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Ќазаќстан – ќастерлі мекен
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 Облыстыќ балалар ‰йіндегі ќазаќ тобымен ‰ш жыл-
дан бері жаќсы таныспыз. Редакция ±жымы ќаракμз ба-
лалардыњ ќал-жаѓдайын біліп т±руды естен шыѓарѓан
емес. Міне, б‰гін таѓы сол топтамыз. Біз келгенде топтыњ
жартысы сабаќтарында, ал, ќалѓаны бізді к‰ле ќарсы
алды. Топта кілењ ±лдар екен. Балалардыњ барлыѓы да 12-бет

Б±л ж‰рекжарды сμзді балалар ‰йініњ тєрбиеленушілері
алѓыс сезіммен айтады
μсіп кеткен. К‰ні ертењ μскен ±яларынан ќанат ќаѓып
±шќалы т±р. Алда ќандай μмір екені беймєлім. Біраќ
барлыѓы да б‰гін ерекше кμњілді. Тєрбиеші Айг‰л апай
"Бізге келгенде бєрі де кішкентай болатын. 6-7 жастар-
да еді. Енді міне, бєрі де азамат болып ќалды. Кμз ал-
дымда μсіп жатќан соњ біздерге єр бала ыстыќ. Былтыр
бір баламыз жасы жетіп, оќуѓа т‰сті. ‡немі келіп т±рады.
¤мірге араласќан соњ бір-бірін бауырлардай іздейтін
шыѓар. Туѓандар да жан-жаќќа кетіп, ‰й болады. Меніњ

1 НАУРЫЗ – АЛЃЫС АЙТУ К‡НІ

СУРЕТТЕ: балалар ‰йініњ тєрбиеленушілері
Айг‰л апайларымен бірге.

Суретті т‰сірген Айбек Ж‡ЗБАЙ.

Айтолќын
        АЙЌАДАМОВА

балаларым да бір туѓандай араласып т±рѓанын ќалай-
мын. Олардыњ жолы болса екен деп тілеймін. Єрбір тањ-
ныњ тыныш атќаны бір баќыт. Мен де балаларѓа алѓыс
айтќым келеді. Біздерді сыйлаѓаны ‰шін, апайлап сыр
бμлісіп, сенім артќандары ‰шін", – дейді.

Ќ¦ТТЫЌТАУ

Ќ±рметті ќостанайлыќтар!

Біз 1 наурызда алѓаш рет Ал-
ѓыс айту к‰ні мерекесін атап
μтпекпіз.

Ќазаќстан халќы Ассамблея-
сыныњ ќ±рылѓан к‰ні  енді ме-
рекелік к‰нге айналып отырѓа-
ны тегін емес.

Осынау бірегей институтты
ќ±ру терењ маѓынаѓа ие болып
отыр, ол – біздіњ еліміздіњ бас-
ты байлыѓы – Ќазаќстан хал-
ќыныњ бірлігін саќтау жєне ны-
ѓайта т‰су.

ќарсы алѓанын ризашылыќпен
еске алады.

Тарихтыњ б±л сабаќтары
ізсіз μткен жоќ, біздіњ халќы-
мыз достыќ, бірлік жєне тату-
лыќ сияќты ±ѓымдардыњ шы-
найы ќ±ндылыѓын жан-тєнімен
сезінеді.

Тєуелсіз Ќазаќстан барлыќ
жетістіктерге жасампаздыќ
ењбек, ортаќ маќсат жєне бар-
лыќ ќазаќстандыќтардыњ
бірлігі негізінде ќол жеткізуде.

Алѓыс айту к‰ні ќазаќстан-
дыќтарды б±рынѓыдан да жа-

ќындастыра т‰серіне, бір-біріне
жаќсы істері мен ізгі ниеттері
‰шін ризашылыѓын білдіріп,
алѓыс айтуѓа м‰мкіндік береті-
ніне сенімдімін.
Ќымбатты ќостанайлыќтар!

Сіздерді Алѓыс айту к‰німен
шын ж‰ректен ќ±ттыќтаймын!
Мыќты денсаулыќ, баќыт, жаќ-
сылыќ, ќ±т-береке мен μсіп-
μркендеуді тілеймін.

Ќостанай  облысыныњ
єкімі А.М±хамбетов.

Біздіњ жеріміздіњ єрт‰рлі
±лттар μкілдері ‰шін туѓан
‰йіне айналуы тарихи ќалып-
тасќан жаѓдай. Кμптеген ќазаќ-
стандыќ отбасылар мєжб‰рлеп
ќоныс аудару жєне ќуѓын-
с‰ргінніњ ауыр кезењі туралы
естеліктерін жадында саќтай-
ды жєне ±рпаќтан-±рпаќќа
жеткізіп отырады.

Ќоныс аударушылардыњ аѓа
буыны μздері ‰шін туѓан жер-
ге айналѓан ќасиетті ќазаќ
жерініњ кењпейілділікпен жєне
терењ аяушылыќ сезімімен
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ОБЛЫС ЄКІМДІГІНДЕ

Облыс єкімдігінде μткен аппарат мєжілісінде екі
мєселе ќаралды. Оныњ бірі – Ќостанай облысыныњ
тарихи-мєдени ќ±ндылыќтарын саќтау.

БИЛІК ЖЄНЕ ХАЛЫЌ

ЌР Инвестициялар
жєне даму министрі Єсет
Исекешев ж±мыс сапа-
рымен Ќостанайѓа келді.
Алдымен Єсет ¤рентай-
±лы "Агромаш Холдинг"
АЌ мен "Сарыарќа Авто-
Пром" ЖШС μндіріс
алањдарына беттеді.
М±нда министрмен бірге
"Ќазаќстан Даму Банкі"
АЌ Басќарма тμраѓасы
Болат Жємішев, Ќоста-
най облысыныњ єкімі
Архимед М±хамбетов,
"Allur Group" АЌ акцио-
нерлері, т‰рлі компания
басшылары жєне шетел-
дік автокμлік зауыттарыныњ
μкілдері болды.

"Allur Group" АЌ Директор-
лар кењесініњ тμраѓасы Андрей
Лаврентьев SsangYong,
Peugeot, Geely, IVECO,
Toyota, Hyundai, JAC
кμліктерініњ ќ±растырылу ба-
рысымен таныстырды. Деле-
гация мотор бμлігін дєнекер-
леу учаскесі мен ќ±растыру
аймаѓын аралап, ондаѓы
ж±мыс жаѓдайын баќылады.
Єсет Исекешев 2015 жылдыњ
желтоќсан айында "СМС" ком-
паниясыныњ вице-президенті
Ли Гуо Хуа мырзамен индуст-
риялыќ аймаќ ќ±ру жμнінде ке-
ліскен.

– Біз инвестициялыќ саясат-
тыњ ауќымын кењейте т‰семіз.
Осы т±ста Елбасы жања эко-
номикалыќ саясат аясында
бюджеттік инвестициялардан
мейлінше бас тарта отырып,
жеке салымдарды барынша
тартуды ж‰ктеді. М±нда негізгі
мєселе мемлекеттік-жеке-
меншік єріптестік пен шетелдік
инвесторлар туралы болып
отыр. Сондыќтан да "100 наќ-
ты ќадам" ¦лт жоспарыныњ
басым бμлігі жоспарлы ба-
ѓытќа негізделген. Осыѓан бай-
ланысты концепссиялар мен
мемлекеттік-жекеменшік тура-
лы, ауыл шаруашылыѓы жай-
ында жања зањнамалар ќа-
былданды. Былтырѓы жылы
Н.Назарбаев Франция, Ќытай,
Италия секілді автокμлік шы-
ѓарушы алпауыт елдерде ісса-
пармен болып, Ќазаќстанда
автокμлік кластерін жасау
‰шін келісімге ќол ќойѓан. Ќос-
танай – елдегі автоμндірістіњ
басты орталыѓы. Биыл
сіздердіњ облысќа мемлекет
ќаржысынан 1 млрд.тењге ин-
дустриялыќ аймаќ ќ±руѓа
бμлді. Б‰гінгі жиынѓа ќатысып
отырѓан "СМС", "IVECO",
"GlobaLink" жєне басќа да ком-
пания μкілдеріне алѓысымды
білдіремін, – деді Єсет Исеке-
шев.

Осы уаќытќа дейін "Агро-
маш Холдинг" АЌ мен "Сары-
арќа АвтоПром" ЖШС 25000
дана автокμлік ќ±растырды.
Ендігі маќсат – оларды  экс-

Индустриялдыќ
аймаќ ќ±рылады

Тартылатын
ќаражатты

арттыру ќажет

портќа шыѓару.
– Облыста индустриалды

аймаќ ќ±ру экономиканыњ ба-
сым секторларына отандыќ
жєне шетелдік инвестициялар-
ды тартуѓа арналып ќолайлы
жаѓдайлар жасалады. Біз ‰шін
барлыќ жаѓынан алѓанда мањы-
зы зор. Ќостанайдаѓы осы ірі
екі компания жоспарды толыќ-
тай орындайды деп сенемін.
Ќ±рылыс барысы ќадаѓаланып
отырады, – деді облыс єкімі
Архимед М±хамбетов.

Ал, атаќты "CNHI" компа-
ния-сыныњ тμраѓасы Роберто
Вальфре Ќостанайда ќ±расты-
рылѓан кμліктердіњ сапасына
жаќсы баѓасын берді.  Сондай-
аќ, америкалыќ "New Holland"
ауылшаруашылыќ техникала-
рын сату н‰ктесі Ќазаќстанѓа
μз μнімдерін єкелуге м‰дделі.
"Агромаш Холдинг"  АЌ аты
аталѓан сауда д‰кенімен
кμптен бері байланыс жасап
келе жатыр. Енді лицензиялыќ
келісімге ќол жеткізгеннен соњ
екі елдіњ μкілдері кμлемді жо-
баларды ж‰зеге асырмаќ.

Ќостанай ќаласында индус-
триалды аймаќты ќ±ру т±жы-
рымдамасын "Прайсуотерха-
усКуперс Такс энд Эдвайзори"
ЖШС директоры Наталья Лим
таныстырды. Жоба екі кезењнен
т±рады. Біріншісі – автокμлік
кластерін дамыту (кμлемі 60
га), екіншісі – индустриялыќ ай-
маќты басќа μндіріс ошаќтары-
ныњ ќуатын арттыру ‰шін пай-
далану (кμлемі 340 га). Іске
ќосылѓалы т±рѓан μндіріс ай-
маѓы "MAGNA", "FirstEDGE",
"Пластик", "Виком", "Форм-
пласт" сияќты ірі-ірі зауыттар-
мен іскерлік ќарым-ќатынас жа-
сайды. "Allur Group" АЌ Бас-
ќарма Тμраѓасы Ли Роберт, ре-
сейлік "IVECO" компаниясы
басшысы Массимилиано Пер-
ри индустриялыќ аймаќтыњ
єлеуеті болашаќта єлемдік
экономикасы мыќты держава-
лардыњ μндіріс ошаќтарымен
тењесетінін айтты.

Кездесу барысында Ќоста-
найлыќ автошыѓарушылар
мен шетелдік μнеркєсіптердіњ
арасында стратегиялыќ серік-
тестік бойынша келісімге ќол

ќойылды. Тараптар бірнеше
саладаѓы ж±мысты белсенді
ж‰ргізу жμнінде шешімге
келді. Оныњ ішінде инвестиция
баѓыты бойынша ќызметтерге
барынша басымдыќ беріледі.

 ЌР Инвестициялар жєне
даму министрі Єсет Исекешев
ќайта жμндеу ж±мыстары
ж‰ргізіліп жатќан ‰лкен
кμпірдіњ ќ±рылыс алањына бар-
ды. "ЌазАвтоЖол" облыстыќ
филиалыныњ директоры Анд-
рей Горват кμпір астымен тар-
тылѓан коммуналдыќ желілер-
ге ќатысты мєселелерді айт-
ты. Барлыќ коммуникациялар-
ды, кμлденењ ±њѓылау-б±рѓы-
лау арќылы, Тобылдыњ
т‰бімен ж‰ргізу ќажет жєне
оѓан біраз уаќыт кетеді. Єзірше
ќ±рылысшылар су асты ж±-
мыстарымен айналысады.
Тіпті, кμпірдіњ тірек бμліктерін
±лѓайтуды ж‰зеге асыру
кμзделген. Кμпірді жμндеу
ж±мысы Затоболѓа дейінгі
жолды жањартумен аяќтала-
тын болады.

Республикалыќ мањызы бар
тас жолдардыњ толыќтай
жμнделіп, пайдалануѓа берілуі
жμнінде де сμз ќозѓалды. Осы
ретте 2016 жылѓы жоспар тал-
ќыѓа т‰сті.

– ЌР Президенті Н.Є Назар-
баевтыњ "Н±рлы жол – бола-
шаќќа бастар жол" атты  Жол-
дауында кμліктік-логистика-
лыќ инфраќ±рылымдарды да-
мыту жайында айтты. Орта-
лыќты батыспен байланысты-
ратын жол Ќазаќстанныњ бес
облысын ќамтиды. Олар:
Аќмола, Аќтμбе, Атырау, Мањ-
ѓыстау жєне Ќостанай. Б±л ав-
токμлік жолыныњ басым
кμпшілігі Ќостанай облысынан
μтеді. Таѓы бір ќуаныштысы,
Арќалыќ ќаласыныњ аймаќтыќ
макроэкономикалыќ μсу ќар-
ќынын арттыра т‰сері аныќ, –
деді Автомобиль жолдары ко-
митетініњ тμраѓа орынбасары
Сєтжан Аблалиев.

СУРЕТТЕ: Индустриял-
дыќ аймаќќа байланысты
μткізілген жиыннан кμрініс.

Суретті т‰сірген
Баѓдат Ахметбеков.

Облыс кμлемінде 726 тарихи
ескерткіш бар. Мемориалды таќ-
та орнату ‰шін ќажетті ќ±жаттар-
ды арнайы ќ±рылѓан комиссия
ќарайды. Комиссияныњ ж±мы-
сын облыстыќ мєдениет басќар-
масы атќарып келеді. Арнайы
жоспар бойынша жылына ко-
миссияныњ екі отырысы μтеді.
¤ткен жылы Ќарабалыќ жєне
Таран аудандарыныњ тарихи-
мєдени нысандарын ќорѓау
жєне пайдалануѓа ќатысты мєсе-
ле ќаралѓан.

Басќарма мемлекеттік тапсы-
рыс аясында бірнеше жобаны
ж‰зеге асырѓан. Жергілікті бюд-
жеттен 1,8 млн. тењге бμлініп,
Торѓай даласыныњ археология-
лыќ зерттеу жинаѓы ‰ш тілде жа-
рыќќа шыќќан. Оныњ сыртында
Ќостанай ауданыныњ археоло-
гиялыќ ескерткіштерін зерттеу
маќсатында 81 нысанда зерттеу
ж±мыстары ж‰ргізілген. Ќазіргі
уаќытта мєдениет басќармасы
μзге де ж±мыстарды ќолѓа ал-
ѓан.

– Ќостанай облысыныњ тари-
хи-мєдени м±расын есепке алу
мен саќтау бойынша ж±мысты
басќарманыњ бас маманы ж‰зе-
ге асырады. Б±л жеткіліксіз.
Еліміздіњ барлыќ μњірлерінде
арнайы инспекция ж±мыс

Ќасќырбай
       ЌОЙШЫМАНОВ

Айтолќын
     АЙЌАДАМОВА

Ќазаќстан Республикасында  ж±мыс берушілердіњ
62 пайызы осы жылы ќызметшілерініњ ењбекаќысы
кμлемін ±лѓайтуды жоспарлап отыр. Тіпті,  75%
айлыќты 4-тен 15%-ѓа дейін μсіруге ниетті. Б±л
туралы Tengrinews.kz хабар береді.

М±ндай деректер арнайы ж‰ргізілген кезекті сауалнаманыњ нєти-
жесі бойынша белгілі болды. Б±л науќанды Antal Kazakhstan компа-
ниясы ж‰ргізген. Сμйтіп, ж±мыс берушілердіњ жартысынан кμбі биыл
т±рмаќ, таяу жылдары ж±мысшылар ќабылдауды тоќтату жоспарла-
ры жоќ екенін айтады. Єйткенмен, былтыр к‰зде ж‰ргізілген сауал-
намамен салыстырѓанда, штат ауќымын кењейтуге ыќтиярлы ж±мыс
берушілер саны 17 пайызѓа кемігені байќалѓан. Ал енді ќысќарту
ж‰ргізуге ж±мыс орындарыныњ алты пайызы мєжб‰р болып отырѓа-
нын мєлімдепті. Сондай-аќ, жања ќызметкерлерге белсенді іздеу
салып, босаѓан орындарды ќайта толыќтыру жолдарын ќарастыр-
ѓысы жоќ мекемелердіњ де пайыз ‰лесі ‰лкен. Экономикалыќ ќысыл-
таяњ шаќтаѓы м±ндай кμріністіњ болуы ќалыпты да. Дей т±рѓанмен,
кμњілге медет ±ялатар деректер баршылыќ.

"Ќазіргі ќиын-ќыстау кезењде ж±мыс берушілер тиімді єрекеттердіњ
ыѓына жыѓылып жатќаны сμзсіз. Біраќ, сауалнама ќорытындысы
кμрсеткендей, олар м‰мкіндігінше μздерініњ ќызметшілерін ќолдауѓа
тырысатыны байќалды, – дейді Antal Kazakhstan компаниясыныњ
директоры А.Ковинская. –  Біз ќазір желтоќсан-ќањтар айында кеміп
кеткеннен бергі жања бос ж±мыс орындарыныњ ±лѓаюшы легін баќы-
лауда ±стап отырмыз. Кμбісі ќысќартылымныњ орнын ќайта толты-
рып жатыр. Б±ѓан ќоса, штатты кењейтіп жатќан компаниялар да бар".

Ќызметшілер ќатарын єсіресе сауда-саттыќ саласы толыќтырып
жатќан кμрінеді. Сондай-аќ, таѓы бір айта кетерлігі, μткен жылдыњ к‰з
мезгіліндегі кμрсеткішпен салыстырѓанда, ‰нем ‰шін штат аясын та-
рылтуды жоспарѓа алѓандар саны некен-саяќ.

Ж.БАЛЃЫНБЕК¦ЛЫ.

Ж±мыс берушілер
жалаќыны
±лѓайтады

істейді. М±ндай инспекция тек екі
облыс: Ќостанай жєне Солт‰стік
Ќазаќстанда жоќ, – деді баян-
дамасында облыстыќ мєде-
ниет басќармасыныњ басшысы
Л.Сероус.

М±ндай мемлекеттік инспек-
ция ќ±ру ‰шін ќ±рамында кем
дегенде 15 маман болуы керек.

Облыс єкімі А.М±хамбетов б±л
мєселені жауапсыз ќалдырма-
ды. Ол арнайы инспекция ќ±ра-
тын штат жоќ екенін айтты.

– Ќазіргі уаќытта инспекцияѓа
штат ќаралмайды. Б±л мєселені
μз іштеріњізде шешулеріњіз ке-
рек. ¤зге де мєдени ошаќтарда
б±л іспен айналысатын адам-
дар болуы тиісті. Сонымен
ќатар, бμлінген ќаражаттыњ сыр-
тында тартылѓан ќаржыныњ
кμлемі артуы керек. Былтырѓы
жылы ¦лы Жењістіњ 70 жылды-
ѓына орай 27 млн. тењге тартыл-
ѓан екен. Б±л аз. Єлі де кμбей-
туді ойлањыздар. Сол себепті єр
аудан, ќала єкімдерімен тыѓыз
ж±мыс істеп, шаралар ±йымдас-
тыруды ќолѓа алыњыздар. Мыса-
лы, "Кμркейе бер, Ќостанай" ак-
циясы бастау алды. Енді осы
шара аясында ескерткіштерді,
мєдени ошаќтарды жμндеуге
ќаражат кμбірек тартуды ойлас-
тырыњыздар, – деді облыс єкімі.
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Жандос 
        ЖҮСІПБЕК

2016 жылы 15 ақпаннан бастап 
халық арасында "Мәңгілік 
Ел" идеясын насихаттау 
мақсатында Қазақстан 
Республикасы Тәуелсіздігінің 
25 жылдығына арналған 
"Мәңгілік Ел" пойызы» 
акциясы басталған болатын. 
15 ақпанға дейін пойыз 33 елді 
мекенді араламақшы. 28 ақпан 
күні пойыз облыс орталығына 
келіп аялдады.

14 күн бұрын Елордадан аттанған бұл 
пойыз орталық, шығыс, теріскей өңірлерді 
аралап келеді. Ақмола облысынан шығып, 
Тобыл өңіріне табан тіреген меймандарды 
қостанайлықтар ерекше салтанатпен, зор 
ықыласпен қарсы алды. Естеріңізге сала 
кетейік, бұл шара елдің жаңа тарихының 
25 жылда жеткен жетістіктерін паш етуді 
мақсат тұтады. Соның аясында мәдени 
және қоғамдық іс-шаралар ұйымдастырып, 
жұртшылыққа медициналық, әлеуметтік, 
заң бойынша көмек көрсетіледі. Сондай-ақ, 
ауыл шаруашылығы, кәсіпкерлік, білім және 
басқа салалар бойынша кеңестер беріледі. 
Акцияшылар құрамында бүкіл министрлік-
тің өкілдері бар. «Атамекен», «Даму» қорларының 
білікті мамандары да шара қатысушылары. Ұзын 
саны 100-ден аса адам пойыздан түсті. Қонақтар-
ды күтіп алуға қала әкімі Базыл Жақыпов арнайы 
барды. Жергілікті өнерпаздар да оларға ән-жырдан 
шашу шашып, думандата қарсы алды.

Жоспар бойынша, «Мәңгілік Ел» пойызы облыс-
та екі күн аялдауы керек. Алғашқы күні Қостанай 
қаласында болып, ертесіне Тобыл станциясына ат-
танды. Мамандар осы уақытқа дейін 20 мыңға жуық 
адамға көмек көрсеткен. Әр елді мекенге бір күн 
арнап, сапарларын кесте бойынша жалғастырып 
келеді. Соңғы аялдама – 18 наурыз.

«Мәңгілік Ел» пойызы – 
астықты өлкеде 

Шұға 
      ҚОҢҚАБАЙ

Жергілікті атқарушы орын-
дарға және қоғамдастыққа есеп 
беретін жергілікті полиция қыз-
меті құрылған болатын. Осыған 
орай бейсенбі күні облыстық ішкі 
істер департаментінің алаңында 
бірыңғай нұсқаулық беруді өткізу 
жиыны өтті.

– Жергілікті полиция қызметі-
не қандай міндеттер жүктеледі, 
оның өкілеттігі қандай? дейтін 
болсақ, бұл ретте Елбасы: «Жер-
гілікті полиция қызметінің өкілет-
тілігі: қоғамдық тәртіпті қорғау 
мәселелері, тұрмыстық қыл-

мысқа қарсы тұру, жол-бақылау 
қызметі, ұсақ құқық бұзушылыққа 
атымен төзбеушілік» деп атап 
көрсетті, – деді облыс әкімінің 
бірінші орынбасары Ғ.Нұрмұ-
хамбетов.

Ал, облыстық ішкі істер де-
партаментінің бастығы Т.Мәтке-
нов: «Бүгінгі таңда жергілікті по-
лиция қызметі қоғамдық тәртіпке, 
тұрмыстық қылмыстарға қарсы 
күреске жауап береді, жол по-
лициясының қызметін де атқа-
рады. Мемлекет басшысының 
тапсырмасы негізінде жергілікті 
полиция қызметін құру арқылы 
біз құқық қорғау саласында 
бірқатар жетістіктерге қол жет-

кіземіз. Тәртіптің одан әрі қа-
тайып, жеке құрам арасындағы 
сыбайлас жемқорлықты болдыр-
мау шаралары да арттырылатын 
болады».

Сондай-ақ, құрылғанына екі 
айға жуық уақытта жергілікті 
полиция қызметкерлері рейдтік 
шаралар кезінде, әр түрлі құқық 
бұзушылық фактілерді анықтау-
да. Кейбір сала қызметкерлерінің 
құқықтық мәдениетінің төмен бо-
луы да заңдылықты сақтамай, 
қылмыстық әрекетке жол беріп 
жатады. Осындай әрекеттерді 
алдын алуда басқарма тара-
пынан бірқатар міндеттер қойы-
лып отыр.

Міндет айқын

Мұрат 
       ЖҮНІСҰЛЫ

 1 Наурыз – Қазақстан Республикасының «Алғыс айту» 
күніне арналған қайырымдылық шаралар қалада күн өткен 
сайын қарқын алуда.

– Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастама-
сымен биыл елімізде тұңғыш рет аталып өткелі отырған бұл 
күннің ел өмірінде алар орнының маңызы зор, – дейді қала 
әкімінің орынбасары Есламбек Мәметеков. 

 Бүгінгі күні Мұхтасиб Әлмұхамед молла атындағы Арқа-
лық қалалық мешіті   «Западный» поселкесінде тұратын көп 
балалы ана Гүлдерай Әлмағанбетоваға 3 тонна көмір түсіріп 
берсе, «Құрметті қажы» атағының иегері Мираш қажы Тә-
шетұлы өз отбасының атынан аз қамтылған 3 отбасына қаржы-
лай көмегін көрсетті. 

– Ізгі шараға қала мекемелері мен ұжымдары да көптеп үн 
қосуда. Әсіресе, жас ұрпақты тәрбиелеп, кәсіптік білім беріп 
отырған оқу орындары жоғары белсенділік танытуда, – дейді 
қалалық ішкі саясат бөлімінің бас маманы Азамат Сұлтан-
бекұлы. 

 Атап айтқанда, Арқалық көпсалалы колледжі асыраушы-
сынан айрылған бір шәкіртіне оқу ақысының 25 пайызын 
жеңілдетіп, аз қамтылған отбасылардың балаларына 25 мың 
теңге көлемінде қаржылай көмегін жасады. Топтарда «Алғыс 
айту парызым» атты тәрбие сағаттары өткізіліп, спорттан жақ-
сы деңгейге жеткен 7 оқушыға демеушілік жасалды. Колледж 
директоры Серік Саржанов: «Көмекке мұқтаж жандарға қол 
ұшын созуды алдағы уақытта да қарастырғалы отырғандықта-
рын мәлімдеді. 

 Торғай аграрлы-техникалық колледжі мүмкіндігі шектеулі 
2 адамның шашын басып қайырымдылық танытты. Арқалық 
политехникалық колледжінің «Серпін» бағдарламасы бойынша 
шаштараз мамандығына оқып жатқан шәкірттері Айдарбек 
Мэлсұлы мен Ерлан Әбдікәрім «Новый» поселкесінде тұратын 
Ауған соғысының ардагері, І топ мүгедегі Әмірбек Қарабекұлы-
ның шашын басып, аталған оқу орнының өзге де шәкірттері 
ардагердің үйінің маңайын қалың түскен қардан тазартып берді. 

– Біз мұндай көмекті қалалық «Жұмыспен қамту және 
әлеуметтік бағдарламалар» бөлімінен алған тізім бойынша 5 
адамға көрсетпекпіз. Сондай-ақ, осы кісілерге алдағы уақытта 
да тұрақты жәрдемдесіп отыруды ұйғардық, – дейді колледж 

директорының орынбасары Дархан Қожахметов. 
 Арқалықтықтар осылайша жарқын іске жаршы болып, 

ағайынның мол алғысына кенелуде. 
Арқалық қаласы.

СУРЕТТЕ: қайырымдылық шарадан көрініс.
Суреттерді түсірген автор.

Арқалықта алғыс мол

1 НАУРЫЗ – АЛҒЫС АЙТУ КҮНІ

Мейірім мен 
достықтың  

жарқын үлгісі
Қымбат 
 ДОСЖАНОВА

Қазақстан Республикасының халқы биылдан  
бастап алғаш рет Алғыс айту күнін атап өтеді. 
Бұл мереке Мемлекет басшысының Жарлығымен 
1 наурызға белгіленген болатын. Атаулы күннің 
маңызын түсіндіру мақсатында қаламыздағы ҚР 
Ұлттық Ұланы №6697 әскери бөлімі іс-шара өткізді.
Оған 6697 әскери бөлімінің командирі, подполковник Қайрат Бер-

сіғұлов, «Нұр Отан» ҚОФ баспасөз қызметінің жетекшісі Серікбай 
Шаймағамбетов және «Дуслык» татар-башқұрт этномәдени бірлесті-
гінің төрағасы Ренат Бектемиров қатысты. 

– Жаңа мерекенің мақсаты – еліміздегі қоғамдық келісім мен 
бірлікті, тұрақтылықты нығайту, «Мәңгілік Ел» жалпыұлттық идеясы 
мен жаңа қазақстандық патриотизмді қалыптастыру. Тұрақтылық 
– біздің басты құндылығымыз. Этносаралық келісімнің арқасында 
Қазақстан халқы тату-тәтті өмір сүруде. Алғыс айту күні бір-бірімізге 
деген сыйластықтың жарқын үлгісі. Ата-бабамыз тағдырдың айдау-
ымен жер аударған өзге этнос өкілдерін құшақ жая қарсы алды. Ал-
дыңғы толқынның қайырымдылыққа толы іс-әрекеті бүгінгі жастарға 
үлгі, – деді 6697 әскери бөлімінің командирі, подполковник Қайрат 
Берсіғұлов.

Елбасы 2015 жылдың сәуір айында Қазақстан халқы Ассамблеясы-
ның XXII сессиясында сөйлеген сөзінде: «Сталиндік режим кезіндегі 
әр жылдарда бүтіндей бір халықтар – 800 мыңға жуық неміс, 102 
мың поляк, 550 мың Солтүстік Кавказ халықтарының өкілдері, 18,5 
мың Қиыр Шығыстағы корей отбасылары қоныс аударды. Оларды 
вагондардан ашық далаға әкеліп түсірді. Ол кезде мұнда тек қазақтар 
ғана тұратын. Сондықтан қабылдаған да солар болды. Сөйтіп, өздері 
мұқтаждықта өмір сүріп жатқан қазақ отбасылары оларды өздерінің 
саман үйлерінде қабылдады», – деген болатын. Тарихта қалған бұл 
оқиғаның астарында барлық этностардың бір-біріне мейірбандық 
танытуы жатса керек. Сондай-ақ, 1 наурыз Қазақстан халқы Ассам-
блеясының құрылған күні екені белгілі. 

СУРЕТТЕ: «Дуслык» татар-башқұрт этномәдени бірлестігінің 
төрағасы Ренат Бектемиров сарбаздардың ортасында.

Суретті түсірген Бағдат АХМЕТБЕКОВ.
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Кμктемгі су тасќыны Ќостанай
облысыныњ оњт‰стік ауданда-
рында орташа алѓанда наурыз
айыныњ 22-25  басталып, сєуір
айыныњ 21-не  ќарай  аяќтала-
ды, солт‰стікте – 2-5 сєуір  мен
29 сєуірге дейін  созылуы м‰мкін.
2015 жылдыњ ќарашасынан
2016-ныњ  ќањтары бойынша  т‰с-
кен ќар кμлемі 99 мм, б±л жылда-
ѓыдан т‰скен ќар мμлшері 2,5 жа-
рым есе кμп. Жиналѓан ќардыњ
биіктігі облыс бойынша  орташа
–  34 см,  б±л єдеттегіден бір жа-
рым есе кμп. Ќар суыныњ ќоры
шамадан екі есеге дейін артты,
яѓни 108 мм  ќ±рап отыр.

Ќостанай облысы ТЖД ТЖАБ
басшысы Орынќыз Мењдібаева-
ныњ сμзінше, ќалыњ ќар жабыны
μзендегі  су дењгейініњ жоѓарѓы
кμрсеткіші болмайды, сонымен
ќатар  жаќсы  су ќоры болып та-
былмайды. Егерде к‰н бірден
жылып кетсе, ќардыњ еруінен су
кμбейеді, ал т‰нде ќатќаќ болып,
к‰ндіз ќар ерісе онда су кμп бол-
мауы м‰мкін.

5 наурызда  "Казгидромет" РМК
аймаќтыњ аумаѓындаѓы су тасќы-
ны жаѓдайыныњ аќырѓы болжа-
мы к‰тіліп отыр. Облыста кμктемгі
су тасќыныныњ жайылма суына
1840 т±рѓын ‰й мен халыќтан
7918 адам, 35 автожол учаскесі,
17 тоќ беру сызыѓы учаскесін су
басу ќаупі бар. Су басуы м‰мкін
облыста 49 елді мекен, оныњ
ішінде Єулиекμл, Алтынсарин,
Аманкелді, Денисов, Жітіќара,
Жанкелдин, Ќамысты, Ќараба-
лыќ, Ќостанай, Науырзым, Са-
рыкμл, Таран жєне ¦зынкμл
аудандары,  сондай-аќ Лисаков
пен Арќалыќ ќалалары т±р.

Мамандардыњ айтуынша, су
тасќыны – б±л  ќардыњ  еруі,
жауын-шашын, суды желмен ай-
даѓан жєне кептелу кезінде μзен-
дердегі, кμлдердегі су дењгейініњ
кμтерілуі нєтижесінде жерді ай-
тарлыќтай су басу.

¤зендер арнасына суды жел-
мен айдау арќылы болѓан су тас-
ќыны ерекше т‰рге жатады. Су
тасќыны кμпірлер, жолдар, ѓима-
раттар, ќ±рылымдардыњ ќирауы-
на, елеулі материалдыќ шыѓын-
ѓа, ал, судыњ кμп жиналуы (4 м/с
астам) жєне су ‰лкен биіктікке
кμтерілсе (2 м кμп) адамдар мен
жануарлардыњ опат болуына
єкеліп соќтырады. Ќираудыњ
негізгі себептері ѓимараттар мен
ќ±рылымдарѓа су массасыныњ,
жоѓары жылдамдыќта ж‰зіп
ж‰рген м±здардыњ, єрт‰рлі сы-
ныќтар мен ж‰зіп ж‰рген заттар-
дыњ, т.б гидравликалыќ соќќысы
болуы м‰мкін. Су тасќыны кенет-
тен пайда болып жєне бірнеше

СУ ТАСЌЫНЫ

саѓаттан 2-3 аптаѓа дейін созы-
луы м‰мкін.

Су тасќыныныњ алдын-алуы
‰шін аймаќтыњ елді мекендерін-
де ќар шыѓару ж±мыстары ±йым-
дастырылды. Сенбіліктер μткізі-
ліп,  департамент ќызметкерлері
т±рѓын ‰йлерді аралап, т±рѓын-
дарѓа  ќардан μздеріне ќарасты
аумаќтарды тазарту ќажеттілігі
жайында т‰сінік ж±мыстарын
ж‰ргізуде.  Аќпан-наурыз айла-
рында аймаќты єуеден барлап
±шуды, жарылыс ж±мыстарын
ауа-райына  жєне су тасќынына
байланысты сєуір айыныњ бірін-
ші немесе екінші онк‰ндігіне жос-
парланып отыр.

Тμтенше жаѓдай болуы ыќти-
мал жерлерге ќ±м толы ќапшыќ-
тар, ЖЖМ, инертті материалдар
дайындалып,  азыќ-т‰лік,  дєрі-
дєрмек  пен басќа да бастапќы
ќажетті заттар  ќоры ќ±рылуда. Су
тасќыны болѓан аймаќтардан
азаматтарды уаќытша орналас-
тыру  ‰шін 68 объекті дайындал-
ды. Ќазіргі тањда Жоѓарѓы Тобыл
су ќоймасынан ќысќы пайдала-
ну – м/сек  1,1 текше, Ќаратомар-
дан – м/сек  3  текше  дейін су
жіберу ж‰зеге асырылуда.

Жалпы, мамандар т±рѓындар-
ѓа мына жайды ескертеді: Егер де
Сіздіњ аумаѓыњыз су тасќынынан
жиі зардап шексе, су басуы м‰мкін
жерлердіњ шекарасын, сондай-
аќ т±рѓылыќты жеріњізге жаќын
т±рѓан дμњестеу сирек су басатын
жерлерді, оѓан баратын ењ ќысќа
жолды зерделеп, еске саќтањыз.
Отбасы м‰шелерін ±йымдасќан
жєне  жекелей кμшіру кезінде
єрекет ету, сонымен ќатар кенет-
тен  жєне  буырќанып  келе  жат-
ќан су тасќыны кезіндегі ереже-
лерімен таныстырыњыз. Ќайыќ-
тар дайындањыз. Кμшіру кезінде
алып шыѓатын ќ±жаттар, дєрі-
дєрмектердіњ тізімін алдын-ала
жасап ќойып, арнайы чемодан
немесе рюкзакќа ќажетті заттар-
ды, азыќ-т‰лік ќорын, су жєне
дєрі-дєрмекті салыњыз.

Материал Ќостанай
облысы тμтенше жаѓдайлар

департаментініњ тμтенше
жаѓдайларды алдын-алу

бμлімініњ ±сынѓан мєліметтері
бойынша дайындалды.

Инфографиканы
дайындаѓан Темір ЄМІРОВ,

материалды дайындаѓан
Ш±ѓа ЌОЊЌАБАЙ.

Ќ±тќарушылар
м±ќият дайындалуда

¤њірге биыл ќар орташа
есептік мμлшерден 1,5 есеге
артыќ т‰сті. Б±л, мамандардыњ
баѓамдауынша,  су ќорыныњ екі
есеге ±лѓаюына єкеледі. Таби-
ѓат тμндіргелі отырѓан ќауіпті
барынша сейілту маќсатын-
даѓы ж±мыстар ќазір мейлінше
ќарќын ала т‰скен. Коммунал-
дыќ ќызметтер бел жазбай
ж±мыс істеуде.  Б±л жμніндегі
наќты дєлелдерді облыс
єкімініњ бірінші орынбасары
Ѓ.Н±рм±хамбетов келтірді.

– Осы уаќытќа дейін 591 мм
ќар сыртќа шыѓарылды. ¦зын-
дыѓы 6,5 шаќырым еріген суды
аѓызатын 5 объект (жыра) са-
лынды. Тазарту ж±мыстары
кезінде 250 кμлік б±таќтар мен
ќоќыс шыѓарылды. Жоѓарѓы
Тобыл, Ќаратомар жєне
Ќызылжар су ќоймалары
м±здан тазартылды, – деді ол
μз сμзінде.

Айта кетерлігі, басќосуѓа
ТЖК тμраѓасы Владимир Бек-
кер ќатысты. Ол облысќа
2015-2016 жылдарды ќыс
мерзімінде ќалыптасќан жаѓ-
дайды зерделеу, сонымен
бірге су тасќыныныњ алдын
алу бойынша іс-шараларды
пысыќтау ‰шін облыс актив-
тер жєне шаруашылыќ субъек-
тілерімен кездесу μткізу маќса-
тында келген болатын. Б±л ке-
њеске дейін Тобыл-Торѓай
μњіріндегі жаѓдайды тік±шаќ-
пен барлап ќайтќан. Оныњ ай-
туынша, комитет келтірген де-
рек бойынша, облыстаѓы 13
ауданныњ 49 елді мекені су
басу ќаупімен бетпе-бет келіп
т±р. Тізімді Ќостанай, Арќа-
лыќ, Лисаков ќалалары бас-
тайды.  Тμраѓа су тасќыны
мерзімін залал-зардапсыз μткізу
‰шін осы бастан барлыќ
к‰штер мен ќ±ралдарды толыќ
єрі уаќытылы ж±мылдыру
ќажет екендігін шегелеп айтты.

Ќауіппен
бетпе-бет

Ѓ.Н±рм±хамбетовтіњ ай-
туынша, "Облыстыќ ауќым-
даѓы тμтенше жаѓдайдыњ ал-
дын алу жєне жою" баѓдарла-
масы бойынша 2016 жылы об-
лыс бюджетінен 27 млн. 887
мыњ тењге бμлу ќарастырыл-
ѓан. Сонымен ќатар, табиѓи
жєне техногендік сипаттаѓы
тμтенше жаѓдайды жою ‰шін
облыстыќ тμтенше резервтен
79 млн., ал ш±ѓыл шыѓыстарѓа
арналѓан арнайы ќордан 291
млн. тењге бμлінеді.

¤њір басшысыныњ орынба-
сары аса ‰лкен ќатер тμніп
отырѓан елді мекендер туралы
да сμз ќозѓап μтті. Єсіресе, Та-
ран ауылындаѓы Аят μзенініњ
оњ жаѓалауындаѓы кμпір ќор-
шауын жμндеуден μткізу ќажет
екендігіне тоќталды. Б±л – та-
рандыќтардыњ соњѓы жылдар-
даѓы кμкейтесті мєселесі. Тас-
ќын ќарќыны ќоршауды б±зып
μтіп, селоны су басуы м‰мкін.
Соњѓы бес жылда жаѓалау
т±рѓынжайларѓа 10 метр жа-
ќындапты. Сондыќтан дєл
етектегі ‰йлерді мєжб‰рлі
кμшіру ќажеттілігі туады. Осы
бір μзекті т‰йткіл тікелей баќы-
лауѓа алынатын болды. ‡кімет
атына тиісті акт жасалѓаны да
мєлім етілді.

Жиында облыс басшысы
Архимед М±хамбетов аудан
басшыларына жєне жергілікті
атќарушы органдарѓа кез кел-
ген жаѓдайѓа таст‰йін дайын-
далуды тапсырды. Облыс ак-
тивтері мен шаруашылыќ
объектілері алдына міндеттер
ќойды.

Тμтенше жаѓдайларды жою
бойынша аймаќтыќ жедел
штаб ќ±рамы бекітілді. Су тас-
ќынына 65 бірлік техника, сон-
дай-аќ суды сорып шыѓарушы
техника жєне ж‰зу ќ±ралдары
даярланѓан. 93,5 тонна ЖМЌ
ќоры єзірленді.

Ќостанай облысына су тасќынымен
к‰ресуге 400 млн. тењгеге жуыќ ќаржы
ќарастырылып отыр. Б±л туралы  облыс
єкімдігінде μткен жиында мєлімденді.
К‰н тєртібінен т‰спей отырѓан мєселе
пысыќталѓан жиынѓа облыс єкімі
А.М±хамбетов, ЌР ІІМ ТЖК тμраѓасы,
полковник В.Беккер  ќатысты.

Жандос
        Ж‡СІПБЕК
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Ќазаќстан ќоѓамы б‰кіл єлемді
шарпыѓан даѓдарыс кезењінде таѓы
бір жауапты єрі тыњ серпілісті
бастан кешкелі т±р. Атап айтар
болсаќ, ‰стіміздегі жылдыњ 20
наурызында елімізде ЌР
Парламенті мєжілісі мен барлыќ
дењгейдегі мєслихаттар
депутаттарыныњ мерзімінен б±рын
сайлауы μтеді.  Айтулы шараныњ
мањыздылыѓы мен сайлау
комиссиясыныњ єзірлігін білу
маќсатында, облыстыќ сайлау
комиссиясыныњ тμрайымы
Антонина Маркованы єњгімеге
тартќан едік.

– Антонина Михайловна, єњгімењізді
сайлауды μткізудіњ тиімділігінен баста-
сањыз?

Сайлауды біріктіріп μткізу – ењ алды-
мен экономикалыќ жаѓынан тиімді. Біз, екі
шараны бір деммен μткізудіњ нєтижесін-
де, ауќымды ќаржыны ‰немдейміз.

Мєселен, мєжіліс депутаттарын сайлау
барысында, 818 сайлау учаскесі, 21 ай-
маќтыќ сайлау комиссиясы ќ±рылады. Ал,
мєслихат депутаттарын сайлауда жоѓары-
да аталѓан 818 сайлау учаскесі, 21 аймаќ-
тыќ сайлау комиссиясына 301 округтік
сайлау комиссиясы ќосылатын. Себебі, біз
облыс бойынша 301 депутатты сайлай-
мыз. Айтулы шараны μткізу ‰шін, ауќым-
ды ќаржы ж±мсалатын. Біз, бір сайлауѓа
кетер шыѓынмен екі бірдей мањызды ша-
раны μткізуге к‰ш салудамыз. Нєтижесін-
де, республика бойынша кетер шыѓын
мμлшері 80  пайызѓа (!) ќысќарады. Эко-
номикалыќ т±рѓыдан алып ќараѓанда, екі
шараны  біріктіріп μткізу μте тиімді бол-
маќ.

– Елімізде м±ндай бірлескен сайлау
осыменен ‰шінші рет μткізілгелі отыр.
Соњѓысы несімен ерекшеленбек?

– Єлемдегі кμптеген елдер м±ндай
єдісті ќолдана ќоймайды. Жоѓарѓы
билік пен жергілікті билікті
бірлестіріп сайлайтын елдер саусаќ-
пен санарлыќ. Ж±мыр жер бетін
жайлаѓан ќаржы даѓдарысында,
біріктірілген сайлаудыњ экономика-
лыќ тиімділігін ескерген кейбір мем-
лекеттер енді ѓана б±ѓан мєн бере
бастады. Ал, Ќазаќстанда айтулы
єдіс  1999 жєне 2012 жылдары ќол-
данылды. 1999 жылы мєжіліс пен
мєслихаттыњ мерзімі бірге аяќталып,
т±њѓыш рет екі сайлау т±спа-т±с келді.
Ол  кезде округтерден бір мандат
бойынша сайлауѓа т‰сетін. Партия-
лыќ тізіммен сайлау деген м‰лдем
болѓан емес. Осыѓан байланысты,
бірќатар ќиыншылыќтардыњ болѓа-
ны рас. 2012 жылы осы ‰рдіс таѓы
ќайталанды. Биыл да осы істі ќолѓа
алмаќшымыз. Еліміз ‰шін бірлескен
сайлаудан келер пайда орасан зор.

Бірлескен  сайлаудыњ нєтиже-
лілігіне тоќталып μтсењіз?

Шынымды айтсам, бірлескен сай-
лауда біздіњ ж±мысымыз екі есеге
кμбейіп кетеді. Бір сайлауды μткізген
єрине, біздер ‰шін жењіл болар еді.
Мєжіліске партиялыќ тізім бойынша

‰міткерлерді ќабылдаѓанда еліміз т±тас-
тай бірегей округ болып есептеледі. Яѓни,
‰міткерлерді партиялыќ тізім бойынша
тіркеу, ќадаѓалау ж±мыстарымен орталыќ
сайлау комиссиясы ѓана айналысады. Ал,
аймаќтыќ сайлау комиссиясы сайлау учас-
келерін єзірлеу, аќпараттармен ќамтама-
сыз ету іспетті ж±мыстарды ќолѓа алады.
Біздіњ ж±мысымыз єлдеќайда жењілдей
т‰седі.

Ал, сайлау біріктірілген жаѓдайда, біздіњ
ж±мысымыз бірден екі есеге кμбейіп шыѓа
келеді. Біз, жоѓарыда аталѓан ж±мыстар-
ды атќаруменен бірге, ‰міткерлер корпу-
сын даярлау шараларын ќолѓа аламыз.
Атап айтар болсаќ, ‰міткерлердіњ ќ±жат-
тарын ќабылдау, олардыњ зањдылыѓын
тексеру, тиісті ќ±жаттарыныњ д±рыстыѓы-
на кμз жеткізгеннен кейін ‰міткерлерді
тіркеу де біздіњ мойнымызѓа ж‰ктелген.
Барлыѓын да уаќытында ж‰зеге асыруѓа
тырысып жатырмыз. Республикамыз ‰шін
айтулы шараныњ тиімділігін ескерер бол-
саќ, біздіњ ісіміз толыѓымен аќталады деу-
ге толыќ негіз бар.

– Сайлаудыњ μтетіні жайында жыл-
дыњ басында белгілі болды. Осы уаќыт
аралыѓында айтулы науќанѓа ќанша-
лыќты єзірлік жасадыњыздар. Ж±мыс
ќарќыны ќалай?

– Сайлауѓа ерте бастан ќам жасау м‰м-
кін емес. Жылдыњ басында айтулы шара-
ныњ μтетіні наќтыланып, орталыќ сайлау
комиссиясыныњ ќаулысы жарияланды.
Сол сєттен бастап, мєслихат депутатта-
рын сайлау ‰шін, сайлау округтерініњ ше-
карасын айќындап алуымыз керек болды.
Ќостанай облысы облыстыќ мєслихат де-
путаттарыныњ сайлауы бойынша  36 сай-
лау округіне бμлінеді. Т±рѓындарды 36-ѓа
бμле отырып, сайлау округтерін айќындап
аламыз. Сайлаушылардыњ саны сайлау
округтеріне бμлгенде тењ болуы тиіс. Б±ѓан
ерекше мєн беріледі. Б±дан кейін єрбір
аудан, ќала μз аумаѓын айќындайды. Яѓни,
олар да депутаттыќ орынѓа шаќтап, халыќ-
ты тењдей округтерге бμледі. Осылайша,
аудандарда – 203 округ, ќалаларда – 62
округ жасаќталады. ‡міткерлердіњ санын
білмейінше, округтерді айќындау м‰мкін
емес. Осы баѓыттаѓы шаруа ќањтардыњ
алѓашќы к‰нінде ќолѓа алынып, к‰ні-т‰ні

ж±мыс істелді. Сонымен ќатар, аудан,
ќалалардаѓы ж±мыс барысы ќыраѓы ба-
ќылауѓа алынды.

Сайлау округіндегі сайлаушылар саны
орташа  алѓанда  бірдей болуы тиіс. 15
пайызѓа дейін ауытќуѓа жол беріледі. Елді-
мекендердіњ географиялыќ орналасуы да
ескерілді. Сайлау комиссиясы да осы
уаќыт аралыѓында аныќталуы керек. Осы
ж±мыстар ж‰ргізілгеннен кейінгі он
тєуліктіњ ішінде сайлау учаскелерініњ ше-
карасы жергілікті аќпарат ќ±ралдарында
жарияланды.

Сайлау науќаныныњ басталуына сєл
ќалѓанда, "Патриоттар" партиясы сай-
лауѓа ќатысу мєртебесінен ќаѓылѓаны
белгілі. Жасаќталып ќойылѓан Сайлау ко-
миссиясыныњ ќ±рамында "Патриоттар"
партиясыныњ ќатарынан  1042 комиссия
м‰шесі бар болатын.  Он тєуліктіњ ішінде
ќ±рамдаѓы 1042 адамды жедел ауыстыру
керек болды. Абырой болѓанда, б±л ж±мы-
стар уаќытында аяќталды.

Єрбір сайлауѓа сай к‰нтізбелік жоспар
ќ±рылады. Орталыќ сайлау комиссиясы-
ныњ ќаулысымен бекітілген жоспарѓа
с‰йенсек, мєжіліс пен мєслихат сайлауы-
на ќатысты ж‰ргізілуі тиіс ж±мыстардыњ
мерзімі бір-бірінен ерекшеленеді. Ќолда-
ныстаѓы зањѓа сай, партиялыќ тізіммен

сайлауѓа т‰сушілер сайлау к‰ніне 40 к‰н
ќалѓанда тіркеу ж±мыстарын аяќтауы тиіс.
Ал, мєслихатќа ‰міттілер 30 тєулікте ‰лгіруі
керек. 19 аќпанѓа дейін партиялыќ тізім
бойынша сайлауѓа т‰сушілерді тіркеу ж±-
мысы ж‰ргізілді. 23 аќпанда мєслихатќа
μтініш ќабылдау аяќталды. Облыс бойын-
ша, сайлауѓа т‰суге 934 адам μтініш біл-
діріп, оныњ 923-ніњ ќ±жаты ќабылданды.
Ќалѓандары μз ќ±жаттарын уаќытында
тапсырѓан жоќ.

Біздіњ облысымызда депутаттыќќа
м±ншама адамныњ б±рын-соњды ‰міт арт-
паѓанын айта кеткім келеді. Єрбір сайлау
учаскесінен 2-3 ‰міткерден сайлауѓа т‰сіп
отыратын. Биылѓы жылы єр аумаќтан
ынта білдіргендердіњ саны 5 адамѓа дейін
жетіп отыр.

– Елбасымыз, халыќ м‰ддесін жас-
тардыњ да ќорѓауѓа ќабілетті екенін айт-
ќан болатын. Содан да болар, жер-жер-
лерде жастардыњ сайлауѓа т‰сіп жат-
ќанын естіп, біліп жатырмыз. Біздіњ об-
лысымыздаѓы ‰міткерлердіњ жас ерек-
шеліктеріне тоќталып μтсењіз?

– Тіркеуге алынѓан 923 ‰міткердіњ 299-
ы нєзік жандылар, (32,4%), жас ерекшелі-

гіне тоќталар болсаќ, сайлауѓа т‰суші-
лердіњ  50,5%  –  45 жасќа толмаѓандар.
Осы салада тер тμгіп ж‰ргеніме біраз бол-
ды. Ќаншама сайлауларды μткізіп келеміз,
сондаѓы байќаѓаным: ‰міткерлердіњ жас
ерекшелігі жылдан-жылѓа  жасарып ке-
леді. Биылѓы бєсекеге т‰скендердіњ 34%
жасы  55-ке дейін. 11,9% – 60 дейін, 4
‰міткердіњ ѓана жасы 65-тен асыпты. Биыл-
ѓы сайлауѓа 16 ±лт μкілі ќатысып отыр.
М±ныњ μзі ‰лкен жетістік. Соњѓы сайлауда
11 ±лт μкілініњ баќ таластырѓанын айта
кеткен абзал. ‡міткерлердіњ 70% жоѓары
білімді. 19% орташа кєсіптік білімі бар.

Саяси партиялардыњ ‰гіт-насихат ж±-
мысы 20 аќпаннан басталды. Ал, мєсли-
хат депутаттыѓына ‰міткерлердіњ насихат
ж±мысы  24  аќпаннан  бастап ж‰ргізіле
бастады. Айтулы шара 18 наурызѓа дейін
жалѓасады. ‡міткерлер осы уаќыт аралы-
ѓында екі рет газеттерге жарияланып, те-
леарна, радиоларда аќпарат беруге
ќ±ќылы. ‡гіт параќшаларын жариялауѓа
р±ќсат етіледі. Б±ѓан бμлінетін ќаржыны
толыќтай мемлекет кμтеруде. ‡міткерлер
μз ынталарымен сайлауалды ќорын
ќ±рып, демеушілердіњ кμмегімен ‰гіт-на-
сихат ж±мыстарын ж‰ргізе алады. ‡міткер-
лердіњ сенімді μкілдері айќындалып, сай-
лау комиссиясына тіркеуге алынды. Кан-
дидаттар єрбір сайлау учаскесіне ‰ш
μкілден таѓайындауѓа ќ±ќылы.

– Сайлауѓа ќатысы барлар ќандай
ќателіктерді жиі жібереді?

– Орталыќ сайлау комиссиясы ‰міткер-
лерге арналѓан арнайы жадынама шыѓар-
ды. Онда жиі ±шырасатын ќателіктердіњ
алдын-алу, ‰гіт-насихат ж±мыстарын ќан-
дай тєртіппен ж‰ргізу ќажеттілігі наќты
кμрсетілген. Бірде, ‰міткер μзіне сенімді
μкіл алмайтынын мєлімдеді. Ол, сайлау
к‰ні μз учаскесіне барып, баќылау
ж‰ргізетіндігін жариялады. Зањ бойынша,
‰міткерлерге сайлау сєтінде сайлау учас-

кесінде болуына тыйым салынѓан. Кейбір
‰міткерлер осы тектес ќателіктерге жиі
барып жатады. Жалпылай айтќанда, ‰гіт-
насихат ж±мысыныњ μрескел ж‰ргізілуі-
нен, ‰міткердіњ кандидатурасын алу біздіњ
μлкеде тіркелген емес. Зањб±зушылыќтыњ
т‰р-т‰рі болады. Кейбір кездері кандидат-
тар ќателіктер жіберіп жатса, енді бір жаѓ-
дайда комиссия м‰шелері шалыс ќимыл-
ѓа барады. Учаскелік сайлау комиссиясы-
на да кінє артыларын жоќќа шыѓара ал-
майсыз. Кμп жаѓдайда "сайлау бюллетень-
дерін μздері толтырып, жєшікке μздері
салады" дегендей єњгіме жиі айтылады.
Егер сайлаушылардыњ барлыѓы келіп,
дауыс беретін болса, бюллетендердіњ бірі
де ќалмас еді. Сайлау учаскелеріне єрбір
мыњ бюллетеньге 10 данадан артыѓыраќ
бюллетень беріледі. Б±л бюллетень
б‰лінген жаѓдайда, кєдеге жаратылады.
Егер, сайлаушылардыњ барлыѓы бірдей
келіп, дауыстарын беріп жатса, ќалѓан 10
ќаѓаз сайлаудыњ ќорытындысын μзгертеді
деп айту ќисынѓа келмейді.

– Єњгімењізге рахмет.

Суреттерді т‰сірген А.Ж‡ЗБАЙ.

САЙЛАУ – 2016

Ж±матай
      КЄКІМЖАНОВ

Биылѓы сайлауда
ќаржыныњ 80% ‰немделеді

Антонина МАРКОВА,
облыстыќ сайлау комиссиясыныњ тμрайымы:
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Ұлт Көшбасшысы Нұрсұлтан Назарбаев «Қа-
зақстан Республикасындағы кәсiптiк және өзге 
де мерекелер туралы» Қазақстан Республикасы 
Президентiнiң 1998 жылғы 20 қаңтардағы № 3827 
Жарлығына өзгеріс пен толықтыру енгізу туралы» 
Жарлыққа қол қойып, 1 наурызды – Алғыс айту 
күні деп жариялағаны белгілі.

Міне, соған орай біздер – поляк ұлтының өкіл-
дері бұл күнді ерекше атап өтуге тырысып жатыр-
мыз. Себебі, бұл мерекенің біз үшін, жалпы, қазақ 
елінде тұратын әр ұлт үшін мәні мен мағынасы 
тереңге бойлап, құндылығы арта түсетіні рас.

Себебі, Елбасы өзі айтқандай, кезінде Ста-
линдік режимнің қылышынан қан тамып тұрған 
шақта бүтіндей бір халықтар – 800 мыңға жуық 
неміс, 102 мың поляк, 550 мың Солтүстік Кавказ 
халықтарының өкілдері, 18,5 мың Қиыр Шығыстағы 

корей отбасылары дарқан дала Қазақ еліне қо-
ныс аударды. Оларды вагондардан кең сахараға 
әкеліп түсіріп, үй-күйі, бір ішер тамағы болмаған 
тұста қазақ ұлты құшағын ашты. Мұны әке-ше-
шелеріміз үнемі әңгімелеп отыратын. Сол сөзді 
бүгінгі ұрпаққа біздер де жеткізіп келеміз. Әлі 
күнге дейін қазақ ұлтына осы қасиеті үшін алғыс 
айтамыз. 

Негізінен, поляк ұлты Қазақстанның солтүстік 
өңірлеріне – қазіргі Ақмола, Петропавл, Павло-
дар, Қостанайға жер аударылған ғой. Сол бір 
тайғанақ, өліара кездегі қазақ ұлтының көрсет-
кен ықыласын, пейілін сөзбен жеткізу мүмкін 
емес.

Қазақстан халқы Ассамблеясының құрылған 
1 наурыз күнін дәл осылай Алғыс айту мерекесіне 
айналдыруы Елбасымыздың елдегі ынтымақ пен 
бірлікті, достықты одан әрі нығайтуы деп білемін 
өз басым. «1 наурызды жыл сайын барлық эт-
ностардың бір-біріне мейірбандық танытып, ол 
адамдарды өз туғанындай қабылдаған қазақтарға 
алғыс айту күні ретінде атап өтуі әділетті болар 
еді. Ол күн бізді бұрынғыдан да гөрі жақындас-
тыра түспек. Бұл күн мейірімділіктің, бүкіл қа-
зақстандықтардың бір-біріне деген достығы мен 
махаббатының жарқын мерекесі бола алар еді», 
– деп Президенттің айтқанын біздер ешқашан 
ұмытпаймыз.

Виктор РАДОМСКИЙ,
облыстық «Надея» поляк қоғамы  

бірлестігінің төрағасы.

1 НАУРЫЗ – АЛҒЫС АЙТУ КҮНІ

Қазақ ұлтының ықылас-пейілін 
ұмытпаймыз

Қасиетіңнен айналдым, ҚАЗАҚ ЕЛІ!

Қостанай өңірінде 1969 жылдан бері тұрып 
келеміз.  Ал, әке-шешем, туған-туыс тар, ағайын- 
туғандар сонау қуғын-сүргін жылдарында Кавказ-
дан  жер аударылып,  Шығыс Қазақстан облы-
сындағы Лениногорск қаласына көшірілгендердің 
қатарында болды. Мен, бертінде, дүниеге келген 
жанмын. Әкем шахтада жұмыс істеді. Кейін жылы-
мық жылдарда,  рұқсат берілген  кезінде туған 
жерге көшіп кеткендер болды, ал, біздің отбасы, 
туғандар, бауырларым осында, Қазақстанда қал-
дық. Қазір Қостанай  облысында  тұрып, жұмыс 
істеп жатырмыз. Басқа алыс-жақын шетелдерге 
қарағанда елімізде, өңірімізде жалпы алғанда, 
Қазақстанда Елбасының салиқалы жүргізіп отыр-
ған саясатының нәтижесінде халық бір кісідей 
жұмылып, ынтымақта, бірлікте  жұмыс істеп, рес-
публикамыздың экономикасына тиісінше үлес 
қосуда. Маған  Елбасының «Біздің күшіміз – бір-
лікте» деген сөзі ұнайды. Рас, бірлік бар жерде 
тірлік бар, тірлік бар жерде еліңде, отбасыңда, 
жұмысыңда, атқарған қызметіңде тыныштық, 
бейбітшілік, ертеңгі күніңе, балаларыңның келе-
шегіне алаңсыз боласың.  Он бес жылдан бері 
«Вайнах» шешен-ингуш этно-мәдени орталығы 
төрағасының орынбасары қызметін атқарамын. 
Төрағамыз – Эльбурс Тимаев.  Орталық жұмысы-
ның негізі –  қайырымдылық шарасы. Облыстағы   

мектеп-интернаттарында, балалар үйлерінде  
тәрбиеленіп жатқан жетім, ата-анасының қамқор-
лығынсыз қалған балаларға қөмек, қолдау көр-
сету мақсатында қол ұшын береміз.  Әсіресе, 
Заур Итаев, Бадрудин Арсанов азаматтарымыз 
үнемі  демеушілік жасап, көмек береді. Қиын-қыс-
тау кезінде бір жапырақ нанымен бөліскен қазақ 
халқына қашанда рақмет. Қазақстан  Отанымыз-
ға айналды.  Бір-бірімізге құрмет көрсетіп, бір-
бірімізді сыйлап,  тыныштық пен достықты, ынты-
мақтық пен бейбітшілікті  дәріптеп,  барлығымыз 
бірігіп, береке мен бірлікте,  татулықта, бейбіт 
өмір сүрсек, Қазақстанның қарыштап дамуына  
баршамыз өз үлесімізді қоссақ,   ең бақыт деген, 
ең мықты мемлекет деген осы емес пе?!
Таус ХАЙДУКАЕВА, 
облыстық «Вайнах» шешен-ингуш  
этно-мәдени орталығы  
төрағасының орынбасары.

Біздің күшіміз – 

бірлікте

Гүлназым 
 САҒИТОВА

Бүгінде  еліміз   сонау тарих-
тың бір парағында  жазылған 
жылдарында тағдырдың тәлкегіне 
ұшырап, қуғын-сүргін көрген көп-
теген өзге ұлт пен ұлыс өкілдерін 
кең құшағына сыйдыра білдіріп, 
бір үзім нанымен бөлісіп, пана бо-
лып, құтты да қасиетті қонысына 
айнала білді.  Біздің облысымызда 
да  тұрып жатқан өзге ұлт өкіл-
дері Қазақстан халқының бірлігін 
нығайту,  қоғамды бейбітшілік пен 
келісім саясатының маңында топ-
тастыру, «Бір ел, бір халық» мем-
лекеттік саясатының қағидасын 
жүзеге асыру, әр халықтың мәде-
ниеті, тарихы, өнері бір-бірімен 
қиысып, тоғысып, сабақтаса-
тындығы туралы   облыс орта-
лығындағы «Қоғамдық келісім» 
ММ-де «Ұлы дала дәстүрлері» 
тақырыбында өткен дөңгелек 
үстелде жан-жақты айтылды. Дөң-
гелек үстел облысымыздағы Қа-
зақстан халқы Ассамблеясы мен 
«ГрИН» қоғамдық бірлестіктің 
бастамашылығымен өтті. Ұйым-
дастырушылардың айтуынша,  
жиынның басты мақсаты – ұлт-
аралық  бірлік пен  этносаралық 
келісімді нығайту, қазақ халқына 
тән   рухани байлыққа толы, мән-
ді де маңыз ды  тәрбие беретін 
«Асар», «Жылу»,  «Ерулік», «Ас 
беру», «Қонақ күту» дәстүрлерді 
сол секілді өңірімізде  тұрып 
жатқан басқа   да өзге ұлт өкіл-
дерінің  өзіндік этномәдениеттілі-
гін сақтау  және жастар бойында 
патриотизм мен толеранттылықты 
сіңіру, тәрбиелеу.

– Елбасымыз  2016 жылғы  
14 қаңтарында  арнайы №173  
Жарлыққа қол қойып,  1 наурыз 
– «Ризашылық күні» мерекесін 
бекітті. Сол секілді бұл күн Қа-
зақстан халқы Ассамблеясының 
құрылған күні. Ризашылық күні 
дегеніңіз – терең мағыналы фило-
софиялық ұғым. Ризашылық күні 
– тарих қойнауының қиын-қыстау 
шағында, тар жол, тайғақ кешуде  
иық тіресе көмектесіп, қол ұшын 
беріп, бірлесе өткел жолдан өтіп, 
бүгінгі Тәуелсіз мемлекетіміздің 
өркендеп өсуіне өз үлестерін 
қосқан қазақ халқымен елімізде 

тұрып жатқан өзге ұлт пен ұлыс 
өкілдерінің  бір-біріне деген 
сый-құрметі.  Ризашылық күні де-
геніңіз – қазақтың дархан даласы-
на,  қонақжайлы халқына тағзым 
ету, мәселен, сонау қуғын-сүргін, 
қайғылы, соғыс жылдарында  
қаншама ұлт өкілдерін, тұтастай 
бір халықты үдіре туған жерінен 
біздің елімізге көшіріліп әкелінді, 
оны біз тарихтан өшіріп тастай 
алмаймыз, қазақ халқы  олардың 
бастарына түскен сол нәубет күн-
дерін өзінікіндей сезініп,  сондай 
жоғары адамгершілік, игі, бекзат 
қасиеттерімен қабылдай білді. 
Ризашылық күні –  қайырым-
дылықты, достықтың, рухани 
мәдениет пен игілік күні, – деді 
филология ғылымының докторы, 
профессор, облыстық Қазақстан 
халқы Ассамблеясының ғылы-
ми-сараптау тобының мүшесі 
Мәрияш Қадыралинова.

Дөңгелек үстел  барысында өл-
кетанушы Қуаныш Орманов, орыс 
этномәдени бірлестігінің өкілі 
Александра Суслова,  ук раин этно-
мәдени бірлестігі төрағасының 
орынбасары Любовь  Фролова,  
шешен-ингуш этномәдени бір-
лестігі төрағасының орынбасары 
Таус Хайдукаева,  корей орта-
лығының өкілі Лидия Ким және 
тағы басқалары сөз сөйлеп, әр ха-
лықтың тарихына, мәдениетіне, 
өмір тіршілігіне, салт-дәстүріне 
көз  жүгіртсе,  бір-бірімен сабақта-
сатындығы, бір халықтың  дәстүрі, 
сөздері екінші ұлттың мәдениеті-
не я салт-дәстүріне сіңісіп, кірігіп 
жатады, одан ешкім де ұтылмай-
ды, қайта рухани байлық жағынан 
молығып, толығып отыратын-
дығын,  еліміздегі тұрақтылық,  
өзара түсіністік пен келісім, өзге 
ұлт пен ұлыс өкілдері арасындағы  
бірлікті, жастар бойында  еліне, 
жеріне деген патриоттық сезімді 
нығайтып, тәрбиелеу туралы, со-
нымен бірге  Тәуел сіз алған жыл-
дардан бүгінгі күнге дейінгі  мем-
лекетіміздің жеткен жетістіктері, 
Елбасымыздың жүргізіп отырған 
көрегендік сая саты жайлы айтты.  

СУРЕТТЕ: дөңгелек үстел-
ден көрініс.

Суретті түсірген Айбек 
ЖҮЗБАЙ.

Бірлік бар жерде – 
тірлік бар

Құт мекенге бауыр басқан сан ұлт өкілдері бүгінгі  
мерекелі күні осылай дейді.
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Бауырмал қазақ даласына 1996 жылы табан тіредім. 
Қостанай халқының меймандостық қарым-қатына-
сы ұнады. Сол жылы Қырғызстан Республикасының 
Жалалабад облысындағы отбасымды көшіріп алдым. 
Алғашқы жылдары сауда-саттықпен айналыстым. Сау-
да жүріп, табыс түскен соң кәсіпкерлікке бір жола ден 
қойдым. 2001 жылы жиһаз өндірісін бастадым. Қазіргі 

уақытта тапсырыс бойынша жұмыс істеп жатырмыз. 
Қарамағымда он бес адам бар. Жиһаз жасап, сату он 
алты жылдан бергі кәсібім. Қажетті материалдарды 
көршілес Ресейден тасымалдаймын. 

Елімізде шағын және орта бизнеске қолдау бар. Өз 
басым бизнес бастауда жергілікті билік тарапынан көп 
көмек көрдім. Бүгінде шағын бизнесім арқылы күн көріп, 
бала-шағамды асырап жатырмын. Үш ұлымның үлкені 
Оразбек студент, 2-курста оқиды. Ортаншысы Ырысбек 
Қостанайдағы қазақ-түрік лицейінің 11-сынып оқушысы. 
Кішісі Мұхамбет Ы.Алтынсарин атындағы мектеп-ин-
тернатының 6-сыныбында білім алуда. Назарбаев 
зият керлік мектебіне оқуға түсуге дайындалып жүр. Ел 
қатарлы күн көріп жатқаным еліміздегі тұрақтылықтың, 
Қазақстан халқының бауырмалдығының арқасы деп 
білемін. Түріне, тіліне қарап өгейсінбей, бауырына 
басқан қазақстандықтарға алғысым шексіз.  

Әлем халқы Қазақстанды бейбіт ел ретінде біледі. 
Ел ішіндегі татулық пен ұлттар дос тығын сақтау мемле-
кетіміздің мызғымас қағидасына айналды. Бір атаның 
баласындай тату-тәтті өмір сүріп жатқан қазақстан-
дықтарға өзге ел қызыға да, қызғана да қарайды. «Бірлік 
бар жерде –  тірлік бар» деген қағидаға сүйенген еліміз-
де әр ұлттың өз тарихы мен мәдениетін насихаттауға 
мүмкіндік бар. Оған дәлел әр облыстағы Достық үйлері. 

Бірлік пен келісім бар жерде халық та тату. Ортақ 
Отанымыз – Қазақстан сыйластығы жарасқан берекелі 
шаңырақ іспеттес. Әрбір қазақстандық мемлекетіміздің 
бүгіні мен болашағы жолында еңбек етуде. Ырыс  ын-
тымаққа жолығады, дәулет бірлікпен толығады. Енде-
ше, еліміздің ынтымағы жарасып, бақ-дәулетіміз арта 
берсін!

Қанатбек БЕДЕЛБЕКОВ,
«Асаба» қырғыз қоғамының президенті.

Ырыс ынтымаққа 
жолығады

Елімізде мекендеп жатқан 
түрлі этнос өкілдерінің Қа-
зақстанға жер аудару себептері 
мен тарихы әртүрлі. Неміс ұлты-
ның өкілдері қазақ даласына тың 
игеру кезінде көптеп келді. Олар 
колхоздың егін егу, астық жинау 
сияқты жұмыстарына араласты. 
Бау-бақша салып, жергілікті ха-
лықпен етене жақын араласты.   

Тарихи отандарынан жы-
рақта жүрген қауымды қазақ 
халқы жатсынған жоқ. Бір тілім 
нанды бөле жеп, көжесін де бөле 
ішті. Осылайша қазақ даласында 
мекендеп жатқан бірнеше этнос 
өкілдерінің бірлігі жарасым тап-
ты. Бүгінде әрбір қазақстандық 
бір мақсат, бір мүдде, бір бола-
шақ жолында еңбек етуде. 

Мемлекет басшысы Н.Ә.На-
зарбаевтың Жарлығымен 1 нау-
рыз – Алғыс айту күні болып 

белгіленді. Жаңа мереке Қа-
зақстан халқын жақындастыра 
түспек. Небір қиын кезеңде жер-

гілікті тұрғындардың қолдауына 
ие болған түрлі этнос өкілдері  
бір-біріне алғыс айтса жараспай 
ма?! 

Қазақстандықтардың досқа 
адал, мейірімді екендігін насихат-
тау болашақ ұрпақ үшін маңызды. 
Біздің еліміз бейбітшіліктің бесігі 
іспеттес. Түріміз, тіліміз, ұлты-
мыз басқа болса да тамырымен 
байланған туыстарға айналдық. 
Біздің артықшылығымыз да осы!

Бірлігі жарасқан еліміздің 
болашағы жарқын, бейбітшілігі 
баянды болсын! Отанымыздың 
дамуына үлес қосып, өркени-
етті елдердің қатарынан көріну 
бәріміздің ортақ мақсатымыз 
болғай! Бәріміз біріміз үшін, 
біріміз бәріміз үшін еңбек етейік!

Елена ШИК,
«Возрождение» неміс қоға-

мының төрайымы.

Тамырлас  тағдырлар

Дархандығы даласындай, 
болмысынан меймандос қазақ 
ұлтының қадірі бізге қашаннан 
қымбат. Алмағайып заман-
дарда өзге ұлыс өкілдерін 
кеудесінен кері итермей, ба-
уырына басты. Қайғысын да, 
бақытын да ортақтасып, тілім 
нанын бөлісе талшық етті. 
Осынау құтты мекеннен пана 
тапқан корей ұлтының да осы 
жұрттың кеңпейілдігін, қамқор-
лығын көргенін тарихтан 
білеміз. Мәселен, менің ата-
ларым қазақ даласына өткен 
ғасырдың 40-жылдары келіпті. 
Ырыздық-несібесін осы бай-
тақ даладан тапқанын, қайбір 
тағдыр сыны да тонның ішкі 
бауындай татулықты тоздыра 
алмағанын  ата-әжеміз ұдайы 
айтып отыратын. «Кіндігіңнен 
байланған жердің тағдыры 
– сенің тағдырың» деп, са-
намызды елжандылықпен 
суарды. Шындығында да, 
қасиетті сахараға тамыры 
бойлаған барлық ұлт өкіл-
дерінің де бақуатты тіршілігі 
– ынтымақшылықтың арқа-
сы. Тәуба! Бейбіт заманның 
бақытты ұрпағымыз! Бабалар 
тұтатқан достық отынан жылу 

алып отырмыз, маздата түсу 
де мақсатымыз. Ұлы дала 
төсінде ұйысқан ұлттар мен 
ұлыстардың бүгінгі тату-тәтті 
тіршілігіне қарап көз қуана-
ды, көңіл жайланады.  «Қа-
зақстан» атты шаңырақтың 
тіреуіші – Тәуелсіздік, керегесі 
– тарих, уығы – біздер, яғни 
ынтымағы жарасқан ұлттар! 
Сондықтан, Елбасымыздың 
өзі айтқандай, мақсатымыз 
да, мүддеміз де ортақ.  Пана-
мыз, анамыз болған Отанның 
жарқын болашағы үшін адал 
еңбек етуді парыз деп түсі-
неміз. Тағдырымыздың осын-
дай бейбіт, мәртебесі асқақ 
елмен байланысты болғаны-
на шүкір айтамын! Мемлекет 
құраушы ұлттың, достыққа 
берік жұрттың алдында алғыс 
білдіріп, бас июді міндет 
қана емес, ғанибет көремін! 
Елімізге амандық, ырыс-құт, 
тыныштық тілеймін!   

Мария КИМ, 
Қостанай қаласындағы 
«Достық үйінің» корей  

қауымдастығы өкілі,  
Қос танай заманауи  

көпсалалы колледжінің 
студенті.

Тарихқа тиесілі өткенімізге 
көз жүгіртсек, қазақ елінің ба-
сынан талай зұлмат жылдар 
өтті. Төрткүл әлемге тарыдай 
шашылып, өзге ұлт өкілдері бы-
тырап, Қазақстанға да келіп қо-
ныстанды. 1991 жылы Қазақстан 
өз тәуелсіздігін алып, дербес 
мемлекет құрды. Міне, 25 жыл-
дан бері Қазақстан еңсесін кө-
теріп, қарқынды дамып келе 
жатқан елдердің арасында көш 
бастап тұр десем артық емес. 

Осы тұста ел Президентіне 
де, қазақ халқына да ауызбір-
шілік пен ұлтаралық достықтың 
ұйытқысы болып, 130-дан астам 
ұлт пен ұлыс өкілін бауырына 
басқандарына алғысымды біл-

діремін. 25 жыл ішінде бір отау 
астында күллі ұлт тату-тәтті өмір 
сүріп келеді. Бұған себеп – қа-
зақ халқының қонақжайлылығы 
мен кеңпейілділігі. Кезінде қазақ 
даласына қоныс аударып келген 
талай өзге ұлт өкілдері бұл тура-
лы тарихта айтып кеткен.

Мен қазақ жігітіне тұрмысқа 
шықтым. Ұлтым – татар. Бүгін-
дері Қостанай облысы, Аман-
келді ауданында тұрамын. Қазақ 
тілі мен салт-дәстүрін бұрыннан 
білемін. Өзің тұратын елдің тілі 
мен әдеп-ғұрыпын меңгеру мін-
дет деп түсінемін. Ата-анам, 
бауырларым да осындай ойда. 
Мен татар болғанымен, өзімді 
қазақ санаймын. Менің ағам да 

қазақ қызына үйленген. 
Қазақ халқының қонақжай қа-

сиетінің арқасында бейбітшілік 
күн туып тұр. Түтіні түзу ұшқан 
тұғырлы елде туғанымды мақта-
ныш көремін. Елімізде тұтастық 
пен бейбітшілік мәңгі жасаса 
екен деймін. 

Виктория ҚОЗБАҚОВА- 
САГИТОВА.

Бірлік –   
 шаңырақ,  
     біз –  уық

Тұғырлы елде 
туғаныма 

мақтанамын!
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Ќазаќ баласы єженіњ ертегісін
тыњдамайынша ±йыќтамаѓан. Кимешекті
аналар да  небір ќызыќты оќиѓаларды
айтып беруден жалыќќан емес. Біздіњ
кейіпкеріміз, 102  жастаѓы ќария К‰лімжан
Ќ±сайынованыњ естеліктері тіптен керемет.

¤мірге келіп Пайѓамбар,
Ислам дінін ќ±рды ѓой.
Алланыњ сμзін жатќа айтып,
Пендеге салды терењ ой.
Туѓан к‰нін тойлайыќ,
Болашаќты ойлайыќ.
Кμз тіккен бізге кμрші кμп,
Соларѓа к‰лкі болмайыќ.
Ислам болат дініміз,
Ќазаќша ѓой тіліміз.
Асты да бай ‰сті бай,
¦лы дала жеріміз.
Намысты ќолдан бермейік,
Мєњгілік болсын еліміз.
Кейінгі толќын жастарым,
Аман болсын, бастарыњ,
Жетекке еріп кетпењдер,
Адал болсын, достарыњ.
Ислам дінін ±лыќта,
Басќа дінге ќ±мартпа.
Тањба салмай ењбек ет,
Ќазаќ деген ±лы атќа.

Ел бастаѓан азамат,
Естілмесін жаман ат.
Аспан ашыќ, ел тыныш,
Ќанаѓат, Алла, Ќанаѓат!
Г‰лдене берсін, жеріміз,
Кμркейе берсін, еліміз.
Елдіњ ќамын ойлайтын,
Н±рс±лтаным – інімдей,
Кμбейе берсін, еріміз.
Халыќќа ќызмет етіњдер,
М±раттарыња жетіњдер,
Ќиын-ќыстау жерлерден,
Аман-есен μтіњдер.
Ќазаќтыњ кењейе берсін,

керегесі,
Кетпесін Алла берген берекесі.
Келіндер ±лды болсын,

ќызды болсын,
Кμбейсін, еліміздіњ мерекесі.
Аспанѓа ашыќтыќ,
халыќќа тыныштыќ,
Ислам дініне ќуат берсін.
Єумин!

    Бисмиллаћир
рахманир-рахим!

Балама бата берейін,
"Єумин!" деп ќолыњды жай!
Жєрдемші саѓан єр уаќыт,
Жаратушы бір Ќ±дай.
Бірінші байлыќ –

денсаулыќ,

Екінші байлыќ – аќ жаулыќ.
Аман болсын отбасыњ,
Ќорањда болсын он саулыќ.
Дастарќан сєні нан болар,
Ќанаѓат болса, кμњіл толар.
Алладан тілеп тілекті,
Риыздыѓыњ мол болар.
Мен батамды берейін,
Шын ж‰ректен тілейін:
Жемісті болсын ењбегіњ,

Биіктен ѓана кμрейін.
Аман болсын, отбасыњ,
Ќатар μссін, мал басыњ.
¦заќ болсын, ќараѓым,
¦заќ болсын, бар жасыњ.
Биік болсын, шањыраѓыњ,
Берік болсын, босаѓањ.
Берген батам ќабыл боп,
Жарылќасын жасаѓан.
Єумин!

Дастарќан батасыДастарќан батасыДастарќан батасыДастарќан батасыДастарќан батасы

К‰лімжан єженіњ Мєуліт айында берген батасыК‰лімжан єженіњ Мєуліт айында берген батасыК‰лімжан єженіњ Мєуліт айында берген батасыК‰лімжан єженіњ Мєуліт айында берген батасыК‰лімжан єженіњ Мєуліт айында берген батасы

Алтын деген асыл металл,
Айнымайтын тμзімді.
Біраќ меніњ алтыным жоќ,
¦сынамын сμзімді.

Бисмиллаћир
рахманир-рахим!

Батыр да туѓан анадан,
Ѓалым да туѓан анадан.
Бата беру жастарѓа,
Жолы ѓой ќалѓан бабадан.
Ќостанайдыњ елінен,
Егінді байтаќ жерінен,
Аќќу ±шып, ќаз ќонѓан,
Айдынды шалќар кμлінен.
Баяу аќќан Тобылдан,
Бізге келген ќонаќтар,
¤здеріње бір сєлем!
100-діњ берген батасы,
Болмасын сμздіњ ќатасы,
Адамдарды μрбіткен,
Хауа ана, Адам атасы.

немесе ж‰з жасаѓан єженіњ єњгімесі

бμлініп, салт атпен бμлек ж‰реді. Сондай
кμштіњ бірінде жолдастарыныњ бірі
Найымбайѓа "мерген болсањ ±шып бара

Мектебімізде оќушыларды
жан-жаќты етіп тєрбиелеуде
ата-єжелеріміз, апа-
аѓаларымыздыњ ќосар ‰лесі
орасан зор. Ќалалыќ
ардагерлер ±йымыныњ
тμраѓасы Жєнібек Ѓапбас±лы
аѓай мен ардагерлер
кењесініњ  бастамасымен
"Ќазыналы ќария" жєне  "Ана
– дария" атты мектептері  жас
±рпаќтарѓа  тєлімі мен
тєрбиесі мол іс-шаралар
±йымдастыруда.  Соныњ бірі –
"Оюмен ой айтќан елміз"
таќырыбында  кездесу  кеші.

Оѓан  ел аѓасы, ел ќ±рметіне
ие болѓан ±стаз,  білім
саласында бірнеше  жылдар
бойы басшылыќ жасаѓан, сан
жылѓы  ењбегініњ жемісін кμріп
отырѓан  Жєнібек  аѓай
ќатысты. Ќаламыздаѓы
ардагерлер ±йымыныњ
жанынан "Ќазыналы ќария"
жєне  "Ана – дария" мектебі
±йымдастырылѓанын, оныњ
маќсаты, алдына  ќойѓан
негізгі міндеттеріне,
болашаќта  ж‰ргізілетін
ж±мыстарына тоќталып μтті.
Бала – біздіњ болашаѓымыз,

μзімізді жалѓастырар
±рпаѓымыз. "Баланы –
жастан" дейді халыќ.  "Ата
кμрген оќ жонар, шеше кμрген
тон пішер" демекші,  балаѓа
отбасылыќ  тєрбие беруде
ќарияларымыздыњ  тигізер
єсері мол. Ќазіргі жастар –
еліміздіњ саналы  азаматы.
Жастарымызды  д±рыс жолѓа
баѓыттау  барысында μз
‰лесімізді єлі де ќоса
беруіміз керек екендігін баса
айтты. Єрі ќарай
ќаламыздаѓы жоѓары  білім
беретін Ы.Алтынсарин

Ѓасыр жасаѓан ана μткен тарихтыњ тірі
куєгері іспеттес. Кейіпкеріміздіњ μмір-
дерегін оќып отырып, тарих ќойнау-
ына еніп кеткеніњізді сезбей де ќала-
сыз.

Аманкелді Иманов бастаѓан ¦лт
азаттыќ кμтерілісі, 1937 жылѓы ќуѓын-
с‰ргін зобалањы, 1941-1945 жылдар-
даѓы ¦лы Отан соѓысы. М±ныњ бєрі
біздер, кейінгі ±рпаќ кітаптан оќып
ж‰рміз. Єжеміз сол оќиѓаларды
кμзбен кμрді, бастан кешті, ж‰рекпен
сезінді. Єсіресе, аштыќ жылыныњ ќа-
сіреті кейуананыњ есінен кетпейді.
"Асыра сілтеу болмасын, аша т±яќ
ќалмасын" деген Голощекинніњ сола-
ќай саясатынан талай ќазаќ ќырыл-
ды. Тањдайѓа тамызар су таппай, бір
т‰йір дєнге зар болды. Аш-жалањаш
халыќ ішерге ас, киерге киім таппай,
теміржолы бар елді мекен іздеп
ќалаѓа ќарай ш±бырды. Ќария бала-
лыќ шаѓындаѓы кμз алдында μткен
осынау ќиындыќтарды ќалайша
±мытсын?!

К‰лімжан єже μзініњ 88 жастаѓы
Найымбай есімді наѓашы атасы кμзі
тірісінде айтып кеткен єњгімені бізге
баяндап берді. Ањызѓа бергісіз оќиѓа
μмірде болѓан. Найымбай ќария дєм-
т±зы таусылѓанша соњынан ерген
±рпаќќа "Ќарѓыс алма, алѓыс ал" деп
айтып отырѓан. Оныњ мєнісін жастыќ
шаѓындаѓы ењ μкінішті оќиѓамен бай-
ланыстырады. Найымбай ќарияныњ
аталары Сыр бойынан Ќыпшаќтар-
дыњ жеріне кμшіп келеді. Жаппас ру-
ыныњ ішіндегі ¤тектен тараѓан сегіз
‰й жања ќонысќа ‰й тігеді. Кейін ша-
њыраќ саны кμбейіп, 24 ‰й болады.
Ол кезде халыќ ќыстаудан жайлауѓа

жатќан ќаздыњ бірін атып т‰сір" дейді.
Найымбай ‰ш бауыры, Нысанбай,
Иманбай, Жаппасбайдыњ ішіндегі
мергені болатын. Мергендігі сыналар
шаќта жігіт ќарап т±рсын ба?! Сєл
тμмендеу ±шып бара жатќан ќ±стыњ
бірін атып т‰сіреді. Оќ тиген ќ±с аќќу
болып шыѓады. Ана-аќќу. Аќќудыњ ки-
есінен ќорыќќан кμпшілік сол арада
кμшті тоќтатып, кμлдіњ жаѓасына ќ±сты
арулап кμмеді. Жаќын мањайдаѓы елді
шаќырып,  ќ±рбандыќ  шалады. Жал-
ѓыз аќќу сыњарын іздеп ‰ш жыл бойы
сол кμлден кетпеген. ‡шінші жылы
ќыста м±з бетінде ќар басќан кішкен-
тай тμмпешік пайда болады. Ќар ас-
тында ќалѓан сыњар аќќудыњ денесі
екен. Оны да ана-аќќудыњ жанына
кμмеді.

Найымбай ќария екі єйелден 18
бала с‰йген. Біраќ, бір де біреуі т±раќ-
тамады. Нєресте шаѓында шетіней
берген. Балаларыныњ ењ кμп жасаѓа-
ны ‰ш-аќ жас. Соњынан басќа ±рпаќ
ермеген. Осылайша, бір рулы ел жой-
ылып кетті деседі. Найымбай ќария-
ныњ денесі Алатай руыныњ босаѓасы-
нан шыќты. ¤мірде болѓан б±л
оќиѓаны жасы ‰лкендер аќќудыњ кие-

сімен байланыстырады. К‰лімжан єжеміз
аталѓан єњгімені ертеректе естісе  де  к‰ні
б‰гінге  дейін  ±мытпаѓан. Б±рынѓыныњ

єњгімесі  сіздерге де ой салар.
К‰лімжан єже м±ндай маѓыналы

єњгімелердіњ алуан т‰рін біледі.
Кейбіреуін μз ќолымен жазып,
ќаѓазѓа т‰сіріп ќойѓан. Жазѓанын
кμзєйнексіз оќып береді. Ќарт ана
туралы  2014 жылы газетімізге жаз-
ѓан едік. Араѓа екі жыл салып кейіп-
керімізбен ќайта кездесіп отырмыз.
Азды-кμпті уаќыт μтсе де ж‰з жаса-
ѓан ананыњ ењсесі тік. Єулетініњ те-
мірќазыѓы іспеттес. Халќымыз ќым-
бат д‰ниясын тμрге іліп, ќариясы-
на жоѓарыдан орын береді. Б±л да
болса  жаќсыѓа  деген  ќ±рметтіњ
жарќын ‰лгісі. К‰лімжан єжені ту-
ѓан-туыстары ерекше кμњілмен
сыйлап, ізет, ілтипат білдіреді.
Єсіресе, жастар ѓасырмен ќ±рдас
ананыњ батасын алуѓа асыќ. Тμл
мерекеміз, ¦лыстыњ ¦лы к‰ні Нау-
рыз мейрамыныњ ќарсањында бір
єулеттіњ анасы К‰лімжан Ќ±сайы-
нованыњ баталарын жариялап
отырмыз.

"Кμп жасаѓан ќария –
Аќылы тењіз дария.
Кμп μнеге сμзі бар,
¤зі – соќпаќ, сμзі – нєр" – деп

дєл осындай аналарѓа арналып
айтылѓандай.

Б‰гінде К‰лімжан єжеміз бес ба-
ладан 12 немере, 18 шμбере жєне
тμрт шμпшек с‰йіп отыр.

СУРЕТТЕ: ќарт ана К‰лімжан
Ќ±сайынова;

Сурет "Ќостанай тањы" га-
зетініњ   2014  жылѓы м±раѓаты-
нан алынды, т‰сірген Айбек
Ж‡ЗБАЙ.

атындаѓы мемлекеттік
педагогикалыќ институтыныњ
±стазы, Шыњѓысхан
академиясыныњ  ќ±рметті
академигі, тарихшы, ѓылыми
ж±мыстардыњ жетекшісі,
μнертапќыш, бірнеше
кітаптардыњ авторы, оюмен
ой айтќан оюшы Шμптібай
Байділдин  аѓай μз
шыѓармашылыѓымен
таныстырды.  Б‰кіл μнерін
ќарындаш пен ќайшыны
сμйлете отырып, жеткізе
білген μнерін мектебіміздіњ
оќушылары тамашалады.

Олар Шμптібай аѓайдыњ 2000-
нан астам оюыныњ бар екенін
білді. Оќушылар єр оюдыњ
μзіне  тєн ќайталанбас  ќыр-
сыры мен ерекшеліктерімен
ќаныќты. С±раќтар ќойылып,
єр с±раќтыњ ќ±пиясы ою
арќылы  жеткізіліп отырылды.
Мектеп м±ражайына  "Ою ой,
μрнек сал" кітабын ескерткіш
ретінде  табыс етті.

Сєуле КЕНЖЕЃАЛИЕВА,
Ш.Уєлиханов атындаѓы

№1 орта мектеп
директорыныњ  тєрбие  ісі

жμніндегі орынбасары.
Арќалыќ ќаласы.

Ќазыналы ќарияларымыздыњ игі  істері

Ќымбат
        ДОСЖАНОВА кμшеді. Жылдыњ тμрт мезгілінде ќоныс

аударып, тμрт т‰лікке жайлы жерді ме-
кендеген. Жастар ќыз-жігіт болып
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Мұрат 
     ЖҮНІСҰЛЫ

Арқалықтағы облыс
тық «Дала өлкесі тарихы» 
музейі елдің ілтипатына 
бөленген кезекті игі шара
сын белгілі журналист, қа
лалық «Арқа дидары» ЖШС 
директоры А.Е.Бекентайға 
арнады.

БАҚ – қоғам айнасы 
болса, журналист маман
дығы – адам жанының ин
женері атанған мәртебелі 
лауазымдардың бірі. Міне, 

сол қастерлі кәсіпке сана
лы ғұмырын арнап, мем
лекетіміздің ақпараттық 
салада өркениетті елдер 
қатарынан табылып, қа
рыштап дамуына елеулі 
үлес қосып келе жатқан 
білдей маман, білікті бас
шы – Бекентай Айткүл 
Ескендірқызы 1962 жылы, 
8 наурызда Торғай облы
сы Жанкелдин ауданының 
Ақкөл ауылында дүниеге 
келген.

1979 жылы орта мек
тепті тәмамдаған соң, жур
налистиканы арманы етіп, 
оны меңгеруге бекінген 
шәкірт Алматы қаласын
дағы С.М.Киров атындағы 
Қазақ мемлекеттік  уни
верситетінің журналистика 
факультетіне оқуға түседі.

Ізденіс жолында қа
білетін ұштап, қадамын 
нықтаған,  жоғары білімді 
жас маман алғашқы ең
бек жолын туған жерін
де аудандық «Жаңа өмір» 
газетінде корректор
лықтан бастап, кейін пар
тия нұсқау ымен «Торғай» 
кеңшарындағы бастауыш 
комсомол ұйымы ның 
хатшылығына тағайын
далады.

«Мамандығым – мақта
нышым» деп, жанына қа
ламқағазын серік еткен 
қарымды журналист 1985 
жылы алғашқы еңбек жо
лын бастаған аудандық 
«Жаңа өмір» газетіне қыз
метке келіп, мамандыққа 
адалдығы, шын берілген
дігі сол бөлім меңгерушісі, 
жауапты хатшының орын
басары лауазымдарын 
атқарады.

Бұқара мен биліктің 
арасындағы Алтын көпір 
іспетті тілшілік  қызмет 
атқарған әріптесіміз  1990 
жылы Арқалық қаласына 
қоныс аударып, Ш.Уәли
ханов атындағы №1 орта 
мектепте, педагогикалық 
училищеде, Ы.Алтынсарин 
атындағы Арқалық мемле
кеттік педагогикалық ин

ститутында ұстаздық қыз
мет етті.

1992 жылы Торғай 
облыс тық телерадио ком
паниясына қызметке орна
ласты. 

Журн а л и ст ік  жол 
дағы бас ты марапаты сол, 
тұшымды жазба, тың тақы
рыптарымен елдің ты
нысынан түйін түйген ол 
әрдайым  халықтың ықы
ласына бөленді. Айт күл 
Ескендірқызы 1993 жылы 
Торғай өңірінде тұңғыш 
ашылған телеарна қыз
метінің қазығын қағушы
лардың бірі. Тұңғыш 
дикторы. Бірнеше тың 
жобалардың авторы. 2006 
жылы өзі алғаш қазығын 
қаққан телеарнаның не
гізінде құрылған «Арқа
лық қалалық теледидары
ның» тізгінін ұстады. Өз 
кәсібінің шебері, білікті 
маман Айткүл Бекентай 
осы жылдар арасында қан
шама шәкірт тәрбиелеп қа
наттандырды. «Нұр Отан» 
партиясының мүшесі.

 Еңбек жолында бірне
ше мәрте республикалық, 
облыстық журналистер 
байқауларының жеңім
пазы атанып, «ҚР тәуел
сіздігінің 20 жылдығы» 
медалімен, «Нұр Отан» 
партиясының және облыс, 
қала әкімінің грамотала
рымен, алғыс хаттарымен 
марапатталған.

Отбасылы. Жұбайымен 
бірге үш бала, бір немере 
тәрбиелеп отырған отанасы. 

Тағылымды кеште құр
метті мамандық иесінің 
осындай өнегелі өмір 
жолдары студент 
жастарға үлгі етіл
ді.

Арқалық 
қаласы.

СУРЕТТЕ: Айт-
күл Бекентай.

Алмас ӘБСАДЫҚОВ, 
А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік 
университетінің оқу және тәрбие жұмыстары жөніндегі 
проректоры, филология ғылымдарының докторы

Орны бөлек 
басылым

«Қостанай таңы» газетінің көп 
жылдардан бергі оқырманымын. 
Дәлірек айтсам, бұл басылым 
менің 1991 жылдан жолдас-сері-
гім. Қос сөзді қатар қолданып 
отыр ғаным да бекер емес. Өйт-
кені, қосақтап айтпасам, көңілім-
дегі ой дұрыс шықпайтындай 
көрінді. Меніңше, қазақтың лек-
сикалық қорындағы қадірлі сөз-
дердің қатарында «жолдас пен 
серіктің» мағынасы ерекше. Бірін-
шіден, адам баласын өзіне жақын 
тартқан жанды, қысылғанда көмек 
берген, тарыққанда сырыңды 
бөлісіп, шеріңді тарқататын кісіні 
«жолдас, серік» деп атайды. 
Екіншіден, Алтайдан басталған 
шығыс батыстағы Жайыққа, Ала-
тау мен қазыналы Қаратаудан 
бастау алған оңтүстігі солтүстік-
тегі ойдым-ойдым орманы жай-
қалған Сібір ойпаттарына дейін 
созылған кең далада көшпелі 
тұрмыс кешкен, үнемі қозғалыс 
үстінде қазаққа алыс жолдағы 
«жолдас» пен «серіктің» маңы-
зы ерекше еді. Үшіншіден, бұл 
сөздерде терең философия лық 
мағына бар. Ол мынаған саяды: 
өмір – жолаушысы үнемі ауысып 
отыратын керуен көшетін үлкен 
жол. Адам баласының бәрі сол ке-
руен көшіндегі бір-біріне жолдас, 
серіктес кісілер. Осындай бағалы 
байлам, терең мағына болған-
дықтан аталмыш сөздер кісі аты-
на (Жолдас (бай, бек), Серік (бай, 
бек, болсын)) да көшкен. 

«Қостанай таңы» газетін 
«жолдасым, серігім» дейтін се-
бебім – алғашқы әдеби-таным-

дық мақалам осы басылымның 
бетінде жарық көрді. 90-жылдар-
дағы алғашқы ғылыми ізденіс-
терден туған мақалаларды ал-
дымен «Қостанай таңы» бетінен 
«сынақтан» өткізіп, қалам ұштап, 
зерде түйіп жүрдік. Өткен ғасыр-
дың соңында біздер қызмет ететін 
А.Байтұрсынов атындағы Қоста-
най мемлекеттік университетін-
де «журналистика» мамандығы 
ашылды. Аталмыш кәсіпке ма-
ман дайындау үшін университет 
пен облыстық басылымның ре-
дакциясы тізе қоса қызмет етті. 
Басылымның тәжірибелі журна-
листері өндірістен қол үзбей оты-
рып университет қабырғасында 
дәріс бере бастады. Осындай 
үлгідегі бастамалар қазіргі таңда 
тереңдей келе, журналистика ка-
федрасының «Қостанай таңы» 
газетіндегі филиалы ашылуына 
жол ашты. Қазіргі дуальды оқыту 
(егіздеп оқыту) үлгісінің нақты бір 
көрінісі бұл. Журналистиканың 
қыр-сырын үйреніп жатқан жас 
мамандар газеттің тыныс-тіршілі-
гіне кафедра филиалы арқылы 
тікелей араласып, болашақтағы 
кәсібінің дағдысы мен тәжіри-
бесін үйренуде. Бұл – екі жаққа 
да тиімді қарым-қатынас. Біріне 
теорияны практикамен ұштас-
тырып, кәсіпке бейімделген, 
машықтанған маманды дайындау 
тиімді болса, екінші жақ газеттің 
тыныс-тіршілігімен таныс бола-
шақ жас маманды тәрбилеу ге 
ықыласты. 

Тұтас өңір деңгейінде тарай-
тын басылым ретінде «Қостанай 

таңы» газетінің орны ерекше. Ба-
сылымның аты да көңілге жақын. 
Облыс атауын айғақтайтын «Қос-
танай» топонимикасына «таң» 
сөзінің қосақталуы басылымның 
ақпарат айдынында жаңалықтар 
«желкенін» көтерген басылым 
екенін естіген құлаққа да, ой түй-
ген көңілге де бірден танытады. 
Өткен ғасырдың 20 жылдары Се-
мей қаласында Алаштың ардақты 
азаматтары Жүсіпбек Аймауытов 
пен Мұхтар Әуезов «Таң» атты 
басылым ашқан болатын. Ба-
сылымның атауы қараңғы ағарып 
атқан таңдай жақсылық болсын, 
жаңалық толсын деген деген 
ұғыммен қойылса керек. Өйткені, 
«таң» – жаңа күннің бастауы, де-
мек, жаңалықтың басталуы.

Тәуелсіздік алғаннан кейін 
кеңестік дәуірдегі ескі атауын 
аймақтың айдары мен тіршілік-
тің сазынан хабар беретін «таң» 
сөзіне ауыстырған «Қостанай 
таңы» – облыстың ақпарат ай-
дынындағы іргелі басылым. Газет 
заманауи тіршілікке бейімделіп, 
ақпарат жеткізу тәсілдері мен 
форматтарын өзгертуде. Газет 
ішінде бірнеше айдарлы қосым-
шалары, басылымның электрон-
дық нұсқасы да бар. Демек, газет 
беті арқылы ақпарат, жаңалықтар 
жеткізу кеңістігі шексіздік форму-
ласына көшкен. 

«Таңғы нәсіп – тәңірден» 
дейді халқымыз. «Таңғы нәсіпті» 
тағам таңдаудан емес, ақпарат 
айдынынан іздейтін заманда 
өмір сүріп жатырмыз. Ақпараттан 
қалған – нәсібінен айырылған кісі.

ГАЗЕТ – ДОСЫҢ, СЫРЛАСЫҢ ӘРІПТЕС ТУРАЛЫ ӘҢГІМЕ

«Арқа 
дидарында» - 
Айткүл ару

Мұрат 
     ЖҮНІСҰЛЫ

Сүйінші хабар! Ұлы ағартушы 
Ы. Алтынсарин атындағы Арқалық 
мемлекеттік педагогикалық инсти-
тутының оқытушылар құрамы тағы 
бір академикпен толықты. 

«Қазақстан тарихы және құқық, 
экономика негіздері» кафедрасы-
ның аға оқытушысы Р.Аймағам-
бетұлы Қазақстан Рес публикасы 
Білім және ғылым министрлігінің 
Мемлекет тарихына қарасты «Та-
рих және қоғамдық ғылымдар 
академиясының» академигі атағын 
және «Күміс белгіні» иеленді. 

Роман Аймағамбетұлы 1966 
жылы 24 қазанда Қызылорда об-
лысының Арал қаласында дүние-
ге келген. Қарағанды мемлекеттік 
университетін тарих мамандығы 

бойынша бітірген. Жолдамамен 
келген жас маман білім тәжіри-
бесін шыңдай жүріп 5 кітап (Оқу 
құралы және әдістемелік оқу құра-
лы), республикалық, халықаралық 

көлемде Ұлт ұлылары Абай,  Әли-
хан Бөкейханов, Ахмет пен Мір-
жақып сынды жеке тұлғалардың 
шығармаларын қазіргі заманмен 
байланыстыра талдау арқылы 30 
шақты ғылыми мақала жазған.

– Арыстарымыздың сол за-
мандарда айтқаны күні бүгінге 
дейін дәл келіп отыр. Соған қа-
рағанда экономика жағынан іл-
герілегенімізбен рухани жағынан 
әлсіздігіміз көрініп қалады, – дейді 
академик таңданысын жасыра ал-
май.

Жұбайы Манат Сейдалықызы 
«Физика және математика кафедра
сының» меңгерушісі. Үш баласы, 
бір немересі бар.

Арқалық қаласы.

С У Р Е Т Т Е :  а к а д е м и к  
Р.Аймағамбетұлы.

Академик атағын алды
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Өзбекстанның 
Үшқұдық, Тамды 

аудандарында тұратын 
қазақтардың «Нұрлы 
көшіне» қозғау салған 
атақты демограф, 
ғалым Мақаш Тәтімов 
екенін біреу білсе, біреуі 
білмес.

1997 жылдың шілде айы 
болатын. Сол кездегі аудан 
әкімі «Қазақстаннан мәр-
тебелі қонақтар келеді, сол 
кісілерді сіздің үйде қарсы 
алсақ, киіз үй көрсе» деген 
соң, тездетіп дайындықты 
бастадық. 

Киіз үйді көрсету деген-
нен шығады, біздің елде киіз 
үйді ауа-райының өте ыстық 
болатындығынан халықтың 
көпшілігі қолданатын. 
Осыған байланысты алты, 
тоғыз, тіпті он екі қанаттық 
үйлер көптеп тігілетін. Ана-
мыз тігіншілікпен айналы-
сатын, он саусағынан өнер 
тамған жан еді. Түрлі-түсті 
текемет, шеті көмкерілген, 
қазақы ою салып басылған 
киіз төсеніштерді басудан 
басқа, бау-басқұр, алаша, 
кілем тоқудың шебері болған-
дықтан біздің тоғыз қанатты 
киіз үйіміз елдегі әсем үй-
лерден болатын, сондықтан 
да қонақтарды күтіп алу құр-
меті де біздің үйге бұйырды 
деп білемін.

Оқырман қауымға түсінік-
ті болуы үшін біздер атаме-
кенге бірер жыл бұрын Өз-
бекстанның Науайы (бұрынғы 
Бұқара) облысынан көшіп 
келген оралман екендігімізді, 
ал, ауданымыздың аты Там-
ды ауданы екендігін айтып 
өтуім керек. Көзіқарақты 
бұрынғы қарттар оқыған бол-
са, 1992 жылғы «Парасат» 
журналының 8-ші санында 
«Елібай елі»  деген атаумен 
зейнет кер Апбаз Баталов де-
ген кісінің көлемді зерттеу 
мақаласы жарияланған еді. 
Сол мақалада: «Таза ауа, 
мөлдір аспан, кең жазира 
кеңістік қазақ халқының 

адамгершілік болмысын қа-
лыптастыратын негізгі нәр-
селер ғой. Содан болар, Өз-
бекстанның Бұқара облысына 
қарайтын Тамды, Үшқұдық 
деп аталатын екі ауданның 
адамдары (бәрі қазақ) қонақ-
жай, мейірімділігі айрықша 
атауға тұратын жұрт. Бұл ел 
Кеңес үкіметі құрылғаннан 
бері ата шаңырағы – Қа-
зақстаннан тысқары Өзбек-
стан, Қарақалпақстан Респу-
бликаларының қолтығында 
келе жатса да тіліне, дініне, 
діліне, ұлттық әдет-ғұрыпта-
рына қаяу түсірмей, қазақ 
халқының бір асыл генофон-
дысы болып келеді» – дей 
келе автор, онан кейін – 
«Тамды, Үшқұдық ауданы-
ның негізгі халқы кіші жүз 
Шөмекей, Кете руларынан 
құралған, көпшілігі Шөме-
кейлер» – деп сол елден 
шыққан атақты адамдарға 
да тоқталады.

Көне тарихи деректер-
ге қарағанда 1723 жылы 
басталған «Ақтабан шұбы-
рынды...» кезінде қазіргі 
Ақтөбе, Қызылорда облыс-
тары жерінен үдере көшкен 
ел Сырдарияның екі жаға-
сын алып, сол жерге қоныс-
танған, дарияның оңтүстік 
беті жағын, яғни, осы Там-
ды жеріне дейін қалың жұрт 
мекен еткен көрінеді.

1797 жылы Ресей патша-
лығының экспедициясы сыз-
ған Қызылқұм картасында 
бабаларымыздың құм төрін-
де «Боқан», «Жүзқұдық», 
«Бесбұлақ», «Қақпатас», 
«Тамды», «Қарақата» сияқты 
жерлерді мекен еткендігі ту-
ралы арнаулы белгілер қой-
ылған екен.

Ал, енді сол Тамды то-
пырағына Кенесары ханның 
екінші әйелі Жағым ханым-
нан туған Сыздық Сұлтан-

АТАМЕКЕН

ның аяғы тигенін біреу білсе, 
біреу білмес. Бұл туралы 1993 
жылы Алматыдағы «Жалын» 
баспасынан шыққан «Хан 
Кене» кітабында Н.Пав-
ловтың «Бодандықтан бой 
тартқан» бөлімінде орыс 
иеліктеріне шабуыл жасап 
жүрген Сұлтанның – «Бұдан 
кейін Сыздық Бұхар иелігін-
дегі Тамдыға келіп, сол ара-
дан хабар жіберді» – делі-
неді. Сонымен қатар, Тамды 

жерінде болып, ел-халық 
арасында кездесулер, сұхбат-
тар өткізген Совет одағының 
батыры, атақты  Бауыржан 
Момышұлы, сазгер Шәмші 
Қалдаяқов, ақындар Қадыр 
Мырзалиев, Сыр бай Мәу-
ленов, Жарасқан Әбдіраш, 
жазушы-ғалым Ақселеу Сей-
дімбеков, халық әртістері 
Құман Тастанбеков, Саби-
ра Майқановалар, жазушы-
лардан Сәуірбек Бақберге-
нов, Асқар Тоқпанов, Бек 
Тоғысбаевтар Тамды елінің 
қадірлі қонақтары болған.

Әлқисса, сөздің басын 
«Қонақ келетін болды» деп 
бастап едік. Сонымен, мәр-
тебелі қонақтарымыз – де-
мограф ғалым, саясатта-
ну ғылымының докторы 
Мақаш Тәтімов пен Қа-
зақстан Респуб ликасының 
Өзбекстандағы елшілігінің 
екінші хатшысы С.Қаража-
нов мырзалар екен. Тап осы 
тұста Қазақстан Республика-
сы Президентінің «Алыстағы 
ағайынға ақ тілек» атты әй-
гілі хатын арқаланған біздің 
ауылдастарымыз да ұлы 

көшті бастап жіберген бола-
тын. Ағайын, көрші-көлем 
әрқайсысы өз шамасына 
қарап, ағайын-туысы бол-
са соларды көздеп дегендей 
көшу басталып, қалып кетіп, 
жатқандары «біздің кезегіміз 
қашан екен» десіп жатқан 
кезең еді. Сонымен, Мақаң, 
Қазақстан жаңалықтарын ай-
тып, келешегі ұлы мемлекет 
екендігін дәлелдеп, жағым-

ды қоңыр дауысымен әң-
гімені бастап жіберді. Менің 
уақытымда Қазақтың Ауыл-
шаруашылығы институтын 
бітіргенімді білгеннен кейін, 
Алматыдағы өзгерістерді де 
біраз желпініп сөз етті. Сол 
кезде жасы 70-ке таяп қалған 
әкемнен сөз тартып, бабалар-
дан естігендерін сұрастырып, 
біраз нәрселерді қойын дәп-
теріне түртіп алып, өзінің 
«Қазақ әлемі» деген кітабына 
«Өз ата-баба жерінде тұра-
тын ағамыз Ізтілеуов Жәй-
лібай мырзаға осы кітап ав-
торынан естелік. Ғұмырыңыз 
ұзақ болып, бала-шағалардың 
қызығын көріп, жеңгеміз-
бен бірге қартайыңыздар! 
Мақаш» деп қолтаңбасын 
қалдырды. Әкеміз көп жыл-
дар ұстаздық етіп, мектеп ди-
ректоры, партия, кәсіподақ 
ұйымдары басшысы болған, 
өмірден түйгені көп кісі 
еді. Сыр-ағаңмен, Жарасқан 
Әбдіраш, Ақселеу Сейдімбек, 
Сабира Майқановалармен 
дәмдес болғандығын, сұхбат-
тасқанын әңгімелеп, Сыр- 
ағаң әзілдерін айтып,  біраз 

күлдіріп те алды. Мақаш 
аға – «қазақилығы тұнып 
тұрған, әдет-ғұрыптарды сол 
күйінде ұстаған елге ерекше 
ықылас-ілтипатын» – біл-
діріп отырды. Бір мезгіл 
сырт қа шыққанда көшкен 
жұрт орындарын көріп тұрып 
«елдің талабы дұрыс екен, 
тиісті орындарға олардың 
көші-қоны уақытында ар-

найы жеңілдіктер көрсетілуі 
қажеттігін» айтып, елшілік 
өкілімен кеңесіп тұрды. 
Расында, сол кісінің де осы 
мәселеде шапағаты тиді деп 
есептеуге болады, себебі, ата-
мекенге көшіп келгендерге 
ерекше ықылас пен жәрдем-
дер берілгендігінен хабардар 
болып отырдық қой. Ал, енді 
ол кісілердің Тамды сияқты 
Өзбекстанның қиян шетінде 
жайласқан ауданына сол ел 
үкіметінің рұқсатын алып, 
өз көзімен көріп кетуінде де 
нәзік дипломатиялық шебер-
лігі рөл атқарды ғой деймін.

Жақында, дәлірек айт-
қанда, өткен жылдың 24 
қарашасында «Көші-қон ту-
ралы» Заңға енгізілген өз-
герістер мен қосымшалардан 
соң баяулап қалған көш ке-
руенінің жалғаса түсетініне 
сеніміміз мол. Себебі, соңғы 
уақыттарда көшіп келген 
оралмандарға азаматтық беру 
мәселесінде тиісті құжаттар 
қабылдау басталып, адамдар-
дың көңілі өсіп қалды. 

Сапарбай ІЗТІЛЕУОВ.
Рудный қаласы.

Алыстағы  

     ағайынға  

       АҚ ТІЛЕК



1 наурыз 2016 жыл 11
Ќ¦ТТЫЌТАУ

Ќ±рметті ±стаз, аяулы ана, ќадірлі жан Бибітай!
Ењбегіњіз еленіп, ќ±рметті демалысќа шыќќан к‰ніњіз
ќ±тты болсын! Еткен ењбегіњіз бен тμккен теріњіз аз
емес. Енді сол ењбектіњ зейнетін кμріп, ауырмай-
сырќамай немере, шμбереніњ ортасында аяулы єже
деген атты иеленіп ж‰ре беріњіз! Еткен ењбектіњ елен-
гені кімге де болса ќуаныш, кμњілге ‰лкен медет.
Ќуанышыњыз ќ±тты болсын! Ењбек демалысыњыз-
дыњ єр к‰ні шалќыѓан шаттыќќа, отбасы-отанда, ба-
лаларыњыздыњ ортасында баќытќа толы болсын!
Жапыраѓын жайѓан мєуелі бєйтеректей ѓ±мыр
тілейміз!

Тілек білдірушілер: ќ±да-ќ±даѓиы – Шоќан-Райхан, балалары – Ар-
ман-Г‰лжадыра, жиен немерелері: Айгерім, Айару, Айнара.

Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!

Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!

Єкеміз Жаќсыбаев Базарбай Ќабдрахим±лыныњ
μмірден μткеніне 1 жыл болады. Егер тірі болѓанда 67 жасќа
келер еді. Єкеміз μзініњ Торѓай жеріне, еліне сыйлы, энергети-
ка саласыныњ тєжірибелі ќызметкері болѓан. Єкеміздіњ жылы
мейірімімен ќараѓан мμлдір кμзі ерекше тазалыќќа т±нып т±ра-
тын, мањдайы ашыќ, ж‰регі кењ жан еді. Анамызѓа адал жар,
бауырларыма, маѓан ардаќты єке бола білді. Ешќашан бізге
дауыс кμтермеген, кμп сμйлемейтін єкемніњ єрбір айтќан сμзі
біз ‰шін μсиеттей еді. Мені 1986 жылы мектепке ќолымнан
жетектеп апарѓаны єлі есімде. 1997 жылы мектепті бітіріп ел
ордасы Астанаѓа жоѓары білім алуѓа барарда аќ батасын беріп
шыѓарып салѓаны да жадымда саќталып ќалды. Єкеміздіњ
μмірден μткеніне наурыздыњ 1-де 1 жыл болады. ¤зі жоќ бол-
са да ж‰ректе ізгі бейнесі мєњгі саќталады.

Жаратылѓан ќонаќ болып μмірге,
Істеген ісіњ, аќылыњ ‰лгі-μнеге.
Біздер ‰шін к‰німіз ењ кμктегі,
Єлі талай саѓынармыз жан єке.
Таѓдырѓа ќайткенде де баѓынамыз,
Еске алып айтылады лаѓыл ањыз.
Д‰ние жалѓан, біреуге ерте, біреуге кеш,
Солай болса ќайтеміз μмір зањы.
Єкеміз кμрмеген ќызыќты анамыз кμріп, Алла таѓала анамызѓа ±заќ ѓ±мыр берсін.

Єкеміздіњ жаны жєннатта болѓай деген ізгі перзенттік тілекпен еске алушылар:
балалары: Ажар, Бейбіт, Серік, Ќаламќас, Анар, к‰йеу балалары: Дулат, Жанбо-

лат, Ермек, келіні: Єсемг‰л, немерелері: Н±рбол, Єйгерім, Ербол, Зєулім, Махам-
бет, С±лтан, Адина, Ємина жєне Даниял.

Рудный ќаласыныњ №10 техникалыќ училищесініњ 18.07.1979 жылы
Ќазтаева Баќытг‰л Ќабиевнаѓа берген №2257 аттестаты жоѓалды, жарам-
сыз деп танылсын.

ЕСКЕ АЛУ

Сіз біздіњ ж‰регіміздесіз, Єке!

Асќар таудай єкеміз, асыл аѓамыз, маќтан т±татын атамыз Ж±мабай
Кєрім±лы БАЙЖАНОВ 3 наурыз к‰ні сексен жасќа толады.

Мерейтой к‰ні оѓан мыќты денсаулыќ, ±заќ μмір, зор ќуаныш тілейміз.
Ж±мабай Кєрім±лы саналы ѓ±мырын халыќ игілігіне ќызмет етуге ж±мса-

ды.  Ењбек жолын Єулиекμл ауданында бастап, елу жылѓа жуыќ абыройлы
ќызмет атќарды. Дос-жаранѓа, туѓан-туысќа сыйлы болды.

Мерейтойда н±рѓа толсын ж‰зіњіз,
‡немі шаттаныњыз, к‰ліп ж‰ріњіз,
¦лыњыздыњ, ќызыњыздыњ, немере-
шμберењіздіњ ќызыѓына бμленіњіз.
Ж±байыњыз Мариямен бірге арамызда
аман-есен ж‰ріњіз.
Ізгі тілекпен: ж±байыњыз Мария, ќарындасы, балалары к‰йеу бала-

лары жєне немерелері мен шμберелері.

¤ткен ѓасырдыњ алпысын-
шы жылдары Аќмолаѓа арнайы
сапар жасаѓан зањѓар жазушы-
мыз Сєбит М±ќанов барлыќ
±сынылѓан аудандардан бас
тартып, Ерейменге арнайы кел-
генін біздіњ елдіњ жаќсы-жай-
сањдары айтып отырады.
Єњгімелескен адамдардыњ
ішінде болѓан єкем Сєлкен бас
ќонаќтыњ бар ынта-жігері
ќарт Сардар Бμгенбай батыр-
дыњ ерлік жолдары, сосын
Ереймендегі 1916 жылѓы ±лт-
азаттыќ кμтеріліс туралы
мєліметтерге ауѓанын айтып
келгені  єлі  сол  ќалпында  есі-
мізде саќтаулы.

Єкемніњ туѓан інісі Єлім
Т‰гелбаев пен "Ерейментау"
кењшарыныњ директоры Ах-
метжан Ќанапиянов Сєбење
жолсерік болѓасын, ќ±дайы
ќонаќтыњ тілегі бойынша,
біздіњ елдегі 1916 жылдары
ќиян-кескі  соѓыс  μткен тау-
тасты, орман-тоѓайларды
толыќ кμрсеткен. Єлім аѓайым
μзініњ "Естеліктер" атты кіта-
бында Сєбит М±ќановтыњ айт-
ќан сμздерін жаќсы жеткізе
білген. ¦лы жазушыныњ бір
аманатын: "... Би-батырлар мен
єнші-серілер, шешендердіњ елі
екенсіњдер, мол ќазыналарыњ-
ды ќ±рметтењдер, саќтањдар,
±рпаќќа шырќын б±збай жет-
кізудіњ ќамын ойлањдар.
К‰рделі оќиѓа болѓан жерлер-
ге белгі ќойыњдар деп аќыл-ке-
њес беріп аттанды" деп жазады.

Ереймен  елінде  болѓан  ке-
зінде  ол Сєкен Сейфуллин,
Шоќан Уєлиханов, Аќан сері
мен Естай аќын сияќты ќазаќ-
тыњ ќимас жандары атбасын
тіреген ±лы бабамыз Бμкењніњ
мекені Ќоржынкμлді де кμріпті.
Сардардыњ шμбересі Саќќ±-
лаќ бидіњ, Ќазаќстанныњ бас
ќариы болѓан Сєкен Ќалпеніњ
атасы Сєлменніњ ќорымына
арнайы барып ќ±ран баѓышта-
ѓанын ќаз-ќалпында айтќан.
1916 жылѓы Ереймен кμтерілі-
сінде патша єскерін кμп шы-
ѓындап, зєре-ќ±тын ќашырѓан
Бала Сыздыќ, Жанмолда, Жа-
найдар, Молдажан батырлар-
дыњ ерліктерін естіген алматы-
лыќ меймандар айрыќша мєн
беріпті. Сол делегация ќата-
рында белгілі жазушы Жайыќ
Бект±ров пен "Коммунизм н±-
ры" ("Арќа ажары") газетініњ
бас редакторы Єнуар Ипмаѓам-
бетов та болды. Сонда Сєбењ
Ерейменніњ бір бμктеріне шы-
ѓып, ќатты шиеленіс болѓан
жерді барлай ќарап: "... Ќазаќ-
тар ќандай мыќты стратег.
Ќарашы, шеп ќ±рѓан жерлері
атты єскерге маневр жасауѓа
μте ыњѓайлы екен. Осы жылдар-
даѓы арпалыс жμнінде ойланып
ж‰р едім, реттеріњ келсе, соѓыс
болѓан  жерлерді  т‰гел  кμрсе-
тіњдерші" деп тањданысын жа-
сырмай, тілегін ќоса айтќан
екен.

Ерейменде μткен б±л
ќантμгіс жалпы ќазаќ даласын-
да ењ ±заќќа созылѓан шайќас-
тардыњ бірі. Аруаќты батыр-
лар мекенінде ж‰рген шайќас-
тар Алтынтау, Жалпаќќайыњ,
Аќшоќы мен Тμрежалында
±мытылмастай тањбаланып
ќалды. Сол аяушылыѓы жоќ
т±ста меніњ аяулы єжемніњ
єкем  Сєлкен  Т‰гелбаевты
д‰ниеге єкелген мезгілі т±спа-
т±с келген.

Ерейментаудаѓы ќарулы
‰кіметтіњ  єскерімен к‰ш сы-
насќан сойќанда Ќанжыѓалы
елі кμп боздаќтарынан айы-
рылды. Ќарша жауѓан оќтан
б‰гінгі біздіњ елге танымал
белгілі μнерпаздар єулеті: Ќай-
рат,  Ордабай, Баян, Жєнібек-
тіњ аталары – ¤сіп мерт бола-
ды. Бізге таѓы да аѓайын боп ке-
летін Ќабыл деген кісі тура кел-
ген ажал оѓынан ќ±тыла алма-
ды.

Жазалаушы єскердіњ ме-
селін басќан кμп ±ландардыњ
бірі, ±лы атамыз Єуелініњ аты-
на оќ тиіп, ол омаќаса ќ±лаѓан-
да, сарбаздыњ аяѓы шорт сы-
нып кетеді. Содан бері сылтып
басса да, батыр бабамыз 100
жасќа таман ѓ±мыр кешті. Б±л
арпалыста екі жаќтан да жара-
ќат алмаѓан кісі саусаќпен са-
нарлыќтай.

Ерейменніњ бір тауы "Кењ
асу"  арќылы ж‰рген аќ гвар-
дияшылар жолдаѓы орман-то-
ѓайларды, тал-шіліктерді μртеп
отырѓан. Олар м±сылмандыќ-
ты пір т±тќан елдіњ кμптеген
аѓаштан ќиылѓан мешіттерін
т‰п-тамырымен жойѓан. Ќара-
таудыњ бауырындаѓы Жаќсы-
лыќ бидіњ ‰йін, кμптеген ќыс-
тауларды μртеп жіберіпті. Жа-
залаушы отряд Омбы мен
Аќмоладан  арнайы    алдырыл-
ѓан. Зењбіректерін с‰йреген-
дері Ќанжыѓалы ереуілшілерін
Ќоржынкμл баѓыты арќылы
ќоршауѓа алады. Патша єскері
еріксіз берілген ереуілшілерді
жаяулап-жалпылап  Аќмола
дуанына   апарады.  Айќасты
басќарѓан 100-ге жуыќ кісі 2 ай
бойы ауыр азапты басынан ке-
шірген. ¤лімге ќиылѓандары да
аз емес. Содан 500 жігіт
іріктеліп, Ќызылжар арќылы

тыл ж±мысына жμнелтіліпті.
Жалпы, Ерейменді мекенде-

ген ќазаќ-орыстардыњ енді бір
μкілдері 1918 жылы Аќмолада
Сєкен Сейфуллин мен Захар
Катченко ќ±рѓан Совдептіњ
ќ±рамына енеді. Олар: Байма-
ѓамбет Жайнаќов пен Иван
Гниненко. Соњѓысы біздіњ елге
1899 жылы Харьков губерния-
сынан ќоныс аударѓан жан.

Адмирал Колчактыњ тμњке-
рісінен кейін Иван мен Байма-
ѓамбет Сєкен Сейфуллинмен
"Анненковтыњ μлім вагонында"
бар мехнатын бірге кμрген.
Гниненко 1919 жылы Омбыныњ
т‰рмесінен ќашып,  Ереймен-
таудыњ Шєкей  ауылыныњ жа-
нындаѓы тау-тоѓайды паналап
μмір с‰ріпті деседі. Біраќ ќы-
зылдардыњ екпініне шыдама-
ѓан аќ гвардияшылар Ќытайѓа
бет б±рѓан жолдарында Ерей-
ментаудыњ елді мекендерін то-
нап, революцияны жаќтаѓан-
дарды аяусыз жазалаѓан. 1921
жылы олар И.М. Гниненконы
Ќарашат тауындаѓы тоѓайда
±стап, аяусыз ќылыштап
μлтірген.

Ал, Ќаратал ауылында
партия ±йымыныњ м‰шесі бол-
ѓан Михаил Шевелевті Колчак-
тыњ ќашќын с±мпайылары
осылайша оќ шыѓармай
ќылышпен боршалап тастаѓан.

1916 жылѓы аумалы-тμкпелі
заманныњ сыйќы осындай бол-
ѓан. Ауыртпалыѓы кμп сындар-
лы саѓатта, Ќанжыѓалы елін
м±здай ќ±рсанѓан, к‰ші мен
ќаруы басым жауларѓа, ¦лы
батыр бабаларыныњ ќанымен
ќызынѓан Молдажан, Жанай-
дар, Бала Сыздыќ, Жанмолда
сияќты жауж‰рек ерлер тєу-
елсіздік жолындаѓы шешуші
жанкешті айќасќа алып шыќ-
ќан.

Б±л орайда Сєбит М±ќанов-
тыњ аманат сμзіне таѓы да кμњіл
аудартќым келеді. Ол Ереймен-
дегі 1916 жылѓы кμтеріліске
арнайы белгі тас ќоюды мыќ-
тап тапсырѓан. Ескерткіш
Ерейментау ауданыныњ кіребе-
рісіндегі мањдай таулардыњ ба-
сында т±рса – ќ±ба-ќ±п болар
еді. Бєрі болмаса да, оѓан ќол
бастаѓан  айтулы ерлердіњ есім-
дері жазылса болѓаны. Б±л 2016
жылы Ел Тєуелсіздігіне – 25
жыл, Желтоќсан оќиѓасына –
30 жыл, 1916 жылѓы ¦лт-азат-
тыќ кμтерілісіне бір ѓасыр то-
латын тарихи оќиѓаларѓа кμр-
сетілген ќ±рметіміз, ±рпаќќа
ќалдыратын ±мытылмас μне-
гелі ісіміз болар еді.

Жанат Т‡ГЕЛБАЕВ,
Ќазаќстанныњ ќ±рметті

журналисі.
Астана ќаласы.

СУРЕТТЕ: 1916 жылѓы
к‰рестіњ  бір басшысы  бол-
ѓан Жанайдар аќсаќал.

1916 ЖЫЛЃЫ ¦ЛТ-АЗАТТЫЌ К¤ТЕРІЛІСКЕ – 100 ЖЫЛ

Естен кетпес
сергелдењ

20 жылдыќ ж±мыс μтілі расталды

Облыстыќ соттыњ баспасμз ќызметі мєлімдегендей, Ќарасу ауда-
ныныњ №2 соты азаматша Ш-ныњ 20 жылдыќ ж±мыс μтілініњ зањды
дерегін аныќтады.

Азаматша Ш.-ныњ жасыныњ келуіне орай зейнетаќы ресімдеуі ке-
зінде 1972 жылдыњ 25 шілдесінен 1993 жылдыњ 8 ќарашасы аралы-
ѓын есептеуде ќиындыќтар туындаѓан.  Азаматшада ењбек кітапша-
сы жоќ, ал м±раѓаттыќ аныќтамаларда мєліметтер толыќ емес.
¤тінішті ќараѓан сот азаматша Ш.-ныњ Ф.Энгельс атындаѓы фабри-
када иіруші, Амантоѓай ауданыныњ "Рассвет" совхозында аспазшы,
кейін  балабаќшада  бала  баѓушы, Арќалыќ ауданыныњ "Ангар"
совхозында,  Амантоѓай ауданыныњ "Амантоѓай" совхозында сауын-
шы, ал 1992 жылдыњ 31 мамырынан 1993 жылдыњ 5 ќарашасына
дейін Амантоѓай аудандыќ ауруханасында кір жуушы болып ж±мыс
істегендігініњ зањды дерегін аныќтады.

Сот шешімі зањды к‰шіне енген жоќ.
Ќ.МАРАТЌЫЗЫ.

Науырзым аудандыќ сотында ЌР ЌК-ніњ 194 бабыныњ 1 бμлігімен
ќарастырылѓан (ќорќытып алу) ќылмыстыќ ќ±ќыќ б±зушылыќ бой-
ынша айыпталѓан 1991 жылы туѓан азамат Ф-ѓа ќатысты ќылмыстыќ
іс медиация тєртібімен ќаралды.

Науырзым ауданыныњ Ќарамењді ауылындаѓы "Колос" д‰кенінде
болѓан Ф. азамат В-ны д‰кеннен жалпы ќ±ны 6 000 тењге болатын
тауар алуѓа, наќтыраќ спирттік ішімдіктер, шоколад,  дезодорант алуѓа
мєжб‰рлеген.

Жєбірленуші сот тергеуі басталѓанѓа дейін айыпталушыныњ ма-
териалдыќ шыѓынды μтегендігін жєне де онымен медиация тєртібінде
бітімгершілікке келуіне орай Ф-ны ќылмыстыќ жауапкершіліктен бо-
сатуды μтінген μтінішхат жолдаѓан.

¤з кінєсін мойындаѓан Ф. жєбірленушімен медиативтік келісімге
келуіне орай ќылмыстыќ жауапкершіліктен босатылды.

Ф-ѓа ќатысты ќылмыстыќ іс μндірісі ќысќартылды.

Медиация тєртібімен ќарады
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Газетте жарыќ кμрген оќырман пiкiрi редакция кμзќарасымен сєйкес
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Осындай игі іс-шараѓа байла-
нысты Шолаќсай елді мекенінде
ќарбалас мерекелік дайындыќ
басталып кетті. Себебі, осы к‰ні
ауылѓа Науырзым ауданыныњ
єкімі Талѓатбек Даиров μзі бас-
тап жаќын мањдаѓы ауылдардыњ
спорт с‰йер ќауымы арасында
спорттыќ мерекелік іс-шара
μткізуге келмекші еді.

Осы бастаманыњ арќасында
Шилі, Дємді, Ќожа ауылдарыныњ
єкімдері μз ауылдарыныњ
спортќа деген ќ±лшыныстары
жоѓары жастарын ертіп келе
бастады. Шолаќсайдыњ да
ќ±рама командасы саќадай сай
т±р еді. Аудан єкімі сμз сμйлеп,
жинал-ѓан спорт с‰йер ќауымды
Ќазаќстан Республиксыныњ 25
жылдыќ мерекесімен ќ±ттыќта-
ды. Кμк туымыз желбіреп, єн±ран
ойнады. Осылай жарыс бастал-
ды да кетті.

"Баскетбол", "Мергендік" бай-
ќауларынан т±рѓан сайыс ‰ш са-
ѓатќа созылып,  ауыл єкімдері де,
"Шолаќсай-1" ЖШС директоры
Мєди Ихтиляпов та жарыс тобы-
на еніп μз  к‰штерін кμрсетті.

Талѓатбек Даиров жарыс ке-
зінде жастарѓа да дем беріп, ой-
ынныњ ойналу ережесімен де
таныстырып ж‰р. Жастарѓа μзініњ
аѓалыќ ќамќорлыѓын да кμрсетіп
ќояды.  Жастар да ќалысар емес.
"Негізгі маќсат – жастарды, ќыз-

Єкімдер шыќты
жарысќа...

меткерлерді салауаттылыќќа
ынталандыру, дене тєрбиесімен,
спортпен айналысуѓа ‰гіттеу. Се-
бебі, елді к‰ні ертењ ілгері апа-
ратын – сауатты, білімді, дені сау
жастар. Біздер осы елдіњ  тол-
ќындарымыз. Сондыќтан біздіњ
маќсатымыз уаќытты тиімді пай-
даланып, сапалы ќызмет етіп,
μмірде μз орнымызды адаспай
табуѓа барлыќ жаѓынан дайын
болуымыз керек", – деген еді
аудан єкімі μз сμзінде.

Спорттыќ жарыстан кейін
ауыл т±рѓындарына Науырзым
аудандыќ мєдениет ‰йініњ
кμркемμнерпаздар ‰йірмесі
єннен, жырдан мерекелік шашу
шашты. Халыќтыњ кμњілі бір
кμтеріліп ќалды. Жарыстыњ
ќорытындысы бойынша жастар
арасында "Шолаќсай" ќ±рама-
сы біріші орынды иеленді ал,
єкімдер арасында  "Мергендік"
сайысы бойынша І орынды
аудан єкімі Талѓатбек Даиров
жєне ЖШЌ  "Шолаќсай-1" дирек-
торы  Мєди Ихтиляпов жењіп
алды.  ІІ, ІІІ орынды  Шилі мен
Дємді бμлісті. Мерекелік іс-ша-
радан кейін ауыл жастарына
арналѓан би кеші мен отшашу
болды.

Ж±мабике Н¦РСЕЙТОВА,
 Шолаќсай орта мектебініњ

директоры.
Науырзым ауданы.

1-бет

1 НАУРЫЗ – АЛЃЫС АЙТУ К‡НІ

 Спорттыњ адам μмірінде алатын орны зор
екендігін бєріміз білеміз. Спортпен айналысќан
адамныњ денсаулыѓы мыќты, μзі шыдамды болады.
Біздіњ ата-бабаларымыз "тєні саудыњ – жаны сау"
деп бекер айтпаѓан.

Елбасы Н.Є.Назарбаев μзініњ "Ќазаќстан –2030"
стратегиялыќ баѓдарламасында халыќты
салауатты μмір салтына ынталандыруды басым
баѓыттыњ бірі ретінде атап кμрсетті. Расында да,
б‰гінгі тањда еліміздіњ атќамінер азаматынан
бастап, жасына дейін  дене тєрбиесіне ерекше мєн
беруде.

Бас ќосќан балалардыњ тілектері осылай жалѓаса берді. Енді ержетіп келе
жатќан олар б±л к‰нніњ мањызын да т‰сіне ќоймас. Уаќыт μте келе олардыњ жан
д‰ниелері де μзгерер. Біраќ, осы бір к‰н, аналарын, єкелерін, єлпештеген Елін
ауыздарына алѓан сєттері естерінде ќалар. Туѓан бауырлардай ќ±шаќтасып
суретке т‰скен сєттері ќандай єдемі. Бала кμњілі аппаќ. Біздіњ тілек μмірлері тек
алѓыс алуѓа, алѓыс айтуѓа толы болса екен. Алѓыс шын ж‰ректен шыѓып, иесін
тауып жатса, ќандай жаќсы.

"¦лым" деген елдіњ ±ланы сол, Елініњ тірегі де болары к‰мєнсіз...

Соњѓы жылдары Сарыкμл ауданында
ќысќы спорт т‰рлері де ќарќын ала
бастады. ¤ткен аптада Барвин
ауылында байраѓын т‰рген бєсеке,
соныњ бір айѓаѓы.

Жалпы, "Ќысќы спорт т‰рлерініњ фестивалі –
2016" аясында шайбалы хоккейден ±йымдасты-
рылѓан жарысќа ќатысќан ќ±рамалар жарасым-
ды ж±п ќ±рып, жаќсы μнер кμрсетті.

Соныњ нєтижесінде, ж‰лделі бірінші орынды

СПОРТ

 Руслан
       ЄЛКЕЕВ

Барвиндегі
бєсеке

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

сарыкμлдіктер жењіп алса, ењселі екінші орынды
барвиндіктер еншілеп, ал маяктыќтар ‰штікті місе
т±тты. Сондай-аќ, ќ±рамалар арасында Григорий
Стригалов, Марат Баймаќанов, Иван Романов,
Берік Ємренов, Виктор Бушмакин жєне Владимир
Головковтар ‰здік ойыншы атанды.

 Сарыкμл ауданы.

Шынымен де тегі, ќаны басќа болса да,
бір ‰йдіњ балалары сияќты. Мен де оларды
сμзге тартып, "Бір-бірлеріњді саѓынатын бо-

ласыњдар ма?" – деймін. "Єрине" деп ќояды.
Алда – мереке. Елбасыныњ бастамасымен

биылѓы жылы алѓаш рет аталып μткелі жатќан Ал-
ѓыс айту к‰ні кім-кімді болмасын ойландырмай ќой-
матыны белгілі. Адам болѓан соњ к‰ніне сан мєрте
алѓыс айтатын шыѓармыз. Алѓыс айтудыњ μзі
мейірімділіктіњ бастауы емес пе?! Ал, мына бала-
лар кімдерге алѓыс айтќылары келеді екен. Арала-
рында μмірден теперіш кμргендері аз емес. Бала
ж‰ректері талай рет ќатыгездіктен шайылѓан-аќ
шыѓар. Біраќ мені ќуантќаны да, ойлантќаны да,
м±њайтќаны да олардыњ бір ауыздан "Анамызѓа
мыњ алѓыс, ±лым деген елімізге мыњ алѓыс" деген
сμзі болды.

Ана. Ел. ¤мірдіњ бастауы  – Ана, бесігі – Ел. Ба-
лалардыњ ж‰регінде де Ана мен Ел...

 Темірлан ЗАЙЫРБАЕВ:
– Анамныњ дєл

ќазір ќайда ж‰ргенін
білмесем де ењ
бірінші, анама алѓыс
айтќым келеді. Мені
μмірге єкелгені ‰шін.
Сосын меніњ бар
байлыѓым єжеме
мыњ алѓыс. Єжем
келіп т±рады. Келген
сайын "анањныњ жо-
лына т‰спе, μмірде
ќателеспе" дейді.
Мен бєрібір анамды
кінєлаѓан емеспін.
Болашаќта журна-
лист болѓым келеді.
Сол маќсатта оќып
ж‰рмін ќазір. Сіздерді кμргенде ќызыѓамын. М‰мкін
мен де болашаќта журналист болып,  туѓандарым
маќтанатын болар. ¤зім аќкμњіл баламын. К‰ніне
кμп адамѓа алѓыс айтатын шыѓармын. Апайлары-
ма да раќмет. Меніњ анамды тауып,"балања хабар-
ласып т±р" деп меніњ жаѓдайымды ойлаѓандары

‰шін. Алаќанѓа салѓан Еліме алѓыс. Бізді іздеп
келетін жандарѓа, єсіресе, мешіт ±жымына кμп
раќмет.

Дамир АМАНБАЕВ:
– Анам ќалада

ж‰р. Маѓан μмір сый-
лаѓаны ‰шін мамама
алѓыс айтќым келеді.
Єкеме де раќмет.
Ќандай болмасын,
олар меніњ ењ жаќын
адамдарым. Мектеп-
те сабаќ беретін
м±ѓалімдеріме, тєр-
биешілерім Айг‰л
апай мен Мейрамбек
аѓайымызѓа да алѓы-
сым шексіз. Бізге
тєрбие беріп, жете-
леп ж‰рген б±л
кісілердіњ ењбегі зор.
Ењ жаќын досым Се-
рікке де б‰гінгі к‰ні
раќмет айтќым ке-
леді. Негізі, доста-
рым μте кμп. "¦лым" деген еліме раќмет.

Андрей НЕФЕДОВ:
– Апайларыма

раќмет. К‰ні-т‰ні
біздіњ ќасымызда
ж‰ргендері ‰шін.
Мамам да, папам
да б±л μмірде жоќ.
Мен м‰мкін ол
кісілерге раќмет
айтып ‰лгермеген
шыѓармын. Б‰гін
сіздер арќылы ал-
ѓыс айтсам, ќалай
ќарайсыз? Осы
м‰мкіндікті пай-
даланып, ата-
анама раќмет
айтќым келеді.
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