМІР!

Кейбіреулер ұялы телефонындағы бір нөмірге ие
бола алмай жүрсе, еліміздегі бір тұрғынның атында
51 мың нөмір тіркеліпті. Осыдан кейін байланыста
неге ақау болды? – деп таңқаламыз. Бұл туралы
цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш
өнеркәсібі министрлігі телекоммуникация
комитетінің төрағасы Виталий Ярошенко
хабарлады.
Трағаның айтуынша, ел тұрғындарының нмірді
тіркеп, ұялы телефонға бекітіп алуға жыл бойы уақыт
берілген. Ол: «Бір әйелдің атына 51 мың нмірдің
тіркелгені анықталды. Ол ұялы байланыс кеңселерінің
біріне барып, 51 мың нмірдің иесі ретінде операторға
нмірдің барлығын шіріп, тек біреуін қалдырғысы келетіні
туралы тініш жазды. Ал 51 мың нмірдің бірталайын басқа
біреулер пайдаланды ғой! Міне, осы телефон нмірлері
шірілді. Осы әйел сияқтылар қаншама?! – дейді. Комитет
трағасы жұртты қырағы болуға шақырды.

жолаушылардың бірі кліктен шығып қашып кетті. Ал
үшінші жолаушы әйел болып шықты.
Біраздан кейін жәбірленушінің шақыруы бойынша
полицейлер оқиға орнына жетті. Дархан түнгі
ұрыларды тәртіп сақшыларына тапсырды. Тексеру
нәтижесінде тәртіп бұзушылардың бұған дейін де
осындай ұрлықпен айналысқаны анықталды. Қазір
оларға қатысты тергеу амалдары жүріп жатыр.
Дархан Тұрсынов 2008 жылдан бері патруль
полициясында қызмет етіп келеді. Ол қызметін адал
атқарып, абыройға бленген азамат.
 

Аптаның айтары
Дәурен АБАЕВ,
ақпарат және
қоғамдық даму
министрі:
«Қазақстандағы
екі билік» деген
дақпырт басылды
деп ойлаған едім.
Бұл мәселені
талқылай берудің
қажеті жоқ. Бізде
заңды түрде
сайланған
Президент бар.
Оған Қазақстандағы халықтың 74 пайызы дауыс
берді. Ал бұл дегеніңіз – біздің еліміздегі 6,5 млн
адам деген сөз. Қазіргі таңда Конституциямен
бекітілгендей Президентте толыққанды барлық
құзырет бар. Азаматтардың орасан зор сенім
мандаты, Елбасының қолдауы бар. Қос билік
туралы дақпыртты талқылай берудің ретін
көрмей тұрмын. Келісіп алу – тағайындау емес.
Мемлекет басшысы тағайындайды. Сондықтан,
жоқ жерден әңгіме шығарудың қажеті жоқ».
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«Соңғы үш жылда
коллекторларға қатысты 15
қылмыстық іс қаралды. Бұл тұрғыда
олардың дөрекі іс-қимылдарына, мәліметтердің үшінші
адамдарға берілуіне байланысты шағым көп. Осы орайда
коллектормен арада болған әңгіменің аудиожазбалары
ұсынылды. Бұл жазбалардан сұмдық сөздерді естуге
болады. Бұл тұрғыда осы әңгіме коллекторлық компания
қызметкерімен болғанын нақтылай алмаймыз,
себебі олар жеке нөмірмен байланысқа шығады.
Осындай шағымдарды Ұлттық банкке ұсынамыз.
Коллекторлық компаниялар арасында жұмысын
адал атқармайтындар да кездеседі. Яғни,
бұл салада заңнамаға қайшы әдіс
пайдаланатындар арасында
бұрынғы бандылар да
бар».

Ашық әңгіме

Өткен аптада ғана
қазақтың бір топ жазушысының
шығармалары испан тіліне қате
аударылғаны туралы ақпарат
тарады. Алайда тапсырыс
беруші мен тендерді ұтып
алған компания арасында
дау неден туындады? Ол
жағынан хабарымыз жоқ. Ал кітабы
шет тіліне аударылып, қуанғаннан
бөркін аспанға атқан қаламгерді көре
алмадық. «Кітабымыз компьютердегі
гугл-аудармашымен тәржімаланыпты»
деген прозашының бірі – Смағұл Елубай.
Жазушымен болған әңгімеміз осы ақсақ
аудармадан басталды. Сұхбатымыздың
соңы кино тақырыбына ауысып, «Қасым
хан» фильміне қатысты біраз түйткілді
қозғады.
Jas qazaq: Смағұл аға, ткен аптада
қазақтың бір топ қаламгерінің шығармалары
шет тіліне с збе-с з әрі қате аударылғаны
туралы хабар тарады. Ішінде Сіздің «Ақ боз
үйіңіз» де бар екен. Бұл жағдайдан алдын ала
хабарыңыз болған жоқ па: кім, қалай аударып

Смағұл ЕЛУБАЙ:

тұрғыдан келгенде қазақ жазушыларының
шығармаларын әлем тілдеріне аудару деген жоба
– науқаншылықпен, шала-шарпы атқарылып
жатқан іс емес пе?
.: Меніңше, бұл жобаға кәсіби
аудармашылар тартылып жатыр. Соған
қарағанда, жұмыс сапасыз бола қоймас.
Жауапкершілігі бар, үлкен жоба ғой.
Дегенмен, қанша мықты аудармашы болса
да, аударылған шығарма жазушының т л
туындысындай к ркем, терең, сапалы
болмайды.
Мысалы, кеше
ғана 95 жасын
атап ткен
Қазақстанның
Халық жазушысы
=бдіжәміл
Нұрпейісовтің
кітаптарын
аударған мәскеулік
Анатолий Ким
бір с зінде:
«=бдіжәмілдің
кітаптарын
аударуға 1213 жыл бойы
батылым жетпей
жүрді» – деді.
Марқұм Герольд
Бельгер =бекеңнің

`
QOGAM
E-mail: jasqazaq2019@mail.ru

кітаптарына жолма-жол аударма жасаған
ғой. Анатолий соған қарап, қаламгердің ішкі
ойын тауып, барынша шеберлікпен жеткізуге
тырысыпты. Аудармасы автордың зіне қатты
ұнап отыр. Міне, осы бір мысалдан түйетін
ойым – аудармашы сол ұлттың тілін ғана емес,
ділін, рухын, жан-дүниесін толық түсінетін
жазушы болуы керек. Сонда ғана бірдеме
шығады. Т л туындыға деңгейлес аударма
болуы мүмкін. Бірақ одан артық болмайды.
Jas qazaq: «Ақ боз үйді» 35 жасыңыздан
бастап жазыпсыз.
.: Кино тақырыбына ауысайықшы.
Jas qazaq: Қазір, аға. Бір сұрағым бар еді,
соны қойып алайын.

зіңнің бет-бейнең к рінбегенмен, бұл да үлкен
шаруа.
Jas qazaq: Онда
киноңызға ауысайық. Сіз
жуырда ғана «Қасым хан»
фильмін түрік режиссері
Метин Гүнайдың түсіргелі
жатқаны туралы министрге
ашық хат жаздыңыз. Хаттан
кейін министрліктен сізге
хабарласқандар болды ма?
Іс қалай жылжып жатыр:
әлде жабулы қазан жабулы
күйінде қалды ма?
.: Жоқ, жабулы
қазан жабулы күйінде
қалған жоқ. Министр
Ақтоты Райымқұлова
Алматыға келіп, осында
менімен емін-еркін отырып
әңгімелесті.
Jas qazaq: Министр не
дейді?
.: =ңгімені
басынан бастайын. Бұл
осыдан екі жыл бұрын
басталған жұмыс болатын.
Сол кездегі Президентіміз
Нұрсұлтан Назарбаев
«Қасым хан» туралы кино
түсіріңдер деп тапсырма
берген болатын. Арыстанбек
Мұхамедиұлы мәдениет
министрі еді. Тапсырманы
алып шыққан соң
жұмысқа кірістім. С йтіп,
коммерциялық бір б лімді
«Қасым хан» фильмінің
сценарийін жаздым.
Елбасыға к рсеттік. Ол кісі менің сценарийімді
бастан-аяқ толық қарап шығып, бір-екі жеріне
згеріс енгізсең дегенді айтты.
Jas qazaq: Қай жеріне?
.: Қасым хан мен Мұхаммет
Шайбанидің соғысын. Жалпы қазақ жақсы
біледі: 550 жыл бұрын қазақ пен збек бір халық
болған. Жәнібек пен Керей Қазақ хандығын
құрып, отауын б ліп кеткеннен кейін Шайбани
хан бүгінгі Lзбекстанның негізін қалайды ғой.
Сондықтан, бауырлас екі ел, оның үстіне к рші
отырған, Кіндік Азиядағы екі алып мемлекеттің
ортасына к леңке түсірмеу жағын ескеруді
тапсырды. Мен Елбасының ескертуінен кейін
сценарийді үстінен тағы бір қарап, к рші екі

.: Кітапты 37-38 жасыңызда
аяқтапсыз. Одан кейінгі 34 жылдың ішінде дәл
осы трилогияның жүгін к теретіндей шығармаға
отырмапсыз. Неге? «Бір жақсы шығарма бір
жазушыны мір бойы асырайды» деген ұстаным
ба, бұл? =лде «Ақ боз үйдің» құрметін қанағат
етіп жүрсіз бе?
.: Жазу – Алладан берілетін нер,
ұлы қасиет. Бір тылсымның құдіретімен хабар
келмесе, аш бол, тоқ бол – ешнәрсе жаза
алмайсың. Жазуға сондай күш итермелегенде,
қандай қиын жағдай болса да, ойыңдағыны
жазып болмай тыныштық таппайсың. «Ақ
боз үй» де солай жазылды. Бірінші томы 1928
жылы басталған алапат аштық туралы. Бір
ңірдің трагедиясы арқылы тұтас қазақ даласын
жайлаған нәубет суреттеледі. Екінші кітапта
сол аштық құрбандары ұрпақтарының бастан
кешкен азапты жылдары баяндалады. Үшінші
кітап 1986 жылмен түйінделеді...
Сіз, дұрыс айтасыз, «Ақ боз үйден» кейін
ондай ауқымды тақырыпты қолға алған жоқпын.
Шағын әңгіме-хикаяттарым бар. Үлкен дүние
жазуға бұйрық болмады. 2000-жылдардан бастап
кино тақырыбына біржола ауыстым. Кинода

мемлекеттің геосаяси жақындығын, достық
қарым-қатынасын ескере отырып, згертулер
енгізгем. Кейін Түркияның белгілі режиссері,
«Ер Тұғырылды»» түсірген Метин Гүнай
Қазақстанға келіп, менің сценарийімді к ріпті.
Гүнайға сценарий ұнаған. Бірақ ол менің бір
б лімге шақталған сценарийімнен 75 б лімнен
тұратын «Қасым хан» к псериялы фильмін
түсіретін болыпты. Бізді оған шақырған да жоқ.
Сонда ол «Қазақфильмдегі» эксперттік кеңесін
қалай айналып тті? 11 миллиард теңгеге түсіріле
бастаған қазақтың ұлы ханы туралы сценарий
неге қоғамдық пікірден тасада шешіледі? Неге
еш жерде талқыланбайды? Немесе, кімдер
талқылады? Бәрі құпия. Бұл кино тарихында
болмаған практика.
Jas qazaq: Сонда «Қазақфильмнің»
рұқсатынсыз түсірілмекші ме?
.: Солай болып тұр ғой. Олардың
(  ) ешнәрсесі кетпейді. Ақшасын
алады, фильмін түсіреді. Таяқ жейтін кім?
«Қазақфильм» және эксперттік кеңес. Осының
алдын алып, мәдениет министріне ашық хат
жаздым. Кездескен кезде бәрін айттым. Толық
тыңдады. Шешеміз деген уәдесін берді. Мен

жатыр? – деп тапсырыс берушілер тарапынан
хабарласты ма?
.: Осыдан екі ай шамасы
бұрын бізді, яғни Дулат Исабеков, Қабдеш
Жұмаділов, тағы бір-екі балалар жазушысын
Алматыдағы Орталық ұлттық кітапхананың
басшысы шақырды. Бардық. С йтсек,
«Рухани жаңғыру» бағдарламасымен тоғыз
қаламгердің шығармасын «Астана персонал
компаниясы» дей ме, әлдебір компания ұтып
алып, аударыпты. Бізге кітаптарды к рсетті. Кім
аударды екен деп, аудармашыны іздедік. Атыж ні жоқ. Сол сәтте-ақ ішім қылп ете қалды.
Кейін испан тілінің мамандарына к рсеттім
әлгі кітапты. Танысым еді. Оқып к ріп:
«Мынауыңыз аударма емес» – деді. «Тіпті бір
с йлемнің басын құрап оқу қиын» дегенді айтты.
Кітап шығып қойған. Тапсырысты алғандар
бұл кітаптарды қалай аударды, кім аударды? –
деген сұрақтарды жауапсыз қалдырып отыр.
Білетіндер «С збе-с з аударылған» – дейді.
Тағы біреулер компьютердің к мегімен гугл
аудармашы арқылы тәржімаланғанын айтты.
Кім, қалай аударса да, бұл зі шала-шарпы
жасалған дүние болып тұр.
Ал одан кейін Президент аппараты қазақ
жазушыларын әлемнің алты тіліне аударып,
қазақ әдебиетін әлемге таратамыз деген үлкен
жобаны қолға алды. Ұлттық комиссияның
хатшысы Аида Балаева ханым жетекшілік еткен
жұмыс тобы біраз шаруаның басын қайырып
тастады. Бұл жобаға менің әңгіме-хикаяттарым

‘

Кейін испан тілінің
мамандарына көрсеттім
әлгі кітапты. Танысым еді.
Оқып көріп: «Мынауыңыз
аударма емес» – деді. «Тіпті
бір сөйлемнің басын құрап
оқу қиын» дегенді айтты.
Кітап шығып қойған.
Тапсырысты алғандар бұл
кітаптарды қалай аударды,
кім аударды? – деген
сұрақтарды жауапсыз
қалдырып отыр. Білетіндер
«Сөзбе-сөз аударылған»
– дейді. Тағы біреулер
компьютердің көмегімен
гугл аудармашы арқылы
тәржімаланғанын айтты.

еніп отыр. Бізге жеткен ақпарат бойынша, қазақ
жазушыларының шығармалары 220 миллион
оқырманға таралатын к рінеді. Кітапханалар
мен университеттерге де береді.
Jas qazaq: Аударма дегеннен шығады. Қазақ
тілінің бай-құнарын тәржімалау тілі тақ-тұқ
аудармашының қолынан келмейтін шаруа.
Жазушыны жазушы аудару керек сияқты. Осы
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ақшаны қызғанып отырған жоқпын. Бірақ
сол 11 млрд теңгеге есі дұрыс 11 кино түсіруге
болатын еді. Оның үстіне, «Қасым хан» туралы
хатқа түскен, ел аузындағы деректердің бәрін
жинағанда, менің зім бір б лімді фильмнің
сценарийін әрең құрағам. Ал қазақ тарихынан
бейхабар Гүнай қалай ғана 75 б лімді сериал
түсірмекші? Соған миым жетпейді.
Бізге түрік режиссері жазған «Қасым хан»
к псериалы фильмінің 100 беттен асатын
алғашқы екі б лімінің сценарийін к рсетті.
Сценарийде түрік режиссерінің қиялға қатты
беріліп кеткені анық к рініп тұр. Қазақтың ханы
суреттелетін, қазақ тарихына қатысты дүниені
олай рістете беруге болмайды ғой. Ойдан
әртүрлі соғыс қосқан. Тіпті кейбір елдерді бірбірімен жауластырыпты. Жылнамасы әртүрлі
соғыстарды «Қасым ханға» әкеліп теліпті. Қазақ
тарихында болмаған детальдарды кіргізген:
хандар бірінің басын бірі алып, бір-бірін басып
алу деген сияқты ойдан туған ұшқындар ріп
жүр... Қысқасы, қиялға ерік беріпті...
Қазақ тарихын оқыған к зі ашық, к кірегі
ояу жұрттың бәрі Гүнай жазған ондай
оқиғалардың болмағанын жақсы біледі.
Сондықтан мұның соңы дұрыс болмайын деп
тұр. Менің министрге хат жазуымның себебі –
соның алдын алу болатын.
Jas qazaq: Қазақ тарихына қатысты дүниені
шетелдіктер қалай түсіреді? Lзіңіз айтқандай,
елдің тарихынан, салт-дәстүрінен, тіпті
болмыс-мінезінен хабарсыз адам қазақ мірінің
картинасын қалай алып шығуы мүмкін?
.: Ол жағынан біздің ауыз күйген
ғой. «К шпенділерге» шетелдіктерді аттай қалап
әкеліп, қомақты қаламақы беріп ойнаттық. Не
шықты? Жұртқа күлкі болдық қой. Гүнайдың
жазған сценарийін оқыған адам да оның қазақ
тарихынан, қазақтың салт-дәстүрінен хабарсыз
екенін бірден түсінеді. =рі-беріден соң Гүнай
75 б лімге созамын деп сезімге беріліп отырып,
хандарымыздың тарихын қаралап, масқаралап
жібермесе болғаны. Lзіңіз білесіз, қиялдан туған
дүние шындықтан алшақ болады.
Jas qazaq: «Томиристі» к рдіңіз бе? Кино
маманы ретінде картинаға қандай баға бересіз?
.: К рген жоқпын. Бірақ Ақан
Сатаев оқиғалы киноларды түсіріп, әбден
жетілген мықты режиссер. «Томиристің»
жаман кино болуы мүмкін емес. Жалпы қазақ
киносында жаны, рухы қазақы екі режиссер
бар. Бірі осы Ақан болса, екіншісі – Рүстем
=бдіраш. Екеуі де бабына келген, дер шағында.
Сондықтан, бұл жігіттер түсірген қай-қай
фильм болсын, Голливудтің киноларынан бір
мысқал кем болмайды. Оның үстіне, бұлардың
ұстазы – қазақ кино нерінің суреткер режиссері
Сатыбалды Нарымбетов.
Jas qazaq: Соңғы жылдары түсіріліп жатқан
қазақ киноларының сапасы да, деңгейі де
скені рас. Алайда жалпы қазақ әлі де «Қыз
Жібекті» аңсап жүр. Бүгінгі түсіріліп жатқан
фильмдерге онша тамсанбайды. Неге? Не
жетпейді? =лде к рерменнің талабы мен
талғамы згерді ме?
.: Маған те к п қойылатын сұрақ.
Қазақ тарихында толқын-толқын таланттар елу,
не жүз жылда бір рет туып отырған. =дебиетте
Мұхтар =уезовтердің тұсындағы қаламгерлер
бір шоғыр үркер жұлдыз сияқты еді. Алаш
арыстарын айтыңыз. Олар да бір дәуірде мірге
келген, шетінен ай маңдайлар. Сол сияқты,
Шәкен Айманов, Абдолла Қарсақбаев, Сұлтан
Қожықовтар да қазақ кино нерінің алтын
тұғырлары. Олар қазақ фильмін қалыптастырып,
аяғынан тік тұрғызып кетті. Сол аңыз тұлғалар
түсірген «Қыз Жібек», «Менің атым Қожа»,
«Тақиялы періште», «Атаманның ақыры» сияқты
картиналардың қай-қайсысын алсаңыз да,
к рерменді жалықтырмайтын, к рген сайын
к ре бергің келетін шедеврлер. К рерменнің
талабы, талғамы згерген жоқ. Талант қана
кемшін тартып тұр. Мен атап ткен алдыңғы
буын қазақтың марқасқа режиссерлері
к шпенді дала мірін бастан кешкендер. Олар
– дала оқымыстыларының к зін к рген соңғы
шәкірттер. Бүгінгі режиссерлер сияқты академия
бітірген жоқ. Шетелден де білім алмады. Бірақ
лмес туынды түсірді.
Jas qazaq: К рермен дегеннен шығады.
«Томирис» алдымен орысша шықты экранға.
Қазақшаға содан кейін, яғни жұрт шулаған соң
аударылды. Осы әдет қашанғы жалғасады? Қазақ
киносы алдымен қазақша с йлеуі керек емес пе?
.: Қазақ киносында ғана емес, жалпы
қазақ қоғамында бар дерт бұл. Оны жоққа
шығармаймын. =сіресе нер саласы, оның
ішінде кино тілі – түгелдей орысша. Сценарий
орысша жазылады, содан кейін түсірілім,
кинотеатрларда к рсетілуі – бәрі-бәрі орысша
болады. Ал «Томириске» келсек, ол к не түрік
тілінде түсірілді. Кинотеатрларда к рсетілгенде,
сіз айтқандай түйткілдер болған шығар...
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жұрт сыймайды. Үш автобусты
қатарынан жіберіп, адам аяғы
азайды-ау дегенде, тртінші
клікке елмен таласып біз де
кірдік. Адам қарасы кп.
– Міне, крдіңіз ғой,
бұл күндегі крініс. Осыны
құзырлы орындарға жеткізетін
адам болса, шіркін! – деп
әлгі танысым әңгімесін қайта
жалғады.
Адамдарды салып алған
жүргізуші отын тиегендей
жүйткіп келеді. Жүргізуші
бірден тежегішті басса, бәріміз
ұшып кетердей боламыз.
– Bне, енді бұлар
жарысады, – деп қалды қалың
қараның арасынан бір дауыс.
– Ой, не болса да әрең
сыйдық қой, үйімізге аманесен жетсек болды, – десті енді
бірі.
Осылайша Саялының
тұрғындарымен бірге бір рет
жүріп крдім. Иә, бұл жақта
автобуспен жүрудің қиын
екенін сезіндім.
Ал жұрт осы
жолмен күнде
жүреді. Қазір
күз. Қаһарлы
қыста әлі талай
бала тоңып,
талай ана зар
қаққалы тұр.
Автобус
межелі жерге
жеткеннен
кейін Саялы
тұрғындарының
пікірін білдім.
Саялы
тұрғындарының тініші
автобусты үлкейтсе, жиі
жүріп тұрса. Тым болмаса,
шағынауданнан жүретін
автобустың санын арттырса.
+йткені мұнда тұрғын үй
құрылысы қарқынды жүріп
жатыр. Халық саны айлап
кбейіп келеді. Ауданда
мемлекеттік бағдарламамен

АВТОБУСҚА
МІНУДІҢ
АЗАБЫН-АЙ!

Jas qazaq-тың өткен санында
жәрдемақыға қатысты көпбалалы
аналардан пікір алған едік. Елжұрттың көкейіндегі түйткілді
көтергенімізді оқыған алматылық тұрғын
Жадыра Жұмашева редакцияға қоңырау
шалып, әлеуметтік мәселелерге баса назар
аударғанымызға ризашылығын білдірді. Сонымен
қатар, ол тағы бір мәселенің шетін шығарды. Ол
жолаушыларға автобусқа мінудің қиындығы. Жұрт
тіпті Алматы қаласының әкімдігіне барса да, еш
нәтиже шықпаған. Осылайша Саялы тұрғындарын
толғандырған мәселені көру үшін, олармен бірге
бір автобуста жүріп көрдік.
– Сейсенбі кешкі сағат
алтыдан кейін Тле би мен
Момышұлы кшесінің
қиылысына келіңізші, сол
жерде барлығын кресіз деді,әлгі келіншек.
Діттеген жерге келген
кезде-ақ, Жадыраның не
айтқысы келетінін бірден
түсінген сияқты болдым.
Ол мектептегі қызын алып
келгенше, мен жағдайды
сырттай бақылап тұрмын.
Нағыз кешкі аласапыран
осы жерде басталады. Клік
күтіп, кшенің ортасына
дейін шығып кеткен
жолаушылардың жанайқайын
осында тұрып түсінесің. Саялы
шағынауданында мектеп бар
болғанымен, ондағы бала
саны те кп. Сондықтан,
аудан тұрғындары балаларын
осы маңдағы мектепте
оқытады екен. Үлкендер
мен балалардың арасында
адасып қалатындай әсерде
тұрып, Саялыға жүретін №122
нмірлі шағын автобусты
біз де күттік. Смкесін әрең
ктерген оқушылар, немересін
жетектеген ата-әжелер,
бірнеше баласын ерткен
келіншектер автобусқа қарай
лап берді. Үлгергені мінді,
үлгермегені қалды. Аласұрған
автобус жүріп кетті.
– Анашым, бұл автобусқа
сыймаймыз, келесісін
күтейікші, – деген оқушының
дауысы аянышты естілді.
Жүйкесі жұқарған жұрт

Мінбер

(+  1-

)

келесі клікті күтпекке
кері шегінді. Осындай
крініс сол маңнан тетін
жолаушылар автобусының
бәрінде қайталанды. Екі
баласын мектептен алып,
екі кішкентайын ертіп,
қоларбадағы және бір
баласымен автобус күтіп тұрған
анаға кзім түсті. Қыздарының
айтуынша, олар сол №67
автобусты күтіп тұр. Біраздан
соң қоларбадағы кішкентайы
«мама, іш жасаймын», – деп
жылады. Анасы қызын ктеріп
аялдаманың артына кеткенде,
қыздары:
– Мама, мама, №67 келді
жүріңіз, – деп айғайға басты.
Анасы автобусқа жүгірейін
десе, кішкентай қызы шыдар
емес. Осылай біресе автобусқа,
біресе қызына қарап тұрған
сәтте лықа толған №67 автобус
та жүріп кетті. Кпбалалы ана
амалсыз келесісін күтуге қала
берді. Бірақ, мен тұрған 40
минуттың ішінде ол күткен
автобус келе қоймады. Сол
сәтте осы маңға кездесуге
шақырған келіншек қоңырау
шалып:
– Сіз бізбен Саялыға дейін
барасыз ғой, мен жақындап
қалдым, – деді.
Қызын ерткен жас
келіншек келген соң: «Міне,
кріп тұрсыз ғой! Күнде
қайталанатын крініс осы.
Екі жылдан бері бүкіл аудан
болып, әкімшілікке тініш
айттық. Сондағы олардың

блгені қоңыздай автобус. Не
оған сыймаймыз», – деп мәнжайды түсіндірді.
– Шынымен оқушыларға
қиын екен, – дедім.
– Bрине, қиын. Клік те
кп жүреді мына кшеден.
Ұзынағаш, Қаскелең бағытына
такси тоқтатқан жолаушылар
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жолдың ортасына дейін шығып
алады. Кептеліс басталады.
Дер кезінде қайтайық десек,
автобусқа сыймаймыз, – деп
сырын ақтарды.
Расымен келіншектің
айтқанын бір сағат ішінде з
кзіммен кріп, кп нәрсеге
куә болдым. Автобус араға
10 минут салып жүргенімен
шағын автобусқа топырлаған

баспана алғандар қатары
еселеп суде.
Саялы тұрғындарының
мәселесі бойынша Алматы
қалалық мобилділік
басқармасына қоңырау
шалдық. Басқарма басшылығы
жақын күндері сауалымызға
жауап беретіндерін айтты.
!"   

АСЫҒЫС АУЫСТЫРҒАНДАРДАН
САБАҚ АЛМАППЫЗ

Кезінде жазуды латынға
ауыстырудың жайы парламенттік
тыңдауда қаралғанда: «Біздіңше, бұл
мәселенің – қазақ жазуын латын
әліпбиіне ауыстыру қажет пе, қажет емес
пе деген мәселенің басы ашылған. Адам
қателесуі мүмкін, қоғам да қателесуі

мүмкін, тіпті заман да қателесуі мүмкін.
Ал уақыт қателеспейді. Уақыттан ткен
данышпан болмайды. Уақыт з сзін
айтып үлгерді. Латын жазуы уақыттың
сан ғасырлық сынынан тіп болды.
Қазір әлемдегі халықтың 80 пайызы
латын графикасын игеріп, пайдаланып
отырғанын, дүние дидарындағы
ақпараттың басым блігі осы жазумен

таңбаланып тұрғанын айтудың зі кп
жайды аңғарта алады», дегеніміз бар еді.
Сонымен бірге бұл істің қиындығын да,
тәуекелін де аңғартуға тырысқанбыз.
Оны: «Алфавитін асығыс ауыстырған
ағайындардың кейбірі айналасы ширек
ғасырдың ішінде жаңаша жазуға бір
емес, екі емес, үш
рет згеріс енгізіп
үлгергені белгілі. Біз
ол істен сабақ алуға
тиіспіз. Сондықтан да
бірыңғай стандартты
түпкілікті бекітердің
алдында жаңа әліпби
жобасын тағы да
қайта-қайта қарау,
әбден иін қандыру
керек» деп айтқан
екенбіз. +кінішке
қарай, сол қаупіміз
расқа айналып тұр.
2017 жылдан
2019 жылға дейін
бекітілген латын
әліпбиіне бір емес, екі
емес, үш рет згеріс
енгізіліп үлгерілгені, енді кемінде
тағы бір згерту алда күтіп тұрғаны
біздің алфавитін асығыс ауыстырған
ағайындардың тәжірибесінен сабақ ала
қоймағанымызды крсетеді, кінішке
қарай. Жаңа алфавит бекітілуін
бекітілгенімен, уақыт сынағынан тіп,
мірде орнықпай жатып, елді мекендер
атауларын, мыңдаған маңдайшаларды,

кше аттарын қайтадан жазып, қыруар
қаржы шашып үлгергеніміз з алдына,
түрліше тендер хабарландыруларын
латынша жариялап, бүйрек
бұрылатындарын хабарландыру шығатын
күннен хабардар етіп қою, латынша
әліпбимен оқи алмайтындарды оқыстан
сан соқтырып кету сияқты сұрқиялықтар
орын алып жатқаны ұят-ақ іс.
Қалай болғанда да, қазақ тілінің
латын жазуына туі мірлік қажеттілік,
осы арқылы тіліміздің дыбыс жүйесін
қалпына келтіруге, былайша айтқанда,
қазақ сзінің қоңыр үнін қайта
оралтуға мүмкіндік беріледі деп
сенеміз. Осы тағдыршешті мәселеде
барынша салиқалылық, орынды
сақтық таныту, жеті рет емес, жетпіс
жеті рет лшеп кесу, осы халықтық
істегі кез келген күдік-күмәнге
сарабдалдықпен қарау қажетақ. Тіпті латынға толық кшудің
мерзімін қайта қарау, уақытты
ұзарту қажет болуы да ғажап емес.
Бәрі мүмкін. Оның үстіне әліпбидің
әлі жетілдіре түсетін тұстары да
табылады. Басқасын былай қойғанда,
қазақтың жаңа әліпбиінің компьютер
пернетақтасына лайықталмағанының
зі кп жайды аңғарта алады. Бұл
жайында күні кеше Президент ҚасымЖомарт Кемелұлы Тоқаев арнайы
айтты, қадап тұрып тапсырды. Алда
қыруар жұмыс тұр. Кешегі ткен Тіл
форумы сол жұмысқа соны серпін
қосады деп сенеміз.

Бойыңда жастық жалын
мен күш-қуат тұрғанда: «Пәлен
жылдан кейін не болады?»
– дегенді ойлай бермейсің.
Әйтсе де еңбекке жарамды
кезіңде мұны да ойлап қойған жөн. Мәселе – мынада.
Қайсымыз болсын зейнеткерлік жасқа толған кезден
бастап өзімізге лайықты, қомақты мөлшерде зейнетақы
алғымыз келетіні сөзсіз. Өз елімізде де, басқа елдерде
де зейнетақыға қаржы жинақтау – алғашқы жалақыны
алған күннен басталады.

БЖЗҚ

ЕРІКТІ
ЗЕЙНЕТАҚЫ
ЖАРНАЛАРЫ
ЗЕЙНЕТ ЖАСЫНА
ЖАСАЛҒАН
ТАМАША СЫЙ!

Аты айтып тұрғандай міндетті зейнетақы жарналары
Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына ақшалай мәніндегі
еңбекақы мен зге де табыстардың барлық түрінен толық
клемде және жүйелі түрде
аударылып отырады. Ал ерікті
зейнетақы жарналары (ЕЗЖ)
болашақтағы тлемдерге тамаша бонус болып табылады. Десе
де ерікті зейнетақы жарналары
(ЕЗЖ) дегеніміз не? Оны Қорға
қалай тлеуге болады? Оның
қандай артықшылықтары бар?
Ерікті зейнетақы жарналары – салымшының з бастамасымен БЖЗҚ-ға з пайдасына енгізетін ақшасы. Ол
бұл жарналарды з табысынан
үшінші тұлғаның пайдасына
да аудара алады. Мысалы, сіз
з ақшаңызды бала күтімімен
үйде отырған әйеліңіздің пайдасына енгізе аласыз. +йткені
зайыбыңыз міндетті зейнетақы
жарналарын аудармайтындықтан, сәйкесінше еңбек тілі
болмағандықтан, келешекте
бюджеттен мардымсыз ғана
зейнетақы алуы мүмкін. Ал
ерікті жарналар шотта бекерге жатпайды. Үнемі ұлғайып
отырады. +йткені әр түрлі
қаржы құралдарына инвестицияланады. Сәйкесінше шотқа
күн сайын инвестициялық табыс есептеледі. Оның үстіне
аударатын жарнаңыздың млшерін және аудару жиілігін
зейнетақы қорымен келісе отырып, зіңіз белгілейсіз. Мысалы, алатын табысыңыздың
клеміне қарай, қаңтар айында шотыңызға 5 000 теңге, ал
наурыз айында 15 000 теңге
аударуыңыз мүмкін.
Ерікті жарналарды тек жеке
тұлғалар ғана емес, үшінші
тұлғаның, мысалы, з жұмысшысының пайдасына заңды
тұлғалар да аудара алады.
Мінеки, аталмыш жүйе
те қарапайым, бір қарағанға
банктегі депозитке ұқсайды.
Бірақ бұл жерде тамаша артықшылық – шотқа күн сайын инвестициялық табыс түсіп отырады. Сонымен қатар ерікті
жинақтарды мерзімінен бұрын
алуға болмайтындықтан, зейнет жасына дейін айтарлықтай
қаржы жинақтауға әбден болады.
Ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен
қамсыздандыру туралы шартты, тіпті кәмелетке толмағандар да жасаса алады. Бірақ бұл
жағдайда олардың заңды кілдері Қорға қажетті құжаттар
топтамасын ұсынуы тиіс.
Осылайша кез келген адам
жасы мен қызметіне қарамастан, Қорға ерікті зейнетақы
жарналарын аудара алады.
Айтпақшы, ерікті зейнетақы жарналары зейнетақы
қоры на екінші деңгейдегі
банктер арқылы аударылады.
БЖЗҚ жақын болашақта екінші деңгейдегі банктермен
бірлесіп, ерікті жарналарды жеке зейнетақы шотына онлайн
тәртібінде аудару қызметін
іске қосуда жоспарлап отыр.

Бұл қызмет іске қосылған соң,
әрбір азамат үйде отырып-ақ,
ерікті жарналарды з шотына
аудара алатын болады.
Ерікті зейнетақы жарналарының тағы бір артықшылығы
– жинақталған қаражатты
жалпыға бірдей бекітілген зейнеткерлік жасқа дейін, яғни 50
жасқа тола салысымен пайдалана аласыз. БЖЗҚ-дан ерікті
зейнетақы жарналары есебінен
тлемдер мынадай құжаттарды
ұсынған жағдайда жүзеге асырылады:
1) алушының жеке басын
куәландырушы құжаттың кшірмесі және салыстыру үшін
түпнұсқасы;
2) алушының банк шоты туралы мәлімет.
Бұдан басқа, ерікті жинақтарды мүгедектігі бар азаматтар,
Қазақстан Республикасының
шегінен тысқары жерлерге тұрақты тұруға кететiн немесе
кеткен шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар тиісті құжаттарды ұсынған жағдайда алуға
құқылы.
Ескере кететін жәйт, Қазақстан Республикасының «Салық
және бюджетке тленетін басқа
да міндетті тлемдер туралы»
салық кодексінің 326-бабының
ережесіне сәйкес БЖЗҚ-дан
берілетін зейнетақы тлемдері
тлем кзінен жеке табыс салығы салынатын табысқа жатады.
Сондықтан мына қағиданы
есте ұстаған жн – салықты
екі рет тлеп қоймас үшін з
пайдаңызға ерікті жарналарды
аударғаныңыз туралы жұмыс
берушіңізге хабарлап, тиісті
құжаттарды ұсынуыңыз қажет.
Қосымша айтарымыз, ерікті
зейнетақы жарналары бойынша шот ашу те ыңғайлы.
Электрондық цифрлық қолтаңбаңыз болса, БЖЗҚ сайтында ерікті зейнетақы жарналары бойынша шот аша аласыз.
Бұл Қордың enpf.kz сайтының
«Электрондық қызмет крсету»
– «Ерікті зейнетақы жарналары есебінен (з пайдасына)
зейнетақымен қамсыздандыру
туралы шарт жасау» блімі арқылы қолжетімді. Бұған қоса,
Қордың жергілікті филиалына жеке басыңызды куәландыратын құжатпен барып та
ашуға болады. Бұл бар болғаны
бірнеше минут уақытты алады.
Bлемдік үрдіс ерікті зейнетақы жарналарының артықшылыққа ие екендігін крсетіп
отыр. Шетелде тұратын кптеген болашақ зейнеткерлер
з келешегін студент кезінен
ойластыратыны анық. Олар
зейнеткерлік жасқа толып,
құрметті демалысқа шыққан
соң, зейнеткерлердің ел аралап, саяхат жасайтынын, кңілі қалаған бұйымдарын сатып алатындығын, балалары
мен немерелерін сыйлықсыз
қалдырмайтындығын кріп те,
біліп те жүр. Тап осындай мүмкіндікке біздің зейнеткерлер де
қол жеткізе алады. Демек, бәрі
де з қолымызда!
 



Тағдыр
Елордада С
Е
Сириядан
оралған 14 азаматқа қатысты
сот отырысы басталды.
Сот алдында жауап беріп
жатқандар: «лаңкестік
жасауға қатысты, насихаттады,
соғысқа тартты, басқа да
ауыр қылмыстар жасады»
деген күдікке ілінген. Сотта
мемлекеттік айыптаушы екі
азаматтың 4 адамның басын
кесіп өлтіруге қатысы бар деген
күдікке іліккенін хабарлады.
Отырыста «Жусан» арнайы
операциясы барысында елге
оралған екі отандасымыз
адамдардың кесілген басымен
неге суретке түскенін түсіндірді.
Осы секілді сұмдық жағдайлар
сот барысында ашық айтылары
анық.
Жалпы, Сириядағы сойқан
соғыс ұзақ уақыт әңгімеге
арқау болатын сыңайлы. Бұл
туралы Jas qazaq-тың тілшісі
Ұлдай Сариева көп жазды,
оқырмандарға ой салды.
Тақырыпты терең зерттеген
журналистің бүгінгі мақаласы
да сол соғыста зардап
шеккендер туралы болмақ.

ҚАТЕЛІГІН МОЙЫНДАДЫ
«Менің кесірімнен кп адам
түрмеге түскен шығар мүмкін. Мұны
енді түсіне бастадым. Мүмкін сол
жігіттердің шешелерінің қарғысын
Құдай естіп, сол себепті де мен
осында шығармын. Аналардың
қарғысы маған тиген шығар». Бұл –
Ділмұраттың түрмеге түскенде соңғы
айтқан сзі.
#йтсе де, ұстаз-сымақ
Ділмұраттың интернет арқылы берген
уағыздарымен саналары уланып,
Сирия мен Иракқа жиһадқа аттанып,
сол жақта жер жастанған жүздеген
қазақ туралы айтуға қаймығыпты.
«Ділмұрат з жақтастарын жиһадқа
ашық шақырған жоқ. Десек
те, Сирияға соғысқа кеткендер
Ділмұраттың уағызынан кейін соғысқа



Бекбауов: «Бірталай жыл болды.
Құдайдан тілеп, «келеді» деп күттім.
Келінім мен үш немерем аман-есен
оралды. Олардың аман-есендігіне
те қуандым. Алла бұйырса, балам
да шығар түрмеден... Мұндайды
жауыма да тілемеймін. «Адам
баласын шайтан азғырады» дейді
ғой, жастықпен адасқан шығар...
Сирияға кеткендердің кбі оралмай
қалды. Алла кешірсін оларды! Ендігі
арманым – немерелерім оқып, сіп,
адам болып кетсе болды», – деді.
Уәлихан мен Саида елден
кеткенде ең кіші баласы 10 айлық
болған. Олар елде қалған атаәжелерін танымайды. Кездескен
сәтте еңіреп құшағына алған
атасы мен әжесін жатырқап,
тартыншақтады... «Сирияға кеткенде
ол жақта еш кедергі болмайды.
Қалағанымызды киеміз, тамағымыз
тоқ, кйлегіміз кк болады деп
ойладық», – дейді Саида.
Саиданы қарсы алуға келген туған
анасы Асылдар Алдиярова: «Қызым
Саиданы үш баласымен сағына күттім.
Осы күнге жеткізген ел басшыларына
және құқық қорғау органдарының
жігіттеріне рахметімді айтамын.
Алланың нұры жаусын, жақсылық
тілеймін бәріне! Біздің балаларымыз
үшін жандары қалмай шырылдап
жүр. Ата-ананың бақыты – бала. Сол
бақытты оларға да тілеймін. Шүкір,
балаларымыз аман келді. Шүкір,
шүкір!», – деді.

******
Темір тордағылардың бірі – 2013
жылы әйелі мен үш баласын ертіп
Сирия асқан Уәлихан Бекбауов
(лақап есімі – Валид) бүгінде Орал
түрмесінде тергеуде жатыр. Ол соғыста
жараланып, омыртқасына оқ тиіп, сал
болып оралған...
26 шілде күні Ақтаудан Оралға
ұшақпен жеткізілген үш әйелдің
бірі – Уәлиханның әйелі Саиданы
анасы мен ата-енесі қарсы алды.
Біз келіні мен үш немересін қарсы
алуға келген қарияға жолықтық.
«Балам Уәлихан 2 ай болды, Орал
түрмесінде жатыр...» деді кзінен
жасын тккен әкесі Ибрагим
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САУ КЕТІП,

САЛ БОЛЫП ОРАЛДЫ
МЕРГЕННІҢ НЫСАНАСЫ
Діни теріс ағымға еріп, Сириядан
жұмақ іздеп кетіп, от пен оқтың

  

кетуге шешім қабылдаған», – дейді бір
сұхбатында онымен сйлескен Гүлназ
Раздықова. Одан бері Ділмұраттың зі
де: «...кп адам түрмеге түскен шығар»
депті. Түскенде қандай!

ота жасады. Сүйегім
сынды, аяғымның
сіңірі құрысып
қалды. Екі айдан соң
сүйегімді ұстатқан
темірлер алынуы
керек. Содан соң
емделемін», – деді.
Айкүміс 2013
жылдың кктемінде
бір жыл бұрын
Сирияға кеткен
күйеуі Замирдың
артынан жолға
шығады. «Ол жақта
күйеуім қарсы алды.
Жылап-еңіреп,
әйтеуір, жеттік-ау,
Сирияға! Алғашында
бәрі жақсы болды.
Кейін Кишмадан
Бағузға дейін
қатты қиындық
крдік. Жаяу әскер
крмедік, ауыр
артиллерия болды
ол жерде. #сіресе
әуеден бомбалау
қорқынышты еді...»,
– дейді.
Күйеуі Замир
2017 жылы бомба
жарықшағынан
қайтыс болған. Одан
соң Ресейдің #ли
деген қазағымен бас
қосады. Күрдтердің
лагеріне апарар

ортасына тап келіп, күнәсіз
балаларының мірін қатерге тігіп, жат
жерде аш-жалаңаш қаңғып қалған
қандастарымызды еліміз бтен елде
қалдырмай, жинап алды. Бір кезде
«Намаз оқымаған кәпір. Мұсылман
еліне барып, мырғамға батамыз» деп,
елден жасырын шығып, тіпті мірге
әкеліп, ақ сүт беріп, аялап сірген
ата-анасына да айтпай, елден қашып
кеткендер бүгінде әрең оралып жатыр.
Еліміздегі креген саясат оларға
екінші мір сыйлады. Жақсы мірді
аңсап кетіп, ақыр соңында не тапты
десек, крген азапты айтпағанда,
денсаулықтан айырылғандары
жетерлік. Солардың бірі – 53 жастағы
Айкүміс. Елге мүгедек болып оралды.
Ол мергеннің әдейі кздеп атқан
оғынан жаралы болыпты. Бұл туралы
зі: «Суға барғанымда мергеннің оғы
санымды тесіп тіп, қасымдағы ер
адамды жаралады. #л Хол лагерінде

жолда ол күйеуінен адасып қалады.
Одан кейінгі мірі туралы Айкүміс:
«Күйеуім бүгінде түрмеде отыр. Екі
күйеуім де ДАИШ-тың құрамында
болды. Біз кішкене қателік жібердік,
асығыстық жасаппыз. Сирияда не
болып жатқанын кзімізбен
крдік. Ол жақта мұнайға
талас жүріп жатыр. Түсінбей
жүргендерге жырақ жерде
жақсылық жоқтығын айтқым
келеді. Басқа елден келгендерге
қатаң қарайды. Арабтардың
тамақтары тоқ, ақшасы бар. Ал
біздер – жан-жақтан келгендер
ашықтық, қаражатымыз
болмады. Мен отбасында
баланың үлкенімін. Мен жоқта
әкем қайтыс болыпты. Қайғылы
жағдайды келген соң естідім. Анам
бар. Бізді елге алдырған Елбасыға,
Президентке рахмет! Қанша
сәбидің, әйелдердің мірін сақтап
қалды. Iте разымын. Мен бұрын
тігінші болғанмын. Емделіп алған
соң, ешкімге салмағымды салмай,
жұмыс істегім келеді», – деді.
Бүгінде сәләфизмді
насихаттап, қазақ топырағында
бірнеше мыңдаған жалған
сәләфты қолдан жасап шығарған
Октам Зәуірбеков, Ділмұрат
Махаматов еліміздің түзету
мекемелерінде жазасын теп
жатыр. Мамандардың пікірінше,
әрі құқық қорғау органдарының
тергеу нәтижесі бойынша,
еліміздегі террористік актілердің
барлығы осы радикалды
сәләфтардың қолымен жасалды.
Алысқа бармай-ақ, ткен
жылдары Фархат есімді жігіт
бастаған ұйымдасқан сәләфтар
Батыс Қазақстан облысының
Жаңақала ауданында полиция
блімшесін жарып жіберуге
дайындық үстінде ұсталып,
сотталды. Олардың халықаралық
лаңкестік ұйым – ДАИШтың қара туын қолдан жасап,
Жаңақаланың даласында
кліктің тбесінен шығарып,
желбіретіп жүрген суреті кезінде
жарияланған.

ҚАЗАҚҚА ЗАЛАЛЫ
ҚАНДАЙ?
Ең сорақысы – олардың ұлттық
құндылықтардан бас тартуы. Атабабамыздан келе жатқан салтдәстүрімізді, соның ішінде қазақ
отбасындағы сыйластықтың алтын
қазығы – келіннің үлкеннің алдында
иіліп, сәлем салуын, мірден
ткендерге бата жасап, жеті шелпек
пісіруін, тағы да басқа қазақты қазақ
етіп ұстап келген ғасырлар бойы
қалыптасқан әдет-ғұрып пен ұлттық
құндылықтарымызды мансұқ етуде.
Қасиетті Құранда әке-шешеге қарсы
шықпақ түгілі, «уф деп айтпа» деген
исламның шартын
бел ортасынан сындырып, намаз
оқымағаны үшін әке-шешесін кәпірге
қосты. Ат құйрығын кесіп, аулақ кетті.
«Жасыратыны жоқ, Сирияға соғысқа
аттанған қазақстандықтардың
барлығы – осы ағымның кілдері», –
дейді Гүлназ Раздықова.

Зайырлы, тәуелсіз мемлекетімізде
бейбіт мір сүріп жатқан халықтар
арасына іріткі салып, исламды
бұрмалау арқылы олардың жүрегіне
асыл дініміздің пәктігіне деген күмән
тудырып отырған адасқан ағым – бұл
сәләфтарды қазақ әйелі мірге әкелді.
Қазақ әкесінің қанынан жаратылды.
Анасының ақ сүтін борпылдатып
еміп, тәй-тәй басты. Тіпті кейбірінің
бесік жырын, әжесі айтқан ертегіні
тыңдап жатып, балбырап ұйқыға
кеткеніне де шүбә келтірмейміз.
Міне, ғасырлар бойы атадан балаға
мирас болған салт-дәстүр, әдетғұрыптарымыздан құралған асыл
құндылықтарды осылай тәрк етуге
жеткізу – сәләфизмнің басты
ұстанымы. Бұған олардың зайырлы
мемлекетімізді мойындамауын
қосыңыз! Айналып келгенде, бұл
ұлт тамырына балта шабу және ел
қауіпсіздігіне қатер тндірумен тең.
«Жусан» операциясымен елімізге
бірнеше жүздеген қандасымыз
оралды. Басым блігі – балалар және
олардың біразы ДАИШ құрамындағы
ұлты басқа лаңкестерден туған

да, қызғана қарап отыр. Алайда
мемлекеттің иығына түскен ендігі
орасан зор міндет – жандары
жаралы адамдар. Сондықтан қазақ
қоғамын жатырқап қалған жастарды
сауықтырып, қатарға қосу оңай
болмаса керек.
Жақында Сириядан оралған,
бүгінде адасқанын түсініп, теріс
ағымдағы адамдарды сауықтыру
ісіне араласып жүрген бір келіншек
Сирияда болған қазақ әйелдерін
батырға теңеп жазды. Олардың
соғысты басынан кешкенін, жат
жерде бір-біріне қамқор болғанын
айтты. Кез келген адам баласы
қай жерде болса да, басына қатер
тнгенде з мірі үшін күреседі.
Алайда олар қай елдің батыры?
Соғысты кім үшін басынан ткерді?
Олар қазақ елін, з Отанын қорғауға
аттанды ма? Керісінше, олар
туып-скен жерін, Отанын сатып
кетті емес пе? Міне, мәселеге осы
тұрғыдан қараған дұрыс. Оның
үстіне Сирияда ақша үшін қазақ
әйелдері бір-бірін лтіргенін
де ұмытпаған жн. Сондықтан

        
балалар екенін жасырудың қажеті
жоқ. Егер аналары қателескендерін
шын түсініп, қазақтың қазығына шын
орала алмаса, ол балаларды біз қалай
тәрбиелейміз? Нағыз ұлт жанашыры
етіп шығара аламыз ба? Бұл сұрақ
бүгінгі күннің бас қатырар мәселесі
болуы керек...

АДАМДЫ САНА БИЛЕЙДІ
Санасы жат ағыммен уланған,
майдан даласынан оралған
қандастарымыз ол жақта исламға
жат неше түрлі зұлымдықты
кріп, «адасқандарын түсінді»
деп жатырмыз. Бұл, бір жағынан,
күлкілі болуы да мүмкін. Себебі олар
«қателестік» деп, Сирияда крген
қорлықтары арқылы ғана ой қорытып
отыр. Ал жылдар бойы санасын
жаулаған сәләфизм идеологиясын
қайда қоямыз? Уланған сананы қалай
тазартамыз?
Ұлтымыздың қанына сіңген
қайырымдылық, адамгершілік
қағидасын басты ұстаным еткен
«Жусан» операциясы з миссиясын
орындады. Бізге бүкіл әлем қызыға

Сириядан оралған әйелдерді батырға
теңеу, оларды қоғамда үлгі ету –
жақсылықтың нышаны емес.
Қысқасы, «Адасқанның айыбы
жоқ, қайтып үйірін тапқан соң» деген
бар. Біз кезінде адасып, елге оралған
қандастарымызды кеудеден итермей,
бауырымызға тартуымыз керек. Бұл
бағытта мемлекет арнайы бағдарлама
бойынша жұмыс атқарып жатыр. Бірақ
оралғандардың араласатын ортасы
бар... Және крші-клемі, таныстары,
біздер бармыз. #сіресе күнәсіз
балалардың маңдайынан сипап,
аналарын қатарымызға тартуымыз
керек. Себебі ел болып қалуды
ойласақ, бұл – сіз бен біздің міндетіміз!
Енді бізге одан басқа жол жоқ.
«Жылап-еңіреп, әйтеуір жеттік-ау
Сирияға!», – деді Оралдан шығып,
Сирияға жеткен кезін еске алған
Айкүміс. Енді, міне, сол «еңіреп
жылап» елімізге әрең жеткен
қандастарымыздың Отан алдындағы
парызын теу сезімін оята аламыз ба?
Бұл қиын сұрақ.
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Елімізде
дене
шынықтыру
мен спортты
дамытудың 2025 жылға
дейінгі тұжырымдамасы
аясында ұланғайыр жұмыстар
жүргізіліп келеді. Мұның
қаншалықты нәтиже
бере бастағанын уақыт
дәлелдеуде. Қорыта
айтқанда, дәл осы спорт
саласында күн сайын
жаңалық естуге болады.
Шетелдерде өтіп жатқан
түрлі жарыстан жеңіспен
оралған жерлестеріміз
ел мақтанышына айнала
бастады.
Бәрекелді!

Күні кеше Біріккен Араб
<мірліктерінде барлық салмақта

к$лемінде $ткен сындардан басқа халықаралық
жас$спірімдер спорт мектебінен былтыр 2
жарысқа екі рет қатысып, бірінде күміс алса,
күміс, 4 қола жүлдегер, 6 жеңімпаз шыққанын
осы жолы мойнына алтын тақты.
айта кетейік. Олардың
Жас боксшыларды күтіп алу
арасында Назерке
&# '*+/0/123
үшін Алматы әуежайына біраз
Серік Қазақстан
спортсүйер қауым жиналды.
чемпионы атанған. Ал
Мойнына таққан алтыны күнге
биыл 5 күміс, 8 қола
шағылысып, құшағындағы гүлі
бұйырып, 6 Қазақстан
спорт киімдерімен үйлесе кеткен
чемпионаты мен
бойжеткен бізге ұяң к$рінді. Jas
Азия чемпионатының
qazaq ұлттық апталық басылымы
жеңімпаздары шықты.
атынан алғашқы алтынымен
Мұның сырын спорт
шын жүректен құттықтап, алдағы
мектебінің директоры,
уақытта да жеңістер тіледік.
халықаралық дәрежедегі
Таразға асығыс жол жүріп
спорт шебері Бақтияр
бара жатқан боксшы қызды
Тілегенов былайша
аз-кем с$зге тартқанымызда ол:
түсіндірді: «Спорт –
«Барша жанкүйеріме ризамын.
салауатты $мір сүрудің
Спортты дамытуға ерекше к$ңіл
кепілі. Бүгінгі күні ұрпақ
б$ліп отырған ел ағаларына,
саулығына аса зор мән

ЖАСӨСПІРІМДЕР
ЖЕҢІСПЕН
ОРАЛДЫ
$зім жаттығып жүрген облыстық
мамандандырылған №6 балалар
мен жас$спірімдер спорт мектебінің
басшыларына рахмет. Алдағы уақытта да
үмітті ақтауға тырысамын. Енді спортқа
қалай келгенімді айтар болсам, бокс
маған қатты ұнады. Осыдан 3 жыл бұрын
осы ойымды ата-анама айтқанымда,
ол кісілер алғашында қарсы болды.
Бірақ $тініп тұрған соң талабымды
қайтармады. Соңғы уақытта
қол жеткізген табыстарыма
отбасым қуанады. Ағам да
спортпен айналысады. Алтын
алуыма боксты шексіз жақсы
к$ретіндігім, елімізді әлемге
танытсам деген арман әсер
етті», – деді.
Жас$спірімдер арасындағы
әлемдік додада спорт
мектебінің шәкірттері Валерия
Семенова мен Сұлтан Бабаханов та
алтын алып, тек бір ұл жүлделі орынды
иемденді.
Осы жерде облыстық
/ &4567&/823
мамандандырылған №6 балалар мен

бокстан жас$спірімдер арасында Азия
чемпионаты $ткені белгілі. <рине, әлемнің 28
елінен жиналған дода т$ңірегінде айтуға оңай.
Сондықтан, еліміздің жас$спірімдері осы жолы
қандай деңгейде $нер к$рсететіндігін асыға
күттік. <р аймақтан барған 13
ұл мен 13 қыздың қайсысының
Жасөспірімдер спорт мектептері
мерейімізді тасытары бәрімізді
мен олимпиада резервінің
толғандырды. К$п күттірмей
мамандандырылған балалар
сүйінші хабар да жетті. Алғашқы
мен жасөспірімдер мектептерінің
алтын 54 келі салмақта шаршы
жұмысына қойылатын талаптардың
алаңға шыққан Назерке Серікке
айқын жүйесін қалыптастыру да қажет,
бұйырды. Ол $зінің үндістандық
мұның негізіне, дене күшінің және
қарсыласынан басым түсті.
техникалық даярлықтың, дене дамуы
Назерке қалыптасқан мектебі
мен денсаулық жағдайын бағалаудың
бар жамбылдық боксшылардың
үлгілік сипаттамаларын есепке ала
отырып, дарынды жас спортшыларды
ізін енді басып келеді. Тараз
ұзақ жылғы спорттық іріктеу қағидаттары
қаласында тұрады. №50 қазақ орта
қалыптасатын болады.
мектебінде 10-сыныпта оқиды.
Бос уақытында шаһардағы спорт
(Елімізде дене шынықтыру мен спортты
мектебінің бокс үйірмесінде
дамытудың 2025 жылға дейінгі
тұжырымдамасы)
жаттығады. Үш жылда еліміз



Ұлт саулығы

«Денсаулық» мемлекеттік
бағдарламасы аясында
туберкулез дертінің алдын
алуға қарсы шаралар
тұрақты қолға алынып келеді.
Аталған дертпен күресу еліміз
бойынша зор қарқынмен
жүзеге асуда. Құзырлы
орындар мен дәрігерлер
бірлесе отырып, жұқпалы
дертке қарсы тұрудың барлық
амалдарын қарастыруда. Соның
нәтижесінде барлық аймақта
дерттің көбеюіне тосқауыл
қойылды.

қоршаған ортаға миллиондаған
туберкулез таяқшасын б$леді. Осындай
науқаспен қарым-қатынаста болған
ересектер мен балаларға ауа арқылы
туберкулез таяқшалары жұғуы
мүмкін. Бірақ туберкулез ауруының
қоздырғышы жұққан адамдардың
барлығы бірдей ауруға шалдықпайды.
Олардың к$бінде латентті туберкулез

беріліп келеді.
Балаларының
болашағына,
біздің
шаңырағымызға
сенім артқан
ата-аналар
қатары к$бейді.
Сондықтан
балалар мен
жас$спірімдерді
спортқа жүйелі
түрде тартуды,
олардың белгілі
бір спорт
түріне қабілетін
анықтау, физикалық, моральдық ерік
қасиеттерін тәрбиелеу, бокс бойынша
жоғары дәрежелі жастарды даярлау – басты
мақсатымыз.
Спорт саласына к$п к$ңіл б$ліп, барынша
назар аударып отырған Спорт комитеті және
бокс федерациясының басшыларына айтар
алғысымыз шексіз.
Облыстық мамандандырылған №6 балалар
мен жас$спірімдер спорт мектебі 2001 жылы
қазан айында ашылды. Осы уақыт аралығында
3 спортшы «Қазақстанның халықаралық
дәрежедегі спорт шебері», 40-қа жуық спортшы
«Қазақстанның спорт шебері» атағын иеленді.
Биыл 3 спортшы «Қазақстан спорт шебері»
нормативін орындады.

Дерт белгілері алғаш рет анықталған
балаларда химиопрофилактика, яғни
арнайы дәрілерді тағайындау арқылы
туберкулездің алдын алады.
Балаларда туберкулез ауруының
алдын алудың ең тиімді әдісі – БЦЖ
вакцинасын жасау (  
  ). Сирек жағдайда
БЦЖ вакцинасы жасалған бала

Мектепке 10-14 жас аралығындағы балалар
қабылданады. Қазір 18 жаттықтырушының
қарамағында 485 шәкірт тәрбиеленуде.
Феликс Цой мен Бекзат Спабеков «Еңбек
сіңірген жаттықтырушы» атанды. Одан басқа 4
жаттықтырушы «Біліктілігі жоғары деңгейдегі
жоғары санатты», 1 жаттықтырушының – 1
санатты, 2 жаттықтырушының – 2 санатты
дәрежелері бар.
<ңгіме арасында мектеп директоры:
«Спорт – салауатты $мір салтын ұстанып, $мір
жолына нық қадам басуға себепкер болады.
Сондықтан жастарды спортқа бейімделіп, осы
саланы таңдап жатқандарына іштей қуанасың.
Спорт біріншіден, деннің саулығына себепкер,
екіншіден, қиындықты жеңе білуіне ықпал
етеді. <сіресе жеңісті сәттерде еліңнің к$к туын
желбіретіп, әлемге қазақ атын паш етіп жатқанға
ештеңе жетпейді», – деді.
Иә, біздің бүгінгі әңгімемізге кейіпкер
болған 10-сынып оқушысы Назерке
Серіктің аз жылдағы жетістіктері
жастар арасында салауатты $мір салтын
ұстануға деген құлшыныстың артқанын
дәлелдейді. Бұл тұрғыда боксшы қыздың

жаттықтырушысы Ертай Бағымбеков былайша
ой толғады: «Рас, қазіргі жастар арасында
спортқа қызығушылық басым. Фуджейра
қаласында бақ сынаған жастарымыздың
$нерінен де осыны аңғардық. Екі қыз және бір
ұл Азия чемпионы атанды. Олар мектепте 3-4
жылдан бері бокспен айналысады. Назеркені
$зім жаттықтырамын. Валерия – Бауыржан
Асқаровтың, Сұлтан Ержан Жарқынбековтің
қарамағында.
Бүгінде мектепте тамаша үрдіс қалыптасты
деуге болады. Назерке екі мәрте еліміздің
чемпионы атанған. Одан соң Сербияда $ткен
халықаралық жарыста күміс медаль алып,
шаршы алаңда $з шеберлігін к$рсетті. Осы жолы
ең үлкен жарыс – Азия чемпионатында алтын
алып, бәрімізді қуантты. Назерке $те қарапайым,
адамға жанашыр. Ал енді алаңға шыққанда
Назерке нағыз боксшы. Алғашында толқыды.
Алайда ол құрама команданың капитаны
болғандықтан, $зін-$зі қайрай білді. Тек жеңіске
деген құштарлық оның мерейін үстем етті. Келесі
жылы жастар арасында әлем чемпионаты $теді.
Азия чемпионаты да күтіп тұр. Соған қатысудан
үміттіміз».
Спорт саласын дамытудың әлемдік тәжірибесі
спортшылардың Олимпиада ойындары мен
халықаралық жарыстарда жоғары жетістіктерге
қол жеткізетінін к$рсетеді. Жамбылдық жас
спортшылардың жеңісі – осының бір дәлелі.

әсіресе балалар мен жас$спірімдер,
$кпесінде қандай да бір қалдықты
$згерістер анықталған адамдар,
түрмеден шыққандар, әртүрлі себеп
салдарынан ағзаның қорғаныс
күштері әлсіреген адамдар (
 , ө      
 ,    ,  ,

  ,     

ДЕНДЕГЕН ДЕРТКЕ
ТОСҚАУЫЛ ҚОЙЫЛАДЫ
инфекциясы, яғни жұққандық пайда
болады және болашақта олардың тек
5-10%-ы ғана туберкулез ауруына
шалдығуы мүмкін. Ауруға шалдығуға
әкеліп соғатын келесі қауіп-қатер
факторлары: туберкулезге шалдыққан
науқаспен тығыз және біраз уақыт
бойы қарым-қатынастың болуы;
балада БЦЖ вакцинациясының
болмауы; күйзеліс; қосымша
созылмалы аурудың болуы немесе жиі
ауруға шалдығу; дұрыс және уақытылы
тамақтанбау; зиянды әдеттердің болуы;
жас$спірімдік кезі.
Аталған дерттің жұққандығын
манту сынамасы арқылы анықтайды.

Алдымен туберкулез туралы
мәлімет бере кетейік. Ол туберкулез
микобактериялары немесе Кох
таяқшалары қоздыратын және ауа
арқылы таралатын жұқпалы ауру.
Туберкулез микобактериялары
кез келген жерде кездеседі: үйде
( 


 ;   
ө    -   ),
емдеу мекемелерінде, қоғамдық
к$лікте, дүкенде және басқа жерлерде.
Дегенмен, ол жерлердің ауасын
терезелерді ашып
желдету арқылы
тазартып тұрса, ауру
«Туберкулезбен сырқаттану
қоздырғышының
және одан болатын өлімжітімнің едәуір төмендегеніне
ауадағы саны азайып,
(сырқаттанушылықтың жыл сайын
дерттің дендеу қаупі
9 %-дан астам, өлім-жітімнің – 5
күрт т$мендейді.
жылда 2 еседен астам төмендеуі)
Аурудың алдын алудың
қарамастан, Қазақстан 2014
ең тиімді әдісі –
жылдың деректері бойынша Еуропа
туберкулезбен ауырған
өңіріндегі туберкулездің таралу
адамдарды уақытылы
деңгейі жоғары 18 елі арасынан
анықтап, бақылау
7-орын, ілкі төзімді туберкулез
жағдайында арнайы
деңгейі бойынша – 2-орын, ал ЖБИем жүргізу. 'йткені,
де туберкулездің таралуы бойынша
туберкулез ауруының
102-орын алады».
негізгі к$зі – ауруға
шалдыққан бактерия
(Денсаулық сақтау саласын
б$луші науқас болып
дамытудың 2016 - 2019 жылдарға
табылады. Ол тыныс
арналған «Денсаулық» мемлекеттік
алғанда, с$йлегенде,
бағдарламасынан)
ж$теліп-түшкіргенде


ттуберкулезбен ауруы мүмкін, бірақ
б
бұл кезде балада аурудың жеңіл, ем
қ
қонатын түрі дамиды.
К$птеген адамдар «Туберкулез
аауруы бізге қауіп т$ндірмейді» деп
о
ойлауы мүмкін, бірақ қоршаған
о
ортадағы ауру қоздырғышының
к
кең таралуы салдарынан кез келген
аадам, соның ішінде туберкулез
аауруына шалдығу қаупі жоғары
н
немесе осал топтағы адамдар қатерлі
д
дертпен ауруы мүмкін. Осал топқа
ттуберкулезбен ауырған адаммен
қ
қарым-қатынаста болғандар,

 , )
жатады.
Туберкулез ағзаның кез келген
мүшесін зақымдауы мүмкін,
алайда инфекция ауа арқылы
таралатындықтан, $кпе жиі
зақымданады. Туберкулез ауруының
белгілері әртүрлі болуы мүмкін,
кейде ауру, тіпті ешқандай белгісіз
$туі де мүмкін. Сондықтан да жыл
сайын медициналық тексеруден
$тіп тұрған абзал. Егер екі аптадан
астам уақыт бойы ж$тел, дене қызуы
байқалса, салмақ тастап жүдеу,

  

тез шаршағыштық, әлсіздік болса,
кеуде тұсы ауырса, қан түкіру болса,
туберкулез ауруына тексерілген ж$н.
'кпеден тыс туберкулездің белгілері
алуан түрлі және зақымданған ағзамен
байланысты болады. Мысалы, сүйекбуын зақымдалса, ауыру сезімі,
зақымдалған сүйек қызметінің
бұзылуы байқалады. Нерв жүйесі
зақымдалса – бас ауыру, лоқсу, құсу,
дене қызуының жоғарлауы болады;
шеткі лимфа бездері зақымдалса – без
к$лемі үлкейіп, ісінеді, оның үстіндегі
тері қызарады, кейін ол жер жарылып,
жыланк$з пайда болады. К$з
туберкулезі кезінде – к$здің шырышты
қабаты қызарып, к$з жасаурап, ауру
сезімі болуы мүмкін. Аурудың кез
келген белгілері бар адамдар уақытылы
дәрігердің к$мегіне
жүгінуі тиіс. 15
жастан асқан барлық
адамдар ауруды ерте
анықтау мақсатында
жылына бір рет
флюорографиялық
тексеруден $туі
керек. Ж$теліп
жүрген адамдар
«ж$тел әдебін»
сақтауы керек,
яғни ж$телген
кезде ауызды қол
орамалмен немесе
қолымен жабуы
керек, к$рінген
жерге қақырып,
түкіруге болмайды.
Ең бастысы – $зін$зі емдемей, бірден
дәрігерге барып
қаралу керек.
Туберкулез
ауруының алдын алу
– әр адамның міндеті. Сондықтан кез
келген адам $з денсаулығын жақсарту
мақсатында дұрыс тамақтану, спортпен
шұғылдану, зиянды әдеттерден
бас тарту, тазалық сақтау арқылы
салауатты $мір салтын ұстануы тиіс.
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– Б ке, ояусыз ба, тұрдыңыз
ба? - деді бажам Сылти, таңертең –
телефонымды тыпырлатып.
– Ояу емеспін, шырт ұйқыда
жатырмын! – дедім, жыным

БІР ДЕПУТАТ

жуықтап.
– &йда, давай, дайындалыңыз, мен жарты сағаттан
кейін барамын, – деді ғадетінше елігіңкіреп с йлей
бастап.
– Иә, не болды? Қала әкімі саған қонақасы бермекші
ме? Соған ала бармақшысың ба? Ол жаққа аяғым
жүрмейді! – дедім, мен де ғадетімше қитығыңқырап.
– Одан да артық болады, давай, дайын тұрыңыз! –
деді де, телефонын тұншықтыра салды. Сенбі, жексенбі
күндергі «концертінің шымылдығы» осылай ашылады.
Ойына зіне «қызық» оны-мұны бірдеңе келе қалса-ақ
қалжыңының қарауылына мені алады. Кейде, үш жас
үлкендік құқымды пайдаланып, бажам болмақ тұрғай
құдам болса да, дауысымды салқындатып шығарып: «Мені
бүгін түрткілеме, уақытым жоқ!» деп, бетін ары қаратып
жіберемін. Обалы кәні, келесі сенбі-жексенбіге дейін
«оқыраламайды». Ал бүгін ол алмайтын қамал жоқ сияқты.
Жарайды. Таңертеңгі шайымызды ішіп үлгіргенімізге
шүкіршілік етіп, киінуге кірістім де, бәйбішеме:
– &ппағым, мен тайдым! – дедім, оқыс шошытып
алмас үшін к ңілдене с йлеп.
– Е, қайда?
– &лгі Сылти «Тойотосын» текіректетіп келе жатыр.
«Ш шкеге барып келейік» деді.
– Жолдарың болсын!..
Ш шкеміз – парламенттің д й депутаттарының бірі
Шошайқұл Шүрегеев. Сылтиымыздың досы. «Д й»
десең, д й: бойы, менің к з лшемім бойынша, екі
метрге он сантиметр ғана жетпей қалған. Салмағы да,
к з лшемімше, бір центнерге он кило ғана жетпей тұр.
Қырық үш жастағы қырмасақалға бойдың
керегі не, керек етсе де енді спейді, сер
«шекарадан» тіп кеткелі қашан! Ал салмақта
ес жоқ қой, қолайы келсе, қосыла береді, деп
түйгенімше болмады, ойымды оқи қойғандайақ, Сылти:
– Шошекең досым биыл да, қазір
байқармыз, бес-алты кило қосады, құдай
біледі. Депутат болған үш жылда он екі кило
қосыпты, оны әнеугүні, каникул дегендеріне
шығып, ел аралауға аттанатындарында зі
айтты, – дегені.
– «Шошекең» не, «Ш шке» демейсің бе?
– &, оған бәрібір.

– >й, қырсықсың-ау!..
Ш шке бізді жайраңдап қарсы алып:
– Бәрекелді, т рлетіңіздер! Сылтеке, сенің
хабарласқаның, ағаны ала келгенің жақсы болды! – деді.
– Сен зіміздің ауылда да болыпсың ғой, естідім.
Сарқыт к п, ә? – деді бажам дарылдап, алақанын
ысқылап.
– Ауылымызда бір апта болдым, ауданды аралауға
әдейілеп шыққан соң ауылыма неге соқпайын,
туыстарыммен, бірге оқыған, бірге скен құрбықұрдастарымызбен кездесіп, бір рахаттандым! «Осы біздің
Сылти жерлесіміз сылти басып қайда жүр?» деп сені сұрап,
сәлем айтқандар болды, – деді Ш шке салмақтана с йлеп.
Содан соң маған ілтипат жасап: – Аға, хал-ахуалыңыз
жақсы ма? Жеңгей, балалар есен-сау ма? – деді.
– Құдайға шүкір. Мына досың ойда-жоқта ала ж неліп,
бажалығы бой бермей кеткенде ститіні бар кейде.
«Тойотосына» мінгенімізде ғана к рсетті маршрутын.
– Дұрыс болды, аға, ыңғайсызданбаңыз. Жәмеш
келініңіз қазір келеді, Сылтекең дәметкен сарқыт та бар...
– Ол жағын қатырасыңдар, ә?! – деп қалды Сылти. Екі
дос мәз бола күлді.
– Ауданды аралап, сайлаушыларыңмен кездесіп, біраз
жәйтті біліп-түйіп қайттың ғой? – дедім, басы артық
с здің базар күлкісін азайтқым келіп.
– &й, Шошеке, сен былтыр каникулыңды Анталияда
ткіздің, одан арғы жылы Италияның бір курортында
ткіздің. Ал биыл ауданда, ауылда ткізгенің қалай? – деп
Сылти екі араға сынаша қағыла қалды.
– &й, Сылти, сыпылдамай тоқтай тұршы! – дедім, шын
ренжіп.
– Бажеке, ағасы, мен Шошекеңнің сырын баяғыдан
білем ғой, нағашысы Ноқай ақсақалға тартқан, с йлесін
деп түрткілеп, тартқылап жетектемесең аузын ашпайды.
Парламентке апарылған үш жылда бір рет с йлеп пе екен,
зінен сұраңызшы!
Ш шкеге к з тастадым. Ол досына жымия қарап,
басын шайқады, Сылтекесіне дізгін-шылбырын беріп
қойған болды.
– Ал сонымен, депутат мырза, ауданда, ауылда не
к рдің, не білдің, зіңді сайлағандағы аманаттарының
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қайсысын орындадың, қайсысын жылы
жауып қойдың, айттың ба? Жаңадан қандай
аманат арқалап қайттың? – деп Сылти тағыда
сыпылдады. Мен оған ежіреймедім. Екеуінің
сұрақ-жауаптарын қызықтап отырғым келді.
– Ауданда екі апта, ауылымызда бір апта
болдым, – деді Ш шке жайбарақат үнмен.
E-mail:
– Ауылымызда нендей згеріс, қандай
жаңалық бар екен?
– Как раз мен барған күні Топай келін
түсірді, Топайды білесің ғой?
– Ол итті білмегенде ше? Бір ұл, екі қызы
бар. Ұлы сүрбойдақ еді.
– Келіншек алды.
– Құдасы кім екен?
– Орта мектептің мұғалімі.
– Е, жарымапты ғой.
– Кімді айтасың?
– Екеуін де. Топай мір бойы дәрігер болды. Ескі сомы
мен жаңа теңгесін араластыра есептесең, айына алпыс
мың теңгеден артық жалақы алып к рген жоқ. Мына
мұғалім құдасы да сол маңайда шығар. &й, Шошеке, осы
сендердің айлықтарың қанша?
– Сен оны есептеп шаршамай-ақ қой!
– Мемлекеттік құпия, ә?.. Мен естігенмін, бәрібір
білемін. Бірі аласы бар, құласы бар балаларды оқытып,
бірі ыңқыл-сыңқылы таусылмайтын кәрі-жасты емдеп,
шаршап-шалдығып жүрген мұғалім мен дәрігердің
айлығынан тым болмаса құлақтарың күнара бір рет
шыңылдамайтын сендердің айлықтарың жеті-сегіз есе к п...
– Сылти, әй, сен, не, Ш шкемен дауласқалы келіп
пе едің?! Ондайың болғанда мені неге әкелдің?! Кәне,
даурыға сыпылдағаныңды қой! – дедім бажекеме,
дауысымды к теріп.
– Қойдым, ойбай, қойдым, мен зі бала жастан
тілалғышпын, – деді Сылти сылқ етіп, екі қолын к тере
ыржалақтап күліп.
– Саған да бастық бар екен, бұдан былай есте болсын,
– деп Ш шкең қосыла күлді.
– «Бастық» демекші, ауылымыздың әкімі кім
екен? Алдыңғы жылы барғанымда Жармақ жынды
еді, – деп Сылти маған езу тарта қарап: – Ол менің
құрдас достарымның ішіндегі, мына Шошекең сияқты,
қымбаттарымның бірі, бұлардың аттарын ңдемей айта
алмаймын, – деді.
– Аға, жынды Жармағы мұны, мына бажаңызды,
«Салдыр-гүлдір» деп атайтын, дәл айтқан, к ріп жүрсіз
ғой, – деп Ш шке ұпайын түгендей түсті.
– Ол жынды «басқа жаққа к шемін» деп еді, к шіп пе,
әлі де әкім болып жүр ме екен? –
деді Сылти.
– Білмеймін.
– Ш шке, ауылдарың үлкен
бе, тұрғындары қанша? – дедім,
бос с з базарын тарқатуды
ойлап.
– Ауылымыз Т рттерек
қой, ауданымыздың орталығы,
тұрғындарының саны... сайлау
болған жылы бір мыңға жуық
дескен.
– Клубтары күшті еді, зің
білесің, оны облыс орталығында
тұратын бір бизнесмен сатып
алып, сырахана етіпті, алдыңғы
жылы барғанымда к рдім.
Қатырып ж ндеп, жайнатып
қойыпты. Мәдениет үйі мен
наубайханасы да сатылмақшы
еді, сатылып па, кім алыпты? –
деп Сылти тағыда қыстырылды.
Е, мейлі.
– Білмеймін.
– Сұрамадың ба?
– Жоқ.
– «Уақытым болмады» деші.
– Қайдан... бір күні Қайыр мен Сәуір Қоңырк лге
алып кетіп, екі күн сонда болдық, шомылып, балық аулап.
– Содан кейін?
– Тоқжігітті білесің ғой, соның балдызының ба... иә,
«балдызым» деді, соның қызы босанып, шілдәханада
болдым, Тоқаңның к ңілін қимай бардым.
– Ауылымызда ұста болған К генбай шал есіңде ме?
– Есімде.
– Оның ұлы электрик Марқаны білесің ғой?
– Білем.
– Мен алдыңғы жылы барғанымда соны к рдім. Бұдан
он жыл бұрын ба, к рші ауданға к шіп кеткен болатын.
Қайтыс болған әкесінің жылын беруге келіпті. >ткенкеткенді айтып дегендей, біраз әңгімелестік. «Ой, аға,
ауылымыздың жағдайы жақсы емес екен. Кеше әкім
Жармақ аға шақырып алып, ауылдың ауызсусыз қалғанына
алты жыл болғанын, электр бір күн жанып, екі күн с ніп,
бұрынғы электр құдықтарының бәрі істен шыққанын,
аудан, облыс әкімдеріне, здері сайлаған арғы-бергі
депутаттарына жазған арыз-шағымдарынан ештеңе
шықпағанын айтып: «Сен электриксің ғой, қандай к мек
к рсете аласың?» деді. «Ағатай, мен үш күнге сұранып
келдім, ертең қайтамын және электр қуаты тұрақты емес
жерде ештеңе істеуге болмайды» деп құтылдым. Бұрын
орыс жігіт электриктері болған екен, ол электр қуаты
құбыла бастасымен Ресейіне кетіп қалыпты» деп, Марқа
шаршап с йледі. Шошеке, ауылдың сол проблемасы
шешіліп пе, әлде шешілмеп пе, білдің бе?
– Жоқ.
– Онда...
– Сәлеметсіздер ме? – деп Жәмеш келіп кірді. Сылти
жалт қарап, қуана ұшып тұрып:
– &, сұлу келіншек, келдің бе?! Сенің депутатың
ауылдан әкелген сарқытынан бір түйір де татырмай, сені
күттіріп қойды, давай, кіріс, тездет! – деп әніне басты.
«Салдыр-гүлдір» не деп сыпылдаса да, «сенің депутатың»
дегенінің ж ні түзулеу ме, қалай?..
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– Құрметті министр мырза,
радиостудиямызға хош келдіңіз!
– Хош!
– Рұхсат етсеңіз,
сұхбатымызды бастайық, а?
– Давай-те!
– Тыңдарман қауымға әуелі
зіңізді таныстырсаңыз.
– Сіз таныстырдыңыз,
министр деп, – всё! Мені
Қазақстан весь знает, всё!
– >мірбаяныңыздан қысқаша
мағлұмат берсеңіз ж н
болар еді.
– А, « мірбаян» и
«мағлұмат» не? Доклад и
характеристика?
– Биографияңызды
айтсаңыз.
– А-а, мен осында туған,
скен, мектеп, институт
деп, содан аспирантура
болды, Москвада, онда
Советский Союз болды.
Мен оқыдым, защитился,
кандидат наук, содан сонда
научно-исследовательский
институтта болдым,
жеті жыл. СШАда т рт
жыл болдым, работал по
специальности. Казахстан
независимый болды,
шақырды, келдім. Екі жыл
начальник отдела, үш жыл
замминистра, а потом,
министр, уже бір жыл...
так... так... сегіз ай. Болды,
бітті.
– Отбасыңыз туралы да
айта отырсаңыз?!
– Отбасы? Ол не?
Квартира да? У меня
коттедж, двухэтажный.
– Отбасы дегеніміз –
семья...
– Ол зачем? Жоқ, керек
жоқ, зачем?
– Солай ма?
– Конечно! Мен.. ведь
премьер-министр емес или
президент, пока, так что
керек жоқ!
– Еркіңіз, министр мырза.
Ендеше зіңіз басқарып отырған
министрлік туралы, яғни
оның міндеттері, жоспарлары,
табыстары, кемшіліктері бар
дегендей, соларды жан-жақты
айтып беруіңізді тінемін.
– Пожалуйста! Біздің
министр... біздің министерство,
то-есть, қазір... еще молодой.
Солай болса да, штат бар, жетеді,
почти бір мың қызметкер, по
республике, олар опытные,
қандай задание болсын –
жақсы істейді. Олар к п біледі,
оқыған, істеген и істеп жүр. Как
специалисты, жақсы, бары жақсы,
просто.
– Негізгі міндеттеріңіз не?
– Негізгі міндет... значит,
завтрашние задачи, да? Біз
президентке, мемлекетке,
халыққа служить етеміз. Мен
пионер болдым... значит...
«Будь готов!» – «Всегда готов!».
Комсомол болған. А біздің
институтта военная кафедра
болған, военный лагерьде
болдым, а там, сіз білесіз,
«Служу Советскому Союзу!»
– дисциплина же! Бізде қазір
дисциплина күшті, те күшті!
Айтылды – всё! Істеу керек – всё!
Қазақстан үшін! Моральный
жағдай, материальный жағдай
тоже жақсы. Квартира, транспорт,
еще что – бары жақсы! Менде
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Сықақ

Жетілдірілген жетіген

Жетілдіруді қажет ететін көне аспап
жетігенді шымкенттік маман Кәмила
Есқараева жаңа түрге ендірді. Мұндағы
басты проблеманың бірі – әуенге құлақ
күйін келтіру болатын. Мәселен, белгілі
бір шығарманың құлақ күйі C – dur болса,
оны d – moll-ға модуляция жасау үшін D7
– ін қосқанда кемінде екі ішегін бұрауға
тура келетін. Ал бұл музыканттардың көп
уақытын алатын. Сол олқылықтың орнын
толтыру мақсатында аспаптанушылар мен
аспап жасаушы шеберлер осы күнге дейін
зерттеу жұмысын жүргізіп, түрлі тәжірибе
жасап келді. Ақыры Кәмиланың жаңалығы
сәтті шықты.
Бұл туралы зі: «Біз жетіген аспабын
жетілдіру барысында құлақ күйін бір ғана
тетікпен ауыстыратын дәрежеге жеттік.
Ол үшін әр ішектің астына екі тетікті
орнатып шықтық. Біріншісі – нотаны жарты
тонға к терсе, екіншісі – оны бір тонға
жоғарылатады. Демек, біз жетігеннің осындай

мүмкіндіктері арқылы Сеs – C – Cis, Des – D
– Dis-ге және тағы басқа да дыбыстарға ауыса
аламыз. Бұл әуеннің кез келген модуляциясын
жасауға мүмкіндік бар деген с з. Ол үшін
бізге тиекті жылжытудың немесе құлақты
арнайы кілт арқылы бұраудың да қажеті
болмайды. &рі жетігенді жетілдіру барысында
з дәстүрімізден алыстамадық», – дейді.
Кәсіби жетігеншінің «дәстүрден
алыстамадық» деуінің сыры мынада.
Қазақ даласының ұлы перзенті, әлемге
әйгілі ойшыл &бу Насыр әл Фарабидің
жасаған «әл канун» аспабына, ғалымның
музыкалық аспаптар жайлы жазған зерттеу
трактаттарына сүйене отырып, жетіген

аспабына арнайы тетіктің сызбасын
лайықтап сызады. С йтіп, Армения
елінен шебер шақыртып, тетіктер жасап
шығарады. Алғашқы тәжірибені Алматы
қаласындағы «Шертер» ЖШС-де аспап
жасау шеберханасында сәтті іске асырылған.
«Жетігеннің осы уақытқа дейін жеткен
қалыбына тиіскен жоқпыз. Яғни к леміне,
түріне, ішектеріне ешқандай да згеріс
енгізілмеді. Тек қана тетік орнату арқылы
аталған музыкалық аспаптың басты мәселесін
шешіп, тек дыбыс к лемін згерттік. Яғни
жетігеннің дыбысы әлдеқайда ашық шыға
бастады. Ендігі мақсатымыз – ұлттық аспапқа
орнатылатын тетіктер Отанымызда ндірілсе»,
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бес заместитель бар, олар
коттедждерде тұрады, мені екі
иномарки: «Мерседес» и «Тойота»
обслуживают, а орынбасарларда,
ну, по должности... екеуін
үш авто, үшеуін екі авто
обслуживают, тоже иномарки. Ол
жақсы, тез, оперативно, быстро,
главное – бары качественно
істеледі.
– Кешіріңіз, сонда негізгі
жұмыстарыңыз не?
– Сіз не, осында специально
шақырасыз, а білмейсіз, что ли?
– Бәрін де з аузыңыздан
естігеніміз дұрыс дейміз де.
– >з ауыз... причем ауыз? А
мен айтып отырам! Облыстарда
управлениялар бар, қалаларда,
аудандарда подразделениялар
бар. Олар без исключения жақсы
істейді...
– Кешіріңіз, не істейді?
– Вы подождите, мен барын
айтам. Облыстарда управлениялар
бар дедім, олар полностью
укомплектованы, кадр жетеді,
қандай міндет бар – сразу істейді,
качествосы жақсы, вот что
главное сейчас. Молодежь к п,
оқыған, істеген, жақсы! Керегі,
жақсысы – олар қандай міндет
бар, дұрыс біледі, просто без
подсказки істейді, а это всех нас
радуют просто! А аудандарда,
а, мен тағы айтайын, біздің
министрде, то есть, зімізде,
облыстардағы управленияларда,
аудандардағы подразделенияларда
ветерандар да бар, олар керек, біз
оларды жоғары ұстап, уважаем,
оларда орден, медаль, почетные
грамоты бар, и тағы болады. А
аудандарда...
– Министр мырза, кешіріңіз,
бізге б лінген уақыт...
– Ой, қайда, қайда? Ну куда
торопитесь? Ведь наш советский
экспресс остановку «Коммунизм»
давно проехал, давным давно,
ха-ха-ха!..
– Министр мырза, ол түсінікті
ғой, біздің тыңдармандар
сіздің министрліктің немен
шұғылданатынын түсіне
алмай қалатын болды,
жұмыстарыңыздың сипатын
ашып айтып беріңіз.
– «Сипат?» Ол не? Качества
что ли? Мен айттым, бары
качественно, оперативно, тез,
дұрыс деп айттым. А аудандарда
не бар, қазір айтамын...
– Кешіріңіз, маған ескерту
белгі берілді, бір-ақ минут
уақытымыз қалыпты, ең соңғы
сұрағымды қояйын...
– Давай-те!
– Сіз Тәуелсіз еліміздің
мемлекеттік тілінің, яғни қазақ
тілінің мәртебесі дегенімізді қалай
түсінесіз?
– «Мәртебе» что?
– Мән-маңызы, дәрежесі,
абыройы, беделі!
– А, конечно, конечно,
ол жақсы, жақсы! Мен оны
на сто процент поддерживаю!
Школдарды двенадцать класс
жасасақ, тіл, мәртебе и так далее
бары жақсы болады. Самый
жақсы, дұрыс – анлийский язык!
Оны сразу, детсадтан оқу керек!
– Рахмет, министр мырза, сау
болыңыз!
– До свидания! Келгенше!..
  ,
-

– дейді жаңалыққа
ж
жаны құмар музыкант.
Бұл, ең алдымен,
қарапайым халыққа
тиімді болар еді.
Қазір ең арзан
ж
жетігеннің бағасы
– 200 мың теңге.
А
Ал орташасы – 500
мың теңге. Шикізат
шет мемлекеттерден
ж
жеткізілсе, құны
ж
жоғары болады.
Қазақтың сыбызғы,
сазсырнай, жетіген,
үскірік, шертер, шаңқобыз, дабыл, даңғыра
сынды 250-ден астам к не музыкалық
аспаптарын ткен ғасырдың орта тұсында
Ахмет Жұбанов, кейіннен Болат Сарыбаев
жинап, жетілдірген. Олардан кейін Кәмила
замандасымыз жетігенге жаңаша түр берді.
Айтқандай, осы аталған жаңалығы үшін
ұлттық зияткерлік меншік институтынан
нертабысы үшін арнайы патент алыпты. Ал
арнайы тетіктер орнатылып, жетілдірілген
алғашқы жетігенін кейіпкеріміз зі оқыған
музыка мектебіне сыйға тартқан.
ө 
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басында кәмпитке таласты ма, әйтеуір,
шуылдап кеттік. Сонда анам қарындасыма
ұрсып еді, ол жылап есіктің алдына шығып
кетті. Бір уақытта табалдырықта жылап
отырып, тиындарды шығарып жатыр,
шығарып жатыр. Жылаған күйі бір уыс
тиынды анама әкеліп ұсынды. Дәл сол кезде
www.jasqazaq.kz
E-mail:
E
il jjasqazaq2019@mail.ru
44555555555555555555555555555 момақан інімнің беті қызарып кетті. Анам
бәріміз ақшаны кім алғанын бірден білдік.
БАЛА БЕЙНЕ
– Айттым ғой, апа, мен алған жоқпын,
– Не болды, апа, – дедім түк түсінбей.
Қазір, міне,
маған сенбеген едіңіз, – деп мен қоймаймын.
– Ақша қайда? – дейді анам ашуға
63 жасқа келіп
СKйтсем, інім сомды тиынға майдалап
булығып.
отырмын.
алып шетінен жаратып жүрген екен.
– Қандай
Мұхтар
Біздің үлкен атамыз Битан сері болған
ақша? – деймін мен
=уезов
екен. Дауысы зор. Айқайлағанда 7-8
таңырқап.
атындағы
шақырымға жететін, алып тұлғалы кісі. «Тау
– 5 сом, – дейді
Қазақ мемлекеттік
Шелекте Битаннан асқан алып адам болған
анам одан сайын
академиялық драма театрында
жоқ», – деп ел-жұрт айтып жүретін. =р рудың
ұрысып.
қызмет еткеніме 35 жылдан
10 шақты серісі бірге шығып, әрқайсысы
– Ой, апа, мен
асыпты. нер жолына келгеніме
ауыл аймағындағы жағдайы нашар
алған жоқпын, –
Kкінбеймін. Балалық шақ демекші,
отбасыларды санап, соларға кKмектескен.
деймін дәлелдей
бүлдіршін кездерім Kте керемет
Сал серінің ұрпағы болғандықтан ба, біз де
алмай.
Kтті. Жастайымнан табиғатқа,
отбасымызбен Kнерге жақын болып Kстік.
– Қашан болса да
жан-жануарларға, балық аулауға
Біздің кезімізде асық ойнамаған бала
менен кKресіз, – деп
құмар болдым. Ағаларым аңға
жоқ шығар. зім асықты жақсы ойнағам.
анама ренжідім.
шықса, мен де арттарынан қалмай,
Тіпті бес дорбадай асық жинағаным бар.
СKйтіп біраз күн
солармен бірге жүретінмін.
Асықты ойнай берсең, мерген болып кетесің.
Kтті. Ұрланған ақша
Мектепте бұзықтау болдым. Сабақта
Анамның берген тиындарын жинап, сақа
оқиғасы да ұмытыла
да тыныш отыра алмайтынмын.
сатып алған кезім болған.
бастаған. Бәріміз
р
Жоламан ӘМІРОВ,
Ауылдағы кішкентай балалардың
ағашынан
атаманы болдым. Ырғай ағашы
актер, Құрмет
жасайтынмын.
садақ пен жебе жасайты
орденінің иегері:
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оралып отыр.
зімнен кейін Қалқаман
дейтін інім бар еді. Ол Kзі томпиып
қалған, онша бұзықтық жасамайтын
момақан болатын. Бірақ оның біз
күтпеген қылықтары бар боп шықты.
Ешкімге білдірмей анамның жинаған
ақшасынан ұрлап жүреді екен.
Кішкентай кезімізде анамыздың
қасына ұйықтаушы едік қой. Інім үйдің
кенжесі болғандықтан, кKбінесе анамның
қасында сол ұйықтайтын. Анам ақшасын
жастығының астына жинап жүретін. Інім
анамның ұйықтағанын күтіп отырады екен
де, кKзі ілінген сәтте шетінен ақша алып
жүрген. Ертесі анам жұмысына, мен сабаққа
кеттім. Кешке сабақтан келсем, анам аяқасты таяқтың астына алды.
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Жетісу төрінде Орбұлақ шайқасының
356 жылдығына орай ұйымдастырылған
«Орбұлақ шайқасы» тарихи қойылымы
болды.
Ауқымды шара шайқас кKрсетілімімен ғана шектелген жоқ. Бір
мезетте 25 отты қазанда 2,5 тонна бауырсақ пісіріліп, қонақтарға

тегін таратылды. Осылайша шараны ұйымдастырушылар Қазақстан
рекордтар кітабының сертификатына ие болды.
Сондай-ақ ұлттық қолKнер шеберлері мен зергерлер шеберлік
сабақтарын кKрсетті. Ұлттық киім үлгілерінің кKрсетілімі болып,
қазақ күресі, жамбы ату, садақ атудан, асық ойнаудан бәсеке
ұйымдастырылды. Тіпті бүркіт, тазы, түйелердің керуені жұртты
қайран қалдырды. Қойылымнан кейін жұртшылық Балпық бидің 325
жылдығына орайластырылған бәйгені тамашалады.
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Фотоларды
түсірген: Жеңіс
ЫСҚАБАЙ

JAS QAZAQ
ГАЛЕРЕЯСЫ

бір күні таңғы шәй ішіп отырғанбыз. Анам
жұмысқа асығып отырған. зімнен кейінгі
қарындастарым, інім барлығы дастархан
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жебені үшкір
жасайтынмын. Сол кезде садақ
пен жебенің барлығын Kзім жасаймын.
Ауыл балаларының мықтылау дегендерін
Kз тобыма жинап, бәріміз екіге бKлінеміз.
Жауынгер болып атысамыз. Ойын ережесі
бойынша жебе тиген бала ойыннан шығады.
Екі жаққа бKлініп алып атысып жатырмыз.
БKгеттің арғы бетінде қарсыластар, бергі
бетінде – біз. Менің Нұртай дейтін туыс
інім болған. Сол қырдың астынан басын
қылтитады да, біресе бұға қалады. Осы сәтте
жебені дәлдеп тұрдым. Ол басын кKтередіау деген кезде жебені Нұртайға қарай атып
қалдым. Жебе Нұртайдың шекесіне дәл
тиіп, қырсыққанда қадалып қалды. Ол болса
қан-жоса болып жылап тұр. Осындай тосын,
қызықты сәттер есімде әлі күнге сақталып
қалыпты.
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ӘТТЕГЕН-АЙ!

МАМАН ПІКІРІ



1-сыныптың «Музыка» пәніне арналған
оқулықтың бетін ашып көрдіңіз бе? Jas qazaq
газетінің оқырманы сол кітаптағы бір әннің
мәтінін арнайы жолдап, жұрттың көзқарасын
білгісі келіпті. Осыған орай біз Алматы
қаласындағы №179 жалпы білім беретін
мектептің музыка пәні мұғалімінің Марта
Ерболқызының пікірін жариялағанды жөн көрдік.

ӘНМЕН АЛДАУҒА БОЛМАЙДЫ
Музыка пәні мұғалімі ретінде
айтарым, кітаптағы әндерге
қатысты әр түрлі пікірдің болуы
қалыпты жағдай. Себебі қарапайым
басқа саланың адамдары бұл
әндердің сKзін, мағынасын
түсінбеуі мүмкін. Себебі музыкада
дауыс жаттығуы, дикция, сKз
деген ұғым болады. Сәйкесінше,
балаларға жеңіл әрі ыңғайлы, қызықты болсын деп,
кKптеген авторлар орыс тілінен қазақшаға аударып,
Kлең шумақтарын жазған. здеріңіз қарап тұрсаңыздар,
сKздердің қасында аспаптардың (, ,
) суреті тұр. Бала сол әнді суретке қарап
отырып, оның дыбысталуын ауызбен салып, бірге
айтып орындайды. Дыбысты қайталау арқылы дауыс
жаттығуларын да жасайды және аспаптардың дыбысын
түсінеді. Ал 2-ші әнге келетін болсақ, бала – мальчик,
саусақ – пальчик деген секілді сKздер екі тілді үйренуге
арналған. Бала әрі тілді үйренеді, әрі ән айтуды үйренеді.
Бір қарағанда, бұл Kлең жолдары жеңіл әрі түсініксіз
секілді. Аудармадан алынғаннан кейін кейбір сKздің
мағынасы түсініксіз болуы да мүмкін. Сондықтан
отандық авторларды тартып, қазақ тілінде сапалы
дүниелер жасасақ дұрыс болар еді.
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Апталық таралымы – 8 000 дана
Газет Қазақстанның барлық аймақтарында таралады,
сондай-ақ «AirAstana», «Turkish Airlines», «QazaqAir» əуежолдарының ұшақтарында бар.
Газет 2004 жылы 14 желтоқсанда тiркелген.
2018 жылдың 14 ақпанында ҚР Ақпарат және коммуникациялар министрлiгi
Ақпарат комитетінде қайта есепке тұрып, №16904-Г куәлiгін алды.
Мақала авторының пiкiрi редакция кKзқарасын бiлдiрмейді.
Жарнама мәтініне тапсырыс беруші жауапты.
Газетте жарияланған материалдар мен суреттердi сiлтемесiз кKшiрiп басуға болмайды.

