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ҚАЗАҚ ҚАЗАҚПЕН ТІЛМАШ 
АРҚЫЛЫ ТІЛДЕСІП ЖҮР

ОТАНДАСТАР 
ӨЗ ТАҢДАУЫН ЖАСАДЫ

«Қазақстандағы сай-
лау әділ, демократиялы 
өтті» – деп мәлімдеді 
ШЫҰ Бас хатшысының 
орынбасары, байқау
шылар миссиясының 
басшысы Чжан Хай-
чжоу. Оның айтуынша, 
бұған дейінгі сайлау-
лармен салыс тырғанда 
«ҚРдағы сайлау тура-
лы» Конституциялық 
заңға өзгертулер мен 
толықтырулар енгізу 
тұрғысында айтар-
лықтай өзгеріс тер 
орын алған. «Сайлау 
бұқаралық ақпа-
рат құралдарында 
егжейтегжейлі әрі 
жанжақты жариялан-
ды. Барлық эпидемио
логиялықсанитарлық 
норма сақталды. 
Мүмкіндігі шектеу
лі азаматтар үшін де 
қажетті барлық жағдай 
қарастырылды. Сай-
лау кезеңінде миссия 
мүшелеріне ескертулер 
мен шағымдар келіп 
түскен жоқ. Миссия 
сайлауды еркін, әділ 
әрі демократиялы өтті 
деп мойындайды», 
деді Чжан Хайчжоу 
БАҚ өкілдеріне берген 
мәлімдемесінде. 

Тәуелсіздіктің  отызыншы беле сіне  аяқ 
басқан тұста тілдің мәселесін қозғап, ана тілін 
білуге шақырып отырғанымыз әрине, ұят тірлік. 
Бірақ, дәл қазіргідей ұрпағымызды ғаламтор 
тәрбиелеп жатқан уақытта мемлекеттік тілге деген 
қызығушылықты тудырып, талапты күшейтпесек 
тәуелсіз елде өзге тілге тәуелді азаматтар көбеймек. 
Мәселенің ауқымдылығын білген соң Қазақстан 

Республикасының Президенті Қасым-Жомарт 
Тоқаев та «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» деп 
аталатын мақаласында қазақ тілінің ертеңіне 
қатысты алаңдаушылығымен бөлісті. «Мемлекеттік 
тілді білу – Қазақстанның әрбір азаматының 
парызы. Міндеті деп те айтуға болады. Осы орайда 
мен барша қазақстандықтарға, оның ішінде қазақ 
тілін әлі жете меңгермеген отандастарыма үндеу (Соңы 4-бетте)

ТІЛ – ХАЛЫҚТЫҢ БОЛМЫСЫ, ТАМЫРЫ. ҰЛТТЫҢ ҰЛТ БОЛЫП САҚТАЛУЫ 
ТІЛДІҢ ҰМЫТЫЛМАУЫНА, ҰРПАҚТАН-ҰРПАҚҚА ҮЗДІКСІЗ ЖАЛҒАСУЫНА 

БАЙЛАНЫС ТЫ. ӘУЕЗІН БҰЗБАЙ, БОЯУЫН ЖОҒАЛТПАЙ, ӨМІРШЕҢДІГІН ДӘЛЕЛ-
ДЕГЕН ТІЛ ҚҰДІРЕТТІ. ӨКІНІШКЕ ОРАЙ, ҚАЗАҚ ТІЛІ БҮГІНДЕ ҮЛКЕН СҰРАНЫСҚА 
ИЕ БОЛА АЛМАЙ ОТЫР. АБАЙДЫҢ, ӘУЕЗОВТІҢ, МҰҚАҒАЛИДЫҢ ТІЛІН ҚАЖЕТ 
ЕТПЕЙТІН, КЕРЕК САНАМАЙТЫН ҰРПАҚ КӨБЕЙІП КЕЛЕДІ. 

АУДАРМАШЫНЫҢ 
БІР САҒАТТЫҚ АҚЫСЫ 
1 ДОЛЛАРҒА ЖЕТПЕЙДІ

4-бет

ПЛАГИАТТЫҚ 
ФОТОӨНЕРДІҢ 
     ДАМУЫНА ТҰСАУ

6-бет

ЕКІ НОҚАТ

8-бет

МҰНЫ АЙТПАСҚА БОЛА МА?

тастағым келеді. Жастар ағылшын тілін немесе 
басқа да тілдерді аз ғана уақытта меңгере алатынын 
көріп отырмыз. Тұтас буын алмасқан осы жылдарда 
қазақ тілін үйренгісі келген адам оны әлдеқашан 
біліп шығар еді. Халқымызда «Ештен кеш жақсы» 
деген сөз бар. Ең бастысы, ынта болуы керек», – 
деді Мемлекет басшысы.

Шындығында бізде ниет жоқ. Барымызды 
бағалауға деген ынта байқалмайды. Мемлекеттік 
тілдің жағдайын, аянышты халін көргенде шарасыз 
күй кешесің. Қалың қазақтың арасында, өз елінде, 
тәуелсіз мемлекетте ана тіліміздің  қағажу көргені-
не қарның ашады. Ең сорақысы, оны қолданбай, 
қадіріне жетпей, қажетіне жаратпай отырған өзге 
емес, өзіміз. 

Жарасбай СҮЛЕЙМЕНОВ, қоғам қай-
раткері:

– Жалпы сайлау қорытындысы осындай 
болатынын білгенмін. Өйткені сайлауды 
өзім бақылап отырамын. Өткізілу барысы, 
ұйымдастырылуы көңілден шықты. Мәжіліс 
пен мәслихат сайлауын қатар өткізу арқылы 
кететін шығындарды үнемдеу де дұрыс 
шешім деп санаймын. Абыроймен өткізіп ал-
дық! Негізі  «Nur Оtan-мен» бәсекелесе алатын 
партия елімізде қалыптаса қойған жоқ. Осы 

Жабал ЕРҒАЛИЕВ, қоғам қайраткері:
– Күні кеше Қазақстанда өткен Мәжіліс және 

жергілікті мәслихат депутаттарының сайлауы 
ойдағыдай өткеніне өз басым қуанып отырмын. Ең 
бастысы елдің тұтастығы, бірлігі сақталды. Халқы-
мыз елдің бірлігі үшін дауыс берді деп есептеймін. 

Алдын ала есеп бойынша «Nur Оtan» партиясы 
жеңіске жеткенін естіп отырмыз. «Қазақстан халық 
партиясы» мен «Ақ жол» партиялары да биліктен 
өздеріне тиісті орындарын алды. Жақында Мемле-
кет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың «Тәуелсіздік 
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САЙЛАУ ҚОРЫТЫНДЫСЫ КӨҢІЛІҢІЗДЕН ШЫҚТЫ МА?

бәрінен қымбат» атты мақаласын бәріміз оқыдық қой. Сол мақалада елдің 
бірлігі, елдің саяси жағдайының тұрақтылығы бәрінен жоғары тұратынын 
ерекше атап өткен. 

«ҚР Орталық сайлау комис
сиясының алдын ала қо
рытындылары нәтиже

сінде ҚР Парламент мәжілісіне үш 
партия, «Nur Otan», «Қазақстан халық 
партиясы» және «Ақ жол» партиялары 
жолдама алғаны белгілі болды. Осы 
орайда біз сайлау нәтижесі көңіліңіз
ден шықты ма деген сауалды бірқатар 
қоғам қайраткерлеріне қойдық.
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СӘТІ ТҮСКЕН СҰХБАТ

Құралай БАЙМЕНОВА, 
Ақтөбе қалалық сал ауруына 
шалдыққан азаматтар 
одағының төрайымы: 

«БАРЛЫҚ 
ҚАМҚОРЛЫҚ 

БІЗГЕ ЖАСАЛСЫН 
ДЕУГЕ 

БОЛМАЙДЫ»
– Құралай Базарбайқызы, Ақтөбе 

қаласында мүгедектерге арналған 
екі көпқабатты тұрғын үй салы
нып, инватакси іске қосылды. Та
лапқа сай пандустар орнаты лып, 
мүмкіндігі шектеулі азамат тар дың 
шипажайларда ем алуына жағдай 
жасалды. Қазіргі қоғамда  мүгедектерге 
деген көзқарас та өзгерді. Десек те, 
олардың құқығы біздің елде толық
қанды қорғалған деп айта аламыз ба?

– Біздің қоғамда 1,5 мыңнан астам 
адам тіркелген. 

(Соңы 5-бетте)

анық сезілді. 
Билік партиясы ретінде «Nur Оtan-ның» жасаған жұмыстары 

халықтың көз алдында өтіп жатыр. 

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ
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Жоғарғы Сот төрағасы Жақып Асанов бейнебайланыс арқылы Қостанай 
және Ақтөбе облыстық соттарының жаңадан тағайындалған төрағалары  
Анатолий Смолин мен Асламбек Мерғалиевті судьялар қауымдастығына 
таныстырды. Онлайн-кездесулерге мемлекеттік және құқық қорғау орган-
дарының басшылары, сот жүйесінің ардагерлері мен өңірлердің судьялары 
қатысты.

Ж.Асанов төрағалардың сот жүйесіндегі  ұзақ жылғы тәжірибелері мен жоғары 
кәсібилігін атап өтіп, оларға жаңа лауазымда табысты жұмыс тіледі және бірінші 
кезектегі міндет – сот төрелігін жүзеге асыру сапасын арттыруды тапсырды.

Бұған қоса, осы Жарлықпен Түркістан облыстық сотының төрағасы болып 
Тұрысбек Мыятбеков тағайындалды. Түркістан облысының активіне оны Жоғарғы 
Соттың қылмыстық істер жөніндегі сот алқасының төрағасы Әбдірашид Жүкенов 
таныстырды. 

«Тұрысбек Ерболғанұлы өзінің басшылық және судьялық мол тәжірибесін пай-
далана отырып, сот жүйесінің дамуына елеулі үлес қосатынына сенімдімін», – деді 
Ә.Жүкенов. 

Ақтөбеде карантин кезінде дезин-
фекция жасаған әскери қызметші 
Талғат Нұрғалиев екі көліктің ара-
сына қыстырылып, көз жұмды. Тер-
геу органдары жол апатына себепкер 
адамды анықтағанмен, ол ақталып 
шыққан. Алайда марқұмның жесірі 
үкімді әділетсіз деп отыр.

Оқиға Ақтөбеде коронавирус ин-
фекциясы енді тарала бастаған уақыт
та болған. Марқұм Талғат Нұрғалиев 
Т.Бигелдинов атындағы әуе қорға ныс 
күштерінің әскери институтын да келісім-
шарт бойынша әскери қызмет атқарған. 
2020 жылдың 31 наурызы  күні ол өзге 
әскери қызметкерлермен  бірге қалада 
дезинфекция жұмыстарын жүргізуге 
шығады. Сол кезде «ЗИЛ131» маркалы 
әскери жүк көлігі артқа жылжып кетіп, 
әскери қызметші Талғат Нұрғалиев 
пен курсанттардың бірі екі көліктің 
арасында қысылып қалған. Жолкөлік 
оқиғасының салдарынан марқұм ауыр 
дене жарақатын алып, 4 күннен соң 
ауруханада көз жұмған. Ал курсанттың 
денсаулығына орташа ауырлықтағы за-
лал келген. 

Осы жол апатынан кейін әскери жүк 
көлігінің жүргізушіcіне қатысты Қыл-
мыстық кодекстің 463бабының 3бөлігі 
бойынша іс қозғалған. Сот материалда-
рына қарағанда, сотталушы Ақтаудағы 
25744 әскери бөліміндегі роталардың 
бірінде санитарлық өңдеу бөлімше-
сінің командирі болып жұмыс істеген. 
23 жастағы сержант Ақтөбедегі 30238 
әскери бөліміне арнайы өңдеу жұмыста-
рын жүргізу үшін іссапарға жіберілген. 
Жүк көлігі де Ақтаудағы әскери бөлімге 
тиесілі. Автокөлік  зауыттан 1986 жылы 
шығарылған. Әскери бөлім оны әбден 
тозығы жетіп, ескіргендіктен есептен  
шығаруы керек болған. Алайда 30 жыл-
дан аса қолданыста болған «ЗИЛ131» 
маркалы автокөлік осы уақытқа дейін 
жөндеу көрмеген. Сол күйі оны Ақтөбеге 
тиеп жеткізген. 

Сот отырысы кезінде сотталушы 

ТАҒАЙЫНДАУ

ҮШ СОТТА ЖАҢА 

ТӨРАҒА 
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСТЫҚ СОТЫ

Жоғарғы Сот жанындағы Соттардың қызметін қамтамасыз ету де-
партаменті басшысының орынбасары Нұрсұлтан Байтілесов Қызылорда 
облыстық сотының ұжымына Соттар әкімшісінің жаңа басшысы Сағатбек 
Сүлейменді таныстырды.

АНЫҚТАМА: 

Смолин Анатолий Сергеевич 1959 жылы 5 
тамызда дүниеге келген. 1986 жылы Свердлов заң 
институтын бітірген. Судьялық еңбек өтілі – 31 
жыл. Аудандық соттардың төрағасы, Солтүстік 
Қазақстан облыстық сот алқасының төрағасы 
қызметін атқарған. Жоғарғы Соттың қадағалау 
алқасы мен Жоғары Сот Кеңесін басқарған. 2018 
жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін – Жоғарғы 
Соттың судьясы болып жұмыс істеген.

 
Мерғалиев Асламбек Амангелдіұлы 1972 

жылы 2 сәуірде дүниеге келген. 1999 жылы 
Стамбул мемлекеттік университетін бітірген. Су-
дьялық еңбек өтілі – 18 жыл. Павлодар облыстық 
сотының маманы, Павлодар қалалық сотының 
судьясы, Екібастұз қаласы мамандандырылған 
әкімшілік сотының, Павлодар қаласы №2 соты-
ның, Солтүстік Қазақстан облыстық сотының 
қылмыстық істер жөніндегі апелляциялық сот 
алқасының төрағасы болып жұмыс істеген.

2016 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін 
– Қостанай облыстық сотының төрағасы лауазы-
мын атқарған.  

Мыятбеков Тұрысбек Ерболғанұлы 1961 
жылы 18 ақпанда дүниеге келген. 1993 жылы 
ӘлФараби атындағы  Қазақ ұлттық универси-
тетін бітірген. Судьялық еңбек өтілі – 22 жыл. 
Алматы қаласы соттарының әкімшісі, Алматы 
қаласы Әуезов аудандық сотының судьясы, Ал-
маты қалалық сотының судьясы, Бостандық ау-
дандық №2 соты мен Талғар аудандық  сотының 
төрағасы болып жұмыс істеген. 2018 жылдан 
қазіргі уақытқа дейін Жетісу аудандық №2 соты-
ның төрағасы болған.

СОТ ӘКІМШІЛЕРІ 
ЖҰМЫСЫНА КІРІСТІ

өзіне тағылған айыпты мойындамаған. 
Ол әскери көліктің қол тежегішінде 
ақауы бар екенін білмегенін айтқан. Ай-
туынша, көлік басқа бөлімшеге тиесілі, 
оны өзінің әскери бөлімінде қабылдап 
алмаған. Сол себепті жүк көлігін өзіне 
бекіту жөніндегі құжаттарды ол тек 
пойызда көрген екен. Сот отырысына 
куә ретінде қатысқан әскери бөлім  
қыз меткері де оның бұл уақытта ке-
зекті демалыста болғандығын айтқан. 
Сол себепті ол техниканың байқауына 
қатыспай, бірден Ақтөбе қаласына іс 
сапарға кеткен. Сержанттың жеңіл ав-
токөлікті жүргізуге ғана рұқсаты болған. 
Соған қарамастан оны әскери бөлімде  
жүргізуші  жетіспегендіктен, «ЗИЛ131» 
автөлігіне отырғызған. 

Қазір Ақтаудағы 25744 әскери бөлі
мінің лауазымды тұлғаларына қатысты 
тағы бір қылмыстық іс қозғалып жатыр. 
Оларға өз қызметтеріне салғырт қа-
рағандары және жалған құжат жасаған-
дары үшін айып тағылуда. Қылмыстық 
істі қараған Ақтөбе гарнизоны әскери 
сотының үкімімен әскери қызметші қыл-
мыс құрамының болмауына байланысты 
ақталып шықты. Алайда марқұмның 
жесірі Н.Талжанова мұнымен келіспей 
отыр.

– Жолдасым әскери институтта 10  
жылға жуық жүргізуші болып жұмыс 
істеді. Небәрі 40  жаста, денелі жігіт еді.  
Жол апаты кезінде ол өзі жүргізген Ка-
маз автокөлігімен Зилдің арасына қыс
тырылып қалған. Үш рет ота жасаған-
мен, ауруханада көз жұмды. Қылмыстық 
іс қозғалып, қайта жабылды. Ақыры 9 
ай дегенде іс сотқа жеткенмен, күдікті 
адам ақталып шықты. Жүргізушіні 

емес, көлікті жіберген адамдарды кінәлі 
деп тапты. Мен үкіммен келіспеймін. 
Категориясы  болмаса, ол неге көлікке 
отырады? Мұның өзі заңбұзушылық 
қой?! Іссапарға барудан бас тартуына 
болады емес пе! Өйткені соның кесірі-
нен үш бала әкесіз қалды. Адам өмірі 
ойыншық па? Жүргізуші көлік өздігінен 
жүріп кетпеу үшін дөңгелектің астына 
тіреуіш қоюы керек. Бірақ ол мұны да 
жасамаған. Ол сотта кінәсін мойында-
мады. Тіпті қатесін түсінбеді де. Шын 
жүрегімен кешірім де сұраған жоқ. Қай-
та өзімді мазақ қылып кетті. Ең болмаса, 
көлік жүргізу құқығынан айыру керек 
қой. Оның заң аясында жазаланғанын 
қалаймын,– дейді әйел.

Кішкентай үш баласымен жесір қал
ған келіншек күйеуінің көзі тірісінде 
17 жылға ипотекаға үй алған. Жалғыз 
асыраушысынан айырылып, жұмыссыз 
отырған ол қарызын қалай төлейтінін 
білмей дал. Соттан ол моральдық зиян 
өндіруді талап еткен. Алайда талап 
арызы қанағаттандырусыз қалған. Тек 
марқұмның жұмыс орны ғана өтемақы 

төлепті. Сот үкімімен келіспеген келін-
шек сотқа апелляциялық шағым түсірді. 

– Жолдасым тірі болғанда 5 жылдан 
соң зейнетке шығатын еді. Балалары 
әкесін іздеп, күнде жылайды. Кіші  қы-
зымыз әкесі қайтқанда небәрі 2 жаста 
ғана болды. Тәуелсіздік күніне орай 
жолдасыма қайтыс болғаннан кейін ІІІ 
дәрежелі «Айбын» ордені тапсырыл-
ды. Өйткені жол апаты кезінде ол өз 
өмірін қатерге тігіп, курсантты құтқарып 
қалған. Марапатты алуға Талғаттың 
ұлы да барды. Көзі тірісінде жолдасым 
оның ұшқыш болғанын қалап еді. Анасы 
болғанымен, баланың әкесінің орнын 
ешкім баса алмайды ғой. Сегіз жыл отас
тық, осы уақытқа дейін отбасымызда 
ұрыскеріс болған емес. Бәрі қызығатын. 
Мүгедек болса да, қасымда қарайып 
отырғанын қалап едім. Мұны басынан 
өткен адам ғана түсінеді. Сол себепті 
әділдік орнағанын қалаймын, – дейді 
Н.Талжанова.

Бұл мәселеге қатысты Ақтөбе гарни-
зоны әскери сотының баспасөз қызметі 
де пікір білдірді. 

– Ақтөбе гарнизоны әскери сотының 
2020 жылдың 25 желтоқсанындағы 
үкімімен әскери қызметші, сержант «К» 
ақталған еді. Оған Қылмыстық кодекстің 
463бабының 3бөлігінде көзделген 
қылмысты жасады деген айып тағылды. 
Яғни, ол «жауынгерлік, арнайы немесе 
көлік құралын басқару немесе пайдала-
ну ережелерін бұзды, көліктің өздігінен 
артқа қозғалуынан абайсызда курсант-
тың денсаулығына орташа зиян келтіріп, 
кіші сержанттың қайтыс болуына әкеп 
соқты» деп күдіктелді. Іс материал-
дары мен сараптамалық қорытынды 
көрсеткендей, қозғалыс 1986 жылы 
шығарылған «ЗИЛ131» автокөлігінің 
техникалық ақауына, яғни «оның теже-
гішіне» байланысты кабинада жүргізуші 
болмаған кезде орын алған. Ақауы бар 
көлік құралын берген әскери бөлімнің 
лауазымды тұлғаларына қатысты қыл-
мыстық іс бөлек өндіріске бөлініп, 
тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Сот 
үкімі заңды күшіне енген жоқ,– деп ха-
барлады баспасөз қызметі. 

Жолдасынан айырылған Н.Тал
жанова дәрігерлерді де сотқа бермек. 
Ол «Медициналық көмек уақыты лы 
көрсетілсе, Талғатты аман алып қалуға 
болар ма еді?» деп қапаланады. Ай-
туынша, күйеуі бірнеше отадан аман 
шыққан. Алайда дәрігерлер хал үстінде 
жатқан адамға ем жасамаған, реанима-
ция бөліміне жатқызбаған. Асыраушы-
сыз қалған келіншек істі аяқсыз қалдыр
маймын деп отыр. Ол шағымын айтып, 
Президентке хат жолдамақ. 

Жансая ЕСМАҒАНБЕТОВА, 
АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫ

ЖАНАЙҚАЙ

ӘСКЕРИ ҚЫЗМЕТКЕРДІҢ ЖЕСІРІ  
ӘДІЛДІК ІЗДЕЙДІ

Нұрсұлтан Байтілесов пен Қызыл
орда облыстық сотының төрағасы 
Қамбар Нұрышев Сағатбек Сүлей-
меннің сот жүйесіндегі кәсібилігін, 

жеке қасиеттерін, білімі мен жұмыс 
тәжірибесін атап өтті. Спикерлер өңір 
соттарының жұмыс сапасын арттыру 
үшін барлық күшжігерін салаты-

ШЫМКЕНТ ҚАЛАЛЫҚ СОТЫ 

нына сенім білдірді. Жұмыс сапары 
барысында Н. Байтілесов облыстық 
сот басшылығымен жаңа Әкімшілік 
рәсімдікпроцестік кодекс шеңберінде 
құрылатын мамандандырылған сотты 
орналастыру жоспарын талқылады.

Департамент басшысының орын-
басары Қызылорда қаласының №2 
сотына, қалалық, мамандандырылған 
әкімшілік, экономикалық, қылмыс
тық, тергеу соттарына барды. Ол сот 
мұражайымен, оқу орталығының, 
баспасөз орталығының және медиация 
кабинетінің жұмысымен танысты. Сот 
қызметкерлерімен кездесіп, Жоғарғы 
Соттың сот жүйесінің ашықтығын 
қамтамасыз ету, сот ісін жүргізуде 
цифр лық технологияларды кеңінен 
қолдану және жаңа әкімшілік соттарды 
құру бойынша жүргізіп жатқан жұмы-
стары туралы хабардар етті. Сонымен 
қатар, материалдықтехникалық жаб-
дықтау, ұйымдастыру мәселелеріне 
және электрондық сот төрелігі сер-
вистерінің жұмысына ерекше назар 
аударылды.

Жоғарғы Сот жанындағы Соттар-
дың қызметін қамтамасыз ету депар-
таменті басшысының орынбасары 
Нұрсұлтан Байтілесов Шымкент 
қала лық сотының ұжымына Соттар 
әкімшісінің жаңа басшысы Берік 
Мейірхановты таныстырды.

Нұрсұлтан Байтілесов пен сот төра
ғасы Ербол Рахымбеков Берік Мейір
хановтың сот саласында атқарған еңбегі 
мен тәжірибесіне тоқталып, жаңа қыз-
метте үлкен сенім артылып отырғанын 
жеткізді. Жаңа басшы өзіне жүктел-
ген сенімді ақтап, өңір соттарының 
кадр лық және материалдықтехника-
лық жағдайын жақсарту үшін барлық 
күшжігерін салатыны анық.

Жұмыс сапары барысында департа-
мент басшысының орынбасары маман-
дандырылған экономикалық, әкімшілік 
және қылмыстық соттардың ұжымы мен 
кездесіп, сот жүйесінің ашықты ғын 
қамтамасыз ету, сот ісін жүргізуде 
цифр лық технологияларды кеңінен қол-
дану және азаматтардың сот жүйесіне 
деген сенім деңгейін арттыру бойынша 
Жоғарғы Сот тарапынан жүргізіліп 

жатқан жұмыстар туралы хабардар етті.
Сонымен қатар, осы күні Н.Бай-

тілесов Шымкент қаласының әкімі 
Мұрат Айтеновпен кездесіп, Әкімшілік 
рәсімдікпроцестік кодекс шеңберінде 
биылғы жылдың 1 шілдесінен бастап 
іске қосылатын мамандандырылған сотқа 
ғимарат бөлу мәселесі жөнінде келісімге 
келді. Судьялар мен сот жүйесі маманда-
рын қызметтік тұрғын үймен қамтамасыз 
етуге қатысты әлеуметтік мәселелер де 
талқылау тақырыбына айналды. 

Мейірханов Берік Талғарбекұлы 2006 
жылы Қазақ гуманитарлық заң универ-

ситетін, 2008 жылы Алматы Экономи ка 
және статистика академиясын және 2017 
жылы «Болашақ» бағдарламасы бойын-
ша АҚШтағы Бостон университетін 
бітірген. Оның сот жүйесіндегі жұмыс 
өтілі 10 жылдан асады. Бұған дейін 
ол, ҚР Жоғарғы Сотының жанындағы 
Соттардың қызметін қамтамасыз ету де-
партаментінің азаматтық істер жөніндегі 
сот алқасының хатшылығы судьялардың 
консультанттары тобының бас консуль-
танты қызметін атқарған.

Жоғарғы Соттың баспасөз қызметі
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САЙЛАУ ҚОРЫТЫНДЫСЫ КӨҢІЛІҢІЗДЕН ШЫҚТЫ МА?

ҚОҒАМ

(Соңы. Басы 1-бетте)

Мемлекет басшысы Қ.Тоқаев бұған дейін: «Алдағы сай-
лау еліміздің саяси жүйесін жаңартуды қамтамасыз ететін 
саяси институттарды дәйекті түрде демократияландыруға 
және жаңғыртуға Қазақстанның аса ықыласты екенін тағы 
да бір дәлелдейтін болады. Біздің ортақ миссиямыз – Қа-
зақстанды өркендету, азаматтарымыздың игілігі үшін қыз
мет ету. Қазақстан халқы аса маңызды тарихи сындарлы 
сәттерде бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығара білді. 
Халқымыз осы жолы да елімізді жанжақты жаңғырту бағы-
тындағы жаңа тарихи миссиясын лайықты атқарады деп 
сенемін. Тәуелсіздіктің 30 жылдығы қарсаңында еліміз ке-
мелдене түсіп, дамудың жаңа кезеңіне шығатынымыз анық. 
Мемлекетіміздің барлық азаматтары белсенді қоғамдық 
ұстанымын танытуға, Парламент Мәжілісінің және мәсли-
хаттардың алдағы сайлауына ұйымшылдықпен қатысуға 
шақырамын» – деген. Бұл үде тұрғысынан Президенттің 
армантілегі орындалғандай. 

ҚР Парламенті мен мәслихат депутаттарын сайлауда «Nur 
Otan» партиясы сайлаушылардың 71,09 пайыз дауысын ие-
леніп, бәрінен басым түсті. Респонденттердің 5,29 пайызы 
«Ауыл» халықтықдемократиялық патриоттық партиясына, 
71,97 пайызы «Nur Otan» партиясына, 3,57 пайызы «ADAL» 
саяси партиясына, 10,95 пайызы Қазақстанның «Ақ жол» де-
мократиялық партиясына, 9,10 пайызы «Қазақстанның халық 
партиясына» дауыс берген. Осылайша «Nur Otan», «Ақ жол» 
және «Қазақстанның халық партиясы» Парламент мәжілісіне 
жолдама алды.

Алдын ала сайлау нәтижелерін ҚР Орталық сайлау комис-
сиясының хатшысы Мустафина Сабила жариялады.

Сайлаудың биылғы пандемиялық жағдайда өткізілуі мұн-
дай маңызды шараларда алдын ала тыңғылықты дайындалу 
қажеттігін көрсетті. Оны тәуелсіз бақылаушы ретінде тіркел-
ген кезде жақыннан сезіндік. 

Әуелгі қиындық алдын ала үш күн бұрын ПЦР тест 
тапсыру процесінен басталды.  Екі күннен кейін «сараптама 
қорытындысы дайын, «saqbol» қосымшасын жүктеу арқылы 
сараптама нәтижесін біле аласыз» деген хабарлама, теле-
фонымызға екі қайтара келіп және әрқайсысында тапсырыс 
нөмірі әртүрлі болды, кейбіреулерге бұл хабарлама мүлдем 
келмеген. Бірақ аталмыш қосымшаны жүктеп алып қанша 
әуреленгенімізбен ПЦР тест нәтижесін алу мүмкін болмады. 
Яғни қосымша ішінде ол мәлімет болмай шықты. Амалсыз 
екінші қайтара «damumed» қосымшасын жүктеп, өзіміз із-
деген мәліметті әзер таптық. Ал бақылаушы болған тағы бір 
әріптесіміз «damumedтен» іздеген ақпаратын таппай, egov 
қосымшасын жүктеді. Одан да ПЦР тестің нәтижесін таппай, 
сайлау болатын күні таңда белгіленген сайлау учаскесіне 
барғанымен  оны кіргізбеді. Яғни бұл біздің бұндай проце-
стерге ақпараттық, интернеттік мүмкіндіктер тұрғысында 
дайын емес екенімізді көрсетті.

Осынша кедергілермен сайлауға кіргенімізбен, сайлау 
учаскесінің тым суықтығы бақылаушылар үшін тіпті қолай-
сыз болды. Сайлау комиссиясы «егер салқынға шыдамасақ 
қайтуымызға болатынын, ал мектепте оқушы жоқ болған-
дықтан жылу жоқ екенін, санитарлық талапқа сай мектептің 
екі есігін қатар ашып қоюға мәжбүр екенін, дауыс берушілер 
дезинфекциясы бар бір есіктен кіріп, басқа есіктен шығуы 
қажеттігін» жеткізді. Таңертеңгі 06:00ден бастап, кешкі 
21:00ге дейін сайлау учаскесінде болған әрбір бақылаушы-
ның жағдайын өзіңіз осыданақ елестете беріңіз.  

ҚХАдан дауыс беруге  351 адам қатысты. Мәжіліс 
депутатына кандидаттар үшін берілген бюллетеньдер: Са-
уытбек Абдрахманов – 298, Аветик Амирханян – 270, Ильяс 
Буларов – 274, Наталья Дементьева – 292, Юрий Ли – 282, 
Вакиль Набиев – 285, Шамиль Осин – 271, Владимир Тох-
тасунов – 277, Абилфас Хамедов – 290 дауысқа ие болды. 
Дауыс беру нәтижесінде ҚХАның 9 кандидаты Парламент 
Мәжілісіне өтті. 

ҚАЛАЙ ДЕСЕК ТЕ, ОТАНДАСТАР ӨЗ ТАҢДА-
УЫН ЖАСАДЫ. БҰЛ МӘСЕЛЕ БІЗ АЙТҚАН 

ТҰРМЫСТЫҚ ҚИЫНДЫҚТАРДАН ӘРҚАШАН ДА 
БИІК ЕКЕНІН КӨРСЕТЕДІ. ЕЛ ҮШІН ДЕ ӨЗ БОЛА-
ШАҒЫНА ТАҢДАУ ЖАСАҒАН МАҢЫЗДЫ.

Қуаныш ӘБІЛДӘҚЫЗЫ,
«Заң газеті»

МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫ 2007 ЖЫЛҒЫ ЖОЛДАУЫНДА: «БІЗДІҢ 
ТИІМДІ ЖҰМЫС ІСТЕЙТІН ҚОР РЫНОГЫН ҚҰРУЫМЫЗ КЕРЕК. ОНЫҢ 
ДАМУЫ ХАЛЫҚТЫ ӨЗ САЛЫМДАРЫН БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРҒА БЕЛСЕНДІ 
ИНВЕСТИЦИЯЛАУҒА ТАРТПАЙЫНША МҮМКІН ЕМЕС. ҮКІМЕТТІҢ 
ХАЛЫҚТЫ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ САУАТТЫЛЫҚ ӘЛІППЕСІНЕ ТИІСІНШЕ 
ҮЙРЕТУ ЖӨНІНДЕ КЕҢ АУҚЫМДЫ ЖҰМЫС ЖҮРГІЗУІ КЕРЕК. ЭЛЕКТРОНДЫҚ 
БАНК ҚЫЗМЕТТЕРІ ИНФРАҚҰРЫЛЫМЫН КЕҢЕЙТУ ҮШІН ЗАҢНАМАЛЫҚ 
НЕГІЗДІ ОДАН ӘРІ ЖЕТІЛДІРУ ЭЛЕКТРОНДЫҚ САУДАНЫ ДАМЫТУДЫҢ 
ҚУАТТЫ ФАКТОРЫНА АЙНАЛМАҚ» ДЕГЕН ЕДІ. БІР КЕЗДЕ АЛЫСТАҒЫ 
АРМАН СИЯҚТЫ КӨРІНЕТІН БҰЛ ДҮНИЕЛЕР БҮГІНДЕ ШЫНДЫҚҚА 
АЙНАЛДЫ. 

Жарасбай СҮЛЕЙМЕНОВ, қоғам қайраткері: 
– Тұрғын үйлер салынып, елімізде құрылыс жұмыстары қарқынды 

жүріп жатыр. Талай мектеп, балабақша салынып пайдалануға берілді. 
Жолдар жөнделіп, жәрдемақы, зейнетақы өсіп жатыр. Дағдарысқа қара-
мастан мұндай ілгерілеушіліктің бары еліміздің тоқтаусыз даму үстінде 
екенін айғақтайды. Ал басқа партиялар шыны керек сайлау кезінде ғана 
оянады. Сондықтан халық дұрыс таңдауын жасады деп ойлаймын. Сай-
лаушылардың белсенділігі жағынан Солтүстік Қазақстан облысы көш 
бастап тұр. Өйткені осы өңірде соңғы он жылдың ішінде қыруар жұмы-
стар атқарылды. Барлық сала бойынша дамуда. Өнеркәсібі, ауылшару-
ашылығы, жол құрылысы барлығы өркендеп жатыр. Осыны көрген халық 
өз таңдауын жасап, белсенділік танытуда.

Өзім де сайлау учаскелерінде болдым. Пандемиялық жағдайға қарамастан сайлаушылардың, 
бақылаушылардың, сайлау комиссиясының санитарлық қауіпсіздігі толық ескерілген. Сондықтан 
өзім сайлаудың ұйымдастырылуына, соңғы нәтижесіне толықтай көңілім толды деп айта ала-
мын. 

Жабал ЕРҒАЛИЕВ, қоғам қайраткері: 
– Шын мәнінде еліміздегі маңызды шешім 

қабылдар алдында ел бірлігінің көрсетілуін 
өзім жоғары бағалаймын. Береке бірлігі бар 
елдің болашағы жарқын екенін ұмытпауымыз 
керек. Халық осыны жете түсінгендіктен сай-
лауға барып, өзінің дұрыс таңдауын жасады деп 
есептеймін. Мемлекетіміздің осындай дәрежеге 
жетуінде еліміздің бас партиясының үлесі зор. 

«Nur Оtan» партиясы шынында да өзінің ха-
лықтық партия екенін дәлелдеді. Партияның 
сайлау алды бағдарламасында елдің әлеумет-
тік экономикалық жағдайына ерекше көңіл бөлінуі мені қуантты. Елдің осы 
сенімі, мемлекетімізі дамыта бергей! 

КӨКЖИЕКБҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

Сіз не дейсіз?
Мая АРАЛБАЙҚЫЗЫ, қаржы кеңесшісі:
– Қазір қаржыны қалай жылдам көбейту жолдары 

туралы білім көбіне әлеуметтік желі арқылы берілу-
де. Ондағы мәселе, тек таңдауда болып тұр. Менің 
ойымша, қаржыны көбейту жолын үйренуді төлем 
жүйелерінен бастаған жөн. Мобильдік төлемді үй-
рендік қой. Тура сол сияқты Perfect Money, Payeer, 
Advcash тағы басқа да халықаралық төлем жүйелері-
нен электрондық әмиян ашып, сол жерге  азды-көпті 
қаражат салып, шығарып үйрену керек. Содан кейін 
түрлі қаржылық-инвестициялық компанияларды та-
уып, олардың  қайсысы қандай қаржылық өсім бере 
алатын зерттеу керек. Яғни сіздің салған ақшаңызды 
қайда, қалай айналдыратынынан мағлұмат болу ке-
рек. Ары қарай инвестициялық көздерді, құралдарды 
кеңірек қарастыруға болады. Олар қысқа, орта және ұзақ мерзімдік болып бөлінеді. 
Жаңа бастаған адам ең бірінші қаржыны қысқа мерзімді инвестицияға  салған жөн. Оның 
күніне 0,5-1 пайыз беретіндері, айына 35-40 пайыз беретіндері де бар. Әрине бұл жерде 
тәуекел жасай білу қажет. Өйткені қаражатты көбейту жолдарының ешқайсысында 
100 пайыз кепілдік болмайды. Тек шынымен ақшаны көбейту жолдарын үйренем деп 
қандай да бір сомамен тәуекелге барған адам ғана одан тәжірибе жинақтайды. Онда да 
қысқа мерзімдік инвестициялық құралдардың бір емес бірнешеуіне аз-аздап салып, оны 
көбейтіп үйренуден бастау керек. Белгілі бір деңгейдке білім мен тәжірибе жинағаннан 
кейін ғана ұзақ мерзімдік инвестицияға қаржы салған жөн. 

Елбасының  «Адам өзінің қайда бет алған-
дығын анық көрген кезде ғана биікке қарай 
күшжігерімен ұмтылады» дегеніндей соңғы 
жылдары қаржылық сауаттылық бойынша 
семинартренингтерге жұрт ақы төлеп қаты-
са бастады. Freedom Finance Life мәлімет-
теріне қарағанда, интернеттегі қаржылық 
сауаттылық бойынша  хабарландырулардың 
86 пайызы ақылы курстар. Онда тәжірибелі 
маманның 1 дәрісінің құны 510 мың теңге 
аралағында болса, онлайн курстардың құны 
30 мың теңгеге дейін бағаланатын көрінеді. 
Ал бұл бағытта бір кездері үкімет қаулы-
сымен «Қазақстан Республикасы халқының 
инвестициялық мәдениеті мен қаржылық са-
уаттылығын арттырудың 2007–2011 жылдарға 
арналған бағдарламасы» қабылданғанын  
бүгінде біреу білсе, біреу білмеуі де мүмкін. 
2008 жылдың қыркүйегінен бастап бұл мем-
лекеттік бағдарламаны жүзеге асыра бастаған 
Алматы қаласының өңірлік қаржы орталы
ғының қызметін реттеу агенттігі шығарған 
«Отбасы бюджетін басқарудың негіздері», 
«Мен инвестормын», «Алаңсыз қарттық», 
«Менің алғашқы капиталым», «Тұтынушы-
ларды қорғау», «Қарызға өмір сүру» секілді 
басылымдарды қазір тек кітапханалардан 
ғана кезіктіруге болады. Тегін таратылған 
бұл кітаптарды оқып, өз қажетіне жаратқан 
адамдар ол кезде өте аз болған еді. Бұрын 
естісе де, көбі оған аса мән бермейтін. Қазір 
қаржылық сауаттылықтың қажеттілігі туралы  
әңгімені  екі адамның бірінің аузынан естуге 
болады. Сондықтан да жасы да, кәрісі де оған 
қатысты түрлі басылымдарды интернет пен 
кітап дүкендерінен іздеп жүріп сатып ала 
бастады. 

«Нарық – ебі жоқтың еншісін алып, 
құтын қашырады, ал алғырдың, амалшыл 
адамның несібесін асырады» дегендей банк, 
қаржы, төлем жүйелерінің дамуы ойы ұшқыр, 
алғыр, іскер адамдардың жолын ашып, 
бағын жандыруда. Сонымен бірге қаржылық 

ОТАНДАСТАР 
ӨЗ ТАҢДАУЫН 

ЖАСАДЫ

«НАРЫҚ– АМАЛШЫЛ 
АДАМНЫҢ НЕСІБЕСІН

АРТТЫРАДЫ»

қызметтер мен өнімдерді ұтымды таңдай 
білу; кредиттеумен байланысты мәселе-
лерге жауапкершілікпен қарау; қаржылық 
көрсетілетін қызметтерді тұтынушы ретінде 
өзінің заңды құқықтарын білу және мүд-
делерін қорғай алу; қаржылық алаяқтық 
белгілерін таныпбілу; қаржылық қызмет-
тер нарығындағы тәуекелдерді білу; қаржы 
өнімдері мен құралдарының ерекшеліктерін 
білу және өзі үшін ең үздігін таңдай білу; 
көрсетілетін қаржылық қызмет шарттарын 
жасаған кезде қарымқатынастардың негізгі 
аспектілерін және түйінді тармақтарын білу.

БӘСЕКЕЛЕСТІК  БІЛІММЕН 
АНЫҚТАЛАДЫ

2018 жылы қазақстандықтардың қар
жылық сауаттылығы 36 пайызды құраған 
болса, қолданыстағы тұжырымдама бойынша 
2024 жылы оны 41 пайызға жеткізу жоспар-
ланып отыр. «Standard & Poor’s» рейтинг 
агенттігінің  есебіне қарағанда, қаржылық 
сауаттылықтың әлемдік орташа деңгейі 33 
пайыз. Қазақстанда ол меншіктік қаражатты 
басқару дағдыларындағы жоғары көрсет-
кіш есебінен 40 % деңгейінде бағалануда. 
Яғни статистикалық көрсеткіштер бойынша 
Қазақстан қаржылық сауаттылығы орташа 
елдердің қатарында тұр. 

Жыл сайын жүргізетін әлеуметтік зерттеу-

лердің қорытындыларына қарағанда елімізде-
гі қаржылық білім мен көрсетілетін қызмет-
терді пайдалану дағдыларының көрсеткіші 
25 пайызды құрайды. Қазақстандықтардың 
32 пайызында банктік қарыздары, 39 пайы
зында қолмақол жинақ ақша бар. Осыған 
қарамастан сауалнамаға қатысушылардың 
63 пайызы қаржы туралы білімінің әлі жет-
пейтінін жасырмайды. Дүниежүзілік банктің  
қазақстандықтардың қаржылық қызметтерге 
қолжетімділігін 60 пайыз деп бағалап отыр
ғанын ескерсек, қаржы институттары мен 
қаржы құралдарына деген сұраныс алдағы 
уақытта да өспесе, кемімейтіні анық. Оның 
үстіне қаржылық сауаттылықтың халықтың 
тұрмыс деңгейіне, елдің әлеуметтікэконо-
микалық дамуының тұрақтылығында алар 
орны өте зор. Сондықтан білім мен кәсіби 
біліктілікті бағалайтын, оны ұлттық байлық 
санайтын елдер қаржылық сауаттылықты ба-
лабақша мен мектеп қабырғасынан бастайды. 
Мамандықты мынау қоғамда сұранысқа ие, 
не мәртебесі жоғары деп бөлмей,  әр баланың 
қабілетқарымы мен жүрек қалауына сай өз 
таңдауын жасауына мүмкіндік береді және 
оған құрметпен қарайды. Сондықтан да да-
мыған елдерде мемлекет және қоғам қайрат-
керлері ғана емес, түрлі салалардағы танымал 
тұлғалардың балашағасының кафересто-
рандарда даяшы болып, өз еңбегімен табыс 
тауып жүргеніне ешкім таңданбайды. Тіпті 
бүгінгі таңда есімдері бүкіл елге әйгілі бірқа-
тар тұлғалардың қаржылық сауатын осындай 
орындарда шыңдап, содан кейін ғана түрлі са-
лада қалай табысқа жеткенін баяндайтын ең-
бектерін жұрт жатажастана оқып, одан өзіне 
қажетін табуда. Халқының сауаттылық көр-
сеткіші бойынша әлемде алғашқы ондықтың 
қатарында тұрған Қазақстанның қаржылық 
сауаттылық жағынан елуліктің ауылынан 
да сырт қалып келе жатқаны көңілге кірбің 
ұялатады. Ал халықтың қаржылық сауатын 
арттыруға жыл сайын бюджеттен де, «Атаме-
кен» ұлттық кәсіпкерлік палатасы мен түрлі 
қаржы институттары тарапынан да қомақты 
қаржы жұмсалып келе жатыр. Алайда оның 
пайдасын көріп жатқандар жалпы халықтың 
әлі күнге дейін тек 1 пайызын ғана құрап тұр. 

Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ, 
«Заң газеті»

құраған. Бұл алаяқтарға алданған тұтынушы-
лардың ресми орындарға шағымданғанынан 
кейін анықталғаны. Ал қаржысын кімге 
бергенін ешкімге дәлелдей алмағандар мен 
алданғанын ағайынтуыс естісе ұят болады 
деп ешқайда қуынбай қалғандарды қосса 
бұл қаржы бұдан да еселене түсері күмәнсіз. 
Бүгінгі таңда елімізде «Қаржылық сауат-
тылықты арттырудың 2020–2024 жылдарға 
арналған тұжырымдамасы» жүзеге асырылу-
да. Тұжырымдаманың бірыңғай дереккөзі 
және негізгі ақпараттық ресурсы fingramota.
kz интернетпорталы болып отыр.  Онда түрлі 
нұсқаулықтар, бюджетті жоспарлау құралда-
ры, жоспарлау блоктары, көмек құралдары, 
ақпараттық материалдар және ойындар ор-
наластырылуда. Тұжырымдамаға сүйенсек  
қаржылық тұрғыдан сауатты азаматтың 
мынадай қасиеттері болуға тиіс: өзінің кіріс
тері мен шығыстарын жоспарлай білу;  ұзақ 
мерзімді жинақтар және күтпеген мәнжай-
ларға қаржылық «қауіпсіздік жастығын» 
қалыптастыру; қаржылық жаңалықтардан 
хабардар болу және қажетті қаржылық ақпа-
ратты пайдалана білу; қаржылық көрсетілетін 

білімге немқұрайды қарап, әрқилы желілік 
және қаржылық  пирамидалардың арбауына 
түсіп, барлық жиғантергенінен бір күнде 
айырылып, сан соғып қалғандар да аз емес. 
Олардың шығыны ресми деректер бойынша 
2017–2019 жылдары ғана 8,3 млрд теңгені 
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АЛҚАБИ БОЛУ – АРДЫҢ ІСІ
Алқабилер соты дамыған елдерде бұрыннан бар. Ол өзін 

дәлелдеген институт саналады. Біздің елімізде алқабилер 
2007 жылдан бері сот ісіне араласып келеді.  Содан бері 
жаңашылдықты енгізудің себебі, маңызы азаматтарға жан-
жақты түсіндіріліп, насихат тұрақты жүргізілуде. 

Он жылдан аса уақыттан бері сот саласының бір 
бөлшегіне айналып үлгерген алқабилер институты бізге не 
берді? Біріншіден, бұл бастама халықтың сот ісіне етене 
араласуына мүмкіндік туғызды. Сот отырысына судья 
ретінде қатысқан азаматтар ақ пен қараны ажыратудың, 
адам тағдырына үкім кесудің қиындығын жақсы түсінді. 
Яғни алқабилер институты арқылы сот халыққа біртабан 
жақындай түсті.

Екіншіден, алқабилер институты – айыпты азаматтарға 
таңдау еркіндігін берді. Өз ісіне халық өкілдерінің төрелік 
етуін өтіну азаматтарға үміт сыйлады.

Үшіншіден, алқабилер соты – қазақстандық сотты 

халықаралық талаптарға жақындатты. Әлемнің озық 
отыз мемлекетінің қатарына қосылуды мұрат еткен 
елдің соты халықаралық талаптардан шет қалмауы 
керек.

Бұл жердегі басты шарт – іске алқабилер төрелік етуі үшін 
міндетті түрде қылмыстық іс бойынша айыпталушының 
өтініші болуы керек. Онсыз іс қалыпты үрдісте қаралады. 
Ең бастысы, тергеуші алдын ала тергеу аяқталғаннан 
кейін айыпталушыға іс материалдарын таныстырып, істі 
алқабилердің қарауына беруге болатынын ескертуі керек. 
Ал бұл ұсынысты қабылдау, бас тарту – айыпталушының 
өз еркінде. 

Алқабиге үміткерлер тізімі үлкен жауаптылықпен 
дайындалады. Бұл тізімде жиырма бес жасқа толмаған, 
өтелмеген не алынбаған сотталғандығы бар, сот әрекетке 
қабілетсіз немесе әрекет қабілеті шектеулі деп таныған 
адамдар, судьялар, прокурорлар, тергеушілер, адвокаттар, 
мемлекеттік қызметшілер мен әскери қызметшілер, сондай-
ақ құқық қорғау органдарының қызметкерлері, наркологиялық 

немесе психоневрологиялық диспансерде есепте тұрған 
адамдарға орын жоқ. 

Дегенмен, алқаби болудан бас тартып, жауаптылықтан 
қашатындар баршылық. Олар сот отырысының орны мен 
басталу уақыты туралы хабарлама алған соң алқабилерді 
іріктеу рәсіміне қатысу үшін сотқа келуге міндетті 
екенін, таңдалған болса сот отырысына соңына дейін 
қатысатынын білуі шарт. Өйткені, дәлелсіз себептермен 
сотқа келмей қалған азаматтар жауаптылыққа тартылады. 
Әрі сотқа қатысқаны үшін алқабилерге ақы төленетінін де 
естен шығармауымыз керек. Бір алқаби жылына бір рет қана 
алқаби ретінде сот отырысына қатыса алатындықтан, 
барша азаматтардан өзіне берілген мүмкіндікті пайдаланып, 
сот ісін сапалы атқаруға үлес қосса деген тілегіміз бар.

Айнұр ШАЯХМЕТОВА,
Алматы қаласының қылмыстық істер жөніндегі 

мамандандырылған ауданаралық сотының бас маман – 
сот отырысының хатшысы

ҚАЗАҚ ҚАЗАҚПЕН ТІЛМАШ 
АРҚЫЛЫ ТІЛДЕСІП ЖҮР

МҰНЫ АЙТПАСҚА БОЛА МА?

(Соңы. Басы 1-бетте)

Қазақша сөйлегенде қазақтың бала-
сынан ана тілінде жауап ала алмасаң дү-
ниенің қоры сол. Және олар өз ана тілін 
білмегенін ұят санамайды, қымсынбай-
ды. Мемлекеттік тілде қойған сауалыңа 
ежелгі ирбит, не шүршіт тілінде сөйлеп 
тұрғандай таңдана, осқырына қарайды. 
Бұрын қазақша жауап бермегендерге қа-
рап «осылар әдейі істеп тұрған жоқ па?» 
деп күдіктенетінмін. Сөйтсем шынында 
білмейді. Мөлдіреген қара көздерін-
де жылт еткен сәуле жоқ. Өлі жанар, 
сұраулы жүздер алдыңда тұрады. Осы 
жастардың барлығы тәуелсіздік жылда-
рында дүниеге келді. Егемендік алған 
тұста есейді. Олар біз сияқты өзгелерге 
жалтақтап өскен жоқ. Жұртпен тең болу 
үшін түнімен орысша жаттап, аударма-
мен уақытын өткізбеді. Ендеше, неге 
тәуелсіз елдің ұландарында тілге деген 
сүйіспеншілік, махаббат аз?

Біздің заманымызда орыс тілін біл-
меген адам қор еді. Екінші сортты са-
налатын. Сондықтан өзін мықты етіп 
көрсеткісі келетіндер білсе де, білмесе 
де орысша сөйлеп, орысша сөздерді кел-
сін, келмесін қыстырып әлек болатын. 
Құлдық сананың салқыны ғой. Кеңестік 
идеологияның кесірі. 

Тәуелсіздікті алғаш жариялаған тұста 
өзіміз тұрмақ, өзге ұлт өкілдері де бала-
ларын қазақ мектептеріне беріп, қазақша 
үйренуге тырысты. Автобус, троллей-
бустарда қазақша сөздік ұстап жүрген 
бауырлас халықтарды жиі көзіміз ша-
латын. Алайда осы бір лап еткен сәуле, 
жылт еткен қызығушылық тез сөнді. 
Біз ұстап тұра алмадық. Бабаларымыз 
мұндайда «Темірді қызған кезде соқ», 
«Жау кеткен соң қылышыңды тасқа шап» 
деп жататын еді. Егер біз сол тұста қазақ 
тілін елдегі жалғыз мемлекеттік тіл деп 
танысақ ешкім қарсы шықпас еді. Егер 
дәл сол уақытта жер-су, қала атауларын 

ежелгі атауларына ауыстырамыз десек 
ешкім шаужайдан алмас еді. Ал қазір 
ірі қала тұрмақ, кеңес дәуірінен келе 
жатқан көшелерді ауыстыру «Берлинді 
алғаннан» қиын болып кетті. Сол тұста 
мемлекеттік қызметке тек мемлекеттік 
тілді меңгергендер алынуы тиіс дегенді 
де заңмен шегелеп алу керек еді. Сонда 
болашағын Қазақстанмен байланыстыр-
ған азаматтардың бәрі қазақша үйренері 
анық болатын. 

Тіл үйрену үшін Президентіміз айт-
қандай талап пен ниет керек. Қазір көп 
таныстың бөлмесіне барсаң үстелінде 
ағылшын кітаптары мен сөздік жатады. 
Қолы қалт еткенде жыбырлап ағылшын 
сөздерін жаттап отырады. Ал солардың 
басым бөлігі қазақша кітапты ежіктеп 
оқиды. Абсурд! Өз тілін білмеуден ұял-
маудың өзі абсурд! 

Басқа салаларды былай қойғанда, 
сот қызметіндегі мемлекеттік тілдің 
бүгінгі жағдайы да мәз емес. Жыл са-
йын жасалатын статистикаға сенсек, 
сот мемлекеттік тілде қаралатын істер-
дің көлемі 10 пайыздың айналасында. 
Әрине, сот процесінің қай тілде өтуі 
шағымданушының өз таңдауы. Аза-
маттар талап арызды қай тілде берсе, 
істің сол тілде қаралуы заңмен дә-
йектелген. Оларға қандай да бір ықпал 
етуге ешкімнің қақысы жоқ. Арыздың 
ресми тілде жазылуына кейде қазақша 
дұрыс білмейтін тергеуші, адвокат-
тардың әсері де болып жатады. Міне 
содан келіп кілең қазақ жиналып алып 
істі орысша қараймыз. Орысша пікір 
айтамыз, орысша сауал қойып, жауап 
береміз, орысша шешім шығарамыз. 
Кейде қазақты қазақ аудармашы арқылы 
түсінісіп жатады. Аудармашы сұраған 
бауырларымызға «Айналайын-ау, бірді-
екілі қарапайым сөзді түсінетін шығар-
сың, аудармашысыз-ақ істі қарайық» 
десек тулап шығады. Ондайлар өзінің 
ана тілін білмегені үшін емес, айтқанын 

қазақша аудармағанымыз үшін қапала-
нады. Аудармашы арқылы іс қараудың 
қиындығы орасан. Бір адам қазақша 
түсінбесе сол үшін барлық құжатты, 
куәгерлер сөзін орысша аударуға, про-
цеске қатысып жатқандардың жауабын 
аударып отыруға тура келеді. Бұл артық 
уақыт, артық шығын. Аудармашылар-
дың сауаттылығы, жауаптылығы өзінше 
бір тақырып. Жоғарғы Сот судьясы 
Бағлан Мақұлбеков бір сөзінде сот ісіне 
қажетті аудармашылар үшін жылына 42 
млн теңгенің төңірегінде қаржы бөлі-
неді деген болатын. Бұл үлкен ақша. 
Егер өз тілін қадірлейтіндер көбейсе 
осы қаржыдан да үнемдеуге болар еді.

Кейде іске қатысатын прокуратура 
өкілін таппай қиналамыз. Себебі қазақ-
ша іске қатысатын прокурор санау лы. 
Айыптау органындағы өндірдей жастар-
дың барлығы дерлік қазақ, бірақ қазақша 
істерге соның тек бірді-екілісі қатысады. 
Қалғаны өз тілінде сөйлеп, істі таразыла-
мақ түгілі, қазақша жазып берген дайын 
мәтінді ежіктеп әрең оқиды. Қос тарап-
тың бірі орыстілді адвокатты таңдайтын 
кездермен де жиі бетпе-бет келеміз. Ал 
олар болса құжаттарды өзі ойлайтын 
тілге аударып беруімізді талап етеді. 
Осындай олқылық та соттағы мемлекет-
тік тілдің қолданысын төмендетуде. 

Тілдің тағдыры – сіз бен біздің қо-
лымызда. Сондықтан қазақ пен қазақ 
аудармашы арқылы тілдеспесін десек 
мемлекеттік тілді білуге деген талапты 
күшейткеніміз жөн. Мемлекеттік тілді 
жетік меңгергендерге ғана мемлекеттік 
қызмет қолжетімді болуы тиіс. Әрине, 
бұл бүгінгі ахуалды түбегейлі өзгерте 
қоймас, дегенмен болашағын ойлаған 
жастарға қозғау салары анық.

Теміржан ҚҰДАБАЕВ,
Бостандық аудандық 
№2 сотының судьясы

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ

КӨЗҚАРАС

рып, оны сол мезетте бұлжытпай аударып, әркімнің аузынан шыққанды 
қағып алып тілмаштық еткені үшін  аудармашылардың бар алатын ақысы 
осы дегенде жағаңды ұстайсың. Және олар тараптардың сөздерін синхрон-
ды, заң нормаларын  шатастырмай дұрыс аудару керек. Әйтпесе қылмыстық 
жауапкершілікке тартылып кетуі де ықтимал.

Отбасылық жағдай тек ерлі-зайыптылардың 
емес, бүтін бір мемлекеттің мәселесі. БҰҰ-ның 

Қазақстандағы халық тұрмысы саласындағы зерттеу-
лері бізде ажырасу көрсеткішінің жылдан-жылға артқа-
нын байқатады. Мысалы, соңғы он жылда Қазақстанда 
1,5 миллиондай ажырасу фактісі  тіркелген. Бұл әрбір 
үшінші некенің баянсыз болатынын білдіреді.
Осыдан екі жыл бұрын ел Президенті үкіметке Қазақстан-

дағы ажырасу деңгейін төмендету жөнінде шаралар қабыл-
дауды тапсырып, нәтижесінде 2019–2024 жылдарға арналған 
отбасын дамыту және қолдау жол картасы жобасы дайындал-
ды. Ол отбасын құрудың барлық кезеңін, некеге тұру туралы 
өтініштен бастап, баланың өмірге келуі, дағдарыс жағдайлары 
және ерлі-зайыптылармен ажырасу сатысында жарастыру және 
т.б. келелі мәселелерді қамтиды. 

Неке бұзуға қатысты істерді қарағанда түрлі тағдырға куә 
боламыз. Біз оларға бейжай қарай алмаймыз. Сотқа келіп 
түскен әрбір іс жіті зерделенеді. Ең бірінші ажырасуға бел 
буған ерлі-зайыптылардың түпкілікті шешімге келу себептерін 
сұрап, уәжін мұқият тыңдаймыз. Себебі, отбасының бұзылуы 
ерге де, әйелге де оңай емес, әсіресе, моральдық тұрғыда ауыр. 
Араларында бала болса, тіпті, қиын. Алдымен бала болашағы 
жайлы ойлануға шақырып, татуласуларына уақыт береміз.

Еліміздің әрбір азаматы мемлекет қорғауында десек, ба-
лаларына қамқорлық жасап, оларды тәрбиелеу – ата-ананың 
басты құқығы мен міндеті екені Ата Заңмен нақтыланған. Бұл 
міндеттер ҚР Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы 
кодексінің негізінде жүзеге асырылады. Ажырасуға жұптардың 
мінезінің сәйкес келмеуі, тұрмыстық зорлық-зомбылық, опа-
сыздық, ерлердің ойынқұмарлық пен ішімдікке салынуы себеп 

болып тұр. 
Кез келген 
қиыншылықтан екі жаққа кету арқылы құтылғысы келетін 
жастардың жауапкершілік алуға психологиялық тұрғыда дайын 
еместігін тәжірибе байқатуда. Біздің басты мақсатымыз отба-
сын сақтау болғандықтан, әрбір жұпты мүмкіндігінше райынан 
қайтаруға тырысамыз. Алған беттерінен қайтпаса неке заң 
аясында бұзылады.

Жоғарғы Соттың бастамасымен елімізде неке-отбасы қа-
тынастарына қатысты істерді қарайтын «Отбасылық сот» пи-
лоттық жобасы іске қосылып, медиацияны дамытуда татуласу 
орталықтары ашылғаны баршаға мәлім. Бұл игі істер негізінен 
отбасы институтын нығайту арқылы шаңырақ шайқалуының, 
жанұядағы зорлық-зомбылықтың алдын алу мақсатын көздей-
ді. Аталған сот жұмыс істегелі ажырасу көрсеткіші азайғанын 
статистикалық деректер жоққа шығармайды. Мысалы, аза-
маттық істер бойынша статистикалық мәліметтерге сүйенсек, 
өткен жылдың 8 айында ажырасуға қатысты істер саны 2019 
жылдың осы кезеңімен салыстырғанда (1003/1473) әлдеқайда 
төмендеген. Отбасылық сот шеңберінде жұмысқа тартылған 
психологтар ерлі-зайыптыларға ақысыз көмек көрсетіп, олар-
дың дағдарыс жағдайынан шығуларына жәрдемдесуде. Бұл 
шара өз кезегінде тараптардың ойлануларына мүмкіндік беріп, 
отбасының сақталуына ықпал етеді. Бабалардан мұра болған 
отбасы құндылықтарын насихаттап, әрбір босағаның берік 
болуына атсалыссақ, ел ертеңі жарқын болары анық.  

Талғат ОРЫНҒАЛИ, 
Жетісу аудандық сотының судьясы

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ

СОТҚА ҮЛГЕРУ ҮШІН ТАКСИГЕ 1000 ТЕҢГЕ ТӨЛЕП, СОТҚА 
ҚАТЫСҚАНЫ ҮШІН 80 ТЕҢГЕ АЛҒАН АУДАРМАШЫ-

НЫҢ ӘҢГІМЕСІ КІМДІ БОЛСЫН ОЙЛАНДЫРАРЫ АНЫҚ. 
ЖАҚЫНДА ӘЛІ ДАУҒА АЙНАЛЫП КЕЛЕ ЖАТҚАН МЕМЛЕ-
КЕТТІК ТІЛ МӘСЕЛЕСІНЕ ҚР ПРЕЗИДЕНТІ Қ.ТОҚАЕВ АЙРЫҚ-
ША ТОҚТАЛЫП,  ЕЛДІҢ НАЗАРЫН  ТІЛ МӘСЕЛЕСІНЕ АУ-
ДАРДЫ. АЛ СОЛ МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛГЕ ҚЫЗМЕТ ЕТУШІЛЕРДІҢ 
БІРІ – СОТТАҒЫ АУДАРМАШЫЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ЖҰ-
МЫСТАРЫ ЖАЙЛЫ НЕ БІЛЕМІЗ?

АУДАРМАШЫНЫҢ 
БІР САҒАТТЫҚ 

АҚЫСЫ 1 ДОЛЛАРҒА 
ЖЕТПЕЙДІ

ТАҒЫЛЫМ

ОТБАСЫ БҮТІНДІГІН 
САҚТАУ МІНДЕТ

Сіздер аза-
маттық іске 
қатысқан ау-
дармашының 
қызметі үшін 
мемлекеттен 
сағатына бар 
болғаны 278 
теңге алаты-
нын білесіздер 
ме? Қылмыс-
тық істе ақы 
сәл жоғары.

Әр тарап-
тың айтқанын 
т ү с і н е  от ы -

ТАРАЗЫ

 Егер де аудармашы күніне, орта есеппен 3 процеске қатысып, 5 сағат  
аударма жасағанның өзінде жалақысы айына 42500 теңгеге жетпейді екен. 
Оның үстіне, соттан кейін шұқшиып отырып сот құжаттарын жазбаша ау-
даруы да керек . 

Азаматтық істер ауқымды бола тұра  аудармашыдан  филология және 
аударма білімінен басқа, жан-жақтылығын, заманауи білімі, алғырлығы 
және психологиялық тұрақтылығы талап етілетіні тағы бар. Сонымен қа-
тар, сот процесіндегі тараптардың эмоциялық күйі де аудармашылардың  
денсаулығына  кері әсерін тигізбей қоймайды. Осыдан кейін  сотқа кәсіби 
аудармашылар қайдан келсін!

Қазіргі онлайн сот процестері аудармашылардың  жұмысын ауырлатпа-
са, жеңілдетпеді. Себебі бір аудармашының жылуы жоқ балконда, дірілдеп 
тұрып сотқа қатысқанының куәсі болдым. Мұның себебін аудармашы ханым 
«Алты балам бар,  бәріміз  бір бөлмелі пәтерде тұрамыз.  Онлайн сабақ оқып 
жатқандықтан, балаларға кедергі жасамау үшін аударманы балконда тұрып 
жасадым»  деп түсіндірген еді сотқа.

Сонымен қатар, мамандардың айтуынша, сот дер кезінде басталмаған 
кезде ешкім оларға процесті күткені үшін босқа кеткен уақытына ақы төле-
мейді екен. Аудармашылар да ел азаматтары. Айтуларынша 1992 жылы 
қаулымен бекітілген аудармашылардың еңбек ақысын белгілейтін  тарифты 
қайта қарайтын уақыт жеткен сияқты. Тәжікстан аудармашыларының өзі 
сағатына берілетін 2 долларды аздық көріп, сотқа қатысудан қашатын көрі-
неді. Ал біздің аудармашылардың еңбек ақысы 1 долларға да жетпейді.

Күннен күнге сот жүйесінде мемлекеттік тілге  сұраныс артып келе 
жатқаны байқалады. «Егер  жұмысқа шығудан  бәріміз бір күнде бас тарта-
тын болсақ, сот жүйесі тығырыққа тірелетіні анық. Сондықтан аудармашы-
лар еңбегі лайықты бағаланса», – дейді жанайқайын жеткізе алмай жүрген 
аудармашылар.  

Мәселемізді тыңдар құлақ табылып, қолдайтын азаматтар болса біздің 
аудармашылар командасының жұмысқа деген жігері мен құлшынысы зор 
деп қояды өздері. 

Мейірман ШЕКЕЕВ,
заңгер

Айдос САДУАҚАСОВ, Жоғарғы Соттың ресми өкілі:

СОТ АУДАРМАШЫЛАРЫНЫҢ АҚЫСЫНА 

ҚАТЫСТЫ МӘСЕЛЕДЕН ХАБАРЫМЫЗ БАР. 

БҰЛ – БҮГІНГІ КҮНДЕГІ ЕҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРДІҢ 

Б І Р І .  О С Ы  О РА Й Д А  Ү К І М Е Т  Қ АУЛ Ы С Ы Н А 

ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕНГІЗУ 

БАҒЫТЫНДА ТИІСТІ ЖҰМЫСТАР ЖҮРГІЗІЛУДЕ. 

НӘТИЖЕСІН ХАБАРЛАЙТЫН БОЛАМЫЗ.
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Құралай БАЙМЕНОВА, Ақтөбе қалалық сал ауруына шалдыққан азаматтар одағының төрайымы: 

«БАРЛЫҚ ҚАМҚОРЛЫҚ 

БІЗГЕ ЖАСАЛСЫН 

ДЕУГЕ БОЛМАЙДЫ»

(Соңы. Басы 1-бетте)

 Алайда бұл тек осынша адамға 
көмек, қолдау көрсетіледі деген сөз 
емес. Қазір шектеу шараларына, пан-
демияға қарамастан орталыққа көмек 
сұрап, хабарласатындардың қатары көп. 
Бізде қоғамдық қабылдау бар. Соңғы 
5 жылда «құқығым бұзылды» деп 
арыз айтып, шағымданғандар болған 
емес. Тек жұмыс барысында  «Ха-
лыққа қызмет көрсету орталығына бар-
дым. Кезекте көп тұрдым, анықтаманы 
ала алмадым» деп шағым айтатындар 
бар. Алайда мен мұны мүгедектердің 
құқығын бұзу деп есептемеймін. Бұл 
сол сәттегі Халыққа қызмет көрсету 
орталығы маманының сапасыз  жұмысы 
ғана. Жақында бір қыз баланы квотамен 
емделуге жібердім. Бір ай бойы дәрігер 
оның құжаттарын рәсімдеп, порталға 
қоя алмаған. Тек әкесі хабарласып, бізге 
шағым айтқаннан кейін ғана бұл мәселе 
шешімін тапты. Мүмкіндігі шектеулі 
адам бір ай уақытын жоғалтты. Бір сөз-
бен айтқанда, медициналық көмек алу 
құқығы бұзылды. Бірақ мұны үкімет 
жасап отырған жоқ қой. Жеке адам-
ның, дәрігердің тарапынан жіберілген 
кемшілік.  

Кейде мүмкіндігі шектеулі азамат-
тар ауруханаға барады, кезексіз өткіз-
бей жатады. Кейбіреулері жеке көмекші 
берілмегенін айтады. Заң бойынша, 
ол тек жұмыс істейтіндерге, оқитын-
дарға, белсенді өмір сүретіндерге ғана 
қарастырылған. Көбісі оны түсінбей, 
жеке көмекші талап етеді. Ал төсек 
тартып жатқан адамдарға туыстары 
күтім жасайды. Инсульт, инфаркт алған   
адамдарға да туысқандары көмектеседі. 
Бірақ күтім үшін оларға ешқандай ақы 
төленбейді. Былтырдан бастап тек бала 
кезінен бірінші топтағы мүгедектерге 
күтімді жасайтын туыстарына жәрдем
ақы төлене бастады. 

– Мүмкіндігі шектеулі азаматтар-
дың көпшілігі қоғамға белсене ара-
ласады. Кейбірі мәдени шараларға 
барса, енді бірі спортпен шұғылда-
нады. Бірі оқиды, жұмыс істейді. 
Облыста оларды тасымалдауға 
арналған инватакси қаншалықты 
жеткілікті?

– Қазір өңірде 10 инватакси жүріп 
жатыр. Бірақ ол жеткіліксіз. Ақтөбе 
қаласының өзінде 11 мыңнан астам 
мүмкіндігі шектеулі азамат тұрады. 
Бірінің көзі көрмейді, енді бірі на-
шар естиді. Олардың арасында сал 
ауруына шалдыққандар, психикалық 
дамуы шектелгендер, жалпы аурулары 
бойынша мүмкіндігі шектеулі адамдар 
бар. Бірақ олардың барлығы бірдей 
инватаксиге мұқтаж емес. Арбаға 
таңылып, өздігінен жүре алмайтын 1 
топтағы мүгедектер ғана зәру. Кейде 
олар хабарласқанда, көлік болмай қа-
лады. Мүгедектер «менің құқығым бұ-
зылып жатыр, мен бара алмай жатыр-
мын» деуі мүмкін. Алайда біз олардың 
құқығын бұзып отырған жоқпыз. Бар 
болғаны автокөлік паркі жеткіліксіз. 
Бұл екеуінің арасында өте үлкен айы-
рмашылық бар. 

Мүмкіндігі шектеулі жандарға 
әлеу меттік және қоғамдық орындар-
дың бәрі бірдей қолжетімді емес. 
Мәселен, сал ауруына шалдыққан 
адам пойызға отырғысы келді делік. 
Алайда, пероннан әрі қарай шыға ал-
майды. Ресейде мүмкіндігі шектеулі 
адамдарға осындай жағдай жасалған. 
Әр ғимаратта, әр мекемеде көру, есту 
қабілеті төмен адамдарға екі тілде 
бағытбағдар беретін тақтайшалар бо-
луы қажет. Олар екі тілде болғаны жөн. 
Сол арқылы олар қандай қызмет алуы 
керектігін, қайда баратынын біледі. 
Көбіне мұндай тақтайша медициналық 
мекемелерде ғана бар. Басқа жерде бұл 
талап сақталмайды. 

Мүмкіндігі шектеулі спортшылар да 
көп. Ақтөбеде дене мүмкіндігі шектеулі 
жандарға арналған спорт клубының 
құрылғанына 5 жылдан асты. Алайда  
әлі күнге дейін өз ғимараты жоқ. Ал-
дағы уақытта ашылады деген үмітіміз 
бар. Бір ғана мысал, мен тұратын үй 
көпқабатты ескі үйлердің бірі. Ол са-
лынған кезде пандус қарастырылмаған. 
Бұл жерде пәтер иелері кооперативі 
жұмыс істеуі керек. Сондықтан мү-
гедектерге қолайлы жағдай жасауда 
әлі де жетілдіруді қажет ететін тұстар 
жетерлік. 

Тәуелсіздік алған 30 жылдың ішінде 
біраз нәрсе өзгерді. Осыдан 20 жыл 
бұрын орталық жұмысын бастаған-
да жұрт пандусты, оның неге керек 
екенін білмейтін. Мүгедек бала тәрбие
леп күтіпбаққаны үшін аналарына 
жәрдемақы, балаларға мемлекеттен 
жөргекпұл да берілмейтін. Қазір бар-
лығы анағұрлым жақсарды. Бір айта 
кетерлігі, Ақтөбеде зағип балаларға 

арналған білім беру орталығы жоқ. 
Ересектер өздері жиналып, сырнай 
тартады. Қоғамдық жұмысқа араласып, 
өздерінөздері тұлға ретінде дамытады. 
Келесі жылы Ақтөбеде мүгедектерге  
арналған сауықтыру орталығының 
құрылысы басталмақ. Спорт кешені 
салынбақ. Жылмажыл жағдай жасалып 
жатыр. Оны көрмеуге  болмайды. Бірақ 
кемшіліктер де бар. 

– Мүмкіндігі шектеулі азаматтар-
ды жұмысқа тарту мәселесі  қанша-
лықты өзекті болып отыр?

– Әрбір мүмкіндігі шектеулі адам 
жұмыс істегісі келеді, қосымша табыс 
тапқысы келеді. Алайда олардың бар-
лығы бірдей жұмыс істей алмайды. 
Себебі денсаулығы жарамсыз. Қолы
нан келгенмен, сағаттап қызмет етуге  
жағдайы келмейді. Осы 20 жылдың 
ішінде талай адамға орталықта жұмыс 
істеуге ұсыныс жасадық. Қазір бізде 30 
адам жұмыс істейді. Кез келген адам 
жұмыс істей алмайды. Өйткені, бұл 
– еңбек. Таңертең тұруың керек. Күн 
сайын адамдармен, құжаттармен  жұ-
мыс істеуің керек. Бұл дені сау адамның 
өзіне қиын. Қазір мен «зауытқа жұмыс 
істеуге 3 пайыздық квота беріңдер» деп 
байбалам салуыма болады. Бірақ онсыз 
да денсаулығы жоқ адамның өндірісте 
жарақат алмасына кім кепіл. Мұның 
шешімі қандай? Қазір қор тарапынан 
ұсыныс айтып келеміз. Заң бойынша, 
мүгедектерге жұмыс орындарының 
жалпы санының 3 пайызы мөлшерінде 
квота қарастырылған. Жұмыс беруші 
мүгедектерге төленетін еңбекақыны 
қорға аударып, кейін тек мүгедектер-
ге арналған цехтар салынуы  қажет. 
Мұндай пилоттық жобаны Ақтөбеде 
де жүзеге асыруға болады. Өйткені ше-
телдердің тәжірибесінде мүгедектерге 
арнайы ашылған жұмыс орындары 
бар. Әріптесіміздің бірі таяуда АҚШ
қа барып қайтты. Ол жерде «Тәуелсіз 
өмір орталығы» деген бар екен. Мен-
тальды ауытқушылығы бар адамдарға 
арнайы екі қабатты үлкен ғимарат 
салынған. Сонда мыңнан астам адам 
жұмыс істейтін көрінеді. Ментальды 
ауытқушылығы бар адамдардың бір 
бөлігі түрлі бөлшектерді қорапқа са-
лып, жинайды. Енді бірі кеңселерден 
шыққан керексіз  құжаттарды арнайы 
құралдың көмегімен  кесіп, жоюға жібе-
реді. Осы жұмысы үшін олар аптасына 
15 доллар алады екен. Кеңселермен 
арнайы келісімшарт та жасалған. Ал 
Қытайда мүмкіндігі шектеулі адамдар 
арнайы құбырды бүріп, әйнек құты  
шығарады. Ол бұйымды кейіннен бояп, 

түрлі мақсатқа қолданады. Израильде 
аутизммен ауыратын адамдар керексіз  
компьютерлерді бөлшектеп, бағалы ме-
талдарды бөлекбөлек жинайды. Оның 
қажеттісін зауыттарға әкетсе, керексізін 
жоятын көрінеді. Яғни шетелдік тәжіри-
беде әр мүгедекке мүмкіндігіне қарай 
жұмыс істеп, табыс табуына жағдай жа-
салып отыр. Мұндай жобаны  Ақтөбеде 
де жүзеге асыруға болады. 

– Cөзіңізге қарағанда, мүгедек-
терге  барынша жағдай жасалып жа-
тыр. Бірақ кейде «әттеген-ай» дейтін 
тұстарыңыз да бар шығар?

– Бір жылдан бері бізді қинап отыр
ған бір жағдай бар. Қарағандыда біздің  
әріптесіміз, арбаға таңылған мүгедек 
Александр Ивкинге «алаяқтық жолмен 
160 млн теңгені жымқырды» деген 
айып тағылды. Сот шешімімен ол 5 
жылға бас бостандығынан айырылды. 
Мүмкін, ол қылмыс жасаған да болар. 
Ол жағы сотқа ғана белгілі. Алайда бізді 
72 жастағы арбаға таңылған адамды 
темір торға қамағаны қинайды. Өйткені 
түрмеде оған ешқандай  жағдай жасал-
маған.

Үндемей қалуға болмайды. Репрес-
сия кезінде «халық жауы» деп тапқан 
адамдардың өзін қорғады емес пе?! 
Конституция бойынша, барлық адам-
ның құқығы бірдей. Биыл Павлодар об-
лысының эксәкімі Болат Бақауов  200 

млн теңге көлеміндегі экономикалық 
қылмысқа қатысы бар деген айыппен 
сотқа тартылған еді. Сол кезде аяққо-
лы сапсау жігіт денсаулығына бай-
ланысты үй қамағына жатқызылды. 
Соңыра оған бас бостандығынан шек-
теу жазасы тағайындалды. Әкімнің 
қасында ол мүмкіндігі шектеулі адам 
емес пе?! Түрмеде арбаға таңылған 
адамның дәретке шығуы да мұң. 

Оның суға түсуі, дәке таңуы да қиын. 
Тіпті басқасын айтпағанда түзеу 
мекемесінің ішінде  мүгедектік ар-
басымен қозғалуы да оңай емес. 
Бұл оның құқығын бұзу емес пе?! 
Ол өзінің жазасына қатар бірнеше 
жазаны қоса арқалап отыр. Бұл оны  
қорлау, азаптау! Біздің жүйеде  мұндай 
заңбұзушылықты кім жасамай жатыр. 
Егер мүгедек адам осындай заңсыз-
дыққа барса, оған жағдай жасалғаны 
ғой? Оған бас бостандығынан айыр-
май, басқа жаза тағайындауға болмас 
па еді? Мені осы жағы қинайды. Бұл 
жағдай мыңдаған мүмкіндігі шектеулі 
адамдардың рухын құлатты. Тіпті 
үрейлендіріп қойды деуге болады. 
Ауру адамды осындай қатыгездікпен 
түрмеге жап қанда сау адамды үй қа-
мағында ұстау қаншалықты әділетті?!

Мен осыдан 30 жыл бұрын жол 
апатына ұшырадым. Ол кезде Ақтө-
бе облысының Мұғалжар ауданында 
мәдениет бөлімін басқардым. Небәрі 
35 жастамын. Іссапарға шығуымыз  
керек еді. Оқиға болатын күні жүр-
гізушім жұмысқа шықпай қалды. 
Көлікті басқа адам жүргізді. Ол мәде-
ниет үйінің директоры еді. «Құралай 
апа, мен барайын» деді. Жол апатынан 
кейін  омыртқама зақым келді. Кейін  
көлікті жүргізген жігіттің үстінен 
қылмыстық іс қозғалып, сот отыры-
сы өтті. Прокурор оны 8 жылға бас 

бостандығынан айыруды сұрады. Сол 
кезде мен зембілмен сот отырысына 
бардым. Мені көрген прокурордың 
сол кезде жылағаны әлі есімде. Оны 
бас бостандығынан айырмауын жа-
лынып, сұрадым. Неге дейсіз ғой?! 
Өйткені ол адамға басшы ретінде 
мен де жауапты едім. Мен оны  «Cен  
жүргізуші емессің, мәдениет үйінің 
директорысың» деп рөлге отырғыз
бауым керек еді. Ол небәрі 28 жаста 
еді. Сол кезде балалы болған. Сот оған  
5 жыл шартты жаза берді. Түрменің 
аты түрме, ол жақтан ешкім түзеліп 
шықпайды. Оның тағдыры бүлінер 
еді. Мен осы әрекетім үшін әлі күнге 
дейін мақтанам. Ол 8 жыл түрмеде 
отыр ғанда мен орнымнан тұрып, 
жүгіріп кетпеймін ғой. Сол секілді 
Александр Ивкин Қарағандыда облыс 
әкімінің бұрынғы кеңесшісі, «Лай-
ықты өмір» қоғамдық бірлестігінің 
бастығы  болды. Оны  соттаған кезде 
өңір басшысы мен  мен облыстық жұ-
мыспен қамтуды үйлестіру және әлеу-
меттік бағдарламалар басқармасының 
басшысы неге  жауапқа тартылмады? 
Олар қарамағындағы қызметкерден 
жұмысты қабылдап, тексерген кезде 
не қараған? Олар да жауапкершілік-
ті сезінуі керек  қой. Жапония неге 
өсіпөркендеп жатыр? Өйткені әр 
адам өз жауапкершілігін сезінеді. Заң-
ды құрметтеу керек, оны орындау ке-
рек. Одан кейін заңды сақтау да керек. 
Сонда ешкімнің ешкімге наразылығы 
да болмайды. 

Мүмкіндігі шектеулі адам өзгелер-
ден ерекше, өзімшіл болмауы керек. 
Қоғамда мүгедектерден бөлек тубер-
кулезбен, онкологиялық аурумен ауы-
ратындар, жалғызбасты, көп балалы 
аналар мен қарт адамдар бар.  Әркімнің 
өз мәселесі бар. Сол себепті біз мү-
гедектердің мәселесін басты орынға 
қоймауымыз керек. Өйткені  мүмкіндігі  
шектеулі адамдарға берілетін түрлі  
техникалық көмекшілер, яғни ком-
пенсаторлық құралдар, жәрдемақылар 
бюджет есебінен алынады. Яғни, бұл 
қаражат адамдардың салығынан құра-
лады. Оларда күндердің бір күнінде  
«Бұл адамдарды неге қолдауымыз ке-
рек?! Мен сонда қашан өмір сүремін?!» 
деген сұрақ  туындауы мүмкін  ғой. Сол 
себепті өзімізден де басқа адамдардың 
барын ұмытпауымыз қажет. Барлық 
қамқорлық бізге жасалсын деуге бол-
майды.

Әңгімелескен  
Жансая ЕСМАҒАНБЕТОВА, 

АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫ 

Мүгедектердің құқықтары мен әлеуметтік қорғалуын 
қамтамасыз ету – мемлекеттің әлеуметтік саясаты-
ның маңызды бағыттарының бірі. Ақтөбе облыстық 

жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар 
басқармасының басшысы Бұлбұл Елеусінованың сөзінше, жыл ба-
сынан бері жұмыспен қамту органдарына 814 мүгедек жұмысқа орна-
ласу мәселесімен өтініш білдірген. Оның 732-сі тұрақты, әлеуметтік, 
ақылы қоғамдық жұмыспен және қысқа мерзімді кәсіптік оқумен 
қамтамасыз етілген. «Бастау бизнес» жобасы бойынша 35 адам 
кәсіпкерлік негіздеріне оқуға жолданыпты. Оның ішінен мүмкіндігі 
шектеу лі 9 адам шағын несие алса, осы санаттағы 43 адамға грант 
берілген. Бұдан өзге өңірде «Жұмыспен қамтудың 2020–2021 жылдарға 
арналған жол картасы» бағдарламасы аясында 56 адам жұмысқа 
тұрған. Облыс аудандарында тұратын мүмкіндігі шектеулі аза-
маттар да мемлекеттік қолдаудан тыс қалып жатқан жоқ. Биылдың 
өзінде 14  мүгедекке арнайы жұмыс орындарын жарақтандыру үшін 
жұмыс берушілердің шығынын өтеуге республикалық бюджеттен 
7202,0 мың теңге қаражат бөлініп, Шалқар, Хромтау, Қобда аудан-
дарында 3 жұмыс орны ашылды.

– 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап мүгедектігі бар азаматтар 
үшін әлеуметтік қызметтер көрсету порталы іске қосылды. Бүгінгі 
күні портал бойынша мүгедектер арнайы тандауды қажет етпейтін 
техникалық жабдықтардың 24 түрін алуда. Төтенше жағдай кезінде 
де мүмкіндігі шектеулі адамдарға  жан-жақты көмек берілді. Корона-
вирус пандемиясы жарияланған уақытта Ақтөбе облысының 1-3 топ-
тағы мүгедектеріне, мүгедек – балаларға «Нұр Отан» партиясынан 50 
мың теңгеден және 20 мың теңгеден жергілікті бюджеттен бір жолғы 
әлеуметтік төлемдер төленді. Жалпы мүмкіндіктері шектеулі аза-
маттарға әлеуметтік қолдау көрсету мақсатында биыл бюджеттен  
2,6 млрд теңге бөлінді,– дейді Бұлбұл Ораққызы. 

Сонымен қатар тірек-қимыл аппараты және көру қабілеті бұ-
зылған 800 мүгедекке «Инватакси» қызметі көрсетілуде. Бұл мақ-
сатқа жергілікті бюджеттен 62,7 млн теңге қарастырылған. Қазір 
Ақтөбе қаласынан бөлек облыстың 7 ауданында  инватакси жұмыс 
істеп тұр. Мүгедектерге қызмет көрсететін үкіметтік емес ұй-
ымдарға республикалық бюджеттен 87,5 млн теңге бөлініпті. Ақтөбе 
қаласында қазір қарттар мен мүгедектерге арналған интернат – үйі, 
жүйке аурулар интернат – үйі мен 18 жасқа дейінгі жүйке аурулары 
бар мүгедек балаларға арналған «Жайна» мемлекеттік-жекеменшік 
серіктестігі жұмыс істеп тұр. Шектеу шаралары кезінде 3 интер-
натта карантин жарияланып, індеттің алдын алу шаралары қатаң 
сақталған. Жыл сайын жергілікті билік Мүгедектер күні қарсаңын-
да мүмкіндіктері шектеулі азаматтарға 910 млн теңге көлемінде 
біржолғы төлем төлейді. Бұл – мүмкіндігі шектеулі азаматтарға 
жасалып жатқан көмектің бір бөлігі ғана. Бастысы – өздерін мүгедек 
деп мүсіркегенді, кембағал деп кемсіткенді қаламайтын өр рухты, 

Деректер мен дәйектер

батыр жандар қоғамның толық мүшесі екен-
дігін сезінсе  болғаны.
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Белгілі фотожурналист, әл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ журналистика фа-
культетінің аға оқытушысы Асылхан 
Әбдірайым осы салада ұзақ жылдардан 
бері еңбек етіп келеді. Тәуелсіз қазақ 
баспасөзінің басым бөлігінде білікті 
фотожурналистің қолтаңбасы сайрап 
жатыр. «Заң газетінің» алғашқы фо-
токорреспонденті болған Асылхан 
Әбдірайым фотожурналистиканы үлкен 
өнер, жеке шығармашылық деп есеп-
тейді. Өз суреттерінің қолды болған 
кездері жайлы маман былай дейді: 
«Менің суреттерім кезінде газеттер-
де көп жарияланғандықтан аса мән 
бере қоймайтынмын. Қазақ тілді ба-
сылымдарға жанашырлықпен сұраған-
дарын беріп тұратынмын. Жылда, елге 
белгілі тұлғалардың туған күндерінде 
немесе бір тарихи оқиғаларға қатысты 
кезеңдерде интернет сайттарында ав-
торсыз қайталай берген соң, хабарла-
сып ескерткен кездерім болды. Кейбір 
жарыққа шыққан фотоальбомдарым-
нан рұқсатсыз көп суреттер алады, 
сілтемесіз береді. Сотқа беріп, не қо-
мақты қаламақы талап еткен емеспін. 
Мысалы, Игілік Әйменнің «Бекзатым 
– аққу әнім» кітабының мұқабасына 
менің туындымды беріп, «Казмұнайгаз-
дың» демеушілігімен шығарылған кітап 
Астанадағы Қазақстан спорт кешенін-
де халықаралық жарыста сатылымда 
тұр. Суреттің не авторы көрсетілме-
ген, не пайдаланылған фотоальбомға 
сілтеме берілмеген. Рұқсат сұрау, қа-
ламақы төлеу деген мүлдем ойларында 
жоқ. Мен студент не жас журналист 
болсам жарайды, білместіктен болар 
деп, кешіруге болар еді» дейді.

Тәжірибелі маман бұл саладағы 
плагиаттық, біреудің шығармашылық 
интеллектісінен туған дүниені ұрлау 
деректері көбейгендіктен өздерінің 
осыдан біраз уақыт бұрын Алматыда 
«Фотоөнер» қоғамдық бірлестігі және 
ҚР Орталық мемлекеттік кино-фотоқұ-
жаттар мен дыбыс жазбалар архивінің 
ұйымдастыруымен «Фотографиядағы 
авторлық құқықтарды қорғау мәселе-
лері» атты дөңгелек үстелде көптеген 
толғақты мәселелерді көтергенін ай-
тады. 

«Бұл жиында фотосуретшілер өз-
дерінің туындыларын интернетте оты-
рып сайттардан, көшедегі бильборд-
тардан, мекеме ішіндегі плакаттардан 
ұшырастырғандарын ортаға салды. 
Олардың ішінде соттасып жеңгендері, 
келісіп екіжақты шешкендері, шара-
сыздықтан қолын бір сілтегендері де 
болды. Осылардың барлығы автор-
лық құқықты қорғау туралы заңдар-
дың орынды, дұрыс таныстырылмай 
жатқандығы және заңдағы баптардың 
түзетуді қажет ететіндігіне алып келді. 

Аталған жиын соңында «Фотоөнер» 
бірлестігі ҚР Парламенті Мәжілісіне, 
«Nur Оtan» партиясына Қазақстан Рес-
публикасының кәсіби фотографтары 
атынан ұсыныс хат жолдады. Аталған 
хатта «Авторлық құқық және сабақтас 
құқықтар туралы» заңдағы бірқатар 
нормаларға қатысты ұсыныстар мен 
пікірлер жазды. Бұл кәсіби фотограф-
тардың беделін арттыруға бағытталған. 
Өйткені қазір бұл шығармашылық ие-
лерінің туындылары көп қолды болуда. 
Авторлық құқықтары жиі тапталады» 
дейді. 

Ұсыныс хат бастамашылары «Ав-
торлық құқық және сабақтас құқықтар 
туралы» заңдағы келесі нормаларға 
өзгертулер мен толықтырулар қажет деп 
есептейді. Мәселен, 19-бапта «Шығар-
маны автордың немесе өзге де құқық 
иеленушінің келісімінсіз және автор-

ПЛАГИАТТЫҚ 
ФОТОӨНЕРДІҢ 

ДАМУЫНА ТҰСАУ

БІЗДЕГІ БАСҚА САЛАЛАР СЕКІЛДІ ФОТОГРАФИЯ, СУРЕТ САЛА-
СЫНДА ДА ТҮРЛІ ЗАҢБҰЗУШЫЛЫҚТАР ОРЫН АЛАДЫ. БҰЛ МӘСЕ-
ЛЕНІ «ФОТОӨНЕР» ҚОҒАМДЫҚ БІРЛЕСТІГІ МҮШЕЛЕРІ БІРАЗДАН 
БЕРІ КӨТЕРІП ЖҮР. ТІПТІ ОСЫ КЕЛЕҢСІЗДІКТЕРГЕ ҚАТЫСТЫ ЕЛДЕГІ 
ФОТОСУРЕТШІЛЕР, ФОТОЖУРНАЛИСТЕР, АДВОКАТТАР, ЗАҢГЕРЛЕР, 
ИНТЕРНЕТ ҚАУЫМДАСТЫҚТАРЫНЫҢ ӨКІЛДЕРІ МЕН ЖАРНАМА 
ЖӘНЕ МАРКЕТИНГ АГЕНТТІКТЕРІ, МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАН ӨКІЛДЕРІ 
ҚАТЫСҚАН  «ФОТОГРАФИЯДАҒЫ АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚТАРДЫ ҚОРҒАУ 
МӘСЕЛЕЛЕРІ» АТТЫ ЖИЫН ДА ӨТКЕН. АЛАЙДА, СУРЕТ САЛАСЫН-
ДАҒЫ ПЛАГИАТТЫҚ, КӨШІРІП БАСУ, БІРЕУДІҢ ЕҢБЕГІН ПАЙДАЛА-
НЫП КЕТУ АЗАЯР ЕМЕС. КЕРІСІНШЕ ИНТЕРНЕТТІҢ МҮМКІНДІГІ 
АРТҚАН САЙЫН СУРЕТ ҰРЛАУ ПРОБЛЕМАСЫ ДА КӨБЕЙЕ ТҮСТІ. 

далану». Заңның бұл бабы мынандай 
тармақпен толықтырылса: «Бұқаралық 
ақпарат құралдары кез келген сипат-
тағы материал жариялағанда, баспасөз 
жазылымын немесе басылым данала-
рын қолма-қол төлем немесе банктік 
аударым арқылы сатқанда заңды түрде 
авторы көрсетіліп, суреті өзгеріссіз 
жарияланған фотография БАҚ-қа қай-
тарылса, авторға белгілеген ақы төленуі 
керек» Біздің ойымызша, бұл өзгерістер 
әділеттілікті қалпына келтіріп қана 
қоймайды, сонымен бірге қазақстандық 
БАҚ-тың дамуына жағымды әсер етеді. 
Сонымен қатар, егер бұл түзетулер 
қабылданса, ел бюджетіне қосымша 
салық та түскен болар еді. Өйткені күн-
делікті жарияланып жатқан мыңдаған 
фото қаржылық тұрғыдан мүлде баға-
ланбай келеді» дейді мамандар.

Осы ретте, біз де БАҚ саласында 

лық сыйақы төлемей пайдалану» деген 
бөлім бар. Онда: Автордың немесе өзге 
де құқық иеленушiнiң келiсiмiнсiз және 
авторлық сыйақы төлемей, бiрақ туын-
дысын пайдаланатын автордың есiмiн 
және қай деректен алынғаны мiндеттi 
түрде көрсетiле отырып, шығарманы 
пайдалануға мынадай жағдайларда жол 
берiледi:

1) заңды түрде жарияланған туын-
дылардан түпнұсқа күйiнде және ау-
дарма түрiнде ғылыми, зерттеу, пiкiр-
талас, сыни және ақпараттық мақсатта, 
баспасөзге шолу ретiнде газеттер мен 
журналдар мақалаларынан алынған 
үзiндiлерiн қоса алғанда, дәйексөз алу 
мақсатына сай көле мiнде дә йек сөз алу;

2) заң ды түрде жария лан ған туын-
дыларды жә не олардан алынған үзiндi-
лерiн оқыту сипатындағы басылым-
дарда, радио және телехабарларда, 
дыбыс- бейнежазуларда алға қойған 
мақсатқа сай көлемде кіріс алмастан 
пайдалану;

3) ағымдағы экономикалық, саяси, 
әлеуметтiк және дiни мәселелер бо-
йынша газеттерде немесе журналдарда 
заңды түрде жарияланған мақалалар-
ды немесе эфирге берiлген осындай 
сипаттағы туындыларды жалпы жұрт-
шылық назарына жеткiзу үшiн, автор 
тарапынан мұндай көшiрмеге, эфирге 
беруге немесе хабарлауға арнайы тый-
ым салынбаған жағдайларда, газеттерге 
көшiрiп басу, эфирге тарату немесе ка-
бель бойынша хабарлау;

4) көпшiлiк алдында сөйленген сая-
си сөздердi, үндеулердi, баяндамаларды 
және басқа осы сияқты туындыларды 
ақпараттық мақсатқа сай көлемде жал-
пы жұртшылық назарына жеткiзу үшiн 
газеттерге көшiрiп басу, эфирге тарату 
немесе кабель бойынша хабарлау. Бұл 
орайда автордың мұндай туындыларды 
жинақтарда жариялау құқығы сақта-
лады;

5) ағымдағы оқиғалар барысында 
көрiнген немесе естiлген ағымдағы 
оқиғаларды суретке түсiру немесе ки-
нематография құралдары, эфирге тарату 
немесе жалпы жұртшылық назарына 
жеткiзу үшiн кабель бойынша хабар-
лау арқылы ақпараттық мақсатқа сай 
көлемде шолуларда көшiрмелеу немесе 
көпшiлiк назарына арналған хабар. Бұл 
орайда автордың мұндай туындыларды 
жинақтарда жариялау құқығы сақтала-
ды...» делінген.

Фотожурналистер бұл заңға қа-
тысты: «яғни бұл дегеніміз – бірнеше 
рет жарияланатын жұмысы үшін ав-
тор-фотограф бұдан былай әрқандай 
бір қаламақы немесе төлемдер алмайды 
деген сөз. Қазіргі уақытта, осы баптың 
салдарынан көптеген бұқаралық ақпа-

Сәрсенбек ҚЫЗАЙБЕКҰЛЫ: 
«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» БАННЕРІНЕ СУРЕТІМДІ 

РҰҚСАТСЫЗ ПАЙДАЛАНҒАН»
– Біздің елде фотосуреттердің авторлық құқығы толықтай сақталып жүр деп 

айта алмаймын. Фотосуреттердің авторы болатынын да көп адам біле бермейді. 
Сондықтан өзіне ұнаған суретті қалағанынша өз пайдасына асыратындар көп. Мы-
сал келтірсек, әлеуметтік желілерде басқалардың суретін автордың рұқсатынсыз 
пайдалану көп кездеседі. Баспасөзде де солай, интернеттен алып пайдалана береді. 
Суретке автордың атын жазу авторлық құқық болып саналмайды. Мүмкін оған ав-
тор пайдалану құқығын бермеген шығар. Тараптардың арасында ресми келісімшарт 
болмаған соң нақты ештеңе айта алмаймыз. 

Менің суреттерім де көп ұрланады, әсіресе порталдар көп алады, баннерге рұқ-
сатсыз пайдаланатындар бар. Мысалы, «Мәдени мұра», «Рухани жаңғыру» бағдарламаларына арналған баннерлерге 
менің суреттерімді пайдаланған. 

Бізде фотоға түсіру ресми өнер ретінде аса керемет дамыды дей алмаймын. Өйткені суретті фотоөнер ретін-
де бағалайтын адамдар аз. Қазір не көп фотограф көп. Фотографпын десең көбі қазір «не, той түсіресің бе?» деп 
сұрайды. «Фотосессия жасайсың ба?» дейді. Осы тұрғыдан келгенде бізде фотографияны қоғам нақтылы көркем 
өнердің бір тармағы деп түсінбейді. Өйткені, оны өнер ретінде көрсететін фотоконкурс, байқаулар, фотоальбомдар 
жоқ. Бізде фотографияның коммерциялық бағыты ғана жақсы дамып кеткен, ал шығармашылық жағы пейзаж түсіру, 
фоторепортаж жасау қатты дами қоймаған. 

Досжан БАЛАБЕКҰЛЫ, «Фотоөнер» ҚБ мүшесі:
«БАҚ САЛАСЫНДАҒЫ ӨЗ ӘРІПТЕСТЕРІМІЗ ДЕ 

ҚҰҚЫҒЫМЫЗДЫ САҚТАЙ БЕРМЕЙДІ» 
– Авторлық құқықты қорғау үшін, ең бірінші адам өз шығармашылық еңбегіне жа-

уапкершілікпен қараған жөн. Біз көбінде өз суреттерімізді әлеуметтік желі арқылы 
насихаттаймыз. Қазір бір-біріміздің іс-әрекетімізді, жұмысымызды сол желілелер 
арқылы танып жатамыз. Сондықтан, әр суретке авторлық қолтаңбаны жазып қойған 
жөн. Суреттерімнің басым көпшілігіне, өз таңбамды жазып өтемін. Кейде белгілі бір 
суретке қызығушылар жекеме жазып немесе телефон арқылы хабарласып суретті 
өздеріне қолдану үшін автордан рұқсат алады. Қаламақысын төлейді немесе басқа да 
әріптестік ұсыныстарын ұсынады, кейде белгілі уақытқа дейін келісімшартқа оты-
рады. Бұл дұрыс. Ал авторлық құқығыңды таптап, суретіңдегі таңбаны кесіп, тіпті 
жарнамалық мақсатта қолданатындар да кездеседі. Көп емес, бірақ бар. Олармен сау-
даласудың да қажеті жоқ. Өйткені, оларға тек заң жүзінде қимыл жасаған жөн. Кейде, 

БАҚ саласындағы өз әріптестеріміз де құқығымызды сақтай бермейді. Автордан келісім алмай жатып, суреттерімізді 
басқа мүддеге қолданып кетеді. 

 Кейде өз суретіңді басқа бір тұлға өз атынан байқауларға, я басылымдарға беріп жіберетіндер кездеседі. Ондайда 
байқауды ұйымдастырушыларға, басылым басшыларына хабарласып, алдыртып тастауға, я болмаса материалдық 
шығын талап етуге болады. Фотографиядағы ең маңыздысы композиция. Ұқсас немесе арнайы ұқсатылған дүниелер 
кездесіп жатады. Бірақ, қанша ұқсатқанымен де, әр сурет, әр секунд фотографияда жаңа бір туынды болып сана-
лады. Дегенмен, байқауларға қатысқанда, бұл жағдайлар орын алса, қатты қаралады. 

Менің суреттеріме қатысты да плагиаттық болды. Әсіресе, БАҚ құралдары жиі ұрлайды. Рұқсат сұрау деген 
атымен жоқ. Автор ретінде сілтеме де көрсетпейді. Қазір бәрі ұрлайды. Суреттің авторлық құқығы деген сақтал-
майды. Сол редакцияның өз туындысы секілді тұрады. Мен деген басылымдар ұрлады. Соңынан кешірім сұрап, 
қаламақы төлеп, талайы істі жапты. Дегенмен, ұрлық бар және бола да береді. Өйткені, бізде фотосуретке деген 
құндылық төмен. Редакторлардың өзі бағалай бермейді. Мәдениетті ортаның өзі солай етсе, басқасынан не үміт, 
не қайыр? Туристік компаниялар да рұқсатсыз пайдаланып жүр. Тіпті, өзімнің жеке портретімді рұқсатсыз жарна-
маға қолданғандар да болды. Шағым түсіргеннен кейін, бір күн ішінде барлық жарнамадан алып тастаған болатын. 
Ешқандай түсініктеме де бермеді, соттасу да қиын. Ондай компанияларды тек мықты қорғаушы арқылы жеңіп 
шығуға болады. Өйткені, олар араға түрлі айла әрекетті салып, құтылып кетуге тырысады. 

Шолпан РАҚЫМҚЫЗЫ,
«Заң газеті»

рат құралдары кәсіби фотограф қызметі-
нен бас тартып отыр. БАҚ осы себепті 

бұрын жарияланған фо-
толарды ғана қайтара 
басып келеді. Біз бұл 
жағдай әділетсіз және 
қазақстандық БАҚ-ты 
деградацияға ұшы-
ратады, сол арқылы 
бірдей мәтіндер мен 
суреттердің моно-
тонды кластеріне 
айналуына алып 
келеді деп санай-
м ы з .  С о н ы м е н 
қ а т а р ,  қ а з і р г і 
әлемде заманауи 
технологиялар 
мен интернеттің 
арқасында тек 
бір фотосурет-

мен орындаушыларына көпшілік ал-
дында шығармалары әр ойналған сайын 
қаржы аударылады. Ал фотографтың 
жұмысы ешкімнен кем емес және мате-
риалдық, интеллектуалдық шығындар 
тұрғысынан қарағанда композитор мен 
музыканттың жұмысынан едәуір асып 
түседі» дей келе, мынадай ұсыныстарын 
да алға тартады. «Осынау айтылған-
дарға байланысты сіздерден «Авторлық 
құқық және сабақтас құқықтар туралы» 
ҚР заңының 19-бабын толықтырып, 
Парламент депутаттарының қарауына 
салуға көмектесулеріңізді сұраймыз. 
Біз бұл заңға мынандай өзгерістер 
енгізуді ұсынамыз. 19-баптың атауына 
мынандай норма қосылса: «Бұқаралық 
ақпарат құралдары кез келген сипат-
тағы жарнамалық материал жариялап, 
баспасөз жазылымын немесе басылым 
даналарын қолма-қол төлем немесе 

Фото авторы: А. ӘБДІРАЙЫМ

тің қайталанған 
жарияланымдары-
ның саны ондап, 
жүздеп, кейде тіпті 
мыңдап саналуы 
мүмкін. Күнкөрісі 
заңды қаламақыға 
қарап қалған фото-
графтар осының салдарынан үлкен ма-
териалдық және моральдық шығынға 
батып отыр. Алайда осы заңға сәйкес, 
музыкалық туындылардың авторлары 

Фото авторы: С. ҚЫЗАЙБЕКҰЛЫ

банктік аударым арқылы сатқаннан 
басқа шығарманы автордың немесе 
өзге де құқық иеленушінің келісімінсіз 
және авторлық сыйақы төлемей пай-

жұмыс істеп жүрген бірнеше фото-
графтың қазіргі плагиаттыққа қатысты 
пікірін, бүгінгі фотоөнердің тыныс 
тіршілігіне қатысты көзқарастарын 
білдік. 
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ЖАРНАМА 
БӨЛІМІ: 

ЖК «Қандыбаева», Газеттерге, журналдарға 
және сайттарға хабарландыру қабылдау агент-
тігі: 8(727)327 30 92, тел/факс: 273 47 98,  
8 707 895 21 99, 8 701 739 27 83, 8 705 185 75 73
www.gazetyіsaіty.kz, e-maіl: vsegazety@maіl.ru
Алматы қ., Абылай хан даң., 60, Мақатаев көш.
қиылысы, 208 кеңсе. 

Арлан-консалтинг ЖШС, Семей қ., К.Мұхамет-
ханов көшесі, 23 «А»,104-бөлме. 
Тел.: 8 (705) 798-58-18, 8(708)4672701

ЖК «TRade and service», 
Алматы қ., ш/а Жетісу-3, 55/133.

ЖК «Gold Capital» Нұр-Сұлтан қ., Абай көшесі, 
78, 105-кеңсе. Тел.: 8 (7172) 52-02-11, 
8(702)839-90-86.

ЖАРНАМА ҚАБЫЛДАЙТЫН 
ОРЫНДАР:

«Грация» ЖШС, Атырау қаласы, Махамбетов 
көшесі, 107-а, 2-бөлме, тел.: 32-14-29, 30-65-24,  
8701 920 4538.

«ЮрСлужба» ЖШС, Көкшетау қ., Е. Әуел-
беков көшесі, 129. Тел.: 8 (7162) 25-77-17, 
8(747)8097074.

«Версия-Пресс» ЖШС,  Павлодар қ., Естай кө-
шесі 40. Тел.: 8 (7182) 32-47-67, 32-49-04

«Айди» ЖШС, Қарағанды қ., Жамбыл кө шесі, 11. 
Тел.: 8 (7112) 42-00-71.

Қалиасқаров Нұрлан 
Нұрғисынұлы ЖК, Петропавл қ., К.Сүтішов кө-
шесі, 58, 30-бөлме, 3-қабат.
Тел.: 8 (7152) 46-02-57, ұялы тел.: 8 (777)  
572-29-91, 8 (701) 315-54-59.

Михеева Ольга Станиславовна ЖК, Қос танай 
қ., Гоголь көшесі, 110, ВП 67 (Чехов- Гоголь көш. 
қиылысы), Тел.: 8-714-2-50-97-07, ұялы тел.: 
8-7758847211, 8-7053506918. 

«Озат-1» ЖШС, Ақтөбе қ., Алтынсарин көше-
сі 31. Тел.: 8 (7132) 40-41-05, ұялы тел.: 

87774348344 және Ақтау қаласы.

ЖК «SAPA KZ» Атырау қаласы, ұялы тел.: 
87781063779, e-maіl:zan-at@maіl.ru. 

«Назар-1 фирмасы» ЖШС («РУТА» ЖА), дирек-
торы Кривилова Татьяна Ивановна. Шымкент қ., 
Г.Иляев көшесі, 47 (Шаймер денов к. бұрышы) 
RBK банктің жанында, Тел.: 8 (7252) 53-40-48. 
WhatsApp : +7-705-705-31-31. E-maіl: nazar.
reklama@gmaіl.com

«Юридическая фирма «Консультант» ЖШС Орал 
қ., Л.Толстой көшесі, 28. Тел.: 8 (7112) 50-88-05.

«Реклама» ЖШС, Орал қ., Достық-Дружба 
даңғылы, 182. Тел.: 8 (7112) 50-47-34.

ЖК «Сагидоллина Б.», 1 Теміржол вокзалы, Р.Зор-
ге көшесі 8, «Лина» шаштаразы. ardawka_94@
maіl.ru, Тел: 87058762218.

«Компания Жете» ЖШС, Талдықорған қ., ш/а, 
Молодежный 3-үй, 1-п. Тел.: 8(7282) 24-29-66, 
87058147221.

ЖК Гавриленко И.И., Қостанай қ.,пр. әл-Фа-

раби 119-үй, 407-А бөлме. Тел/факс: 8 (7142) 
53-63-21.

«Жас Отау» ЖК Қыдырбаева Н.Н. Қызыл-
орда қ., Әйтеке би көшесі, 27. Тел.: 26-45-89,  
ұялы тел: 8 (777)402-28-28; 8 (700) 332-24-78

ЖК Тажибаева, Тараз қаласы, Қойкелді көшесі 
158 а, ХҚО аумағы. Ұялы тел.: 87017268772, 
87054422939.

ЖК Новоселова Лилия, Петропавл қаласы, 
Қазақстан Конституциясы көшесі, 28-үй, 1-қабат. 
Тел.: (87152) 46-74-77, 8-777-228-64-13.

ЖК «Reklam Servise», Тараз қаласы, Төле би 
көшесі, 73 (ауладан кіру). Тел.: 8(7262)502222, 
ұялы тел: 87019457336 Татьяна.

ЖК «Выдай», Өскемен қаласы, 60. Тел.: 8(7232) 
578414, ұялы тел.: 87772256506.

ЖК «KAIROS», Алматы қ., Жібек жолы көшесі, 
55, Алма сауда орталығы, 4-қабат, 419в-бөлім, 
426-нүкте. Тел.: 2714939, ұялы тел.: 8707-705-
9222 Emaіl:kaldybayeva@maіl.ru.

Алматы қаласы 

Тел.: 8(727) 292-29-27, 

292-40-89, 

факс: 8 (747) 428-26-10 

E-mail: 

zanreklama@mail.ru

«GoldKapіtal» ЖК

Нұр-Сұлтан қаласы 

Абай көшесі, 78, 105-кеңсе.

Тел.: 8 (7172) 52-02-11

ЖАРНАМА
МҰРАГЕРЛІК

МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ ҚАШАН 
ТҰҒЫРЫНА ҚОНАДЫ?

БАЗЫНА

Қазақ тілінің  Қазақстанда мемлекеттік 
тіл мәртебесін алғанына ширек ғасырдан 
астам уақыт өтті. Алайда әлі күнге дейін 
өзінің биік тұғырына шыға алмай келе 
жатыр. Биліктің атқарушы, заң шығарушы 
органдарынан бастап, қоғамдық орындар-
дың бәрінде көпшілік қауым әлі күнге дейін 
бір-бірімен орыс тілінде сөйлесіп,  орыс 
тілінде саудаласып, орыс тілінде күнделікті 
қызмет түрін қолданады. Бұған біреулер 
қоғамда мемлекеттік тілге сұраныс та, қа-
жеттілік де болмаған соң жағдай осындай 
боп тұр дейді. Екіншілері, бірі-бірімен ана 
тілінде сөйлесе алмай жүрген қазақтың 
өзін кінәлайды. Үшіншілері, мемлекеттік 
тілдің қолдану аясын кеңейте алмаған 
билікті айып тайды. Төртіншілері, қазақ тілі 
әдебиет пен өнерде ғана өз әлеуетін көрсете 
алады, ал ғылым мен өндірісте оған орын 
жоқ, ондағы халықаралық атаулар мен ше-
телдік сөздерді қазақша дәлме-дәл аудару 
мүмкін емес деген ойда жүр. Бесіншілері, 
жаһандық еңбек бөлінісінде тек шикізаттық 
ел ретінде қалып қойған Қазақстанда қазақ 
тілінің болашағы жоқ. Бүкіл әлем БҰҰ-ның 
халықаралық тілі саналатын ағылшын, араб, 
жапон, қытай, неміс, француз тілдерінде 
ғана бір-бірімен сөйлесіп, ғылым мен тех-
нологияның жетістігін көріп отыр. Ол бола-
шақта тек отбасылық және ұлттық деңгейде 
ғана қарым-қатынас құралы боп қалады деп 
сәуегейлік жасап жүр. 

1991–2020 жылдардағы ҚР Прези-
дентінің  халыққа арнаған үндеу, мәлімдеме, 
бағдарлама, жолдауларының бәрінде мем-
лекеттік тіл туралы аз айтылған жоқ. Тіпті 
2021 жылдың басында «Егемен Қазақстан» 
газетінде жарияланған «Тәуел сіздік бәрінен 
қымбат» деп аталатын мақаласында да Мем-
лекет басшысы: «Бүгінде мемлекеттік тілді 
білетін қазақтың да, өзге этнос өкілдерінің 
де үлесі едәуір артты. Қазақ тілін, шын 
мәнінде, бүкіл халқымызды біріктіруші 
факторға айналдырудың барлық құқықтық 
тәсілдері және кепілдіктері қалыптасты. 
Мәселе – ниетте. Ниеттің дұрыс болуы 
қазақ тілін меңгергісі келетін адамдарға 
да, осы мақсатқа жетуге жағдай жасайтын 
Үкіметке де байланысты.  Мемлекеттік 
тілді білу – Қазақстанның әрбір азаматы-
ның парызы, міндеті деп те айтуға болады. 
Осы орайда мен барша қазақстандықтарға, 
оның ішінде қазақ тілін әлі жете меңгерме-
ген отандастарыма үндеу тастағым келеді. 
Жастар ағылшын тілін немесе басқа да 
тілдерді аз ғана уақытта меңгере алатынын 
көріп отырмыз. Тұтас буын алмасқан осы 
жылдарда қазақ тілін үйренгісі келген адам 
оны әлдеқашан біліп шығар еді. Халқы-
мызда «Ештен кеш жақсы» деген сөз бар. 
Ең бастысы, ынта болуы керек» деген сөзі 
біздегі қазіргі жағдайды айқын аңғартып 

отыр. Яғни мемлекеттік тілді дамыту үшін 
сөз емес, нақты іс керек. Бұл ең алдымен 
Констиуцияның 7-бабының «Мемлекеттік 
ұйымдарда және жергілікті өзін-өзі басқару 
органдарында орыс тілі ресми түрде қазақ 
тілімен тең қолданылады» деген 2-бөлігіне 
өзгеріс енгізу қажет. Одан кейін мұндай 
өзгеріс «Қазақстан Республикасындағы 
Тiл туралы» заңның «Қазақстан халқын 
топтастырудың аса маңызды факторы 
болып табылатын мемлекеттiк тiлдi мең-
геру – Қазақстан  Республикасының әрбiр 
азаматының парызы» деген  сөз 4-бабына; 
«Мемлекеттiк ұйымдарда және жергiлiктi 
өзiн-өзi басқару органдарында орыс тiлi 
ресми түрде қазақ тiлiмен тең қолданы-
лады» деген 5-бабына, «Мемлекеттiк тiл 
Қазақстан Республикасы мемлекеттiк ор-
гандарының, ұйымдарының және жергiлiктi 
өзiн-өзi басқару органдарының жұмыс және 
iс қағаздарын жүргiзу тiлi болып табылады, 
орыс тiлi ресми түрде қазақ тiлiмен тең 
қолданылады. Мемлекеттiк емес ұйымдар-
дың жұмысында мемлекеттiк тiл және 
қажет болған жағдайда басқа тiлдер қол-
данылады» деген 8-бабына, «Қазақстан 
Республикасының мемлекеттiк органдары 
жүйесiнде, ұйымдарында, меншiк нысаны-
на қарамастан, статистикалық-есеп, қаржы 
және техникалық құжаттама жүргiзу мемле-
кеттiк тiлде және орыс тiлiнде қамтамасыз 
етiледi» деген 10-бабына, «Мемлекеттiк 
және мемлекеттiк емес ұйымдардың азамат-
тардың өтiнiштерi мен басқа да құжаттарға 
қайтаратын жауаптары мемлекеттiк тiлде 
немесе өтiнiш жасалған тiлде берiледi» де-
ген 11-бабына, «Қазақстан Республикасын-
да сот iсi мемлекеттiк тiлде жүргiзiледi, ал, 
қажет болған жағдайда, сот iсiн жүргiзуде 
орыс тiлi немесе басқа тiлдер мемлекеттiк 
тiлмен тең қолданылады» деген 13-бабына, 
«Қажеттi тiлдiк ортаны жасау және мем-
лекеттiк тiлдiң толыққанды қолданылуы 
мақсатында, олардың меншiк нысанына 
қарамастан, теле, радиоарналар арқылы 
берiлетiн мемлекеттiк тiлдегi теле, радио-
бағдарламалардың көлемi уақыт жағынан 
басқа тiлдердегi теле, радиобағдарламалар-
дың жиынтық көлемiнен кем болмауға тиiс» 
деген 18-бабына түзетулер енгізілуі тиіс. 
Сондай-ақ елімізде өндірілетін жаңа тауар 
мен қызмет түріне және  түрлі техникалық 
жабдықтар мен құрал-саймандарға  атау бе-
руде шетел сөзін қолдануға шектеу енгізілсе 
де артық болмас еді. Мұндай заңдық тетікті 
Екінші дүниежүзілік соғыста жеңіліс тапқан 
Германия сәтті пайдаланудың арқасында, 
аз уақытта дамыған елдердің қатарына қо-
сылғаны бізге үлгі бола алады.  

Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ 
«Заң газеті»  

ТАРАТУ

БАНКРОТТЫҚ

4. «Horizon Advisory and Technologies» ЖШС 
(әрі қарай – Серіктестік), БСН 200940023337, 
Серіктестіктің жарғылық капиталының азай-
ғаны туралы хабарлайды. ҚР 1998 жылдың 22 
сәуіріндегі №220-1 «Жауапкершілігі шектеулі 
және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер 
туралы» заңының 27-бабының 4-тармағына 
сәйкес, несиегерлердің талап-шағымдары осы 
хабарландыру жарияланған күннен бастап бір ай 
мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: 
Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу 
ауданы, Луганский көшесі, 54/1 ғимарат, пошта 
индексі А26А4А1. 

5. «Lotus RG» ЖШС, БСН 200340021758, 
өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-
шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен 
бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжайда 
қабылданады: Қазақстан Республикасы, Алматы 
қаласы, Шевченко көшесі, 97, индекс 050012. Тел.: 
87782083836.

2. 2. 30.06.2020 ж. қайтыс болған 
Омарбеков Айдарбектің атына мұрагерлік іс 
ашылды. Мұрагерлердің Жамбыл облысы, 
Байзақ ауданы, Сарыкемер ауылы, Медеулов 
көшесі, 33а, нотариус З.О.Назарбековаға 
жолығулары сұралады. Тел.: 87017411500.

6. 20.10.2020 ж.қайтыс болған Медетов 
Алтай мүлкіне мұралық іс ашылды. 
Мұра герлер нотариус Е.Е.Байсбаевке 
хабарласуды сұрай мыз:Түркістан қ., 1 
Мөлтек ауданы, С.Ерубаев көшесi,12 үй, 26 
пәтер.Тел.87017314766.

7. 13.07.2020 ж. қайтыс болған Акилбекова 
Ирислык тың атына мұрагерлік іс ашылды. 
Мұрагер лердің Түркістан облысы, Кентау 
қаласы, А.Яссауи даңғылы, 114/2, нотариус 
Г.С. Есенбаевқа жолығулары сұралады. 

11. «Синий кит» ЖШС банкроттыққа қатысты сот рәсімдерінің қозғалғандығы 
туралы ескертеді. Талап-шағымдар мына мекенжайда қабылданады: Алматы қаласы, 
Көкорай көшесі, 2/1, 214-кеңсе.

12. Алматы қаласының МАЭС-ның ұйғарымымен «Aman Holding»ЖШС-н 
банкрот деп тану туралы іс қозғалды. Талап-шағымдар осы хабарландыру 
жарияланған күннен бастап бір ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: 
Алматы қаласы, Қ.Сәтпаев көшесі, 78, ГОПС-46. Тел.: 87778449920.  

Сайлау күні Қылмыстық-атқару жүйесі департаменті-
не қарасты Алматы қалалық Тергеу изоляторында қамауға 
алынған 1001 азамат, яғни күдікті, айыпталушы және 
сот үкімі заңды күшіне енбеген сотталғандар Парламент 
Мәжілісі мен мәслихаттар депутаттарына дауыс берді. 
ЛА-155/18 түзеу мекемесінде (Тергеу изоляторы) №479 
жабық сайлау учаскесі құрылып, ол санитарлық талап-
тарға сай жабдықталған. Сағат таңғы 7-де ашылған сайлау 
учаскесіне тергеу қамауына алынғандар мекеме бақылау-
шыларының қадағалауымен жеткізіліп, оларға бетперде 
мен медициналық қолғап, қалам берілді.

– Сайлау процесі кезінде санитарлық нормалардың 
сақталуына баса назар аударылды. Мекемеде сайлауал-
ды жұмыстар кезінде дауыс берушілерге саяси партия-
лардың бағдарламалары таныстырылып, сайлауалды 
жұмыстар өз деңгейінде жүргізілген болатын. Сайлау 
барысын «Адам және табиғат» қоғамдық қорынан 
Т.Тәжібаев, «Қазақстанның азаматтық альянсы» қоғам-
дық ұйымынан Г.Левинцова, «НПК» қоғамдық қорынан 
А.Ильяшев сияқ ты бақылаушылар бақылап отырды,– 

АЙНА

ТЕРГЕУДЕГІ АЗАМАТТАР ДА ДАУЫС БЕРДІ

ӘРТҮРЛІ

13. «ECO FUND TABIGAT» жеке қоры, БСН 200240037856, кордың құрыл-
тайшыларының/қатысушыларының санын арттыру арқылы Қоғамдық қор ретінде 
қайта құрылатындығы туралы хабарлайды, Кредиторлардың талаптары екі ай бойы: 
Алматы қ., Алмалы ауданы, Радостовец к-сі, 71 ғимарат мекен-жайы бойынша 
қабылдайды, Пошта индексі А05G4B5.

Қоғамымызда даудың көп болып, 
азаматтардың бір-бірімен күнделікті 
жанжалдасуы баршамызға ортақ 
егеменді еліміздің өркендеп өнуін те-
жейтіндігі белгілі. Осы орайда Абай 
мұрасының тигізер пайдасы зор деп 
есептеймін. Ұлы ақынның шығар-
малары бүгін де өзектілігін жоғалт-
пады. Абайдың ой-тұжырымдары 
баршамызға қашанда рухани азық 
бола алады.

Абай атамыздың өлеңдері мен қара 
сөздерінде ұлт болмысы, бітімі, тұр-
мысы, көрініс тауып, кейін Абай әлемі 
деген құбылыс ретінде бағаланған.

Сондықтан ұлтымызды жаңғырту 
ісінде, әсіресе өзара дауласпай, туын-
даған дауды бейбіт бітіммен аяқтауда 
оның еңбектерін басшылыққа алып, 
ұтымды пайдалану жайын тағы бір 
мәрте ой елегінен өткізген жөн.

Екінші сөзінде ойшыл ақын 
өзінің бала күндерінде қазақтардың 
өзге халықтарды көрсе күліп айта-
тын сөздерін естіп, ең тәуір халық біз 
екенбіз деп ойлағанын айтады.

Енді жерортасы егде жасқа кел-
генде қарап тұрса, ол халықтардың 
екпеген егіні жоқ, саудагерінің жүр-
меген жері жоқ, қылмаған шеберлігі 
жоқ. Өзімен-өзі әуре болып, бірімен-
бірі ешбір шаһари жауласпайтын-
дығын атайды.

Ғұлама өзінің үшінші қара сөзінде 
қазақтың бірінің біріне қаскүнем бола-
тынының, бірінің тілеуін бірі тілеспей-
тіндігінің, рас сөзі аз болатындығының, 
қызметке таласқыш болатындығының, 

ШАРА

АБАЙ МҰРАСЫ – ТАУСЫЛМАС КЕН

дейді Ла-155/18 түзеу мекемесінің бастығы М.Жұмадиев. 
– Сайлаушылардың арасында жасы 18-ге толып, бірін-

ші рет сайлауға қатысқандар да болды. Солардың бірі – 
Максимнің жасы жуырда ғана 18-ге толыпты. Қазақстан 
Республикасының Қылмыстық кодексі 106-бабы бойынша 
күдікке ілінген ол «Мен үшін бүгін қуанышты күн. Алғаш 
рет елімнің, жерімнің жарқын болашағы үшін өзім сенетін 
партияға дауыс бердім – дейді күдікті Максим.  

Алматы қалалық ҚАЖД

өздерінің жалқау болатындығының 
себебін анықтап көреді.

Себебі ретінде төрт аяқты мал-
ды көбейтеміннен басқа ойының 
жоқтығынан; өзге егін, сауда, өнер, 
ғылым секілді нәрселерге салынса, 
бұлай болмас екендігін қорытынды-
лай келе, «Осылар біріне бірі достық 
ойлай ала ма?» деп қынжылады.

Әрбір болыс елге бір бидің сайла-
нуы бұл халыққа көп залал болған-
дығын, сыналғандығын атай келіп, 
дауды ушықтырмауға өзінің ұсыны-
сын жеткізеді: «...әрбір болыс елден 
толымды-білімді үш-ақ кісі билікке 
жыл кесілмей сайланса, олар түссе 
– жаманшылығы әшкере білінген-
діктен түссе, әйтпесе түспесе. Ол 
билер ге даугер адамдар қалмай, екеуі 
екі кісіні билікке таңдап алып, үстіне 
біреуді посредникке сайлап алып, 
біте берсе; егер оған да ынтымақтаса 
алмаса, бағанағы үш бидің біреуін 

алып, яки жеребемен сайлап алып 
жүгінсе, сонда дау ұзамай, бітім 
болар еді» деп, халық арасында 
бітімнің болғанын қалаған.

Ақын өзінің бесінші қара сөзін-
де былай пайымдайды, қазақтың 
ғылым, білім, әділет үшін қам жемей 
тек мал  үшін қайғыруы жетімсіз іс. 
Абай қазақтың біраз мақалдарын 
тізіп келтіреді де, сол мақалдардағы 
сұрампаздық, қайыршылық сарында-
рын табады. Сол мақалдарды келтіре 
отырып, Абай өз өкінішін білдіреді. 
Абай өкініші осы мақалдарда қазақ 
«…тыныштық үшін, ғылым үшін, 
білім үшін, әділет үшін…» неге қам 
жемейді, қазақ мақалдары соларды 
іздеу жолында неге туындамайдыға 
соғады. Ғылым, білім болмаса сана 
тұмшаланып, тұрмыста белең алған 
ұрлық, қулық-сұмдық, тіленшілік 
сияқты келеңсіз қылықтар жойыл-
мақ емес. Бұлардан арылмасақ жас 
баладан неміз артық дейді. Жас 
бала қызыл шоқтан қорқушы еді, 
ал бұлар тозақтан да қорықпайды. 
Ақын жас баладай қайғысыз болып 
ел бола алмаймыз, жат қылықтардан 
арылайық, біздің аңсаған еліміз бұл 
емес, – деген түйін жасайды.

Қорыта келе Абай атамыз айт-
қандай, артық мақтанға салыну, 
өзгені қор, өзімізді зор санау, дау 
қуу мүлдем жараспайды. «Дау мұра-
ты – бітім» дегендей сотта, соттан 
тыс туындаған дауды ушықтырмай 
мүмкіншілігінше бітіммен аяқтауға 
тырысу көрегендік.

Н. ЕЛАМАНОВ,
Қызылорда облысының
мамандандырылған
ауданаралық экономикалық 
сотының судьясы

3. 15. 01.2021 жылы 15 қаңтарда сағат 10:00-де «Кредит Сервис Ломбард» ЖШС 
сатып алынбыған мүліктерге сауда-саттық өткізеді (зергерлік бұйымдар, тері 
өнімдері, техника). Нұр-Сұлтан қаласы, А. Кравцов к-сі, 6. +7 775 371 29 69.

8. 12.01.2012 ж. қайтыс болған Габи-
дуллина Раузия Мухамадулина мүлкіне 
мұрагерлік іс ашылды.Мұрагерлерге 
Түркістан облыстық нота риаттық айма-
ғының нотариусы Б.Н.Тулегеноваға хабар-
ласуы сұралады: Түркістан қ.,Ерубаев к-сі, 
206Б үй. Тел. 87780800822.

9. 07.12.2020 ж.қайтыс болған мұра 
қалдырушы Керимбекова Кулимпатша 
мүлкіне мұралық іс ашылды.Мұрагерлер 
Түркістан қ-ның нотариусы Ш.А.Тилеу-
бергеноваға хабарлассын: Түркістан 
қ.,Тауке хан к-сі, 246Б. Тел. 87253341298

10 .  15 .11 .2019  ж .қайтыс  болған 
мұра қалдырушы Наурзбаев Есенбай 
Наурызбайұлының мүлкіне мұралық іс 
ашылды.Мұрагерлер Түркістан қ-ның 
нотариусы Ш.А.Тилеубергеноваға хабар-
лас сын: Түркістан қ.,Тауке хан к-сі, 246Б.
Тел.87755080642.
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Нөмiрдiң кезекшi редакторы Ерлік КЕБЕКБАЙ

«Ұлттық аспаптар музейінен көне 
домбыра ұрланыпты»,–деген хабарды 
естіген сәтте Раушан бүгінгі түсін ой-
лады. Тек неге екені белгісіз, түсінде 
өзінің ағасын да көрді. Түсінде бір 
кемпір алақанына шағын етіп жасалған 
домбыраны салыпты. Сәлден кейін оның 
қаңқасы сыдырылып түсті де, ішінде 
жұмсақ сым темір айқұш-ұйқыш болып 
шырматылғанын көреді… «Мынаның 
шетін тауып, тарқатшы», – дейді әлгі 
әже. Раушан бұл дауыстың иесін ажыра-
та алмады. Өзі көрінбейді. Бірақ сәлден 
кейін жымиып тұрған ағасын байқаған-
дай болды. Ағасы белгілі, әженің де жүзі 
таныс. Ал бұл түс ол екеуінің арасын-
дағы не байланысты меңзеп отыр?

***
Ағасының басы бос. Бір жолы ер-

кінсіп: «Аға, қызметіңіз қалада, үйіңіз 
ауылда, Алматыда қайда қонып жүрсіз?» 
–деп сұраған.

– Достарымның үйіне кезекпен бара-
мын, –деді ағасы.

– Қай күні қайсысына баратыныңыз-
ды олар алдын ала біліп отыра ма? «Кел-
генше, қонақ ұялады, келген соң, үй иесі 
ұялады» дегендей…

–Жалғызбасты еркекке не жай ке-
рек дейсің, жұмыстан шығатын кезде 
«Ауылдасың ба? Бүгін үйде боласың 
ба?» деймін. Сол жеткілікті.

Рахат ағасы дыз ете қалды. Жасы 
қырық бестегі ағасының қаланы бекер 
төңіректеп жүрмегені анық. Оның үстіне 
дәл бүгін теледидардан Ұлттық музейдегі 
көне домбыраның жоғалғаны туралы ха-
бар тарады. Түстің өңге айналғаны қалай? 
Жәдігердің жоғалғанын естіген енесі де:

–Мына көрші үйдегі Нәби әжені 
«Атақты домбырашының қызы» дегенді 
бір естіп едім, бірақ… бұл домбыраға қа-
тысы жоқ шығар,– деп қалды. Ойпыр-ай, 
түсіндегі көргені осы көрші әже емес пе? 
Ауыл адамдары Нәби әжені сөз қылмай-
ды, тек «Екі ұлынан айырылған екен, 
сол қиын шақта Қожан ата ертіп келген» 
дегенді ғана айтады. Раушанның да бала 
кезінен естігені осы. Бір сәт үнсіз қалған 
Раушанның ойы артынша ағасына қарай 
ойысқан. Оның түсіне енуі бекер емес. 
Түсіндегі шытырманды тарқату үшін 
қалайда қалаға барып, ағасының құпия-
сын білуі керек. Соқталдай еркектің әр 
үйге түнеп жүруі мүмкін емес. Мұнда 
бір мән бар...

Із кесу
Раушан ертесіне кешкі сағат алтыға 

жақын ағасының қызмет істейтін ғима-
ратына жақындады. Көзге түспеуді ой-
лап, тасалау жердегі орындықтың біріне 
жайғасты. Қанша қауіптенсе де «Мені 
қаладан көремін деп ойламайтын шығар» 
деп өзін ақтап әлек. Абырой болғанда 
автобуста адам көп екен. Ағасы мұның 
бірге отырғанын да, бірге көліктен түсіп 
соңынан ілескенін де аңғарған жоқ. Же-
дел басып алға озған ағасы көк дарбаза-
ның алдына жеткенде бір-ақ тоқтаған. Ар 
жақтан дауыстап қарсы алған азаматтың 
Жұман аға екенін байқаған Раушан көзге 
түспей кетуге асықты.

Екінші күні Раушан дәрістен шыққан 
соң ұлттық кітапхананы бетке алды. 
Кітаптарды қарап жүріп, бір бұрышта 
төрт-бес музыкалық аспаптың тұрғанын 
көрді. Музей болса бір сәрі, кітапханада 
домбыра қайдан жүр?

– Мына аспаптарды көруге бола ма? 
– деді Раушан.

– Әрине. Кеше бір танымал адам 
біраз кітабын өткізген. Сонда осы ас-
паптарды да беріпті. Қарай беріңіз, –деді 
кітапханашы қыз.

Раушан екі домбыраның бірі көне 
екенін байқады да, аударып-төңкеріп қа-
рап шықты. Домбыраның басындағы екі 
ноқатты байқады. Бірақ кітапханашыға 
ештеңе айтпады. «Әуелі Нәби әжемен 
сөйлесіп көрейін», – деп ойлады. Кіта-
пханашының көзін ала беріп, телефо-
нымен фотоға түсіріп алды.

Ал кешке өзіне таныс кешегі орынға 
жайғасып, Раушан тағы да ағасын аңдуға 
көшті. Бұл жолғы бағыт басқа. Ер аза-
маттың жылдам жүрісіне Раушан әрең 
ілесіп келеді. Ағасы көпқабатты үйге 
кіріп жоқ болғанда амалсыз өзін тежеді. 

Енді ішке кіруден пайда жоқ, ұсталып 
қалары анық. Шарасыздығын мойын-
даған келіншек ауылына қайтар көлікке 
жеткенше асықты.

 
«Құлып әже»

Раушан ауылына жеткенде, Нәби 
әже мұны күткендей, көше беттегі отыр-
ғышта жолға қараған күйі отыр екен. 
Бірақ Раушанды көрсе де, бұл жолы 
ештеңе деген жоқ. Бұрын да ашылып 
сөйлеген емес. Тек өткенде алғаш рет 
«Раушан, жолың болсын» дегені шын 
мәнінде, тосын жағдай. 

Нәби әженің жасы сексенге жақын-
даған. Қалың ойға шомған ол уақытқа 
есеп бере алмайтын күйде сияқты. Бірақ 
көше беттегі жолға қарап отыруы үй-
реншікті жағдай. Бұл кісіні іздеп ешкім 
келмеген де сияқты, дегенмен біреуді 
күтетіні анық. Біраз уақыттан кейін 

Раушан өмірінде алғаш рет Нәби әжеге 
келген. Оны көрген кейуана:

– Білдім ғой сенің келетініңді, ай-
налайын, –деді. Раушан әженің қасына 
жайғасты. Бүгін оңаша сырласуға оңтай-
лы күн, ата-енесі қаладағы қызының 
үйіне кетті, ал балалар ойыннан ажыра-
маған, әркім өз қызығымен жүр.

Раушан Қожан атаның үлкен келініне 
амандасып, «Біздің үйге апарып, сөйле-
сейін деп едім, кейін өзім алып келемін», 
–деп ескертті де, Нәби әжені қолтықтап 
алып жүрді. Қонағын төр бөлмеге кір-
гізді. Дайындап қойған дастарқаннан 
шай ұсына отырып:

– Әже, мен осы әулетке келін болғалы 
жиырма жыл болады. Сізді жақын тар-
тып сөйлесуге мүмкіндігім болмай жүр 
еді. Жақында түсімде сіздің дауысыңыз-
ды естідім. Ал алдыңғы күні алғаш рет 
маған «Раушан, жолың болсын» дедіңіз. 
Осының бәрін ойлап, сізбен сөйлескім 
келеді, айтыңызшы, қысылмаңыз, бұл 
бөлмеде тек екеуміз, – деді Раушан.

Нәби әже көз қиығымен бөлмені бір 
шолып шықты. Бөлмеде екеуінен басқа 
адам жоқ екеніне көз жеткізді. Сосын:

–…Ержеткен екі ұлым бар еді, екеуі 
де бір күнде біреулердің қолынан опат 
болды. Желкесі қиылғыр қандықол қан-
ішерлер-ай, екі дүниеде жүздерің күйсін, 
уһ… Жолдасым да сол жылы науқастан 
қайтты.

– Екі ұлым тірі болғанда, біреудің 
босағасында бұлай жүрмес едім. «Қайғы 
жұтып, есімнен айырыламын ба енді» 
деп, қауіп қылған қысылтаяң шақта, 
далада жылап отырғанымды Қожан 
көріп, жағдайымды сұрады. Азамат екен, 
ешқандай қарсы сөз айтпады, «Сізге 

аурудан қайтыс болды, әкем екінші рет 
үйленіп, өз шешемнен Заман деген інім 
өмірге келді. Бірақ әкем мен өгей ше-
шемнің дәм-тұзы жараспай, ажырасып 
кетті. Сонда бауырым да кетті, шеше-
сімен бірге болады ғой баласы. Сол 
кеткеннен мол кетті…

– Әже, сізді атақты домбырашының 
қызы деп естідім, әкеңіз кім? –деді Раушан 
батылданып, Өзі Нәби әженің жан сырын 
ақтаруға бейіл екеніне қуанып отыр. 

– Әкем – Темір деген күйші, керемет 
домбырашы еді.

– Атақты домбырашы ғой, ол кісінің 
домбырасы сақталмаған шығар.

Раушан бұл сұрақты әдейі қойды. 
Нәби әже тісі жоқ иегін алақанымен бір 
сипап:

– Өзім қаңғып қалғанда, домбыраны 
қалай сақтайын? Қожанның ақылымен 
ол домбыраны бір мекемеге өткіздік. 
«Аспаптар сақтайтын жер» деген.

– Әже, ол домбыраны қазір көрсеңіз, 
танисыз ба?

Әженің көзіндегі қарашығы солғын 
тартса да, Раушанға жалт қарап:

– Әрине! –деді.
– Қалай танисыз? Оның бір белгісі 

бар ма еді?
Раушан кітапханада тұрған домбыра-

ның таңбаларын біліп отырса да, әжені 
сөйлете түсу ниетімен:

– Қандай таңба еді?
– «Екі қозым» деп, екі ноқат салған, 

–деді Нәби әже.
Раушан:
– Әже, «ноқат» деп мынадай нүктені 

де, мынадай үтір сияқтыны да айтады, 
ол домбырада қайсысы? –деп, қағазға 
көрсетті.

– Осылай… созып салғаны – «Өмі-
рім нің жалғасы» дегені. Мен сол кезде 
қасында болғанмын.

Раушан енді өз үйінің бұрышында 
тұрған домбыраны алып:

– Бұл екі ноқатты домбыраның қай 
жеріне салды?–деп, әбден пысықтап алды.

Нәби әже:
– Мына жерінде, – деп, домбыраның 

екі құлағы тұратын алақанды көрсетті.
Сосын.
– Айналайын, себепсіз сұрамайсың 

ғой, айтшы, домбыраға не болды?
– Әже, жақында бәрін айтамын. Сәл 

шыдай тұрыңыз. Бәрі дұрыс болады, – 
деді. Әже басын изеді. 

Шырыл
Міне, Раушанның бейтаныс үйді то-

руылдап жүргеніне бірнеше күн болды. 
Ағасы үйге кіріп жоқ болады. Таңертең 
осы үйден шығады. Бірақ самаладай 
жарқыраған көп үйдің қайсысына кіріп 
жүргені белгісіз. Бейтаныс ауладан 
елеусіз орын тапқан Раушанның аңдыға-
ны ағасы кіретін подъезд ғана. Бүгін 
кешірек келген сияқты. Ағасын көзі шал-
мады. Тек ебіл-дебіл жылаған келіншек 
алдынан бірнеше рет өткен. Телефонды 
қолына алып, еңіреген күйі:

–Рахат баланы алып кеткен сияқты. 
Таңертең киім аламыз деп еді, жоқ.

Ағасының атын естіген Раушан елең 
ете қалды. Мұның іздегені осы әйел 
болды. Ал ағасы баланы не үшін алып 
кеткен? Әлде...

Мынадан кейін телефонмен сөй-
лескен әйелдің дауысына құлағын тіге 
түскен. Ар жақтағы дауыс мұны жұ-
батып жатқан сияқты. Бірақ баласына 
алаңдаған әйелдің полицияға хабарлай-
тын болып тас-түйін бекінгенін байқады.

...Фарида телефонды ұстаған күйі көз 
жасына ерік берді. Қайдан іздейтінін де 
білмейді. Алматыға оқуға түсіп, қызмет-
ке тұрып, кандидаттық диссертациясын 
қорғап, осы қалада тұрақтап қалғанына 
бес жыл болды. Бұл қалада Фарида 
жалғыз. Баласы үш жасқа да толмаған. 
Туыстары алыста. Рахаттың бұл үйге ер-
кін кіретіні де сол еді. Ал көмектесер деп 
үміттенген полиция көп сұрақ қоюдан 
әріге бармады.

***
Фариданың мазасыз күйін Раушан, 

әрине, біліп отыр. Тек осындай күйгелек 
кезде бірдеме деуді ыңғайсыз көріп, «Ба-
ласы жақын жерде, өзі көрер» деп қиын 
да болса, өз-өзін тежеді. Жоспар бұзыл-
мауы керек. Қалайша өз ағасын өзі поли-
цияға ұстап береді? «Бала ұрлады» деген 
баппен түрмеге кетсе, өмір бойы қарабет 
болады емес пе? Екіұдай сезімде тұрған-
да кішкентай қызды жетектеген ағасы 
да көрінді-ау. Бағанадан бері айғайға 
басып, полицияға тыныштық бермеген 
әйел қызын көргенде сілейіп тұрды да 
қалды. Ұрлап кетті деген нақсүйерінің 
мына қылығын түсіне алар емес. Сон-
да бұған керегі не болғаны? Не еліне 
апарып таныстырмайды, не баладан бас 
тартқысы жоқ? Фариданы шырмаған ой-
лар Раушанды да ойландырған болатын. 

Шешім 
Дүйсенбінің жайма-шуақ күнінде Рау-

шан өзіне таныс аулаға келді. Таңертең 
келген, аулада сәбилерін көтерген әйелдер 
жүр. Кеше ағасы көтеріп келген қыз далаға 
әлі шыққан жоқ. «Анасы далаға шығаруға 
қорқып қалды ма екен?», «Балабақшада 
шығар» деп ойласа да, Раушан:

– Кеше баласын іздеп жүрген әйел 
мына кіреберісте тұрады ғой деймін. Өзі 
жалғызілікті ана сияқты,– деп, бір әйелді 
сөзге тартты. Оның сөзге тартқаны Гүл-
нәр еді, ол ақкөңіл жан, «Жалғызілікті 
дегенде, оның баласының әкесі бар 
екенін білеміз, тек ол кісі көзге түспейтін 
адам өзі, жасы елуге жақын сияқты»,– 
деді. «Менің ағам ғой ол, –деді Раушан 
ішінен, – сол ғой».

– Қай пәтерде тұрады? – деді Раушан.
– Пәтерін білмеймін, әйтеуір, мына 

кіреберісте, төртінші қабатта, бір бөлмелі 
пәтерде тұратынын білемін. Әр қабатта 
үш пәтерден ғой, бір бөлмелі пәтер ор-
тасында, солай табамын, – деді Гүлнәр.

Осылайша Раушан Фаридамен бала-
лар алаңында кездесті,  «Сізбен жақын 
сөйлескім келеді, мен Рахаттың қарын-
дасымын», –деді жаймен сыбырлап.

– Ааа, – Фарида таңғалды, әрине. 
Бірақ жатырқамады. Өйткені оның өзі 
де Рахаттың ауылына хабар берудің 
амалын таба алмай жүрген. Рахаттың 
ауылын табатын еді, біледі ғой, тек Рахат 
рұқсат етпейді. «Оның ойынша, ешкім 
бала барын білмеуі керек». Енді мынау. 
Шытырман тарқатыла түсті.

Жарты сағаттан соң Фарида мен 
Раушан бір дастарқан басында шүй-
іркелесіп отырды. Фарида Әселдің 
туу туралы куәлігін көрсетті. «Баланы 
өзімнің тегіме жаздым, «Әкесі» деген 
жерге Рахаттың аты жазылды», –деді. 
Құжатқа қараған Раушан өз көзіне сенер 
емес. Таңғалған кейіппен Фаридаға қа-
рады. Фариданың тегі – Заман! Осылай-
ша «Бір жоқ бір жоқты табады» деген 
болды. Екі жоқты қатар тапқан Раушан 
сүйінші хабарды ауылына жеткізгенше 
асықты. 

 
*** 

– Сендер қайдан жүрсіңдер? –деп, 
Рахаттың есі кетті. – Сендерге бұл үйді 
кім айтты?

Фариданың үйінде ауылдан біраз 
адамның отырғанын көріп, Рахат бұдан 
басқа айтатын сөз таба алмай қалды. Рау-
шан жолдасы Сапар мен ұлы Жандос ты 
ертіп, туыс апасы Мақпалды шақырып, 
бәрін бірге алып келді. Жалғыз келуге 
ағасынан қорыққан.

– Балаңды тірі жетім етпе, үйленуің 
керек, –деді апа.

– Менің үйім емес бұл, үйленбеймін, 
–деді Рахат.

– «Бас екеу болмай, мал төртеу бол-
майды». Үйленесіңдер, үй боласыңдар,

– Фарида, айналайын, ауыл деген 
құт, ауылда тұрасыңдар. Қалғанын кейін 
көресіңдер.

Талап та, шешім де осы болды. Рау-
шан:

– Фарида, жеңгем болдың. Ағамды 
түсімде көрген соң, қайда тұратынын, 
не тірлік жасап жүргенін анықтау үшін 
телефон арқылы бақылаймын ба деген 
ойым болған. Детектив болуымның 
мәнісін түсіндің ғой, бірақ ағамның 
ізін телефон арқылы аңдуға ұялдым, 
енді, міне, түсімдегі шытырман тарқа-
тылды. Шешімі, міне – Әселжанымыз 
ортамызға қосылды. Ал сенің әкеңнің 
апасы Нәби әже тірі, біздің ауылда. 
Бұл өмірде қай нәрсенің де ізі бар. Қос 
ноқат… екі бала – Нәби мен Заман. 
Атақты күйші Темір атаның домбырасы 
да табылды.

 
P.S. Полиция ұлттық кітапханаға 

көне домбыраны кім өткізгенін анықта-
ды. Содан бері Раушанға телефоннан 
белгісіз біреулер қоңырау шалатын бол-
ды. Бірақ ештеңе демейді. Бұл «мылқау» 
қоңыраулатушының кім екенін Раушан, 
әрине, түсінді. Өйткені біразға дейін 
үнсіз тұрады, әлдене айтқысы келсе де, 
айта алмады. Не айтады?

Сотта көне жәдігерді қолды қылып, 
кітапханаға тыққан танымал адамның:

– Мен жәдігердің көшірмесін жа-
саттым, түпнұсқа мұраны алғаным 
жоқ, –деген жалтарма сөзі өтпей қал-
ды. Өйткені түпнұсқа домбыраның екі 
ноқатты белгісі бар екенін ол білмейтін 
еді. Сотта «Құлып» әженің бейнекамера-
дағы әңгімесі толық көрсетілді. Ұлттық 
кітапханадағы бейнекамералар да өз 
пайдасын берді.

Детектив Раушанның еңбегі «шы-
тырманды» тарқатып, «Қос ноқаттың» 
мәнін тапты. Заман атаны алыс облыстан 
алдыртып, Нәби әжемен екеуінің кездесуі 
тойланады. «Құлып» әженің жан сыры, 
жан жарасы емделді. Заманнан қалған 
екі ноқаттың бірі – Фарида болса, бірі – 
Мұрат. Раушанның анасы да сүр бойдақ 
атанған ұлын үйлендіріп, Әселін құшағы-
на алды. Ауылда Темір күйшінің домбы-
расы «Өмірде не нәрсенің де ізі бар» деп, 
шаттық күйін ойнап жатыр.

                                

 Риза АЛМУХАНОВА
 НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ

менің үйімнен бір орын табылады» деп, 
осы ауылға алып келді. Өзінің әйелі де 
жайлы адам ғой, қонақ деп қабылдады. 
«Жетімі мен жесірін қаңғытпаған елміз 
ғой», –деп отыратын Қожан, жарықтық. 
Ештеңеден тарыққаным жоқ, көңілдері 
де кең еді, мен де сол сыйластықта-
рына сай болуды ойладым. Бірақ еш-
кім менің тарихымды сұрамады, бір 
жағынан, бұлары дұрыс та шығар, қан-
сыраған жарамды тырнамауды ойлаған 
шығар. «Құлып әже» әңгімесін бөліп-
бөліп, жүрегінде қырық жыл ашылмаған 
құлыпты сықырлатып, жаймен аша 
бастады. Сөйлей алмай сәл тоқтаған сәт-
терінде оның санасында басынан өткен 
жағдай кинолентадай өтіп жатты.

– Әже, сонда сіз біздің ауданның өз 
адамы болдыңыз ғой, қай ауылдан едіңіз?

– Иә-иә, «Шалқар» ғой…, –деді де, 
сәлден кейін, –  Өз шешем бір жасымда 

ЕКІ НОҚАТ

ШЫТЫРМАН


