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Ел тєуелсіздігініњ ширек ѓасырлыќ тойы
жыл басында басталып кетті. Ќостанайда
ќањтар айыныњ μзінде бірќатар мєдени-

Єн жетті ќырандар мекенінен
кμпшілік шаралар ±йымдастырылѓаны
белгілі. Торѓай таланттарыныњ єн кеші де
Тєуелсіздік мерекесіне лайыќты тарту
болды. Оныњ ‰стіне биыл Торѓайдаѓы ±лт-
азаттыќ кμтерілісіне 100 жыл толады.

Шекара айќындау ж±мысы єлі де ж‰ргізілмек

2011 жылѓы маусым айынан
бері μњірдіњ Ресей мемлекетімен
шектесетін аумаќтарына шекара-
лыќ белгілерді ќою ‰шін демар-
кациялыќ (айќындау) ж±мыстар-
дыњ басталѓаны белгілі.

Б±л ж±мыстардыњ дені ќазір
аяќталуѓа жаќын. М±ныњ мєнісін
облыстыќ жер ќатынастары бас-
ќармасыныњ басшысы Н±рлан
Абдуов аппарат мєжілісінде
баяндап берді.

– 2005 жылы мемлекеттік ше-
караныњ барлыќ ±зындыѓы бой-

Баѓзыдан ауылы аралас, ќойы
ќоралас кμршіміз Ресей мемле-
кетімен шекаралыќ аумаќќа бел-
гілер орнату ‰шін ж±мыс тобы
ќ±рылѓанын, оѓан "Казгеокарт"
РМКК-ныњ мамандарымен бір-
лескен нєтижелі ж±мыстар атќа-
рылѓанын да єњгімелеп берді
басќарма басшысы.

Біраќ, ќанша дегенмен де
ж‰ргізілген б±л ж±мыстардыњ єлі
де шикілеу т±старын байќаѓан
облыс єкімі   шекараны наќты ор-
нату ‰шін 100 метрлік жолаќ
μткізуге республикалыќ бюджет-
тен 70 млн. тењге с±раѓан бас-
ќармаѓа тапсырма ж‰ктеді.

– Єрине, шекаралыќ аумаќты
айќындау ‰шін біраз істі тындыр-
ѓандарыњды жаќсы т‰сінемін.
Б±л єлгінде айтќан 8 ауданѓа
ќатысты болып отыр. Енді осы
ж±мыс жайында наќты сарапта-
ма керек. Ол бар ма? Мєселен,
шекаралыќ аумаќта егіндік, ша-
бындыќ алќаптар бар. Сол жер
учаскелеріне жолаќ μткізгенде
шаруа ќожалыќтарына, ауыл
шаруашылыќ  тауар μндірушіле-
ріне ќаншалыќты шыѓын кел-
мек? Єрбір гектарын аныќтады-
њыздар ма? – деді облыс єкімі
Архимед М±хамбетов.

– Гектарын аныќтамадыќ,

ТЄУЕЛСІЗДІККЕ – ТАЃЗЫМ!

ынша делемитациялау (белгілеу)
ж‰ргізіліп, екі елдіњ (Ќазаќстан-
Ресей) парламенттерімен
келіссμз болып, 1310 шаќырым
жер ±зындыѓы бекітілді. Біздіњ
μњірдіњ ‰лесіне тиесілі сол 1310
шаќырымды ќ±райтын жер
кμлемі 8 ауданмен т‰йіседі. Атап
айтсаќ, Жітіќара, Ќамысты, Дени-
сов, Таран, Ќарабалыќ, Федоров,
Мењдіќара жєне ¦зынкμл аудан-
дары, –  деп Н±рлан Єбдірахман-
±лы Ресейдіњ Орынбор облысы-
мен 206 шаќырым, Челябі облы-
сымен 841 шаќырым, Ќорѓан об-
лысымен 263 шаќырым жердіњ
шектесіп жатќанына тоќталды.
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Н±рболат
        МЕШІТБАЕВ

яѓни, жоќ. Дегенмен, 250 жер учас-
кесі бар. Есептегенде 70 млн. тењ-
ге ќаражат ќажет, – деп жауап
ќатты Н±рлан Абдуов.

– Сіз алдымен, есеп-ќисабын
аныќтап алыњыз. Облыстыњ да
шыѓынын біліњіз. ¤йткені олар
(шаруа ќожалыќтары) біраз жер-
лерінен айрылып ќалады ѓой.
Барлыѓын ќарастырыњыз. Тіпті,
ескертіп ќойыњыз, жер учаскесі
барларына. Жеті μлшеп, бір рет
кескен жμн м±ндайда, – деп μњір
басшысы басќарма басшысыныњ
шекаралыќ аумаќты аныќтаѓан
кейбір мєліметініњ єрт‰рлі екен-
дігіне де тоќталып, сын да айтты.

16-бет

СУРЕТТЕ:  концертті ±йымдастырушы,

белгілі μнерпаз Ырысты Ерденова

μнерпаздар ортасында.

Суретті т‰сірген  Баѓдат АХМЕТБЕКОВ.

Єлібек
     ЫБЫРАЙ
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Жања таѓайындау

Б±л туралы "Н±р Отан" партиясыныњ
Орталыќ аппаратында μткен брифинг
барысында Ќостанай облыстыќ филиалы
тμраѓасыныњ бірінші орынбасары
Єлия Сапарова мєлімдеді.

"Н±р Отан" партиясыныњ облыстыќ сайлауал-
ды штабыныњ ќ±рамына танымал партия жєне
ќоѓам ќайраткерлері, партияныњ Саяси кењесініњ
м‰шелері кіргенін айтты. ¤ткен сайлау науќанда-
рына ќатысып, мол тєжірибе жинаќтаѓан азамат-
тармен ќатар, штаб ќ±рамына жастар ±йымдары-
ныњ белсенді μкілдері де кірген. Ќостанай облыс-
тыќ филиал тμраѓасыныњ тапсырмасымен "Н±р
Отанныњ" облыстыќ сайлауалды штабын Єлия
Сапарова басќарды.

Штаб жетекшісі партияныњ кезектен тыс XVІI
съезінде Парламент Мєжілісініњ депутаттары сай-
лауына арналѓан партиялыќ тізімі бекітіліп, жања
сайлауалды баѓдарламаныњ ќабылданѓанын еске
салды.

"Штаб ж±мысыныњ міндеті – "Н±р Отан" партия-

сыныњ парламенттік жєне мєслихат сайлауында
айќын жењісіне ќол жеткізу", – деді Є.Сапарова.

Оныњ айтуынша, "Н±р Отан" партиясы биліктегі
басымдыќќа ие жєне жауапкершілігі мол саяси к‰ш
ретінде μз Сайлауалды баѓдарламасында жања
‰дерістерге жауап беретін жєне бірлік, т±раќты-
лыќ пен жасампаздыќты ќамтамасыз етуге баѓыт-
талѓан Елбасы аныќтап берген мемлекеттік баѓ-
дарды ж‰зеге асыру жμніндегі алѓа ќойылѓан маќ-
саттарѓа ќол жеткізу ‰шін наќты межелерді белгі-
леді.

Б‰гінгі тањда партияда т‰рлі єлеуметтік топтар-
ѓа жататын т±рѓындармен наќты іс-ќимыл жоспа-
ры єзірленіп, республикалыќ желілік кестесі
ќабылданып, медиялыќ жоспар бекітілді.

Еліміздіњ барлыќ μњірлерінде сенімді μкілдер
мен партия белсенділерініњ ж±мысын ‰йлестіретін
дєл осындай сипаттаѓы  20 аумаќтыќ штаб ќ±рыл-
маќ. Олардыњ ќ±рамына 150-ден астам адам
кіреді. Барлыќ штабтардыњ ж±мысына 361 сенімді
μкіл, сондай-аќ 1321 партия белсенділері атса-
лысатын болады.

"Н±р Отан" партиясыныњ
облыстыќ сайлауалды штабы ашылды

2015 жылѓы ќањтар-желтоќсанда 2014 жылѓы тиісті
кезењмен салыстырѓанда бір ќызметкердіњ орташа айлыќ
атаулы жалаќысы 2,3% артты.

2015 жылѓы ќањтар-желтоќсандаѓы бір ќызметкердіњ орташа айлыќ
атаулы жалаќысы ењ тμменгі к‰нкμріс дењгейі шамасынан 5,0 есе, ењ
тμмен жалаќыдан – 4,3 есе асып т‰сіп, 92004 тењгені ќ±рды.

Атаулы жалаќыныњ едєуір кμп артуы 2014 жылѓы сєйкес кезењ-
мен салыстырѓанда μзге де ќызметтер т‰рлерін ±сыну саласында
(22,2%), жылжымайтын м‰лікпен жасалатын операциялар (11,9%),
ќаржы жєне саќтандыру ќызметі (7,6%), кєсіби, ѓылыми жєне техни-
калыќ  ќызмет (7,2%),  білім беру (6,4%), денсаулыќ саќтау жєне
єлеуметтік ќызметтерде (5,7%) байќалды.

Жоѓары жалаќы 146937 тењге кен μндіру μнеркєсібі жєне карьер-
лерді ќазу жєне 138684 тењге ќаржы жєне саќтандыру ќызметінде
байќалды (облыс бойынша орташаѓа ќараѓанда 1,6 жєне 1,5 есе
артыќ), тμменгі – т±ру жєне тамаќтану бойынша ќызметтер 52459
тењге (орташа облыстыќ дењгейден 57,0%).

Орташа айлыќ атаулы
жалаќы

САЙЛАУ – 2016

СТАТИСТИКАЃА Ж‡ГІНСЕК

Б±л туралы ќалалыќ єкімдік-
те облыс єкімініњ бірінші орын-
басары Ѓ.Н±рм±хамбетовтыњ
жетекшілігімен μткен жиында
айтылды. Энергияны ‰немдеу
жєне мемлекеттік-жекеменшік
єріптестікті дамыту таќыры-
бында μрбіген б±л жиынѓа об-
лыстыќ басќармалар басшы-
лары, ќала жєне аудан єкімде-
рініњ орынбасарлары, т±рѓын-
‰й коммуналдыќ шаруашылыќ
бμлімдері мен коммуналдыќ
кєсіпорын басшылары, шаѓын
жєне  орта  бизнес  μкілдері
ќатысты.

Мамандардыњ айтуынша, соњ-
ѓы он жыл ішінде энергия т±тыну
дењгейі елімізде 18 пайызѓа μс-
кен кμрінеді. Сондыќтан, б‰гінде
елімізде жарыќ ‰немдеу мен
оныњ тиімділігін арттыру саяса-
тына мейлінше мєн берілуде. Б±л
т±рѓыда, яѓни электр ќуатын ‰нем-
деу мен оны тиімді пайдалану
маќсатында елімізде "Энергия
‰немдеу – 2020" баѓдарламасы
єзірленген болатын.  Жалпы,
энергияны ењ кμп т±тынатын,
єсіресе μнеркєсіп саласы екені
белгілі. Осы орайда, баламалы
энергия кμздерін кєсіпорындарѓа
енгізудіњ мањыздылыѓы зор. Сон-

дыќтан да, аталѓан баѓдарлама
арќылы μнеркєсіп μндірісінде
жєне т±рѓын-‰й коммуналдыќ
шаруашылыѓында энергия кμ-
лемін 25 пайызѓа азайту кμздел-
ген. Ол ‰шін жања технологиялар-
ды кењінен енгізу ќажет. Міне,
сала мамандарымен μткен жиын-
да μњірде б±л баѓытта ќандай
шаралардыњ  атќарылып жатќан-
дыѓы, ќанша кєсіпорынныњ энер-
гия ‰немдеуге кμшкендігі талќы-
ланды.

– Елімізде 2000-2015 жылдар
аралыѓында энергия ресурста-
рын т±тыну дењгейі 18 пайызѓа
μскен. Соныњ 60 пайызы μнеркє-
сіп μндірісіне тиесілі болса, 30
пайызы  т±рѓын ‰й-коммуналдыќ
шаруашылыѓыныњ ‰лесінде. Осы
орайда, облысымызда энергия
‰немдеудіњ кешенді жоспары
єзірленді. Соныњ нєтижесінде 1,5
млрд. тењгені ‰немдеуге м‰мкін-
дік туды, –- дейді облыс єкімініњ
бірінші орынбасары Ѓ.Н±рм±хам-
бетов.

Энергияны ењ кμп т±тынатын
μнеркєсіп саласы. Осы орайда,
"Баян с±лу" фабрикасы μзгелер-
ге ‰лгі болып отыр. Себебі, жарыќ
‰немдеуді маќсат еткен кєсіп-
орын энергия ‰немдеуші техно-
логияларды жаппай ќолдануда.
Мєселен, ќондырѓыларды жањ-
ѓырту нєтижесінде олар шыѓын-

ЭНЕРГИЯНЫ
ќайтсек ‰немдейміз?

ды біршама ќысќартќан. Кєсіп-
орын  басшылыѓы м±ндай жетіс-
тіктерге энергия аудиттіњ арќа-
сында ќол жеткізгендіктерін алѓа
тартып отыр.

Ѓ.Н±рм±хамбетовтыњ айтуын-
ша, б‰гінде Ќостанайдаѓы 170-
тен артыќ кєсіпорын энергиялыќ
аудиттен μтпеген. Яѓни, б±л ба-
ѓытта тиісті т‰рде ж±мыстар
ж‰ргізілмейді деген сμз. Сондыќ-
тан, єкім орынбасары сала бас-
шыларына ірі кєсіпорындармен
ќанша кμлемде электр ќуаты
ж±мсалды, ќаншасы ‰немдел-
гендігі туралы єр тоќсан сайын
наќты есеп мониторингін жасап
отыруды міндеттеді. Сонда ѓана
энергия ќуатын ‰немді пайдала-
ну мен оныњ сыйымдылыѓын арт-
тыруѓа болатындыѓын алѓа тарт-
ты.

Жалпы, энергияны ‰немдеу-
діњ кешенді жоспары аясында
Ќостанай облысында соњѓы ‰ш
жылда 800 млн. тењге ж±мсалып-
ты. Б±л бір жылда ж±мсалатын
электр  ќуатын 5 пайызѓа ‰нем-
деуге септігін тигізген. Б‰гінде б±л
маќсатта Лисаков ќаласыныњ
белсенділігі жоѓары кμрінеді.
¤йткені, м±нда кμшені жарыќпен
ќамтамасыз ететін шамдардыњ
жартысынан жуыѓы энергия ‰нем-
дейтін т‰ріне алмастырылѓан.

БИЛІК ЖЄНЕ ХАЛЫЌ

Ќостанай облыстыќ сотында
б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдары
μкілдерініњ ќатысуымен брифинг
μтті. Тоќсан  сайынѓы  ќалыптас-
ќан ‰рдіске сай сот алќаларыныњ
тμраѓалары А.Шємшиев пен
В.Долгих μткен жылѓы сот тμре-
лігін ж‰зеге асыру ќорытындысы
бойынша аќпаратпен бμлісті.

Сонымен, статистикалыќ
мєліметтерге тоќталар болсаќ,
облыс соттарымен барлыѓы 9506
ќылмыстыќ іс пен материал аяќ-
талѓан, 2014 жылы б±л кμрсеткіш
7038 ќ±раѓан болатын. Медиация
тєртібімен 765 іс ќаралѓан. Ќара-

Сот тμрелігі ќалай атќарылуда?

Ќарлыѓаш
ОСПАНОВА

ОБЛЫСТЫЌ СОТТА

лу мерзімі б±зылѓан жєне 6 ай-
дан астам уаќыт ќарауда ќалѓан
жєне де есепті мерзім ішінде
ќаралуы тоќтатылѓан істердіњ
жоќ екендігі айтылды. Ќылмыс-
тыќ істер жμніндегі алќа тμраѓа-
сы А.Шємшиев атап μткендей,
ќылмыстыќ істер бойынша сот
тμрелігін ж‰зеге асыру сапасы
жаќсарѓан, ал зањнамадаѓы μзге-
рістерге орай ќаралѓан істер
саны артќан. Судьяѓа т‰сетін ор-
таша ауыртпалыќ 4,5 істі ќ±рай-
ды. Бас бостандыѓынан айыру
жазасын таѓайындау кμрсеткіші –
24,3 пайыз, жалпы республика-

лыќ кμрсеткіш – 25,5 пайыз. Аза-
маттыќ істерге тоќталар болсаќ,
былтырѓы жылы 83 999 азамат-
тыќ іс пен материал аяќталѓан.
Б±л 2014 жылѓа ќараѓанда 14 100
іске артыќ. Бітімгершілікке келу
ресімдерімен аяќталатын аза-
маттыќ істер саны б±рыњѓыдан
0,2 пайызѓа кμбейген. 771 іс бі-
тімгершілікпен, 669 іс медиация-
лыќ келісімге келумен аяќталѓан.

Зањнамадаѓы тыњ μзгерістер
туралы азаматтыќ істер бойын-
ша алќа тμраѓасы В.Долгих баян-
дап, аѓымдаѓы жылдыњ 1 ќањта-
рынан ќолданысќа енген Аза-

маттыќ процессуалдыќ кодекске,
партисипативті келісім шарттары
жайлы айтты. "Адвокаттыњ кєсіби
шеберлігініњ нышаны дауды ќол-
дау емес келіспеушілікті тез єрі
тиімді шешудіњ жолын ±сыну", –
деді В.Долгих. М±нан кейін бри-
финг с±раќ-жауап форматында
жалѓасты. Зањнамалардаѓы μзге-
рістерге ќатысты сауалдармен
ќатар БАЌ μкілдерін ќоѓамдыќ
талќыѓа ие  болѓан істерге ќатыс-
ты мєселелер ќызыќтырды.
Мєселен, жуырда¦зынкμл аудан-
дыќ соты с‰т тапсырып, кейін
ќарыздарын ала алмаѓан ауыл

т±рѓындары мен жеке кєсіпкер
арасында адвокаттардыњ кμмег-
імен партисипативтік келісім
бекітті. Б±ѓан дейін облыстыќ сот-
тыњ апелляциялыќ сот алќасы
бірінші сатылы сот шешімін жой-
ып, 15 ауыл т±рѓыныныњ жеке
кєсіпкерден аќшасын алу
ќ±ќыѓын ќорѓаѓан болатын.

Брифинг соњында БАЌ
μкілдері "Аймаќтыќ аќпарат
ќ±ралдарында сот ж±мысы тура-
лы ‰здік жарияланым жасау" атты
2016 жылдыњ 1 желтоќсанында
нєтижеленетін байќауѓа белсене
ќатысуѓа шаќырылды.

Ќостанай облыстыќ
сотыныњ баспасμз ќызметі.

ЌР инвестициялар жєне даму министр-
лігініњ б±йрыѓымен Асылболат Н±рхан±лы
Ќайырѓалиев ЌР инвестициялар жєне даму
министрлігі кμлік комитетініњ Ќостанай облы-
сы бойынша кμлік баќылау инспекциясыныњ
жетекшісі болып таѓайындалды.

Асылболат Н±рхан±лы Батыс Ќазаќстан
облысында 1980 жылы 23 тамызда д‰ниеге
келген.

2002 жылы Батыс Ќазаќстан мемлекеттік
университетін "Музыка м±ѓалімі" мамандыѓы
бойынша тємамдаѓан. 2010 жылы Ќараѓанды мемлекеттік техни-
калыќ  университетін  "Тасымалдау, ќозѓалыс  жєне  кμлікті т±ты-
нысќа беруді ±йымдастыру" мамандыѓы бойынша аяќтады.

Ењбек жолын 1997 жылы Астана ќаласына ќарасты Теректі
аудандыќ балалар музыка мектебінде м±ѓалімдіктен бастаѓан.

2008-2009 жылдар аралыѓында "Аќпараттыќ-таныстырылым
орталыѓы" РМК нысандарды эксплуатациялау басќармасы бас-
тыѓыныњ орынбасары болып ж±мыс істеген.

2009-2013 жылдары Сарыарќа ауданаралыќ кμліктік баќылау
инспекциясыныњ Астана филиалында єрт‰рлі лауазымдарда ќыз-
мет атќарды.

2013-2015 жылдар аралыѓында ЌР кμлік жєне коммуникация
министрлігініњ  кμліктік  баќылау комитетінде єрт‰рлі жетекшілік
лауазымдарда болды.

1 аќпан к‰ні № 1 Дулатов сайлау округі бойынша аудандыќ мєсли-
хат депутаттыѓына "Н±р Отан" партиясы атынан ‰міткерлерді аныќ-
тау маќсатында №5 бастауыш партия кабинетінде праймериз μтті.
Праймеризге №1 сайлау округіне ќарасты № 3, 4, 5 бастауыш партия
±йымдарыныњ м‰шелері, "Н±р Отан" партиясы Аманкелді аудандыќ
филиалыныњ тμраѓасыныњ бірінші орынбасары А.Ташимов, "Н±р
Отан" партиясы Аманкелді аудандыќ филиалыныњ консультанты,
аудандыќ мєслихат депутаттыѓына ‰міткер К.Єбдікова мен Н.Ќабыл-
дина ќатысты. Ќатысќан адамдар саны – 42. ¤ткізілген мекенжайы –
Аманкелді АО "Ќазаќтелеком" мєжіліс залы. Праймеризді А.Таши-
мов ашып, ж‰ргізді. Тμраѓа б±л жиынныњ маќсатын, міндетін жєне
‰міткерлерді таныстырды. Праймериз μткізу ‰шін санаќ комиссиясы
сайланды, тμраѓа – Р.Єлмаѓанбетова, хатшы – Ш.Зейнуллина, ко-
миссия м‰шесі – Ж.Бірмаѓанбетова. ‡міткерлер μздерін жєне атќа-
ратын баѓдарламасымен таныстырды. ‡міткерлердіњ сенімді μкілдері
ќатысып отырѓандарѓа μз кандидаттарына дауыс беруге шаќырды.
Сайлау  ќорытындысын  Р.Єлмаѓанбетова  жариялады. Нєтижесі
бойынша Єбдікова Кємшат Шμптібайќызы 29 дауыс, Н±рг‰л Ќабыл-
дина  13 дауыс жинады. Праймериз ќортындысы бойынша К.Єбдіко-
ва жењімпаз деп танылып, аудандыќ мєслихат депутаттыѓына №1
Дулатов сайлау округі бойынша "Н±р Отан" партиясы атынан ‰міткер
ретінде ±сыну резервіне енгізу туралы шешім ќабылданды.

‡міткерлер аныќталды
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Елбасымыздыњ бастамасы-
мен ќолѓа алынѓан жекешелен-
діру  мєселесі – б‰гінгі  к‰нніњ
басты баѓдарламасына айнал-
ѓандай. Ел экономикасын дамы-
ту, мемлекеттік-жеке кєсіпкер-
лікті ныѓайтуѓа баѓытталѓан ша-
раѓа ќатысуѓа шаќырѓан билік -
бизнес μкілдеріне барлыќ жаѓ-
дайды жасауѓа тырысып-аќ жа-
тыр. Тіпті, ел Президентініњ μзі
єр жиынында ќазаќстандыќ
ќалталы азаматтарды жекеше-
лендіруге ќатысып, отандыќ
бизнестіњ дамуына с‰белі ‰лес
ќосуѓа ќол б±лѓауда. Нєтижесі –
жаман емес. Басылым беттерін-
де тізбектелген ‡кіметтіњ балан-
сындаѓы єлеуметтік, стратегия-
лыќ, білім мен  бизнес нысан-
дарыныњ бірќатары жања
ќожайындарын тапты.

Ќазаќстандаѓы жекешеленді-
руге жатќызылѓан нысандардыњ
ќытайлыќтарды да ќызыќтырып
отырѓанын айта кеткен жμн. Б±л
жμнінде, Елордасында μткен екі
ел арасындаѓы экономикалыќ-
саяси ќарым-ќатынасты ныѓай-
туѓа баѓытталѓан жиын бары-
сында белгілі болды. Ќытайдыњ
еліміздегі елшісі Чжан Ханьху-
ейдіњ айтуынша, к‰ншыѓыс
елініњ кєсіпкерлері Ќазаќстан-
даѓы жекешелендіруге жатќы-
зылѓан нысандар жайында кμп-
теп аќпарат с±ратуда. Ќытай-
лыќ кєсіпкерлер – ќазаќ елініњ
экономикасына ќаржы ќ±йып,
ќ±рылыс саласына жан бітірмек
ниетте.

"Tengrinews.kz"  агенттігі та-
ратќан аќпаратќа с‰йенер бол-
саќ, ењбек демалысын μз елін-
де μткізген елші ќандас кєсіп-
керлерімен кездесу барысында,
олардыњ ќазаќ еліне деген ќы-
зыѓушылыѓын ањѓарыпты. "Же-
кешелендіруге ±сынылѓан ны-
сандар, олардыњ ќ±рылымы,
жергілікті биліктіњ ж‰ргізіп отыр-
ѓан саясаты мен осы баѓыттаѓы
зањдардыњ барлыѓы да ќытай-
лыќтардыњ назарынан тыс ќал-
мады.  Ќытай компаниялары
Ќазаќстандаѓы  белгілі нысан-
дарѓа ерекше назар аударуда.
Т±щымды аќпарат жинаѓаннан
кейін, кєсіпкерлердіњ Ќазаќс-
танѓа келеріне сенімдімін" –
дейді, ЌХР Ќазаќстандаѓы тμтен-
ше жєне μкілетті елшісі Чжан
Ханьхуей.

‡стіміздегі жылы ќытайлыќ-
тар ќазаќстандаѓы экономика-
лыќ ‰лес салмаѓын арттыруды
жоспарлаѓан. Осы баѓытта
ќазаќстандыќ кєсіпкерлермен
бірлескен бірќатар жобаларды
ж‰зеге асырмаќ ниетте. Атап
айтќанда, жалпы ќ±ны 24 млрд.
АЌШ долларынан асып жыѓы-
латын 52 жоба ќолѓа алынады.
Екіжаќты келісімге ќол жеткізген
жаѓдайда, жыл соњына дейін
бірлескен істердіњ еселенері

аныќ. Б±ѓан елші ныќ сенімді.
Соњѓы кездері ќытайлыќтар-

дыњ шетелдік бизнеске ерекше
назар аударып отырѓанын
ањѓару ќиын емес. Мєселен,
μткен ж±мада Португалияныњ
белді футбол лигасы к‰ншыѓыс
елініњ компаниясымен ерекше
келісім жасады. Екі жаќты келі-
сімге сай, лигадаѓы он футбол
командасыныњ єрќайсысы ќ±-
рамына ќытайлыќ бір-бір ойын-
шыдан ќабылдауѓа міндетті.
Осы ‰шін, Португалияныњ
аяќдоп саласына ауќымды
ќаржы ќ±йылды. Дєл осындай
ж‰йемен Бразилияда да ќытай-
лыќтардыњ біраз уаќыт жаттыќ-
ќанын айта кеткен абзал.
"Ќытайдаѓы футболды жандан-
дыру маќсатында" деген желеу-
мен жасалып жатќан іс-єрекетті
єр елден ањѓаруѓа болады. Таѓы
бір мысал – Испаниядаѓы "Ат-
летико" командасынан кейін
"Эспаньол" футбол тобыныњ ак-
циясыныњ тењ жарымы ќытай-
лыќтардыњ ќолына μтті. Ката-
лондыќ команданыњ 50 пайыз-
дыќ акциясы ‰шін, Ќытай тара-
пы 178 млн. еуро аударѓан.
М±ныњ ‰стіне жыл сайын 40-45
млн. еуро ќаржы ќ±юѓа міндет-
теліп отыр. Есесіне, аяќдоп ше-
берлері ќытайлыќтарды доп те-
буге ‰йретуі тиіс.

К‰ншыѓыстан ќ±йылѓан ќар-
жыны ањѓарѓан "Валенсия", "Ви-
льярреал", "Барселона", "Бар-
са" іспетті футбол командалары
да екі жаќты ќарым-ќатынасты
ныѓайтуѓа тырысып жатыр.
Жергілікті аќпарат ќ±ралдары-
на с‰йенер болсаќ, Испания-
даѓы белді 20 клубтыњ 16-сы
т‰рлі баѓытта ќытай ќаржысына
ќол жеткізген. Айтулы елге жыл
сайын шамамен 100 млн. еуро
шамасында аќша ќ±йылады.

Тіпті, атаѓы жер жарѓан "Ми-
лан" футбол командасы да
Ќытаймен єріптестік ќарым-
ќатынасын ныѓайтуѓа тырысу-
да. К‰ншыѓыс елін μздеріне
ќарату маќсатында, атаќты топ
‰ш жыл ішінде сол жаќќа
μздерініњ 350 жаттыќтырушы-

Шараны ашќан
тμраѓа А.Мерѓалиев к‰н
тєртібі бойынша талќы-
ланатын негізгі мєселе-
лерге тоќталды. Облыс-
тыќ соттыњ алќа тμраѓа-
лары ж±мыс кμрсеткіші
бойынша статистикалыќ
мєліметтерді баяндады.
¤ткен жылы облыс сот-
тарымен барлыѓы 9506
ќылмыстыќ іс пен мате-
риал аяќталѓан, 2014 жылы б±л
кμрсеткіш 7038 ќ±раѓан болатын.
Медиация  тєртібімен  765 іс ќа-
ралѓан. Ќаралу мерзімі б±зылѓан
жєне 6 айдан астам уаќыт ќарау-
да ќалѓан жєне де есепті мерзім
ішінде ќаралуы тоќталѓан істер-
діњ жоќ екендігі айтылды. Азамат-
тыќ істерге тоќталар болсаќ, был-
тырѓы жылы 83 999 азаматтыќ іс
пен материал аяќталѓан. Б±л
2014 жылѓа ќараѓанда 14 100 іске
артыќ. Бітімгершілікке келу ресім-
дерімен аяќталатын азаматтыќ
істер саны б±рынѓыдан 0,2 пай-
ызѓа кμбейген. Ќаралѓан єкімшілік
істер саны аздап азайѓан. Бар-
лыѓы 24 669 єкімшілік іс μндіріс-
пен аяќталѓан, б±л 2014 жылмен
салыстырѓанда 1642 іске кем
кμрсеткіш.

Б±дан єрі кењейтілген жиын
барысында кей аудандыќ жєне
оѓан тењестірілген сот тμраѓала-
рыныњ баяндамалары тыњдал-
ды.  Облыстыќ  сот  тμраѓасы
А.Мерѓалиев єріптестеріне 2016
жылѓы ж±мыс барысына ќатысты
бірќатар тапсырмалар ќойып, сот
тμрелігін ж‰зеге асыру сапасын
арттыруды ќатањ тапсырды.

Облыстыќ сот Кењсесініњ бас-
шысы Д.Каипов μз баяндамасын-
да μткен жылда атќарылѓан ж±-
мыстарѓа тоќталып, облыстыњ 19
сотында 25 жања аудио жєне бей-
не жазу ж‰йесі орнатылѓанын
атап μтті. Б‰гінде облыс бойын-
ша   аудио  жєне  бейне жазу
ќ±рылѓыларымен 64 сот залы
жабдыќталѓан. Сонымен ќатар,
Д.Каипов "Тμрелік" ж‰йесініњ
ерекшеліктері мен гибридтік элек-
тронды пошта ќолдану арќылы
пошталыќ шыѓынды 50 пайызѓа
азайту мєселесіне тоќталды.

Кењейтілген мєжілісті ќоры-
тындылаѓан облыстыќ сот тμра-
ѓасы А.Мерѓалиев "100 наќты
ќадам – баршаѓа арналѓан ќазіргі
заманѓы мемлекет" ¦лт Жоспары-
ныњ "Зањ ‰стемдігін ќаматасыз
ету" атты баѓытын іске асыруѓа
тоќталды. Зањнамалардаѓы μзге-
рістерді тілге тиек еткен тμраѓа
сот лауазымына кандидаттарды
іріктеу механизмініњ жєне канди-
даттарѓа ќойылатын біліктілік та-
лаптарыныњ к‰шейгендігіне, сот
ќызметініњ ашыќтыѓы мен шы-
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сын жіберуді жоспарлаѓан. Гер-
мания, Англия, Чехия мен Гол-
ландия футбол командалары
да Ќытай ќаржысынан ќашып
жатќан жоќ.

Айтулы дода єлдеќашан
єлемдік дењгейде саясаттанып
кеткен. Осыны ескерер болсаќ,
к‰ншыѓыс елініњ ж±мыр жер бе-
тіндегі м‰ддесін спорттыњ осы
т‰рімен  шешуге  тырысып жат-
ќанын ањѓару ќиын емес. Ќытай-
дыњ ауќымды ќ±йылымы спорт,
єлеумет, бизнес саласы арќы-
лы єлемді баурап жатыр. Ал,
біздіњ астыќты аймаќќа ќытай-
лыќ ќаржы агроμндірістік ке-
шенмен келуі тиіс. Б±л жайын-
да былтырѓы жылы Тобыл
μњіріне табан тіреген ќытайлыќ
топ сμз ќозѓаѓан болатын.
"Zhongfu Investment Group
Limited Company" ќоры майлы
даќылдарды м±ќият μњдеуге
м‰мкіндік беретін жоѓары сапа-
лы компанияныњ іргесін ќалау-
ды жоспарлаѓан. Кμзделіп отыр-
ѓан инвестиция кμлемі шама-
мен, 500 млн. АЌШ долларын
ќ±райды.

– Ќытайда май μндірісініњ
80%-ы импорттыќ ресурс ретін-
де іске асады. ‡кіметтіњ екпін
ќойѓанына ќарамастан, б‰гінгі
тањдаѓы азыќ-т‰лік майыныњ
тапшылыѓы 20%-ды ќ±райды.
Ќытай ‰кіметі μсімдік майы
μндірісін к‰шейту турасында
шешім ќабылдап отыр. Сондыќ-
тан, біздіњше, осы баѓытта ин-
вестиция ќ±юѓа ењ лайыќ тањдау
– осы Ќостанай облысы – деген
еді, жергілікті билік μкілдерімен
кездескен  "Zhongfu Investment
Group Limited Company" ќоры-
ныњ  μкілдері. Машина ќ±рылы-
сы саласында да ауыз толты-
рып айтарлыќтай келісімдер
жасалды.

Ќытайлыќ экспансия м±ны-
мен тоќтамауы тиіс. Алда, жеке-
шелендірудіњ жања толќыны.
М±ндай м‰мкіндікті кμрші елдіњ
бизнес μкілдерініњ ќалт жібер-
месі аныќ. Ендеше, кєсібіњіздіњ
басында бір ќытайлыќ т±рса,
тањ ќалмассыз, аѓайын...

ОБЛЫСТЫЌ СОТТА

найылыѓына, істерді ќараудыњ
процессуалдыќ мерзімініњ саќта-
луына, ЌР Судьялар одаѓыныњ
кезектен тыс съезіне дайындыќќа
баса назар аудару сынды жайт-
тарды талќыѓа салды.

Сот тμраѓасы заманауи аќпа-
раттыќ технологияларды енгізу
сот ж‰йесін реформалаудыњ бас-
ты талаптарыныњ бірі екендігін
атап μтті. Облыс соттарымен 49
556 іс аудио жєне бейне жазу ар-
ќылы  ќаралѓан.  Аталѓан  ќ±рыл-
ѓыны ќолдану кμрсеткіші ќылмыс-
тыќ істер бойынша 98,9 пайызды,
азаматтыќ істер бойынша 92,5
пайызды, єкімшілік істер бойын-
ша 99,9 пайызды ќ±рап отыр.
Электронды ‰кімет порталы, "Тμ-
релік" жања автоматтандырылѓан
аќпараттыќ-талдау ж‰йесі, элек-
тронды ќ±жат айналымыныњ
бірыњѓай ж‰йесі, сот ќ±жаттары-
мен танысу, жєне де шаѓымныњ,
апелляциалыќ жєне кассация-
лыќ шаѓымныњ тіркелгендігі тура-
лы талон беру, электронды сотќа
шаќырту хабарламасын жолдау
сынды технологиялар белсенді
ќолданылуда.

Жуырда болатын сайлау ал-
дында сайлау зањнамаларыныњ
б±зылуы туралы сотќа т‰скен
барлыќ шаѓымдар мен арыздар-
дыњ ќаралуыныњ зањдылыѓына
баса назар аудару керектігі ес-
кертілді.

Шара соњында облыстыќ сот
тμраѓасы А.Мерѓалиев Ќазаќстан
Республикасы Жоѓарѓы Соты
т±раѓасыныњ атынан Таран
аудандыќ сотыныњ судьясы
Мєдина Бектілееваны ќылмыс-
тыќ істер бойынша медиация ин-
ститутын дамытуѓа ќосќан ‰лесі
‰шін ќ±рмет грамотасымен мара-
паттады.

Облыстыќ сот тμраѓасы облыс-
та сот тμрелігін ж‰зеге асыру
кμрсеткішініњ  жаман  еместігін
айтты. "Ќостанай облысыныњ сот
ќауымдастыѓы Ќазаќстан халќы-
мен, ¦лт Кμшбасшысы мен ЌР
Жоѓарѓы Соты басшылыѓымен
ќойылѓан тапсырмаларды ж‰зе-
ге асыруѓа ќабілетті" – деп атап
μтті А.Мерѓалиев.

Ќостанай облыстыќ
сотыныњ баспасμз ќызметі.

¤ткен жылды
ќорытындылады

Ќостанай облыстыќ сотында 2015 жылѓы
сот тμрелігін ж‰зеге асыруды
ќорытындылауѓа арналѓан кењейтілген
мєжіліс μтті. Мєжіліс ж±мысына Ќостанай
облыстыќ сотыныњ тμраѓасы А.Мерѓалиев,
жергілікті сот тμраѓалары мен судьялары,
сот кењсесініњ басшылыѓы мен
ќызметкерлері ќатысты.

К¤З ТІККЕН...К¤З ТІККЕН...К¤З ТІККЕН...К¤З ТІККЕН...К¤З ТІККЕН...
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Ќыран асќар биіктікте самѓап
шарласа, жастар  μз єлемініњ иесі,
елдіњ тізгінін ±стайтын ел азаматы
болуы тиіс.

Шыны керек, Елбасымыз Мєњгілік
Елге бастайтын, абыройлы єрі
мєртебелі жолды жалѓастыратын
жастарѓа зор сенім артып отыр.
¤йткені, Отанымыздыњ болашаѓын
баянды етіп, аѓа буын салып кеткен
сара жолды жалѓастыратын – Біз,
жастар! Сондыќтан, єлемніњ дамы-
ѓан 30 елініњ ќатарына ену жолын-
да аянбай ењбек етіп, Ќазаќ Елін
тμртк‰л д‰ниеге таныту – тікелей
жастардыњ ќолында! ¦лт Кμшбас-
шысыныњ, ел ертењі – жастарѓа
кμбірек ж‰гіне сμйлеуі – осыныњ ай-
шыќты дєлелі.

Жарќын болашаќќа бет алѓан
баѓдарымыздыњ  айќын,  ±лттыќ
идеяныњ т±ѓыры айќындалып, ќазаќ
тілініњ мєњгілік тіл екендігі айтылды.
Ќазаќстандыќтардыњ ана тілі  ±лты-
мыздыњ тірегі. Келешегіміз кемел
болуы ‰шін – бєсекеге ќабілетті мем-
лекет болуымыз шарт. Ќазаќ тілі –
ортаќ ќ±ндылыѓымыз. Ќазаќ тілі –
тєуелсіз  еліміздегі  бір  шањыраќ
астында μмір с‰ретін ±лттар мен
±лыстар ±йтќысыныњ кепілі.

Тіл мєртебесі – сіздіњ де, меніњ
де, елдігімніњ де айнасы, ±лтымыз-
дыњ ±лылыѓы. Халќы ‰шін мыњмен
жалѓыз алысќан халќына ќымбат
м±ра ќалдырѓан ќазаќтыњ шоќтыѓы
биік, дарабоз аќыны, ±лы т±лѓа Абай
атамыз "¤ткірдіњ ж‰зі, кестеніњ бізі,
μрнегін сендей сала алмас" деп, та-
рихтыњ сабаѓын саралай келіп, хал-
ќына рухани д‰ниесіндегі кμркем
тілдіњ орны мен ќ±діретін дєл баѓа-
лаѓан. Ќазіргі жас ±рпаќтыњ білімі
мен тєрбиесі, сμзініњ мєнерлі, ойы-
ныњ т±жырымды болуы ќандай
дєрежеде болса, еліміздіњ ертењі де
сондай дєрежеде болмаќ.

¤рліктіњ, батырлыќтыњ  елі ‰шін
туѓан ерлердіњ ерліктері елдікке бас-
таѓан ±ран болды. Аспанмен талас-
ќан шыњдар, аќ ќармен кμмкерілген
с±лу да асќар шыњдар, кербез с±лу
шыршалар мен аршалар, тау етегін-
де сыбдырлай аќќан б±лаќ, самал
жел ескен меніњ туѓан елім Ќазаќ-
стан. Жер беті ќандай кењ болса, елі-
мізде т±рып жатќан халыќтыњ да
пейілі кењ, дархан. Тарих беті алтын
єріптермен єдіптелген, Тєуелсіздік
тањы атты. Б‰гінгі ±рпаќ ќырандай
ќалыќтаѓан  азат  елдіњ  ±рпаѓы. Ќа-
сиетті ата-бабамныњ м±ралары та-
рихымныњ шежіре шертер рухани
ќазыѓына айналды. Келешекке  ке-

мел сеніммен бастайтын жас буын,
еліміздіњ жарќын болашаѓы бар.
Ќазаќ топыраѓында ењсесі биік, хал-
ќы білім мен ѓылымѓа, мєдениетке,
μркениет μріне жетелеген ойшыл-
дарымыз да баршылыќ.

Уаќыт деген шіркін керуен кμші
іспеттес. Ѓасырлардыњ жаќсысы да,
жаманы да сарапќа салынып, ±лы
μнегесі ѓана ±рпаќ еншісіне беріліп,
тарих тμрінен орын алары сμзсіз.
Тєуелсіздік – мєњгілік. Ол – ел м±ра-
ты, ол – шексіз. ¤йткені ата-баба
μсиеті де, м±ралары да, пєлсапалыќ
ой ќазынасы да ±лы арман-м±рат-
тарынан туындаѓан. Елбасымыздыњ
кμрегенділігі де міне осында жатыр
емес пе?

Ѓылымсыз ќоѓамныњ пайдалы
азаматы болуы м‰мкін еместігін айта
отыра, ѓылымѓа, білімге ‰ндейді. Біз
тіліміз бай, ойы ±шќыр халыќпыз.
Сан ѓасыр бойы жасаѓан халыќ
ауыз єдебиетінен бастау алатын
єдебиетіміз  соныњ  айѓаѓы.  Енді,
тєуелсіздігіміздіњ 25 жылдыѓына та-
бан тіреген уаќытта бірлігімізді одан
єрі ныѓайтып, елдігімізді саќтауы-
мыз керек. Жас ±рпаќтыњ кμкірегіне
білімніњ нєрін сепсек, ±лттыќ рухта
тєрбиелесек, ±лттыќ идеологиямыз-
ды саќтасаќ, еліміздіњ одан єрі
кμркейіп дамитынына сенімім мол.

Меніњ ойымша Елбасыныњ
"Мєњгілік ел" идеясы барша жаста-
рымызды бір маќсатќа, ортаќ м‰дде-
ге ж±мылдыратын ±ранѓа айналуы
тиіс. Осыдан єрќайсымыз ой т‰йіп,
Т±њѓыш Президентіміз айтќандай,
ќазаќ елініњ, ќазаќ тілініњ мєњгілік
болуына аянбай ењбек етуіміз керек.
Елбасы белгілеп берген "Ќазаќстан
– 2050" стратегиясы – ±лттыњ ±лы
баѓдары. Елбасы "Енді ешкім μзгер-
те алмайтын бір аќиќат бар. Ана
тіліміз Мєњгілік Елімізбен бірге
Мєњгілік тіл болды! Оны даудыњ та-
ќырыбы емес, ±лттыњ ±йтќысы ете
білгеніміз жμн", деп тіліміздіњ мєњ-
гілік тіл болатындыѓын дєлелді де
айќын ойларымен жеткізді. Ежелден
рух еркіндігін ерекше ќастер т±тќан
халќымыздыњ асыл дєст‰рлері жа-
ња заманѓа жарасымды жалѓасын
тапты. Ќазаќ мєдениеті ењ алдымен
халыќтыњ бастан кешкен ќиындыќ-
тарын ењсеріп, тєуелсіз, азат ел бо-
лып ќалуымызѓа м‰мкіндік берген
ѓасырлар бойы жинаќталѓан, ата-
бабамыздан мирас болып ќалѓан
дєст‰рлеріміздіњ жиынтыѓы.

Єр мемлекеттіњ болашаѓы  мек-
тебінде, μз білім ошаѓында шыњда-
лады. Оќу, тєрбие, даму баѓытымыз,
‰лгі болуѓа тиіс ±лттыќ мектептерден
бастау алып, ќоѓамныњ белді м‰ше-
сіне, келешектіњ кμкжиегіне баѓыт-
тайды. ¤ркениет тарихынан ерекше
орын алѓан ѓ±лама бабамыз Єл-Фа-
рабиден бастап т‰ркі тілдес халыќ-
тарѓа ортаќ мол мирас ќалдырѓан
Ќашќари, Дулати, Баласаѓ±н, Б±ќар,
Аќтамберді, Абай, Махамбет, Ахмет,
Міржаќып, Шоќан, т.б., ойшылдары-
мыздыњ ќазіргі ±рпаќ тєрбиесі ‰шін
тењдесі  жоќ  асыл м±ралары, дана-
гμйлеріміздіњ μсиеттерініњ берер
пайдасы, ќосар ‰лесі ќаншама...
Елдіњ μрге тартар кμшінде  еліміздіњ,
елдігіміздіњ таѓылымы ‰шін біз кμп
к‰ш ж±мсауымыз керек.

Рухани тєрбиемен н±рланбаѓан
адам μзініњ  алѓан білімін ќара ба-
сыныњ пайдасына ж±мсап, μз м‰д-
десі ‰шін адамзатќа апат єкелуі
м‰мкін. Оныњ мысалы тарихта аз
емес. Тек сол арќылы ѓана халќы-
мыздыњ  ѓасырлар  бойы жинаќтал-

ѓан бай рухани м±расымен жастар-
дыњ  бойына  адамгершілік  ізгі  ќа-
сиеттерді ќалыптастырып, сіњіртіп,
μзініњ Отанына адал азамат етіп
тєрбиелеу ата-ана мен ±стаздар
ќауымына ж‰ктеледі

Жас  ±рпаќты єрт‰рлі экстре-
мистік аѓымдардан саќтаудыњ бас-
ты амалы – отаншылдыќ сезімді,
елге, жерге, ±лтына деген табанды-
лыќты ќалыптастыру. Балаларды
Отанды, туѓан жерді, μзініњ халќын
с‰юге тєрбиелеу – мектептегі єрбір
м±ѓалімніњ  аса мањызды ісі жєне
жауапты парызы. Б±л ретте ±стаз-
дыњ атќарар орны ерекше.

Мєњгілік ел м±раты – ана тілім,
тєрбие, ±лттыќ намыс, ±лттыќ сана-
сезім рухани байлыќтан кμрініс та-
бады. Олай болса, рухани байлыќќа,
ењ алдымен, тілімізді, дінімізді, салт-
дєст‰рімізді жатќызсаќ, тіл – ќазаќ
болуымыз ‰шін, дін – адам болуы-
мыз ‰шін, салт-дєст‰р – ±лт болуы-
мыз  ‰шін ќажет. Жас ±рпаќќа ±лт-
тыќ тєрбие берудіњ негізгі баѓдарлы
идеялары еліміздіњ Президенті
Н.Є.Назарбаевтыњ "Ќазаќстан –
2030" халыќќа Жолдауында былай
деп жазылѓан: "Толыќ μркениетті ел
болу ‰шін алдымен μз мєдение-
тімізді, μз тарихымызды бойымызѓа
сіњіріп, содан кейін μзге д‰ниені иге-
руге ±мтылѓанымыз жμн". Олай бол-
са, басты маќсат – жас ±рпаќты
±лттыќ игіліктер мен адамзаттыќ
ќ±ндылыќтар, рухани-мєдени м±ра-
лар сабаќтастыѓын саќтай отырып
тєрбиелеу.

¦лттыќ ќ±ндылыќтарымызды
єлемдік дењгейге шыѓаруѓа ќабілетті
т±лѓа тєрбиелеу ‰шін  оќушылардыњ
±лттыќ сана-сезімін ќалыптастыру,
жас ±рпаќ санасына туѓан халќына
деген ќ±рмет, с‰йіспеншілік, маќта-
ныш сезімдерін ±ялату, ±лттыќ ру-
хын дамыту, ана тілі мен дінін , оныњ
тарихын, мєдениетін, μнерін, салт-
дєст‰рін, рухани-мєдени м±ралар-
ды ќастерлеу, жас ±рпаќ бойында
жанашырлыќ, сенімділік, намыс-
шылдыќ тєрізді ±лттыќ мінездерін
ќалыптастыру сияќты міндеттерді
орындаѓанда ѓана басты маќсатќа
жетеміз.

¦лттыќ тєрбие алѓан ±рпаќ дені
сау, білімді, аќылды, ±лтжанды,
ењбекќор, сыпайы, кішіпейіл болып
μседі. Ќазаќ халќыныњ ѓасырлар
т±њѓиыѓынан бері тарихымен біте
ќайнасып  келе  жатќан  ±рпаќ
тєрбиелеудегі тєжірибелері бізге
сол рухани мєдениет, этикалыќ, эс-
тетикалыќ ќ±ндылыќтарын ќ±рай-
тын ±лттыќ єдет-ѓ±рып, салт-
дєст‰рлер, єдеби, музыкалыќ,
кєсіби, т±рмыстыќ фольклорлар
мазм±ны арќылы жетіп отыр. Бізді,
біздіњ  шєкірттерімізді  м±ратќа жет-
кізетін тіліміз екенін ±мытпаѓанымыз
абзал. Халќымыздыњ мањдайына
біткен ±лттыќ ќ±ндылыќтарымызды,
сонау μткен ѓасырлардан μшпес
м±ра  болып ќалыптасып келе жат-
ќан дархан халќымыздыњ таратќан
‰лгі насихаты асыл м±раларымыз-
ды, μздеріњіздіњ талмай, ќажымай
еткен ењбектеріњіздіњ арќасында да-
рынды да тєрбиелі оќушылардыњ
бойына сіњіріп, ±лттыќ мєдениеті-
мізді єлемдік дењгейдегі мєдениет-
ке жеткізіп саќтауѓа деген  сезімді
ќалыптастыруѓа бір кісідей атсалы-
сайыќ!

Ќымбат БІРМАНОВА,
№7 орта мектебініњ

директоры.
Рудный ќаласы.

ЖОЛДАУ: ¤СІМ,  РЕФОРМА, ДАМУ

АНА ТІЛІ – елдіктіњ,
±лт ±лылыѓыныњ кепілі

Айбек Ќалиев Арќалыќ ќаласындаѓы Ы.Алтынсарин
атындаѓы мемлекеттік педагогикалыќ институтында
педагогика жєне филология факультетініњ деканы ќыз-
метін атќаруда. Айтыскер аќын "ќоѓамдаѓы жастардыњ
орны ќандай?" деген сауал тμњірегінде ой-пікірімен
бμлісіп, жастардыњ сауалдарына жауап берді.

– Жастар – ќоѓамныњ белсенді тобы болуы тиіс.
Єсіресе,  ќазаќ тілді жастар. ¤кінішке ќарай, жастар
саясаты мєселесімен айналысып ж‰рген жастардыњ
кμпшілігі орыстілді. Ал ќазаќтілді жастар тμменгі жаќта
ж‰р. Басты кемшілік осы. Біз жалтаќтыќты ќоюымыз
керек. Б±л ±лтќа, жікке бμлінушілік емес. Біраќ, жоѓары
оќу орындарында ауыл жастары мен ќала жастары
деген бμлінушілік байќалады. Сіздер, тєуелсіздіктен
кейін μмірге келген ±рпаќсыздар. Сондыќтан ешкімге
жалтаќтамайтын, бойында ќ±лдыќ психология жоќ жања
буынныњ ќалыптасып келе жатќанына сенімдімін. Маѓ-
жан сенген жастарѓа меніњ сенбеуге хаќым жоќ, – деді
айтыскер аќын.

Алѓаш рет ±йымдастырылып отырѓан дєрістіњ маќ-
саты – жастардыњ бойындаѓы мінді кμре білу жєне оныњ
алдын алуѓа баулу. Студенттер басќа ±лттыњ μкіліне
т±рмысќа шыѓу, гендерлік саясат, тастанды балалар,
ќыз бен ±л тєрбиесі туралы с±раќ ќойды.

– Ќыздардыњ ќолында ±лт таѓдыры т±р. Ќыз бала
μзіне бекем болса ел ±ялатын жаѓдайлар болмас еді.
Жігіттердіњ де жетісіп т±рѓаны шамалы. Алдап, арбап
кету. Б±дан шыѓудыњ жолы – тыйымды ±мытпау керек.
Арќалыќтыњ педагогикалыќ институтындаѓы тєрбие
ж±мысында єрт‰рлі кездесулер μтіп отырады. "Наз"
ќыздар клубы ќ±рылды. Ќаладаѓы белгілі зейнеткер-
лер, кμп балалы аналар, ±заќ жыл абыройлы ењбек
еткен ±стаздар, ‰лгілі отбасылармен сыр-с±хбаты ±йым-
дастырылады.

Ќоѓамда жаппай етек алып бара жатќан оќиѓалар
еліктеудіњ салдары. ¦лттыќ менталитетімізді бірте-бірте
жоѓалтып бара жатырмыз, – деді айтыскер аќын Айбек
Ќалиев.

Айбек ЌАЛИЕВ:

Ќымбат
         ДОСЖАНОВА

"Жастарѓа
жалтаќтыќ

жараспайды"

Жаќында Л.Толстой атындаѓы
облыстыќ ємбебап-ѓылыми
кітапханасында ЌМУ-дыњ студенті
Жанболат Кенжеѓ±лдыњ бастамасымен
ќоѓамдыќ дєріс μтті. Іс-шараныњ
болатындыѓы єлеуметтік желілер
арќылы алдын ала хабарланѓан.
Алѓашќы ќоѓамдыќ дєрістіњ лекторы,
айтыскер аќын Айбек Ќалиев болды.
Дєріс жастар арасындаѓы т‰йткілді
мєселелерге арналды.

Міндеттер
наќтыланды

Жаќында Ќостанай гарнизоныныњ єскери
прокуратурасында ќылмыстыќ ќудалау
органдары мен єскери басќару органдарыныњ
ќатысуымен ведомствоаралыќ мєжіліс μтті.
Онда 2015 жылдыњ Ќостанай гарнизоныныњ
ќылмыстыќ ќудалау органдары мен єскери
басќару органдарыныњ ж±мыс нєтижелері
талќыланды.

Жиынды ќорытындылаѓан єскери прокурор
Д.Ержанов гарнизонда ќ±ќыќ тєртібін ныѓайту
бойынша 2016 жылѓа наќты міндеттер
белгілеп, гарнизон бойынша зањдылыќты
ныѓайту, ќ±ќыќ тєртібін ќатањ саќтау,  келењсіз
кμріністерге жол бермеу ќажеттігін атап
кμрсетті.

Б.АКРЕМЖАНОВА,
Ќостанай гарнизоны єскери

прокуратурасыныњ аѓа прокуроры.
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2016 жылы міндетті зейнетаќы жарналары,
міндетті кєсіптік зейнетаќы жарналары есебінен
зейнетаќы тμлемдерініњ мμлшері жєне оларды

алу тєртібі
2016 жылы "Ќазаќстан Республикасыныњ кейбір

зањнамалыќ актілеріне зейнетаќымен ќамсыздан-
дыру мєселелері бойынша μзгерістер мен толыќ-
тырулар енгізу туралы" Ќазаќстан Республикасы-
ныњ 2016 жылѓы 2 тамыздаѓы № 342-V зањымен
"Ќазаќстан Республикасында зейнетаќымен ќам-
сыздандыру туралы" Ќазаќстан Республикасыныњ
Зањына енгізілген μзгерістер мен толыќтыруларѓа
сєйкес "БЖЗЌ" АЌ-дан тμленетін зейнетаќы тμлем-
дерін алу тєртібі μзгерді.

БЖЗЌ-да зейнетаќы жинаќтары болѓан кезде
белгіленген кесте бойынша міндетті зейнетаќы жар-
налары (МЗЖ), міндетті кєсіптік зейнетаќы жарна-
лары (МКЗЖ) есебінен БЖЗЌ-дан тμленетін зей-
нетаќы тμлемдеріне ќ±ќыѓы бар т±лѓалар:

– 63 жасќа толѓан ерлер,
58 жасќа толѓан єйелдер
(2018 жылѓы 1 ќањтардан бастап – 58,5 жасќа;
2019 жылѓы 1 ќањтардан бастап – 59 жасќа;
2020 жылѓы 1 ќањтардан бастап – 59,5 жасќа;
2021 жылѓы 1 ќањтардан бастап – 60 жасќа;
2022 жылѓы 1 ќањтардан бастап – 60,5 жасќа;
2023 жылѓы 1 ќањтардан бастап – 61 жасќа;
2024 жылѓы 1 ќањтардан бастап – 61,5 жасќа;
2025 жылѓы 1 ќањтардан бастап – 62 жасќа;
2026 жылѓы 1 ќањтардан бастап – 62,5 жасќа;
2027 жылѓы 1 ќањтардан бастап – 63 жасќа тол-

ѓанда);
- егер м‰гедектігі мерзімсіз болып белгіленсе,

бірінші жєне екінші топтаѓы м‰гедектер.
Зейнетаќы тμлемдерін алушы жалпыѓа бірдей

белгіленген зейнет жасына толѓанда МЗЖ жєне
МКЗЖ есебінен кесте бойынша зейнетаќы тμлем-
дерін таѓайындау туралы μтінішті ресімдеу ‰шін
БЖЗЌ-ныњ жаќын кењсесіне барып μтініш жасауѓа
тиіс.  Оныњ μзімен бірге жеке басын куєландыра-
тын ќ±жаттыњ кμшірмесі, зейнетаќы жинаќтарын
аудару ‰шін алушыныњ банк шоты туралы мєлімет-
тер болу керек. Сонымен ќатар, алушы зейнетаќы
тμлемдерін ресімдеу ‰шін ќ±жаттарды сенім
білдірілген адам не пошта байланысы арќылы да
бере алады.

Ќазаќстан Республикасы зањнамасыныњ талап-
тарына сєйкес келетін ќ±жаттар берілгеннен кейін,
БЖЗЌ зейнетаќы тμлемдерін он ж±мыс к‰ні ішінде
ж‰зеге асырады. Тμлемдер кезењділігін алушыныњ
μзі белгілейді, мысалы: жылына бір рет, тоќсан
сайын бір рет не ай сайын.

МЗЖ жєне МКЗЖ есебінен кесте бойынша зей-
нетаќы тμлемдерініњ жылдыќ сомасы Ќаѓидала-
рѓа1  сєйкес есептеледі жєне мынадай шамадан:
1) республикалыќ бюджет туралы зањда тиісті

ќаржы жылына белгіленген ењ тμменгі зейне-
таќыныњ отыз еселенген мμлшерінен т±рады
(2016-2018 жылдарѓа арналѓан "Республика-
лыќ бюджет туралы" Ќазаќстан Республика-
сыныњ зањында ењ тμменгі зейнетаќы
мμлшері 2016 жылы 25 824 тењгеге ±лѓайды)
жєне 774 720 тењге (30*25 824) болады;

2) зейнетаќы жинаќтары сомасыныњ Єдістемеге1

сєйкес алушыныњ тиісті жасындаѓы зейнетаќы
жинаќтарыныњ аѓымдаѓы ќ±ныныњ коэффици-

ентіне кμбейтіндісі ретінде есептелген не-
ѓ±рлым жоѓары шамасынан т±рады. Алушыныњ
зейнетаќы жинаќтарыныњ сомасы 8,5 млн.тењ-
ге не одан артыќ болѓанда осылай есептеледі.

Алушы зейнетаќы жинаќтарыныњ барлыќ со-
масы республикалыќ бюджет туралы зањда
тиісті ќаржы жылына белгіленген ењ тμменгі
зейнетаќыныњ отыз еселенген мμлшерінен аз
болѓан жаѓдайда,сол барлыќ соманы  ала алады.

Егер тμлем жасалѓаннан кейін жеке зейне-
таќы шотындаѓы зейнетаќы жинаќтарыныњ
ќалдыѓы ењ тμменгі зейнетаќы мμлшерінен аз
соманы ќ±раса, осы ќалдыќ тμлем сомасымен
бірге тμленеді.

БЖЗЌ Ќаѓидалардыњ ережелерін есепке ала
отырып, белгіленген кесте бойынша зейнетаќы
тμлемдерініњ жылдыќ мμлшерін жыл сайын μз бе-
тінше ќайта есептейді.

Зейнетаќы жинаќтарын аударуѓа, есептеуге
жєне тμлеуге байланысты банк ќызметтеріне аќы
тμлеу, оларды айырбастау жєне алушылардыњ
шетел банктерінде ашылѓан банк шоттарына ауда-
руды ќоспаѓанда, БЖЗЌ-ныњ μз меншікті ќаража-
ты есебінен ж‰зеге асырылады.

БЖЗЌ алушыныњ μтініште кμрсеткен банк шо-
тына:
1) Ќазаќстан Республикасыныњ аумаѓындаѓы

екінші дењгейдегі банктерде/банк операцияла-
рыныњ жекелеген т‰рлерін ж‰зеге асыратын
±йымдарда ашылѓан банк шоттарына аудару
кезінде – тек ±лттыќ валютамен;

2) Ќазаќстан Республикасынан тыс жерлердегі
шетел банктерінде ашылѓан банк шоттарына
аудару кезінде – АЌШ долларымен, еуромен,
фунт стерлингпен немесе ресей рублімен зей-
нетаќы тμлемдерін аударады.

БЖЗЌ 2013 жылѓы 22 тамызда "ГНПФ" ЖЗЌ" АЌ
негізінде ќ±рылды. Ќазаќстан Республикасыныњ
‡кіметі Ќазаќстан БЖЗЌ-ныњ ќ±рылтайшысы єрі
акционері болып табылады.  Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ ¦лттыќ Банкі "БЖЗЌ" АЌ-ныњ мемле-
кеттік акциялар пакетін сенімгерлікпен басќа-
рады. Ќазаќстан Республикасы Президентініњ
Жарлыѓына сєйкес 2016 жылѓы 1 ќањтардан
бастап зейнетаќы активтерін басќару
тиімділігін арттыру жμніндегі ±сынымдар жасау
функциялары Ќазаќстан Республикасыныњ Пре-
зиденті басшылыќ ететін ¦лттыќ Ќорды басќ-
ару жμніндегі кењеске берілді.

Зейнетаќы зањнамасына сєйкес БЖЗЌ
міндетті зейнетаќы жарналарын, міндетті
кєсіптік зейнетаќы жарналарын, ерікті зейнет-
аќы жарналарын тартуды, зейнетаќы тμлем-
дерін, зейнетаќы жинаќтары мен тμлемдерін
жеке есепке алуды ж‰зеге асырады, салымшыѓа
(алушыѓа) зейнетаќы жинаќтарыныњ жай-к‰йі
туралы аќпарат береді (толыѓыраќ
www.enpf.kz).

  "БЖЗЌ" АЌ Баспасμз орталыѓы
БАЌ ‰шін байланыстар: press@enpf.kz.

Ќалалыќ ж±мыспен ќамту
жєне єлеуметтік
баѓдарламалар бμлімі
т±рѓын ‰й кμмегін кμрсету
ережесінде бірќатар
μзгерістер енгенін
хабарлайды. Жања жылдан
бері барлыќ коммуналдыќ
ќызметтердіњ кμтерілгені
белгілі. Осы тарифтердіњ
μзгеруіне орай т±рѓын ‰й
кμмегін де жыл сайын ќайта
есептейді.

Биылѓы жылы жылу, ыстыќ
жєне суыќ су, жарыќ, ќоќыс ‰шін

МЄСЕЛЕНІЊ МЄНІСІ

Айтолќын
     АЙЌАДАМОВА

Т±рѓын ‰й кμмегін аламын
десењіз

коммуналдыќ ќызметтер бойын-
ша тарифтер кμтерілуіне байла-
нысты, т±рѓын ‰й кμмегі жања
кμрсеткішті есепке ала отырып
ќайта есептелген. Б±л т±рѓын ‰й
кμмегініњ мμлшеріне де ыќпал
етеді. Сондай-аќ, Ќостанай жы-
лыту энергетикалыќ компаниясы
жылу энергиясын пайдалану
‰шін есептеу ќ±ралдары орна-
тылѓан ‰йлерде пайдаланылѓан
ќызметтер туралы мєліметтер
беруіне байланысты, 2015 жылѓы
4-тоќсанда азайѓан, наќты шы-
ѓындарѓа сєйкес т±рѓын ‰й кμмегі
ќайта есептелген. Ол жμнінде
т±рѓын ‰й кμмегін алушыларѓа
тиісті хабарламалар жіберіл-
мекші.

Ќањтардан бастап мемлекеттік
арнайы жєрдемаќылардыњ, зей-
нетаќылардыњ ±лѓаюына байла-
нысты, кμрсетілген тμлемдерді
алатын т±рѓын ‰й кμмегін алушы-
лар осы жылдыњ 1-тоќсаны ‰шін,
мемлекеттік жєрдемаќыныњ
мμлшері туралы зейнеткерлік
куєлігінен алынѓан ‰зіндіні ќала-
лыќ ж±мыспен ќамту жєне єлеу-
меттік баѓдарламалары бμліміне
беруі ќажет. Т±рѓын ‰й кμмегін
кμрсету ережесіне енгізілген μзге-
рістерге байланысты, барлыќ
санаттаѓы азаматтар ‰шін т±рѓын
‰й кμмегі тоќсан сайын таѓайын-
далады. Т±рѓын ‰й кμмегіне
ќ±жаттар ХЌО-да тоќсан сайын
ресімделеді.

2016 жылдыњ 29 ќањтарында
саѓат 15.05-те Ќостанайда Бай-
т±рсынов кμшесіндегі екі ќабат-
ты т±рѓын ‰йде μрт шыќты. Б±л
ѓимараттыњ иесі А.Соловьев.
Ѓимарат бірнеше бμліктен т±ра-
ды, шартты т‰рде оны кафе, мон-
ша, т±рѓын бμлмелер деп ‰шке
бμлуге болады. Ѓимараттыњ
ќабырѓалары пенопластпен жы-
лытылѓан, аѓаш жєне гипсокар-
тонмен ќапталѓан металл
ќањќадан т±рады. Моншаныњ
‰стіндегі т±рѓын бμлмелер толыќ-
тай μртеніп кетті. Осындай
бμлменіњ бірінен монша пешініњ
т‰тін м±ржасы μткізілген екен, ол
термиялыќ ыќпалдыњ єсерінен
ќирап ќалѓан.

Ѓимараттыњ ішкі бμлмелері ‰ш
дењгейден, алѓашќы екеуі пено-
пластпен жылытылѓан металл
негізден т±рады, ‰шіншісі аѓаш
жєне гипсокартонмен ќапталѓан.
‡шінші ќабат аѓаш ќ±рылмадан
т±рады. Єсіресе моншаныњ
‰стіндегі монша пешініњ т‰тіндігі
ќатты ќызып кетіп, μрт шыќќан.
Ѓимараттыњ аѓаш ќањќасы мен
пенопласт т‰ріндегі ќаптама
μрттіњ тез жайылуына себеп бол-
ды.

Сол к‰ні саѓат  19.00-де "Ќос-
танай аумаќтыќ єлеуметтік ќыз-
меттер кμрсету жμніндегі орта-
лыѓы" МКЌК-на зардап шеккен
алѓашќы 6 адам, оныњ  біреуі
кємелетке толмаѓан бала, кμмек
с±рап келді. 30 ќањтар к‰ні тањер-
тењ таѓы 3 адам келді. Олардыњ

барлыѓына бμлмелер, азыќ-т‰лік
пен ыдыс-аяќ берілді. Ќазіргі
уаќытта орталыќта 9 адам т±рып
жатыр, олардыњ ‰шеуі Ќостанай
ќаласында, ќалѓандары Мењді-
ќара, Єулиекμл, Федоров, Алтын-
сарин жєне Жітіќара ауданда-
рында тіркелген.

Жапа шеккендердіњ барлыѓы-
на Ќостанай ќалалыќ мєслихаты
шешімімен бекітілген материал-
дыќ кμмек кμрсетудіњ Ережелері
бойынша т‰сінік берілді. 70 АЕК-
тен аспайтын мμлшерде матери-
алдыќ кμмек таѓайындау ‰шін
Ќостанай ќаласында тіркеуде
т±рѓан, ќажетті ќ±жаттары (жеке
басыныњ куєлігі, μрт туралы ТЖБ
аныќтамасы, м‰лікті баѓалау ту-
ралы акт) бар азаматтар μрт бол-
ѓан сєттен бастап 3 айдыњ ішінде
μтініш бере алады.  Ж±мыспен
ќамту жєне єлеуметтік баѓдарла-
малар бμлімініњ жанындаѓы
єлеуметтік кμмек кμрсету жμнін-
дегі ќалалыќ комиссияныњ кезекті
мєжілісініњ к‰н тєртібіне еліміздіњ
зањнамасына сєйкес жапа шек-
кен азаматтарѓа жєрдем беру ту-
ралы мєселе енгізілмек.

¤рт фактісі бойынша жинаќ-
талѓан материалдар Ќостанай
ќаласы ІІБ Солт‰стік полиция
бμліміне берілді, ЌР Ќылмыстыќ
Кодексініњ 292 бабы бойынша
(μрт ќауіпсіздігі талаптарын б±зу)
ќылмыстыќ іс ќозѓалды. Тергеу
ж‰ргізілуде.

 Ќостанай ќаласы єкімініњ
баспасμз ќызметі.

¤рттен зардап
шеккендерге кμмек

кμрсетілді

Вирустыќ ж±ќпаныњ
алдын алу

Ќазіргі тањда денсаулыќ саќтау ж‰йесіндегі μзекті мєселелердіњ
бірі халыќ арасында вирустыќ ж±ќпаныњ тез таралуы болып табы-
лады, атап айтќанда, тыныс алу органдарыныњ μткір вирустыќ ж±ќпа-
сы, т±мау жєне шошќа т±мауы. ¤зіњді ауа-тамшылы жолмен бері-
летін ж±ќпадан ќалай ќорѓауѓа болады? Аталмыш аурулардыњ ал-
дын алу маќсатында "ЌР ІІМ ТЖК Ќостанай облысы ТЖД ¤рт сμндіру
жєне авариялыќ-ќ±тќару ж±мыстары ќызметі" ММ-де Ќостанай об-
лыстыќ салауатты μмір салтын ќалыптастыру мєселелерініњ орта-
лыѓы мамандарымен семинар ±йымдастырылды.

Ж±ќпа кμзі аурудыњ бастапќы дењгейіндегі ауру адам болып та-
былады.

Т±мау μзініњ асќыну салдарымен ќауіпті. Неѓ±рлым кμп кездесетін
асќынулар – ол μкпе ќабынуы, ќ±лаќ ќабынуы, синусит. Сондай-аќ
ж‰рек б±лшыќ етініњ, бас миыныњ заќымдалуы м‰мкін. Егер адамда
созылмалы ауру болса, онда ТО¤ВЖ ауырѓан сєтте ол аурудыњ бел-
гілері асќынып кетуі м‰мкін. ТО¤ВЖ асќынуы ауырѓан адамныњ
μліміне єкеп соѓуы м‰мкін.

ТО¤ВЖ/т±мау – б±л тыныс алу жолдарыныњ вирустар арќылы
ж±ѓатын ењ кењ тараѓан ауру т‰рі. Ол ауа-тамшылы жолмен ауру
адамнан ж±ѓады. Т±мау кез-келген жастаѓы адам ауырып ќалуы
м‰мкін. Т±мау жыл сайынѓы маусымдыќ эпидемия кезінде ќоњыр-
жай климатты аудандарда ќыс мезгілінде орын алады. Шыныќќан
адамдарда суыќ тию аурулары тіптен болмайды деп айтуѓа болады,
оларѓа т±мау індеті де ќорќынышты емес, т±маудыњ белгілері де
оларды ќайта-ќайта мазаламайды.

"Шошќа т±мауы" деген атаќќа ие болѓан А (H1N1) т±мауы А шошќа
т±мауыныњ бірнеше вирусымен берілетін шошќалардыњ тыныс алу
органдарыныњ μткір вирустыќ ж±ќпасы болып табылады. Єдеттегі-
дей адамдар А (H1N1) т±мауын осы ж±ќпалы аурумен ауырѓан адам-
нан ж±ќтырады. Вирус оны тасушымен тікелей немесе жанама ќарым-
ќатынас жасаѓан кезде, ауа-тамшылы жолмен таралады. Ќазіргі к‰ні
H1N1 типті вирус адамнан адамѓа тез ж±ѓады. Ењ жаманы б±л ауру-
дан жас, дендері сау адамдар (20-40 жас) кμз ж±муда.

С¤СЌМ орталыѓыныњ мамандары келесі алдын алу шараларын
саќтауѓа кењес берді:

– жеке тазалыќты саќтау,  ±дайы т‰рде ќолды сабынмен жуып
отыру;

– ауа-райына ќарап киіну;
– толыќќанды ас ішу;
– ќорѓаныш маскасын кию;
– уаќытылы егілу.

А.САРСЕНОВА,
 "Ќостанай облысы ТЖД ¤С жєне АЌЖЌ" ММ дєрігері.
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Б±л к‰нніњ пайда болудаѓы негізгі
маќсаты – заманауи μркениеттіњ ењ
алапат кеселдерініњ бірі обыр тура-
лы халыќтыњ аќпараттылыѓын арт-
тыру, одан айыѓудыњ жолдарын
бірт±тас ќоѓам болып іздеу. Д‰ние-
ж‰зілік денсаулыќ саќтау ±йымыныњ
мєліметтерінше, б±л індет б‰кіл єлем
бойынша μлімніњ басты себебі бо-
лып табылады. Олардыњ баѓалаула-
рына с‰йенсек, 2005 жылдан 2015
жыл аралыѓында аѓзалары б±л
ауруѓа ќарсы т±ра алмаѓандардыњ
саны 84 миллионды ќ±раѓан. Тари-
хы терењде жатса да, наќты шешімі
єлі к‰нге дейін ж±мбаќ к‰йінде ќалып
отырѓан дерттіњ т‰рлі вирустардыњ,
канцерогендер мен онкогендердіњ
кесірінен пайда болатыны белгілі.
Б‰гінде осы саланыњ зерттеуші
ѓалымдары ќатерлі ісіктіњ сау аѓзада
пайда болмайтынын алѓа тартып
ж‰р. Мєнісі, денедегі уаќытылы ем-
дом ќабылданбаѓан жараќаттар не
созылмалы жаралар т‰бі індеттіњ ту-
ындауына негіз болады. Дегенмен,
к‰нделікті ќоректіњ пайдалылыѓы,
ќ±рамында кμп мμлшерде кμмірќыш-
ќыл газы бар сыра ішу, т‰тіні аса
ќауіпті бензопиринге толы темекі
тарту, ж‰йке ж‰йесініњ ж‰йелі ж±мыс
істеуі сынды мєселелерге мєн бер-
меу де организм ќызметін ќолайсыз
к‰йге ±шыратуы ыќтимал.

Бастыњ ќызметі демекші, КСРО
Ѓылым академиясыныњ академигі
Иван Павлов адамныњ єр м‰шесініњ
іс-єрекетін басќарып отыратын нерв
екенін, оныњ орталыѓы ми шењбері
екенін дєлелдеп берген болатын.
Яѓни, ми дамыл таппай к‰рделі
ж±мыс жасаса, ќатты ќобалжыса, μз
ќызметін тиісті атќаруѓа ќауќарсыз
болады. Б±л μз кезегінде рак сынды
т‰рлі сырќаттардыњ туындауына
ыќпал етеді. Сол себепті, саулыќќа
ден ќойып, жылына бір рет болсын
дєрігердіњ тексерісінен μткен абзал.

Медицина мамандары жасы 30-дан
асќандар тік ішегін, 40-ты алќымда-
ѓан азаматтар μњешін, ќуыќ асты
жєне ќалќанша безін, асќазанын, 35
жас шамасындаѓы єйелдер ќауымы
5 жылда бір рет жатыр мойныныњ
ісігін, ал 50 жастаѓы єйел-аналар 2
жылда бір рет с‰т безін тексерткен-
дері жμн деген ±станымда. Себебі,
ісіктіњ  мμлшері  1-2  сантиметр  бол-
ѓанша ауру сезілмейді, жасырын
ж‰руіне де 3-5 жыл керек. Егер де
ауру I-II сатыларда белгілі болып
жатса, сауыѓып кетуге 80% м‰мкіндік
бар.

Мамандардыњ айтуынша, ќазіргі
тањда кμбінесе ДНЌ ќ±рамыныњ за-
ќымдалуы мен темекі тарту, дерттіњ
туындауыныњ басты себептеріне ай-
налып отыр. Дезоксирибонуклеин
ќышќылына зиянын тигізетін – кан-
церогендер. Єлбетте, адамныњ оѓан
тμтеп бере алатын табиѓи ќорѓаны-
сы бар, аѓза оларды жєне тіпті кеселді
ісіктерді μздігінен жоюѓа ќабілетті.
Алайда, есейе келе б±ндай функция
єлсірей береді. Ал шылым болса, екі
бірдей ќауіпті фактордыњ кμзі.
¤йткені, темекі ќ±марлар физикалыќ
уланудан бμлек, химиялыќ сєулеле-
нуге ±шырайды. Ѓылымда бір ќорап
шылымнан 8 микрозиверт шыѓаты-
ны дєлелденген, ол 800 микрорент-
генге тењ. Б±ндай жаѓдай 24 саѓат
ішінде т±тас радиациялыќ фон
ќалыптастырады.

Сондыќтан, μз денсаулыѓымызѓа
μзіміз жауапты болѓан соњ, тєнге ке-
реѓар єсерін беретін д‰ниелерден
аулаќ болу, пайдалы ас ішу, кμњіл-
к‰йді бірќалыпты ±стау, иммунитетті
ныѓайтуѓа тырысу – батпандап кіре-
тін кеселдіњ ырќына берілмеудіњ ењ
жаќсы жолы.

"Ќостанай тањыныњ"
социологиялыќ зерттеу

орталыѓы.

4 АЌПАН – Б‡КІЛЄЛЕМДІК ЌАТЕРЛІ ІСІККЕ ЌАРСЫ К‡РЕС К‡НІ
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Ќазаќ халќы атам заманнан
ќонаќжай ѓой. Соныњ бір куєсі
жаќында   Ќостанай облысы
бойынша ќылмыстыќ-атќару
ж‰йесі департаментіне іссапар-
мен шетел сарапшысы, ±лы-
британиялыќ Томас Паттерсон
келді. Іссапар маќсаты –
жергілікті пробация ќызметімен
атќарылатын ж±мыс барысы-
мен танысу, білу, ќойылѓан та-
лаптарды ары ќарай ж‰зеге
асыру.

Б±дан єрі шетелдік ќонаќ
осындай кездесулердіњ жалѓа-
са беретіні туралы жєне проба-
ция ќызметімен бірігіп атќары-
латын іс-шаралардыњ ‰немі
μткізілетінін, ж±мыс барысында
туындайтын  мєселелерді бірігіп
талќылау ќажеттігін айтып μтті.

Кездесу барысында Ќоста-
най облысы бойынша ќылмыс-
тыќ-атќару ж‰йесі департаменті
ішіндегі м±ражайды аралады.
Онда ќазаќтыњ салт-дєст‰рлері
мен атќару ж‰йесі ардагерлері-
не арнап жасалынѓан альбом-
дарды кμрді. Танысып болѓан-
нан кейін, ќазаќ халќыныњ та-
ѓамдары ќойылып, дастарќан
жайылды. Сонымен ќатар, ол
дастарќан басында  μзі  туралы

жєне б±рынѓы атќарѓан ж±мыс-
тары туралы, μзініњ жан±ясы ту-
ралы айтып берді. Сонымен
ќатар амандасу мен ас ќайыру-
ды рєсімін білетінін кμрсетті.

Басќосу соњында біздіњ хал-
ќымыздыњ  ќонаќжайлыѓына
дєн ризашылыѓын  білдіріп,
‰лкен алѓыс айтты. Осындай ба-
сќа елден келген ќонаќтарды

ќарсы алу, кμріп-білу Ќостанай
облысы бойынша ќылмыстыќ-
атќару ж‰йесі департаментін-
дегі жас мамандар ‰шін μнеге
болмаќ.

М. ИСМУРАТОВА,
Ќостанай облысы бойын-

ша ќылмыстыќ-атќару
ж‰йесі департаментініњ

єділет майоры.

 Азаматтыќ
               процесс

Сотта істі μкілдер арќылы ж‰ргізу

Шетелдік  маманмен
тєжірибе алмасты

2015 жылдыњ 15 ќазанында
ќабылданѓан жања Азаматтыќ
процестік кодекстіњ талаптары-
мен сотта істі μкілдер арќылы
ж‰ргізу шарттарына бірталай
μзгерістер енгізілді. Атап айт-
саќ, азаматтар μз істерін сотта
жеке μздері немесе μкілдері
арќылы ж‰ргізуге ќ±ќылы. Аза-
маттыњ іске μзініњ ќатысуы оны
б±л іс бойынша μкілініњ болу
ќ±ќыѓынан айырмайды. Зањды
т±лѓалардыњ істерін сотта μзде-
ріне зањмен, μзге де нормативтік
ќ±ќыќтыќ актілермен немесе
ќ±рылтай ќ±жаттарымен беріл-
ген  μкілеттіктер шегінде єре-
кет ететін олардыњ басшыла-
ры жєне олардыњ μкілдері
ж‰ргізеді. Зањды т±лѓаныњ бас-
шысы сотќа μзініњ ќызмет ба-
бын немесе μкілеттігін куєлан-
дыратын ќ±жаттарды ±сынады.
¤кілдіњ μкілеттіктері зањѓа
сєйкес берілген єрі ресімдел-
ген сенімхатта кμрсетілуге тиіс.
Сенімхатќа, Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ зањнамасына, сот
шешіміне не єкімшілік актіге не-
гізделген істі сотта ж‰ргізуге
тиісті т‰рде ресімделген μкілет-
тіктері бар єрекетке ќабілетті
адам осы баптыњ ‰шінші
бμлігіне сєйкес сотта μкіл бола
алады. Сенімхат сотќа жазба-
ша нысанда немесе сенім
білдірушініњ электрондыќ циф-
рлыќ ќолтањбасымен куєлан-
дырылѓан электрондыќ ќ±жат
нысанында беріледі. Кєсіптік
одаќтар мен басќа да ±йымдар-

дыњ уєкілетті μкілдері іс бойын-
ша μкілдікті ж‰зеге асыруѓа ар-
налѓан тапсырманы куєланды-
ратын ќ±жаттарды сотќа беру-
ге тиіс. Адвокаттыњ наќты істі
ж‰ргізуге арналѓан μкілеттіктері
"Адвокаттыќ ќызмет туралы" ЌР
Зањында кμз-делген тєртіппен
берілетін ордермен жєне про-
цестік єрекеттерді жасауы сен-
імхатпен куєландырылады.
¤кілдердіњ μкі-леттіктері сенім-
хатта немесе сот отырысына
жеке μзі ќатысќан жаѓдайда
сенім білдіру-шініњ сот отыры-
сыныњ хаттамасына енгізілген
ауызша мє-лімдемесінде
кμрсетілуі м‰мкін. Кμрсетілген
μкіл жоѓары зањ білімі туралы
дипломныњ расталѓан
кμшірмесін ±сынады.

Судьялар, тергеушілер,
прокурорлар жєне ЌР Парла-
ментініњ немесе жергілікті
μкілді органдардыњ депутатта-
ры, олардыњ процеске тиісті
±йымдардыњ μкілдері немесе
зањды μкілдері ретінде ќатысу-
ынан басќа жаѓдайларда, сот-
та μкіл бола алмайды.

Тапсырма бойынша μкіл та-
лап ќою арызына ќол ќоюдан,
iстi тμрелікке беруден; татула-
су келісімін, дауды (жанжалды)
медиация тєртібімен реттеу ту-
ралы келісім немесе дауды
партисипативтік рєсім
тєртібімен реттеу туралы
келісім жасаудан, талап
ќоюдан немесе талап ќоюды
танудан толыќ немесе ішінара

бас тартудан, талап ќою талап-
тарыныњ нысанасын ±лѓайту-
дан немесе азайтудан, талап
ќоюдыњ нысанасын немесе
негізін μзгертуден, μкілеттік-
терді басќа т±лѓаѓа беруден
(сенімді басќаѓа аударудан);
сот актісіне апелляциялыќ,
кассациялыќ тєртіптермен ша-
ѓым жасаудан, жањадан ашыл-
ѓан немесе жања мєн-жайлар
бойынша сот актісін ќайта
ќарау туралы арыз беруден, сот
актісін мєжб‰рлеп орындатуды
талап етуден, сот алып берген
м‰лікті алудан, апелляциялыќ
шаѓымнан, μтінішхаттан бас
тартудан басќа, Азаматтыќ
процесстік кодекспен кμзделген
барлыќ процестік єрекеттерді
μзі μкілі болып отырѓан т±лѓа-
ныњ атынан жасауѓа ќ±ќылы.
Кμрсетілген тапсырма бойын-
ша μкіл осы ќ±ќыќтармен ќатар
мемлекеттік органдардан,
ќоѓамдыќ бірлестіктерден, зањ-
ды т±лѓалардан аныќтамала-
рѓа немесе μзге де ќ±жаттарѓа
с±рау салуѓа, сондай-аќ ЌР ад-
вокаттыќ ќызмет туралы зањна-
масында белгіленген тєртіппен
зањ кμмегін кμрсету ‰шін μзге де
єрекеттерді жасауѓа ќ±ќылы.

¤кілдіњ осы процестік єре-
кеттердіњ єрќайсысын жасауѓа
μкілеттіктері μкілдік беруші бер-
ген сенімхатта арнайы кμзде-
луге тиіс.

Н±рбол М¦ЌАНОВ,
Денисов аудандыќ
сотыныњ судьясы.

Жергілікті полиция
іске кірісті

Облыстаѓы жергілікті полиция ж±мыстыњ жања
форматына кμшті. ¤њірде бірнеше ауќымды операция
басталды. Б±л ќоѓамдыќ тєртіп саласындаѓы єкімшілік
ќ±ќыќ б±зушылыќтарды аныќтауѓа жєне алдын алуѓа
м‰мкіндік береді.

ОІІД  жергілікті  полиция ќызметініњ бастыѓы Н.Исмаѓ±ловтыњ ай-
туынша, облыста "Балалар т‰нгі ќалада", "Ќауіпсіз аула",  "Мен сіздіњ
учаскелік инспекторыњызбын" акциялары басталѓан. Екі к‰нде мыњ-
нан аса єкімшілік ќ±ќыќ б±зушылыќтар аныќталѓан. 70 ж‰ргізуші
жылдамдыќты асырѓаны ‰шін, 26 ж‰ргізуші мас болып кμлік ж‰ргізгені
‰шін ±сталды. Ата-ана ќарауынсыз ж‰рген 50 жасμспірім аныќтал-
ды. 42 ќылмыс ізі суымай жатып ашылды. Кісі μлтіріп, кісі тонаѓан
іздеудегі бір ќылмыскер ±сталды.

Жалпы, жыл басынын бері жергілікті полиция ќызметі 12 мыњнан
астам єкімшілік ќ±ќыќ б±зушылыќты аныќтады.

"Мен сіздіњ учаскелік
инспекторыњызбын"
акциясы басталды

25 ќањтарда басталѓан "Мен сіздіњ учаскелік
инспекторыњызбын" акциясыныњ барысында учаскелік
инспекторлар 269 азаматтар ќабылдауын ж‰ргізді.

Іс-шара кезінде полицияныњ учаскелік инспекторлары т±рѓындар-
мен байланысты ныѓайту маќсатында атќарушы билік жєне "Н±р
Отан" партиясыныњ μкілдерімен бірлесіп ќабылдаулар ж‰ргізді. Зањ-
намадаѓы μзгерістерді т‰сіндіру ‰шін т±рѓындарѓа буклеттер тара-
тылды. Барлыќ меншік нысанындаѓы обьектілердіњ басшыларына
техникалыќ ныѓайтылуѓа ќатысты 549 ±сыныс хаты тапсырылды. Осы
±сыныстардыњ нєтижесінде кєсіпкерлер  алты бейне ќадаѓалау ка-
мерасын орнатты.

 Мас ж‰ргізуші –
ќылмыскер

Ќостанайлыќ полицейлер демалыс к‰ндері 46 мас
ж‰ргізушіні ±стады.

Облыстыњ ішкі істер департаментініњ жергілікті полиция ќызметі
"Мас ж‰ргізуші – ќылмыскер" операциясыныњ ќорытындысын шы-
ѓарды. Ќањтар айыныњ соњѓы к‰ндері облыста жол ережесін б±зудыњ
бір мыњнан астам жаѓдайы тіркелді.

¦сталѓан мас ж‰ргізушілердіњ тμртеуі медициналыќ куєландыру-
дан бас тартќаны ‰шін єкімшілік жауапкершілікке тартылды. Сарыкμл
ауданында полицейлер кμлік ж‰ргізу ќ±ќыѓынан айырылѓан
ж‰ргізушіні мас к‰йінде ±стады.

Ойыннан от шыѓар
Ќостанайлыќ полицейлер жарылѓыш бомба туралы

хабарлаѓан жасμспірімді аныќтады.
29 ќањтар к‰ні облыстыњ ішкі істер департаментіне  жалѓан

лањкестік фактісі туралы ТЖД ќызметкерлері хабарлады. Б±л
ведомствоѓа белгісіз біреу Ќостанай ќаласындаѓы бір кафеде
жарылѓыш зат ќойылѓанын хабарлаѓан. Іздестіру шараларыныњ
барысында жалѓан аќпарат берушініњ Ќарасу ауданыныњ  Октябрь
селосында т±ратын 11 жастаѓы бала екені белгілі болды.

Бесінші сынып оќушысы сабаќта тыныш отырмаѓасын, м±ѓалім
оны сыныптан шыѓарып жібереді. Бала мектептіњ телефонынан
облыс орталыѓында бомба ќойылѓаны туралы жалѓан хабар береді.
Баланыњ б±л іс-єрекеті ‰шін енді ата-анасы жауап беретін болады.
Зањ талабына сєйкес олар 7 айлыќ есептік кμрсеткіш мμлшерінде
айыпп±л тμлейді.

                                                                    ОІІД баспасμз ќызметі.

М±з айдынын ашты
Ќамыстылыќ полицейлер аудандыќ ішкі істер бμлімі

базасында аудан т±рѓындарына арнап м±з айдынын
ашты. Ондаѓы маќсат балалар мен жасμспірімдер ќ±ќыќ
б±зушылыѓы мен ќылмысыныњ алдын алу.

Полиция ќызметкерлерініњ айтуынша μткен жылы  ауданда 70
бала т‰нгі уаќытта ќ±ќыќ б±зѓаны ‰шін ±сталѓан. Жыл басынан бері
ювеналдыќ полицейлер ќиын балалардыњ бос уаќытын ±йымдас-
тыруды ќолѓа алды. М±з айдында конькимен сырѓанау балалардыњ
бос уаќытын ќызыќты μткізуіне, денсаулыѓын шыныќтыруѓа м‰мкіндік
береді. Т‰нгі уаќытта т‰рлі-т‰сті шамдармен безендірілген айдында
музыка ойнап т±рады. Онда келушілер саны к‰ннен-к‰нге арта т‰су-
де.

Салауатты μмір салтын ±стануда полицейлер аудан т±рѓындары-
на ‰лгі-μнеге болуда. Тєртіп саќшылары жазда футбол ойнап, ќыста
хоккей ойнайды. Аудандыќ ІІБ бастыѓы, полиция полковнигі Серік
Н±ртаевтыњ айтуынша спортпен ш±ѓылдану тєртіп саќшыларыныњ
ќызметіне μз пайдасын тигізуде.

Ќ¦ЌЫЌТЫЌ МЕКТЕП



Сықақ жазсам кейбіреу ұнатпайды,
Сатирам үсті-үстіне лақтайды.
Қасиетті «лирика» қайда жүрсің?
Бақ қонып маған қашан тұрақтайды.

Әдемі сұлу өлең жаза алмаймын,
Сықақсыз бұл өмірде тазармаймын.
Еріксіз оң қолыма қалам ұстап,
Жақсы өлең жазсайшы! – деп мазалаймын.

Бірақ та қолдан келер сықақ қана,
Іздеймін халқым сенен мықтап пана.
Тәңірім қиғыш қылып жаратқан соң,
Сыйлықсыз қалғанымда мұқап қалам.

Ұстаймын қалқан етіп «Сатираны»
Шымшимын көкек «ана» Қатираны.

Шымшимын ақша жегіш әкімді де,
Демеңіз тағы міне қақылдады.

Қыспаймын, құйрықты да, көзімді де,
Ой-түйін жүрегімде, сөзім тілде.
Қара қылды қақ жарған Дәрібала әжем,
Жасымнан шынықтырған төзімді де.

Бәкеш АЙСИН.
Қостанай қаласы.

83 ақпан  2016 жыл

АҢЫЗДЫҢ НӘРІ – 
     ШЫНДЫҚ

Бегім Сұлу
Он бірінші ғасырдың тұсында Мәлік шахтың 

патшалық құрған тұсында Салжұқтар елі әбден 
кемеліне келген екен. Мәлік шах өлгеннен соң 
таққа оның баласы Санжар отырады. Санжар 
астанасын Хорасаннан көшіріп, Сыр  бойын-
дағы  Жанкентке орналастырады да, бұл шаһар-
ды мықты бекініске айналдырады. Ол аң аулап, 
сейіл құрғанды ұнатады екен. Сөйтіп жүріп Созақ 
маңайында өмір сүрген Қарабура әулиенің  қызы  
Бегімге үйленеді.

Бегім жаратылысынан көркіне ақылы сай, 
парасаты мол қыз болыпты. Санжарды да 
табындыр ған осындай сан қырлы қасиеттері 
болса керек.

Санжар аңға шығып бара жатып құлын үйінде 
қалған қанжарды әкелуге жұмсайды. Қанжарды 
ұсынғанда Бегім сұлудың аппақ қолын көріп құл 
есінен айырылып құлап қалады.  Кешігу себебін 
түсіндірген құл «Ханым білегімнен ұстап жібер-
мей қалды» депті.  Санжар ақ-қарасын тексермей 
Бегім сұлудың оң қолын, оң бұрымын кесіп, оң 
танауын тіледі де, зынданға тастайды. Келесі күні 
Қарабура әулие қиналып жатқан қызының түсіне 
кіріп: «Балам, бұлтартпай шыныңды айт. Ақпы-
сың, әлде қарамысың? Ақ болсаң аллам жәрдем 
беріп жараңды жазар, қара болсаң қарғар, тек 
турасын айт!» депті. Сонда Бегім жылап тұрып: 
«Атажан, құдай атымен сіздің алдыңызда ант 
етемін! Егер, Санжарға қиянат жасасам, тәңірі 
атсын, өмірімді қысқартсын. Ақпын, ата!» – деп 
зар еңірейді.

Осыдан соң Қарабура Санжардың да түсіне 
кіріп: «Сен де бір балам едің. Егер менің қызым 
арам болып, саған қиянат істесе, келесі күні сол 
қолы, сол бұрымы кесіліп, сол танауы тілінген 
күйде мүгедек болып қалсын! Егер, керісінше бол-
са, қызымның ақ пен қарасын тексермей жаза 
қолданғанда бір ауыз әділ сөзін айтпаған сенің 
шаһарыңды тірі адам қалдырмай жылан жұт-
сын!» деп қарғап батасын береді. Келесі күні таң 
ата хан зынданға адам жібереді. Жіберген адамы 
барса, Бегім баяғы сау қалпында отыр екен дейді. 
Содан бастап ханды үрей билейді. Кеш болады. 
Хан кеңесшілерімен отырғанда іңір уақытысын-
да аспаннан бір мес шаһардың ортасына түсіп 
жарылады. Местің іші толы жылан екен. Жылан 
тысқа тірі жанды шығармай, шағып өлтіреді. Со-
нымен жайнап тұрған Жанкент шаһары Санжар 
сияқты қатыгез ханның кесірінен қас пен көздің 
арасында опат болады.

Ал, Бегім сұлу болса өз әкесі Қарабура әулиенің 
көмегімен Бегім Ана белгісін салдырып: «Мұнан 
былай еркекті көрмеймін» деп, қалған жұмбақ 
ғұмырын сол мұнараның ішінде өткізген. Ата-ба-
басының қасиеті дарып, кейін Бегім Ана әулие 
атанады.

Он үшінші ғасырда салынған Бегім Ана ке-
сенесі қазір Қызылорданың  Қазалы ауданында 
тұр.

Қызығам ескен ерке самалыңа,
Қызығам нұрын төккен шапағына.
Қызықпай қайтесiң-ау туған жерге,
Балбырап жатқаннан соң дала мына.

Қоңыржай табиғаты кербезденiп,
Кетедi көз алдыңда көркемденiп.
Уа,достым туған жерге қарашы әне,
Тұрғандай салтанатты менменденiп.

Кең төсi бұлаң белi қар жамылган,
Шашындай сұлу қыздың тарқатылған.
Балалық балдәуреннiң табаны бар,
Айналдым туған жердiң соқпағынан.

Батырдың жатысындай жайпақ далам,
Қырында төрт түлiгiң ойнақтаған.
Сүрлеуiн сүйкiмдi қып тамылжыта,
Қыс шiркiн аязымен жайнақтаған.

Еркелеп өрнегiн сап күндiзгi рең,
Төріне төсегендей шiркiн кiлем.
Ай шықса қонақтанып таңға шейiн,
Туған жер әсемсiң-ау күндiзгiден.

Қызығам сенiң сүйрiк жолдарыңа,
Бастаған менi алыс арманыма. 
Әсерлi таң тамаша күйге бөлер,
Әр атқан қызығамын таңдарына.

Ақ бұлтты анда-санда қылаңдаған,
Аспанын жайдары ашық сылаңдаған,
Көз салып көкжиектен көкке күнде,
Жүрушi еді армандарға құмар балаң.

Сағынсам тебiренер жырым менiң,
Ғұмырлы тарихыңмен дүбiрлi едiң. 
Туған жер қасиетiңнен айналайын,
Сүйсiнтер алақандай жұмыр жерiң.

Жалғас ӘЛІМҒАЗЫ.
Арқалық қаласы.

Қоңыр ағаш ақшаңқан түрге еніп,
Бұтақтары ақ қармен кестеленіп.
Шыршалары безенді келіндердей,
Сәлем салып тұрғандай неткен көрік!

Жасап қырдан сан безек, сан қилы өрнек,
Жасандырып даланы нұрға бөлеп.
Өзендерді айнадай жалтыратты,
Тойлап жатыр көп бала салып дүрмек.

Мың құбылған бораны – асқан биші,
(Баураған сиқырлы әлем сырын түйші)
Түнгі аспанды тамсантып, тербетіп тұр,
Қобызшыдай күй тартқан дала-күйші.

Аса дарын суретші қыстың өзі,
(Бір ін дерсің адамның басқан ізі)
Ақтарылған ақ сүттей тасып жатыр,
Асқақ арман, ақ үміт-жыл лебізі.

Қабағы бір түйіліп, бір ашылған,
«Ашуы» бірде тарап, бірде ашынған.
Шабандоздай құйғытып көкпар тартқан,
Құйындатып өтеді дәл қасыңнан.

Е.СЕРІКБАЕВ.
Қашар кенті,
Рудный қаласы.

Туған жер  

келбетiңнен  

айналайын!

Қиын «жанр»

Қыстың көркі
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Той өткізуге бардық. Қасымыздағы жігіт екеуміз бір 
ауылданбыз. Қақ төрде әкемнің құрдасы отыр екен. Ба-
рып сәлем бердім. Әлгі кісі көзін сығырайтып: «Таныма-
дым ғой, қай жақтың баласысың? –  дейді. Бетіне аң-таң 
боп қарадым. Алжып отыр дейін десем, жасы алпыстан 
жаңа ғана асты, үндемедім.

Тойды аяқтар кезде, әлгі кісі микрофонды алып: «ал 
құдалар мына асаба жігіттің әкесімен құрдаспын. Жаңа 
келіп сәлем бергенде, әдейі әкесінің атын, туған жерін 
сұрадым, бұл болса бетіме бағжия бір қарады да кете 
барды. Бұлай деп отырғаным баяғыда осы Көкшетаудың 
бір кісісі базардан түйе сатып алып, әкеңнің аты кім? – 
деп саудагер жігіттен сұрапты.

Сонда әлгі жігіт:
– Алар түйеңді алдың, бұйдасынан ұстап тұрсың, енді 

әкемнің аты неменеге керек? – депті. Түйе сатып алып 
тұрған кісі: 

– Бүркітті деген тауым бар, Балпаш деген сорым 
бар, сол сорға келгенде, түйенің жүгі ауырлар, сонда 
әкеңнің керек жері бар, –  депті. Сіздердің көздеріңізше 
мына бала менің құрдасымның баласы деп мақтанып, 
даурығып құр бөссем, бұл тойды дұрыс өткізе алмай 
ырың-жырың қылып жіберсе, сіздердің көңілдеріңізден 
шықпаса, әкесінің керек жері бар екенін әлгінде әдейі 
ескертіп айттым, – дейді. 

Тауып айтылған жүйелі сөз «сөз тапқанға, қолқа жоқ» 
–  деген рас-ау, ә?

Осы аймаққа балалары белгілі бір қария бақи-
лық болып, соның жаназасына бардық. Қара-құрым 
халық. Өйтіп-бүйтіп марқұмды қойып келген соң, 
қымбат бір дәмханада асын берді. Ас үстінде жі-
гіттер күбірлесіп отыр.

– Апыр-ай, балалары қандай дәулетті. Күтуші 
жалдап әкесін жақсы бақты. Перзенттік парызда-
рын өтеді-ау, бірақ өлік шыққан үй бүгіннен бастап 
иесіз қаңырап қалады, бәрі жан-жақта, – деп сыбыр-
ласып жатыр еді.

Мына жақта жүрген марқұмның інісі: «Әй, неге 
иесіз қалады деп тантып отырсыңдар, балалары 
бар. Анау-мынау емес, балалары дүрдей қызмет-
керлер, үй иесіз қалған жоқ, есігінде қара құлып пен 
байлаулы неміс овчаркасы қалды, солар ие емес пе?!»  
–  деп зірк ете түсті.

 Түк түсінсем бұйырмасын, кекетіп айтты ма? 
Жоқ, әлде пыш-пыштап отырғандардың бетін қай-
тарғысы келді ме?  Әйтеуір зілді сөз.  Әлгі күбірлеп 
отырған жігіттер жым болды.

Алдарына бір астау ет келіп, жылы жұмсағын кертіп 
жеп отырғандардың үстіне бардым. Ерте барсам да төр 
менікі емес, босаға жақтағы бос орынға жайғастым. Етке 
сылқия тойып алған, Жанәділ қария қыс ұзаққа созы-
латын түрі бар, былтыр қыс азығын аз жинағанын сөз 
етті. Қолдағы бірер қараның бір апталық қана азығы 
бар деп уайым қылды.

– Мен сені түсінбеймін, – деді замандасы Нұрхан. 
Малды сат, үйді сат, дүниені сат та баланың қолына 
тарт, мында кемпір екеуің даңғарадай үйде не отырыс 
осы?! –  деп Жанәділ қарияға мұрты тікірейіп ызбарлана 
қарады.

– Е-ее, замандас, кезінде кемпір екеуміздің ішімізге 
сыйған баланың сыртына сыймай тұрмыз ғой, – деп 
күрсінді қария.

Шіркін-ай, ә? Тауып айтылған жүйелі сөз. Баласы 
енші алып кеткелі ауылға ат ізін де салмайды. Соны 
меңзеп айтып тұр-ау қария, – деймін іштей қынжылып.

Жеңіс ОСПАНОВ.

Қысқа әңгімелер

Әкеңнің аты кім?

Қара құлып қалды...

Ішімізге сыйған 
бала...

Амандасу
Бір ауылдың жігіттері шешендікпен 

аты шығып қалған екінші бір ауылдың 

жігітін сөзден тосып, мұқатпақ ниетпен 

қонаққа шақырады. Жанына екі-үш кісі 

ертіп, әлгі жігіт ауылдың шеткі үйі не 

келе бергенде, тасада тұрған ауыл жі-

гіттері шыға келіп:
Ассалаумалейкум, ашаның баласы,

Құрт-құмырсқа, масаның баласы, –

деп тақпақтай жөнеліпті. Шешен жігіт 

саспастан:
Әлейкүмассалам, келінің елі,
Құтырған қыр желінің елі,
Жынойнақ, бақсы перінің елі,
Бозаңды ішіп, ботқаны жеп алып,

Аузыңа келгеніңді оттайсың.

Елді, жерді даттаған,
Күндіз-түні жатпаған,
Халқым-ау, осы тентектерді
Неге ғана жақтайсың?! –

деп төрлете беріпті.

Қиын мен оңай
Тұрмыс-тіршіліктің әр жайы әңгіме 

болған топ жиында біреу отырып:

– Дүниеде не оңай, не қиын? – деген екен. 

Біреулер: «Анау оңай», – десе, енді біреулер:

«Мынау қиын», – деп жұрт белгілі бір 

шешімге келе алмай, керілдесіп қалыпты.

Сонда көп жасап, көпті көрген бір қария 

түрегеліп. – О, халайық! Бұл дүниеде не көп?

Оңай да, қиын да көп. Соның ішінде біреу-

ге ақыл айтқан оңай. Ал сол ақылшының өзі 

айтқанын өзі орындаудан қиын нәрсе жоқ, 

– депті.

«Ақ тоқым, қос 
таңбалы...»

Әрі ақын, әрі балуан Ахмади деген жігіт 

жалғыз атын жоғалтып, Бақ бақты жиын 

өткізіп жатқан Қожахан болыстың ауылына 

келеді. Болыс баса-көктеп кірген кедей ақын-

ды жақтырмай, шаруасын сұрап білген соң: 

«Атыңның белгісін өлеңмен айт, әйтпесе, 

үйіңе қайт», – дейді. Сонда Ахмади:

Ақ тоқым, қос таңбалы өзі жирен,

Қиянкес ұры алмаса шықпайды үйден.

Жануар жылқы болмай, адам болса,

Нәсілі бір кем емес болыс, биден.

Ақ тоқым, қос таңбалы жирен еді,

Шананы қар жауған сүйрер еді.

Болдырып көп жұмыстан еті арыса,

Дорбаға қи сап берсем күйленеді.

Жануар жылқы болмай, адам болса,

Болыс боп бір тайпа елді билер еді, –

дегенде Қожахан болыс одан арғысын айт-

қызбай:
«Аты жүйрік қайырады, тілі жүйрік айы-

рады», – деген, мынаның тілі улы екен, 

жоғын тауып беріп қайтарыңдар, – депті.

Патша мен диқан
Ертеде бір кісі жас баласынан:

– Патша үлкен бе, диқан үлкен бе? – 

деп сұрапты. Бала кідірместен:
– Әрине, диқан үлкен, – дейді.
– Қалайша? – дейді әкесі.
Сонда әлгі бала:
– Диқан астық бермесе, патша аштан 

өлмей ме? – деген екен.**
**
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Өлшеніп берген  
өмір бар

Дүниеге мейман көңілім,
Мақтансам, дауа тілерсің.
Өлшеніп берген өмір бар,
Уақытыңмен жүрерсің.
Кейбір күнде қапа боп,
Кейбір күнде келерсің.
Бір қалыппен еш пенде
Бітіре алмас үлесін.
Көлеңкелі бұлттай
Көшпелі болған дүниесің.
Ажал келсе, жатқызар,
Маңдайдан басқан ұйқыдай.
Пендені дәулет мас қылар,
Қырауды кешкен жылқыдай.
Бауыры бүтін, басы есен
Сағынар сауық – күлкіні-ай.
Қызықтырған түлкідей,
Дүние өтер бір күні-ай.

                    ***
Ептеп кісі бай болмас,
Маңдайға құдай бермесе.
Ақыретті кім ойлар,
Ажал жетіп өлмесе?
Жылағанмен не пайда,
Жиылған жұртың көрмесе?
Жырлағанмен не пайда,
Тыңдаушы дүние бермесе?
Қатын тоймас ер десе,

Диқан тоймас жер десе.
Ер тілеуін береді,
Ерте тұрып еңіресе.
Ұят беттің пердесі,
Қымбатты ердің зердесі.
Майлықожа ақынның
Ғибрат қып айтқан термесі.

Замана
Уа, замана, дауылсың,
Қыдыра көшкен ауылсың.
Тоқым салмай, жайдақтап
Әркім мінген жауырсың!

Уа, замана, бөрісің,
Кедейдің шықпас төрісің.
Ата-бала тартысқан
Қызықты көкпар терісің!

Уа, замана, ескісің,
Ертеңгі білмес кешкісін.
Кедейлердің өткіздің
Шегене айдап ешкісін…

Уа, замана, қырланған,
Аунаған жерің сырланған.
Не төбелер бос қалып,
Не ерлер келіп құрланған.

 Басы бүрлі бәйтерек –
Бұлтқа жетіп ырғалған,
Жеткен күні бір ажал –
Ара салып түбінен,
Жермен-жексен бір қылған!

Майлықожа   
     маржандары

(1835 – 1898)
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ДІНІЊ – ДІЊГЕГІЊ

‡стіміздегі жылѓы Мєуліт мей-
рамы аудандаѓы ірі шаруашылыќ
Диев елді мекенінде μтті. ¦лыќ
мерекеніњ ќ±рметті ќонаќтары –
аудан єкімі Амантай Балѓарин,
аудандыќ мєслихаттыњ хатшысы
Александр Бондаренко, Ќазаќ-
стан м±сылмандар діни басќар-
масыныњ Ќостанай облысы бой-
ынша μкіл имамы, Марал ишан
атындаѓы Аќ мешіттіњ бас имамы
Баќытбек Тєжімбет, ауданныњ
Ќ±рметті азаматтары Мырзаѓали
ќажы Ѓабдуллин,  Єкімбек ќажы
Ќабден, Саѓындыќ Досмаѓамбе-
тов, облысќа танымал кєсіпкер
Тμлеген Жайлаубаев, барлыќ
елді мекендерден аќсаќалды
ќариялар, аќ жаулыќты аналар,
ауыл имамдары, округ єкімдері,
ЖШС, шаруа ќожалыѓы басшы-
лары, халыќ – бєрі бір кісідей
М±хаммед (с.ѓ.с)-ныњ д‰ниеге
келген Мєуліт к‰нінде Оныњ
‰мметі болѓандарына ш‰кір етіп,
с‰йікті Нєбиіне салауат айту ‰шін
жиналды.

Диев – єр ±лт μкілдері тату-
тєтті т±ратын, ±лтќа бμлінбейтін,
барлыќ мерекелерді бірге той-
лайтын ел. ¦лыќ мейрамды той-
лаудан б±рынѓы ењбек ардагер-
лері де шет ќалмады. Жиылѓан

м‰ддемізді ќорѓайтын, сана-сезі-
мге еркіндік беретін тіліміз бен
дінімізге Мєуліт айы ќуат берсін.
Баршањызѓа баќыт, зор денсау-
лыќ, отбастарыњызѓа амандыќ
тілеймін. Мєуліт мерекелеріњіз
ќ±тты болсын!" деді. Сондай-аќ,
аудан басшысы келер жылѓы
Мєулітті μткізуді "Чернигов" ЖШС
директоры  Имран Гучиговтіњ
мойнына ал-ѓанын ќуанышпен
жеткізді. Сахнаѓа шыќќан О.Дани-
ленко да жиналѓан ќауымды
Мєуліт мерекесімен шын ж‰рек-
тен ќ±ттыќтап, игі тілегін жолда-
ды. Одан єрі Олег Владимирович
бір топ сыйлы ел аѓаларыныњ
иыѓына шапан жапты.

Б±л к‰ні сахнадан тμгілген Ер-
лан Ќасымовтыњ орындауын-
даѓы "М±хаммад" діни єні
кμпшіліктіњ ж‰рек т‰кпіріне жол
тартып, ерекше єсер етті. Бала-
лар μнер мектебініњ м±ѓалімдері
Азамат Саќауов пен Г‰лмира
Єлиевалар орындаѓан "Иман
келтіру" єні мерекеніњ шырайын
келтіріп, еріксіз ойѓа ќалдырды.
Шоќан Уєлиханов атындаѓы орта
мектебініњ оќушылары Толѓанай
Єбусаѓит пен Арайлым Сєдуаќа-
сованыњ имандылыќќа, бірлік
пен ынтымаќќа шаќыратын,
тєрбиелік мањызы бар "Дін ислам
діњгегім" мен "Уаќыт ќадірі" атты
μлењ шумаќтары кμптіњ санасы-
на жетіп, ойѓа ќалдырѓаны аныќ.
Квартеттіњ асќан шеберлікпен
орындаѓан "К‰й" тартысы, μнер-
паздар – Ерлан Ќасымов пен
Алан Бектеміровті де салауатты
кμпшілік жылы ќабылдады. "Кім
м±сылманныњ д‰ниедегі ќайѓы-
сын жењілдетсе, Алла ол кісініњ
ќияметтегі ќайѓысын жењіл етеді",
– делінген хадисте. ‡лкен-кіші
назарына ±сынылѓан "Теріс аѓым
ќатері" атты сахналанѓан кμріністі
Т±рѓын ќажы Досмаѓамбетов,
Жанат Т±рм±хамбетова, Ерлан
Ќасымов ±сынды.

Осылайша, мєуліт мерекесін-
де рухани ќуат алып, туѓан елі-
мізге Алланыњ н±ры жаусын де-
ген ниетпен тарќаѓан халыќ ары-
ќарай аќ дастарќан басында бас
ќосты.

Ж±мак‰л СЫЗДЫЌОВА.
Єулиекμл ауданы.

ж±рттыњ ж‰зіндегі шаттыќ пен
кμкірегіндегі ќуаныш зєулім мєде-
ниет ‰йініњ ішін ерекше бір шу-
аќты к‰ндей жарќыратып н±рѓа
бμледі. Мерекелік шара Ємит
ишан атындаѓы мешіттіњ шєкірті
Єлин±р Балахметтіњ єдемі ма-
ќаммен ќ±ран оќуымен бастал-
ды. Кμпшілік назарына Пайѓам-
бардыњ (с.ѓ.с.) шексіз мейірім-
ділігін суреттейтін "Саѓындым
сені,  Иа Расул Алла" деректі
фильмі ±сынылды. Одан кейін
ќасиетті к‰нніњ ќуанышына ор-
таќтасып, ізгі ниетін білдіру ‰шін
сахнаѓа Марал ишан атындаѓы
Аќ мешіттіњ бас имамы
Б.Тєжімбет кμтерілді.

– Ќ±рметті б‰гінгі мерекеге
ќатысушы жамаѓат! Расында,
Алла елшісінен (с.ѓ.с.) алар ‰лгі,
μнеге мол. Оныњ ѓибратќа толы
н±рлы ѓ±мырын оќып-‰йрену –
барша  м±сылманныњ басты
міндеті. Б‰гін біз де осы ѓимарат-
тыњ ішінде Алла елшісіне деген
ыстыќ ыќыласымызды жеткізіп,
оныњ м±ра етіп ќалдырѓан ќ±нды-
лыќтарын насихаттап, саѓыныш-
пен салауат сєлемдерімізді жол-
даймыз. Ќ±рметті аѓайын! Ислам
халыќты ±лтына, нєсіліне, тегіне,
тіліне бμлмейді, алаламайды.

Алла таѓала ењ соњѓы Елшісін єлемге μз
мейірімін т‰сіру ‰шін жіберді. Демек,
Хазіреті  М±хаммед (с.ѓ.с) д‰ниеге келген
к‰н – Алланыњ б‰кіл жер ж‰зіне раќым-
мейірімі молынан т‰скен к‰н.
Пайѓамбарымыз тура жолда, н±рлы,
мейірімді жєне ерекшелікке толы кіршіксіз
μмірінен соњ, мєњгілік єлеміне кμшті.
Артында д‰ниелік мал-м‰лік емес, ±лы
рухани м±ра ќалды. Адамзаттыњ мєњгілік
діні – Ислам дінін таратты. Кештіњ
маќсаты – ж‰регінде иманы бар
м±сылман ж±ртшылыѓыныњ басын
ќосып, тањдаулы т±лѓаныњ таѓылымѓа
толы μмірбаяны мен μсиеттерін жан-
жаќты насихаттау жєне Оѓан деген
‰мбеттіњ с‰йіспеншілігін ояту.

Ќазаќстан – ортаќ ‰йіміз. Олай
болса, Алла таѓала бізге діни
бірлік, имандылыќ, салауатты-
лыќ, татулыќ берсін. Отбастары-
њызѓа ќуаныш, береке тілеймін.
Мєуліт біздіњ басымызды осылай
тек ќана ќуанышта ќоса берсін.
Айрандай ±йып отырѓан халќы-
мыздыњ ынтымаѓын Алла таѓала
±заѓынан с‰йіндірсін. Елбасы
жєне ел ќамында ж‰рген азамат-
тарѓа ѓинаят пен тауфиќ тілейік,
– деген Баќытбек Н±рѓабыл±лы-
ныњ есті пендеге ой салатын
уаѓыз-насихаты жамаѓатты ±йы-
тып, ж‰регін тебірентті.

Бас имам Мєуліт мерекесін
μткізуге демеуші болѓан ЖШС
бас директоры Олег Даниленко-
ныњ сауапты ісіне шынайы ал-

ѓыс сезімін білдіріп, биылѓы жыл
мол астыќты, ырысты болсын
деген тілегін жолдады. Одан єрі
бас имам мешіт жанашырлары-
на μз атынан салтанатты т‰рде
Алѓыс хат табыс етті.

Келесі кезекте аудан єкімі
Амантай Балѓарин барша жи-на-
лѓан халыќты ќасиетті к‰нмен
ќ±ттыќтап: "М±хаммед (с.ѓ.с.) Пай-
ѓамбардыњ іс-єрекеттерін наси-
хаттау, салауаттар айту, жастарѓа
имандылыќ ќаѓидаттарын
т‰сіндіру, оларды отанс‰й-
гіштікке, бауырмалдыќќа, адам-
гершілікке, ата-ананы ќ±рметтеу-
ге жєне т‰рлі теріс ќылыќтардан
саќтануѓа шаќыру болып табы-
лады. Олай болса, жалпы хал-
ќымызды біріктіретін, ±лттыќ

ЕЊБЕКПЕН ТЄРБИЕЛЕУ

Ќылмыстыќ-атќару ж‰йесі
– сотталѓандардыњ жазала-
рын μтеумен ќоса тєрбиелеп,
ќоѓамѓа бейімдеп, ењбекпен
ќамтуды да ж‰зеге асырады.
Ењбекпен тєрбиелеу – ењ
тиімді тєсілдердіњ бірі десек,
ќателеспейміз. Осы мєселе-
лерге байланысты ЌР ІІМ
ЌАЖК "УК-161/2 мекемесі"
РММ "‡здік бизнес жоба"
атты  сотталѓандардыњ ара-
сында сайыс μтті.

Б±л бастамаѓа жазасын
μтеушілер С.Ошнуров пен
А.Сартин ќатысып, μз бизнес-
жобаларын ќазылар алќасына
±сынды.

Єрине, осы екі жанныњ
ењбектері темір тордыњ ар
жаѓында отырѓандарды ќуан-
тарлыѓы сμзсіз. Себебі,
ќоѓамнан оќшау орындарын-
да жобаныњ есеп-ќисабын
шыѓарып, іс ж‰зіне асыру
темір тордыњ арѓы жаѓы т‰гілі
бергі жаѓындаѓылардыњ ќол-
дарынан да келуі екіталай.

Іс-шараныњ єділ μтуі ‰шін
Ќостанай облысы бойынша
ЌАЖД сотталѓандардыњ
ењбегін ±йымдастыру тобы-
ныњ бас маманы Е.Безносо-
ва, мекеме бастыѓыныњ жал-
пы с±раќтары жєне соттал-
ѓандардыњ ењбегін ±йымдас-

тыру бойынша орынбасары
И.Каркавина, Ењбек-Ќостанай
№4 учаскесініњ аѓа шебері
К.Ордабеков, сотталѓандар-
дыњ ењбегін ±йымдастыру
бμлімініњ басшысы А.Ќойшы-
ман, сотталѓандармен тєрбие
ж±мысы бμлімініњ басшысы
М.Ќажыгелдинов ќатысты.

Алѓашќы болып μзініњ жо-
басын А.Сартин таныстырды.
Б±л жоба алѓашќы кезењде
сотталѓандардыњ ж±мыс жа-
сауына, жєбір шегушініњ бер-
ген талаптарыныњ тμленуіне,
сотталѓандардыњ туѓан-туыс-
тарына тапќан нєпаќалары-
мен бμлісу ‰шін керектігін

кμрсетті. Б±л бизнес жобаныњ
маќсаты – сотталѓандардыњ
ќызыѓушылыќтарын артты-
рып, баќтарын ашуѓа баѓыт-
талѓан. Сондай-аќ, т‰зету ме-
кемесінде аѓаштан єсем
б±йымдар дайындау. ¤з жо-
басын ќорѓаѓан А.Сартин:
"Сотталѓандар жазасын μтеу
барысында тєжірибе жинаса,
бостандыќќа шыќќанда μз
бизнесін ашуѓа єрі  ж±мыс та-
бары сμзсіз", – деді.

Ал, С.Ошнуровтыњ жобасы
дєнді даќылдар μсіруге ба-
ѓытталѓан.

Іс-шараѓа ќатысушылар-
дыњ ќайсысын алып ќарасаќ

‡здік бизнес жоба
та, жобаларын жан-жаќты
дайындап келгені байќала-
ды. Басынан аяѓына дейінгі
кезењдер ќамтылѓан. Ќазы-
ларѓа сотталѓандардыњ шы-
ѓармашылыќ жобаларына
ќорытынды шыѓару да ќиынѓа
соќты. ‡здік жєне ќолжетімді
баѓдарлама-жоба дайында-
ѓаны ‰шін О.В. Ошнуровтыњ
±сынѓан жобасы тањдап
алынып, ќылмыстыќ-атќару
ж‰йесі департаментіне жол-
данды.

Ж±лдыз СМАЃ¦ЛОВА,
ЌР ІІМ ЌАЖК "УК-161/2

мекемесі" СЕ¦Б
инспекторы.
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Қуаныш 
 ЕСҚАБЫЛ

Рудный қалалық оқушы-
лар мен жастар сарайында 
нағыз аншлаг. Себебі, мұн-
да Қостанай мен Рудный, 
Қашар кенті мен Меңдіқа-
ра ауданының шығармашыл 
жастары мен ардагерлері 
дәстүрлі «Екі ұрпақтың жұл-
дыздары» фестивалінде бас 
қосты.

Шараның ашылу салта-
натында сөз сөйлеген қала 

әкімінің орынбасары Еле-
на Скаредина бір отандағы 
біртұтас халықтың салт-
дәстүрі мен мәдениетін на-
сихаттаудағы аға ұрпақтың 
еңбегін ерекше атап өтті. Ол 
«он саусағынан бал тамған» 
белсенді ардагерлеріміз 
тұрғанда ұрпақтар сабақтас-
тығы үзілмейтіндігіне сенім 
білдірді.

Айта кетерлігі, фестиваль-
ді осымен үшінші жыл қа-
тарынан қалалық ардагерлер 
кеңесі ұйымдастырып келеді. 

Биыл ел Тәуелсіздігінің 25 
жылдығына орай шараның 
ауқымы кеңейіп, оған өзге 
аудан-қалалардан да өнерпаз-
дар шақырылған.

– Басты мақсат – үйде 
отырып қалған өнерлі арда-
герлерімізді сахнаға шыға-
рып, олардың көңілін аулау, 
қуаныш сыйлау. Даңқты 
ерліктерін көріп, соңынан 
еріп келе жатқан жастармен 
арадағы қарым-қатынасын 
нығайту. Күн аяз болған-
дығына қарамастан 300 адам-
дық зал лық толғандығына 
ризамын. Себебі, көрермендер 
өз қалауы, өз еркі бойынша 
шақыртуымыз ды қабыл алып, 
келіп отыр,  –  дейді қа-
лалық ардагерлер кеңесінің 
төрағасы Сәлімгерей Бек-
сейітов.

Фестивальге 14 жұп қа-
тысып, өткен ғасырдың 
50-70-жылдардағы ретро ән-
дерін шырқады. Кеш шы-
мылдығын Шәмші Қалда-
яқовтың «Арыс жағасында» 
әнімен Гүлнар Молдахмето-
ва мен Айман Нұрпейісова 
ашты. Одан кейін сахнаға 

шыққан Сенбай Нұрғалиев 
мен Елена Рерих «У синего 
моря», меңдіқаралық Галина 
Добрыдина мен Мәди Нұрмұ-
хамбетов «А годы летят..», 
Жақсылық Кәкенов пен 
Әбілқайыр Қанафин «Надо 
мной небо синее», Болат 
Торғаев пен Айгүл Әбдірах-
манова «Сұлу қыз», Жеңіс 
Көжекеев пен Айдана Өмір-
жанова «Кешікпей келем 
деп ең» атты халыққа ете-
не жақын әндерін орындап, 
көрерменнің ыстық ықыла-

сына бөленді. Ал, «Қазақ 
вальсін» жоғары деңгейде 
алып шыққан Рыскүл Жек-
сембаева мен Маргарита Се-
мибратованың өнерін әділқа-
зылар алқасы бірауыздан ең 
үздік деп танып, фестиваль-
дің бас жүлдесін табыстады. 
Кеш қорытындысы бойынша 
барлық жұптар демеушілер 
ұсынған алғыс хаттар мен 
бағалы сыйлықтарға ие бол-
ды. Ең бастысы, тамаша кон-
церттен халық рухани дема-
лып қайтты. 

ФЕСТИВАЛЬ

Екі ұрпақтың жұлдыздары

Екінші дүниежүзілік соғыс адам-
зат тарихында өшпестей із қалдыр-
ды. Сұрапыл зұлматтың салдарынан 
миллиондаған адамның өмірі қиылды, 
жүздеген қала мен ауыл жермен-жек-
сен етілді. Қанқұйлы фашизмнің зар-
дабы қазақстандықтарға да ауыр тиді.

Елбасы Н.Назарбаев Ұлы Жеңістің 
60 жылдығына арнап сөйлеген сөзінде 
«Бұрынғы Кеңес Одағының халықта-
ры үшін ол Ұлы Отан соғысы болды, 
өйткені армия ғана емес, бүкіл халық 
Отан қорғауға көтерілді. Қазақстан 
біртұтас халықтар отбасында Ұлы 
Отан соғысына қатысты. Сондықтан 
да соғыс пен ол туралы зерде – көпұлт-
ты Қазақстанның жалпы тарихының 
бір бөлігі» деген екен.

Зерде демекші, таяуда «Қостанай 
таңының» кітапханасы» сериясымен 
«Өшпес даңқ» кітабы жарық көрді. 
Ол туралы хабардар болысымен, 
редакция ға қоңырау шалдым. Мұның 
алдында журналист-жазушы Сәлім 
Меңдібаевтан облыстық газетімізде 
Ұлы Жеңістің 70 жылдығы қарсаңын-
да жарияланған материалдар негізін-
де жазылған кітап баспаға әзірленіп 
жатқанын естіп едім.

Міне, сол «Өшпес даңқ» қолыма 
тиді! Мұқабасы әсем безендірілген 491 
беттік кітапты парақтап көріп, мұның 
сыртында қаншама маңдай тер төгіліп, 
үлкен еңбек сіңірілгенін сезіндім. 
Авторлардың естелік ретінде жазған 
жүрекжарды ой-толғамдарын таразы-
лай топтастырып, баспаға әзірлеген 
Қазақстанның құрметті журналисі 
Сәлім Меңдібаев болса, оның жарық 
көруіне демеушілік жасаған елімізге 
танымал азамат Өмірзақ Ихтиляпов 

екен. Осы орайда қас батыр Бауыржан 
Момышұлының «Ел дегенде еміреніп, 
жұрт дегенде жүгініп қызмет ет» де-
ген өсиет сөзі тілге оралып, ел мүддесі 
үшін риясыз қызмет етіп жүрген қос 
тұлғаға тағылымды туындыны халық 
игілігіне ұсынғаны үшін шексіз алғыс 
білдіруді жөн көрдім.

«Өшпес даңққа» менің екі мақалам 
енгізіліпті. Бірі әкем Сүйінкин Балтаға 
қатысты болса, екіншісін Меңдіқа-
ра педучилищесінің үздік оқушы-
сы, стипендиат болған, қан майданда 
жүріп хабар-ошарсыз кеткен қыршын 
жас Қабден Жанбосыновқа арнаған 
едім. Сүйікті ұстазымыз Қыпшақ 
Ысмағұлов туралы материалдың ұр-
пақтары, шәкірттері үшін орны бөлек 
(авторы – Н.Шәйкенов).

Әулет үшін ең аяулы жанның бей-
несі басылып, ол туралы мәлімет я 
болмаса бастан кешкен оқиғасы баян-
далған кітап ұрпақтар үшін алтыннан да 
қымбат асыл мұра болып қала бермек.

Өз басым аталмыш кітапты тарих-
ты қастерлеудің, ерлікке тағзым ету-
дің, жеңімпаз ұрпақты ұлықтаудың 
үлгісі деп қабылдадым, өзгелердің де 
осылайша бағаларына сенімім кәміл.

Ұлы Жеңісті жақындатқандар қа-
тарындағы қостанайлық батырларды 
өнеге тұтуға үндейтін, қазақстан-
дық патриотизмге баулитын «Өшпес 
даңқтың» сан ұрпақтарға өшпес нәр 
беріп, олардың бойында қайсар рух-
тың қалыптасуына септігін тигізері 
сөзсіз. 

Пиалаш СҮЙІНКИНА, 
ҚР білім беру ісінің құрметті  

қызметкері.
Рудный қаласы.

КІТАП ӘЛЕМІНДЕ

Жеңімпаз ұрпақты 
ұлықтаудың үлгісі

Қыдырбек
	 ҚИЫСХАН

Құрметті оқырман! Газетімізде биылғы 
жылдан бастап «Жәдігер» атауымен жаңа 
айдар ашылмақшы. Аты айтып тұрғандай, 
тұрғындарымыздың үйінде ертеден сақта-
лып келе жатқан әрі музейге тапсырыл-
маған ұлттық бұйымдар, көне заттарды 
газет арқылы көпшілікке жарияламақпыз. 
Бағзыдан жеткен жәдігер әрбіріңіздің 
шаңырағыңызда бар деп сенеміз. Тек зат 
иесі қолындағы көне бұйымының суретін 
түсіріп, оның тарихын сипаттап, редакция
мызға жолдаса болғаны.

Жаңа айдар алғашқы бетін Федоров 
ауданы Успенов ауылынан жеткен жәдігер-
мен ашпақшы. Суреттегі кісенді 1992 жылы 
Тоқтақынұлы Боқай Моңғолиядан атаме-
кенге алып келіпті. Бұл кісен Тоқтақынға 
ағасы Ахметтен өткен ғасырдың 30шы 
жылдары қалған екен. Ахмет өз заманын-
да дүлей күш иесі, батыр, қарсыластары-
ның қолынан мерт  болған адам.

Кісеннің жасалғаны-
на кемінде 110115 жыл 
болған деседі. Ғасырдан 
астам пайдалануда келе 
жатқан тұсау әлі бүлін-
беген. Бұл да темірдің 
асылдан болғанынан 
шығар. Металды ешқан-
дай дәнекерсіз қосқан 
әрі ширатып жасаған, 
кілтпен ашылыпжабы-
лады. Ең бастысы, ерте 
заманда мұндай бұйым 
жүйрік аттарды тұсап, 
ұрлыққарлыққа жол бер-
меуге таптырмас құрал 
саналған.     

ЖАҢА АЙДАР: «ЖӘДІГЕР»

115 жыл  
болған тұсау
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Қазан төңкерісіне дейін Ы.Алтынсариннің 
өмірі мен қызметі жайында алғаш қалам тербеген 
Асылқожа Құрманбаев еді.

А. Құрманбаев 1858 жылы бұрынғы Қостанай 
уезінде Торғай бойында туып өскен. Алғаш ауыл 
молдасынан сауат ашқан ол кейін мұғалімдер се-
минариясын бітіреді. Ы. Алтынсариннің жолдама-
сымен  Красноуфинскідегі реалдық училищенің  
шаруа бөлімін тәмамдаған Асылқожаны Нико-
лаевск (Қазіргі Қостанай) училищесіне оқытушы 
етіп жібереді. Алайда ол Омбы губернаторының 
тілмашы болып орналасады. Кейін бұл жұмысты 
да тастап «Дала уалаятының газетіне» қызметке 
тұрып, оның қазақша жағын басқарады. 

Ол Ы.Алтынсарин жайында  осы «Дала уа-
лаятының газетінде»: «Қазақтың тілі соншалық 
мол, ләкін қазақтың тілімен қандай кітап бол-
са да жазуға болады, «қазақша тілдің қазірден 
жетекші екенін Алтынсарин бір-ақ ауыз сөзбен 
айтып қойған жоқ еді» деп, одан әрі Ы. Алтынса-
риннің «Түлкі мен қарға», «Жаз» және тағы басқа 
өзге өлеңдерінің басқа тіл араластырылмай, таза 
қазақша жазылғанын көрсетеді. Автор өкінішін 
де жасырмай, таза қазақ тілінде басқа ұлт тіл-
дерін араластырмай таза жазуды ешкім талап 
етіп отыр мағанын айтады.  Мақаласын «Қазақтың 
халқын һәм тілін жақсы көріп ұмтылған адамдар 
марқұм Алтынсариннің көрсеткен жолымен жүр-
се жарайды» деп түйіндейді. [«Дала уалаятының 
газеті» 1894, 10 шілде].

«Оренбургский листок» газетiнiң 1884 жылы 
26 апрельдегi санында жарық көрген «Әдеби 
тұрғыдан қарағанда Алтынсариннiң қазақтар 
үшiн маңызы» деген мақалада: «Соңғы кезде әде-
биетте Алтынсариннiң шығармалары және оның 
қысқа мерзiмде аса мұқияттылықпен жинаған 
халық әдебиетiнiң нұсқалары пайда бола баста-
ды» деп жазып, ақынның «Өсиет», «Жаз», тағы 
басқа өлеңдерiнiң халықтың авторға деген сүйiс-
пеншiлiгi мен тiлектестiгiн тудырғанын, мұндай 
ағартушылық сипаттағы еңбектер ұмытылмай-
тынын айтады. «Бiз тәрiздi көшпелi ел үшiн Ал-
тынсариннiң өзi қандай қажет болса, еңбектерi 
де сондай қажет. Россияда орыс бiлiмiнiң қандай 
маңызы болғанын бiлетiн адам мұны да түсiне 
алады. Алтынсариннiң iсiнен бүкiл халықтың си-
патын, оның рухы мен ақылын, адамгершiлiгi мен 
мiнез-құлқын, тұтас алғанда оның барлық өмiрiн 
көремiз», – дейдi.

Дiнмұхаммед Сұлтанғазин «Дала уалаяты га-
зетінің» 1890 жылғы алтыншы санында «Бiздiң 
қазақ туралы бес-алты сөз» мақаласында Ы.Ал-
тынсариннiң қазақ тiлiнде кiтап шығарып, ана 
тiлiмiздi ардақтағанын қуана жазады.

Ұлы ұстаздың қызметі мен өмірі, үлгілі істері, 
шығармашылығы, ұстаздық жолы, өмірдегі 
ұстанымы Н.И.Ильминскийдің «Ы. Алтынсарин 
жайын дағы естеліктерінде» жақсы көрініс тапты. 
Автор естелігінде Ыбыраймен қалай танысқанын, 
оның оқып білім алуына атасы атақты Балғожа 
бидің тікелей себепкер болғанын, Ыбырай Балғо-
жаның немересі болғандықтан ғана емес, өзінің 
жеке басының қасиеттерімен, сондай-ақ дарын-
дылығымен  көзге түсіп, маңайына жаққанын 
айтады. 

Бір сөзбен қысқаша айтқанда, естелікте Ыбы-
райдың саналы өмірі, қызметі, шығармашылығы, 
тұрмыс-тіршілігі, отбасы түгел көрініс береді. 

Шығарма: «Мен оның тек басты қасиеттерін 
ғана атап өттім, бірақ осылардың өзінен-ақ, оның 
бүкіл жан-дүниесі, көзқарасы, әсіресе, өз халқын 
ағарту ісіне деген қызу талпынысы, оның мұғалім-
дерге деген ықылас-ілтипаты көрінеді». [Ыбырай 
Алтынсарин тағылымы: Әдеби-сын  мақалалар 
мен зерттеулер; Құраст. М. Жармұхамедов.- Алма-
ты: Жазушы, 1991-357 б.], – деп аяқталады. Осы 
бірер сөздің өзінен-ақ Ыбырай Алтынсариннің 
қандай адам болғанын аңғару қиын емес.

1889 жылдың  28 сентябрінде жазылған   
Ф.Д.Соколовтың, дәл осы уақытта жазылған 
 А.Мазохиннің Ыбырай Алтынсарин туралы 

естеліктерінде де ұлы ұстаздың тындырымды 
ісі мен шығармашылығы, өмірде қандай адам 
болғандығы егжей-тегжейлі баян етіледі.

Отыншы Әлжанов «Дала уалаятының газетін-
де»: «Алтынсарин Ильминскийдің шәкірті еді. 
Бұл қазақ бек зерек, жұмыскер адам еді һәм әр 
ғылымды өзі оқып біліп еді. Алтынсарин марқұм 
қазақтарға ғылым, өнер үйретуді жиһат етіп 
жүруші еді» – деп, одан әрі Ыбырайдың әр түр-
лі өлең нұсқалары мен әңгімелерді жинап кітап 
етіп бастырғанын, қазақтарға орыс тілін үйрету 
мақсатында тағы бір кітап шығарғанын жазады 
[«Дала уалаятының газеті», 1899 ж. кітап болып 
шыққан нұсқасынан 619 б.].

Отыншы Әлжановтың «Қазақтарға пайдалы 
кітаптар» атты мақала-рецензиясында да Алтын-
сариннің аты аталып, «Қазақ хрестоматиясы» 
жайында әңгіме болады [«Дала уалаятының га-
зеті» 1894, №39].

О.Әлжанов – 1873 жылы 12 тамызда Семей 
облысының Зайсан уезінде Нарын  болысына қа-
расты №6 ауылда (Қазіргі Ақсуат ауданында) дү-
ниеге келген. Зайсан қаласындағы ер балаларға 
арналған бастауыш орыс-қазақ училищесін, 1890 
жылы  Омбы қалалық мұғалімдер семинариясын 
бітірген. Ірі қалам қайраткері қоғамдағы аса 
маңызды мәселелерге қалам тербеген көрнекті 
публицист.

Рақымжан Дүйсенбев «Қазақтың нанғыштары» 
деп аталатын мақаласында қазақтың ырымшыл-
дығын, не болса соған сенетінін мысалдар келтіре 
отырып дәлелдеп, қазақтарды одан сақтандырады.

1875 жылы Ыбырай Алтынсарин куә болған бір 
оқиғаны айтады. Онда бір әйелді өлді деп тірідей 
көміп тастаса, ол тірі екен. Ыбырайдың өзі өлді 
деген әйелді қайтадан қазып алса, әйел тірі болып 
шығады [«Дала уалаятының газеті» 1896, №2.].

Р.Дүйсенбаев Қарқаралы уезінің қазағы. Ау-
дармашы, араб, парсы, орыс тілін жақсы білген. 
«Дала уалаятының газетінде» қызмет істеп  ол та-
лантты журналист, публицист болып қалыптас-
қан. Қазақ баспасөзінің тарихында өзіндік үні, 
қолтаңбасы бар. Ол газет бетінде халқымыздың 
әдебиеті мен мәдениеті жайында әңгіме қозғап, 
әсіресе ана тіліміздің өркендеуіне атсалысқан 
тұлғалардың бірі.

1879 жылы Ы.Алтынсариннің «Қазақ хрестома-
тиясы» кітабы жарық көргені белгілі. Осыған орай 
«Оренбургский листок» газеті «Ыбырай Алтынса-
рин дарындылық қасиеттерімен көзге түсіп, бүкіл 
адамдық өмір майданында ақындық қабілеттілік, 
таза және қуатты  ойлардың таусылмас асыл қа-
зынасымен көрінген халықтың әдебиетіне негіз 
болуға мүмкіндігі бар қазақ тілінде бірінші кітап 
шығарды»[12 желтоқсан, 1879 ж.], – деп жазды.

«Дала уалаятының газеті» 1889 жылғы 31 са-
нында «Оренбургский листок» газетінен ауда-
рылып басылған «Минақиб Ибраһим Алтынсарин» 
деген қазанама да Ыбырайтанудың негізі деуге 
болады. Өйткені мұнда да ұлы ұстаздың өмірі мен 
шығармашылығы, өмірде қандай адам болған-
дығы баяндалады.

Көшпелі Қазақбайұлының «Қазақ билерінің 
жұмыстарды тексеретұғыны турасынан» атты 
мақаласында қазақ жұрты арасындағы билік 
айту ісінің жетімсіз жақтары сөз етіледі. Билік-
ті Алтынсариннің адал, әділ жүргізгені, халқына 
жан аямай қызмет етіп, үнемі пайда келтіруді 
ойлағаны, алайда Ыбырайды да күндеп, атына кір 
келтіруді ойлаған жандардың болғаны әңгімеле-
неді. Автор Ыбырайды жоғары бағалап, Ыбырай 
о дүниелік болған соң сол қазақ ағайындарының 
«Алтынсариннің ақ жүзін бекерден-бекер қарала-
маққа жақұт қылғанымыз жарамағандық екен», 
– деп өкініп жүргенін айтады.[«Дала уалаятының 
газеті», 1894, №46].

К.Қазақбайұлы – Асылқожа Құрманбаевтың 
бүркеншек аты екенін екеуінің жазған шығарма-
ларын салыстыру арқылы дәлелдеген болатынбыз 
[«Ұлы ұстаз ұлағаты» Қостанай «Центрум» ЖШС, 
-2014. -263-264 б.б].

Әдебиеттанушы ғалым Шәмшиябану Сәтбае-
ва сол кездегі орыс тілінде шығып тұрған ба-
сылымдарда да Ы.Алтынсариннің еңбектері жылы 
қабылданғанын, Мәскеудегі шығыс тілдерінің 
Лазаревтік институтының «Шығыстану бойын-
ша еңбектер» журналының 1900 жылғы екінші 
санында ұлы ағартушының  «Жаз» өлеңі қазақ 
тілінде И.Лаптевтің орысша түсіндірмелік аудар-
масымен бірге жарық көріп, жоғары бағаланға-
ны жайында әңгіме қозғайды. «А.Н.Самойлович 
түркі халықтарының әдебиеттеріне шолу жасаған 
еңбегінде қазақ әдебиеті туралы да жазып, Ы.Ал-
тынсарин атын да құрметпен атап өткені белгілі», 
– деп жазады Ш.Сәтбаева – Өткен ғасырдың 90-
шы жылдары негізі қалана бастаған Ыбырайтану 
советтік дәуірде тиянақты жалғасқаны, көптеген 
мақалалар мен зерттеулер жарияланғаны аян. Ұлы 
адам тұлғасы уақыт өткен сайын биіктей бермек 
[«Ыбырай Алтынсарин тағылымы», 284 б.].

М.Сералин: «Өткен 1914 жылы 14 июльде Ал-
тыбас Ыбырай Алтынсариннiң дүниеден қайтқа-
нына 25 жыл толып өттi, – деп жазды. – Қазақ 
жұрты үшiн Алтынсариннiң сiңiрген қызметi 
көп едi. Оны есiне алған қазақ болды ма? Жоқ… 
көресiз, бiз культурный жұрт қатарына кiруден 
әлi алыс жатырмыз-ау» [//Айқап,№2, 1915.-18 б.].

Сондай-ақ «Айқап» журналы Ғалия шәкірт-
терінің «Әліппе яки төте жазу» деп аталатын кіта-
бын шығарып, онда Алтынсариннің педагогикалық 
көзқарастары дәйекті сақталғанын қуана жаза-
ды [«Айқап», №4, 17 б. Кәкішев Т. «Әдеби сынның 
бастауы» «Жанр жайлауы» 1-кітап. Оқу құралы. 
Алматы «Қазақ университеті», 2007. – 114 б.]

Жоғарыда сөз болған мақалалар Ыбырайтану 
негізі 1879-1914  жылдары қалана бастағанын 
айғақтайды. 

«Оренбургский листок» газетінің редакторы 
Н.И.Евфимовский-Мировицкий газетке хабар- 
ошар, мақалалар жазып тұратын қазақ оқығын-
дарының аты-жөнін атай келіп: «Осылардың 
арасында далалықтардан ағартушылық ісін жүр-
гізуге бар зейінімен, ынта-жігерімен кірісіп, орыс 
әріптерімен қазақтың алғашқы кітабын шығарған 
Ы.Алтынсарин болады – деп жазды. – Ел арасын-
да – Торғайда өмір сүріп (Алтынсарин – қазақ, 
қыпшақ ), өзінің бар іс-сапарын тиімді пайдалана 
отырып, халқымен барынша тығыз байланысып, 
ол жайында, оның өнері мен ауыз әдебиеті үл-
гілері негізінде қазақ тілінде алғашқы кітаппен 
(үлгі-оқулық) қатар, орыс-қазақ грамматикасын, 
яғни («Руководство к начальному обучению кир-
гизов русскому языку при помощи языка киргиз-
ского»)  жазып шығудың қажеттігін терең түсін-
ді» деп жазды. [«Оренбургский листок», 1979, 2 
желтоқсан].

Серікбай ОСПАНҰЛЫ,
Қостанай мемлекеттік педагогикалық инсти-
туты жанындағы «Ы.Алтынсарин мұраларын 

зерттеу орталығының» маманы.

ЗЕРДЕ

Ыбырайтану  негіздері
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Жазмышќа мойын с±нып, бєріне кμн,
Біраќ єділ айтќайсыњ сμзіњді жμн.

 Ж‰сіп БАЛАСАЃ¦НИ.

Ертеректе бір анекдот (б±ралќы єњгіме) естіген едім.
‡лкен ќаланыњ ортасында бір-бірін кμптен кμрмей
ж‰рген екі  дос кездесіп ќалыпты деседі.  Бірі:

– Оу,  сєлем! Ќалыњ ќалай,  не жањалыѓыњ бар? –
деп с±раѓанда,  екіншісі:

– Жањалыќ сол,  єйелімнен ажырасып кеттім!
– Д±рыс істегенсіњ,  єйеліњ μте нашар адам еді ѓой!-

деп, досыныњ ісін ќ±птаѓан.  Біраз уаќыт μткен соњ,
достар ќайта ќауышќанда:

– Не жањалыќ бар?
– Жањалыќ – єйеліммен ќайта ќосылдым,  – десе,

досы:

– Д±рыс істегенсіњ,  ќашанѓы жалѓыз ж‰ресіњ,  жаќсы-
ны ќайдан табасыњ?! – деп досын ќоштай жμнеліпті.

Иє,  ешкімніњ кμњілін жыќпай,  жаќсы болып кμрінгіміз
келетін мінезімізбен алысќа бара алмасымыз жєне
оныњ салдары жан-жаѓымызда болып жатќан ‰рдістер-
ге бей-жай ќарауѓа апарып соќтырары сμзсіз.  Д±рыс
іске де,  б±рыс єрекетке де бас ш±лѓуѓа неге ќ±штар
болдыќ екен? Єлде,  μткен к‰ндердіњ "салќыны" ма,
олай дейін десем...

¤ткен к‰ндерге зер салып,  єлдебір беттерін ќайта-
дан параќтап отырсањ,  кешегі к‰ні,  єлемде жер кμлемі
жаѓынан тоѓызыншы орын алатын,  кењ-байтаќ жерді
бізге м±ра ету ‰шін ќаны мен терін тμккен аталарымыз-
дыњ ењбектері єділетсіз бμліске т‰сер ќысылтаяњ уаќыт-
та,  ќазаќтыњ біртуар азаматы Ж±мабек Тєшенов μзініњ
бас пайдасын ойламай-аќ,  "Шаш ал десењ,  бас ала-
тын" заманда,  еліміздіњ бірт±тастыѓын б±здырмаѓаны-
ныњ куєсіміз. "Лєпбай таќсыр,  Сіздікі д±рыс!" демегенініњ
μзі, ерлік емес пе?! "Еркек тоќты ќ±рбандыќ"  деген ата-
лар сμзін ќаѓидат еткен,  ќилы-ќилы замандарда Ж±ма-
бек аѓамыз бен Ќайрат Рысќ±лбеков (Халыќ ќаћарма-
ны,  Желтоќсан кμтерілісініњ ќ±рбаны) ініміз сияќты
жанќиярлыќ  істерге бас тіккен азаматтарымыз жетерлік,
олар бізге μнеге.

Б‰гін бізге не болѓан? Абылай ханныњ т‰сін дєл
жорыѓан Б±ќар жырау айтќанындай тым ±саќталып
бара жатќан жоќпыз ба,  осы? Ал,  арѓы аталарымыз-
дыњ батылдыѓы мен батырлыѓын,  шешендігі мен ту-
рашылдыѓын айтќанда жєне олардыњ тікелей ±рпа-

ТІРШІЛІК Т‡ЙТКІЛДЕРІ

ѓымыз деп кеуде кергенде,  алдымызѓа жан салмаѓа-
нымыз кімге керек?! ¤йткені біз, лауазымы ‰лкен адам
ретсіз т‰шкірсе де,  ойласпай-аќ "Жєрєкімалламыз"
аузымыздан еріксіз т‰рде шыѓары жєне оныњ айтќа-
ныныњ д±рыс-б±рыстыѓына да ќарамайтынымыз
шындыќ.  Сонда,  б±л не? Айтар пікіріміз бен сμзімізді
ешкім ќ±лаѓына ілмегеннен бе,  єлде ертењгі к‰нге
деген сенімніњ аздыѓынан ба екен? М‰мкін,  ол да
жоќ емес шыѓар?! "Туралыќ – хаќтыњ мейірі,  туралыќ
жолы маќсатќа жеткізеді" деген аталар μсиетін б‰гінгі
к‰ні ешкім басшылыќќа алмай жєне  сеніњ айтќаныњ
"Ќ±мѓа сіњген судай" болып ќалатынына кμзіњ жетерін
білген соњ "Ќ±дай салды,  мен кμндім" деген кμнбістік
пе? М‰мкін, біздіњ ішкі д‰ниемізде "екіж‰зділіктіњ" де
ќылањ беретін кездері де жоќ емес шыѓар,  єйтеуір не
керек, ќалай болѓанда да орынды жерінде шындыќ-
ты дμп басып айта алмай, тіліміздіњ амалсыз к‰рме-
летін сєттері кμбірек.  Ортаќ кемшілік – іштен тынаты-
нымыз.  Ал,  оныњ есесіне, "кμњіл жыќпас" мінезіміз-
бен, біреуді ретті-ретсіз "т‰бін т‰сіріп" маќтаѓанда
бізден озар ешкім жоќ. Жоќты-барѓа,  айтылѓанды-
істелген іске балауѓа єзірміз. Єсіресе, б±л єрекет
біздер – ‰лкендер тарапынан кμбірек кездесетіні рас.
"Айтпасањ, сμздіњ аќысы кетеді"  деген ќаѓидаттан ал-
шаќтап кетіп бара жатќан сыњай бар.

Ќазіргі уаќытта Кењес заманы тарапына сын айтпай-
тын адам кемде-кем шыѓар. Біраќ, ол заманда μткізілетін
жиналыстарда "Тура биде туѓан жоќ..." принципі ‰стем
болатын. Партия, комсомол, кєсіподаќ жєне басќа да

жиналыстардан суын сыќќан ш‰беректей болып шыѓа-
тын едік, айтылѓан сын-ескертпелерден ќорытынды
шыѓаруѓа бет б±ратынбыз, ал ќазір тек бір-біріњді жерге
т‰сірмей маќтай берсењ болды – "жиналыс μте сєтті μтті"
деп баѓа береріміз аныќ – "жалпаќшешейлік" басым.
Формализм етек жайып бара жатќан сияќты. Тек,
ешкімге сын айтпа, б±ќ та отыра бер, сонда сенен жаќ-
сы адам жоќ! Ал, лауазымды т±лѓаны ретін тауып маќ-
тай алсањ, м‰мкін кезексіз "атаќ-дањќ пен сый-сыяпат-
ќа" ие болуыњ да ѓажап емес. "Кімніњ тарысы піссе,
соныњ тауыѓы болу" формуласы ‰стемдікке ие болуда.
Сонда, єділдік пен шындыќты айтуѓа кім жєне не ке-
дергі? М‰мкін, б±л біздіњ ќазаќи тєрбиемізден шыѓар?
Біреудіњ жасы ‰лкен, ал екіншісініњ "μзі", келесініњ "кμзі"
жаќсы дегендей, бірі ќ±да, екіншісі жерлес таѓысын та-
ѓылар...  Єлде,  Хакім Абай  "Біріњ ќазаќ, біріњ дос..."
дегенін д±рыс т‰сінбей ж‰рген шыѓармыз? Сайып кел-
генде, бізде "Сен тимесењ, мен тимен..." принципініњ ба-
сымдыѓы азаматтыќ позициямыздыњ єлсіреуіне єкеліп
соќтырары айќын. Орыс халќы айтќандай "Моя хата с
краю". Б‰гінгі тањдаѓы к‰нкμрісіміз бен к‰йбењ
тіршілігімізге бой ‰йретіп алѓанымыз соншалыќ – жан-
жаѓымызда болып жатќан єлеуметтік ќ±былыстарѓа
енжарлыќпен ќарап, тек ас‰йде отырып-аќ, екеуара,
с±ќ саусаѓымызды шошайтып  "тμбедегілерге"  бар
кінєні арта саларымыз шындыќ.

Ѓарышкерлеріміз  зењгір кμкке ±шар алдында міндетті
т‰рде кμретін "Белое солнце пустыни" кинофильмінде
басмач-баскесер Абдолла, кеден ќызметкері Вереща-
гинге "Кєрілікті д±рыс ќарсы алу ‰шін жаќсы єйел, ат
пен ‰йден басќа не керек!" деп айтќан сарказмы б‰гінгі
к‰нгі к‰йбењ тіршілігімізге дμп келетін пєлсєпа.

Расында, ‰йден шыѓарда, єйелім "Отаѓасы, сыртта
ж‰ргенде кμзіњді ж±мып, аузыњды жауып, ќ±лаѓыњды ба-
сып ж‰ргейсіњ. Бала-шаѓа, т±рмыс-тіршілігіміз бар, соны
ќанаѓат етейік, ќ±дайѓа ш‰кір, тєуба!" дегені єрќашанда
жадымда болѓандыќтан, μзім де б±зып-жарып ештење
айта алман...  Пендешілігім басым, сμйте т±ра μзгелер-
ге ќалай кінє арта аламын?! Єділетсіздік пен μтірікке,
жауапсыздыќ пен енжарлыќќа шыдай алмай "басыњ"
мен "кμзіњ" барына ќарамай, тμтеден  ќиќу салатын б±ла
екпінніњ б‰гін ќайда кеткені белгісіз, тек іштей кіжіну
ѓана...

Єйтпесе, б‰гінгі к‰нніњ μзінде, біздіњ ортаќ ќауымдас-
тыѓымыз – ќаламызда шешуін к‰ттірмей жатќан кμкей-
тесті мєселелер жєне к‰нделікті тіршілігімізде ±лттыќ
болмысымызѓа ќайшы келетін оѓаш істер мен бейєдеп
ќылыќтар да аз емес. Олар, ішінара ауызекі айтылып
жєне б±ќаралыќ баспасμз беттерінде жазылып та жа-
тыр, тек зер салып оќыѓаннан кейін нєтиже шыѓар бол-
са?! Ал, оларды шешіп, тезге жєне жμнге салу μзімізге
тікелей байланысты, сондыќтан да μмір айнасына зер
сала ќарай отырып, кінєні єлдекімге арта бермей, ішкі
жан д‰ниемізге жіті ‰њілсек ќана бой т‰зеріміз аныќ.
Ѓ±ламалардыњ сан ѓасыр б±рын "¤мірді т±рмыс би-
лейді" деп айтып кеткені бєріміздіњ есімізде, ал, т±р-
мысты т‰зеу ‰шін єрќайсымыздыњ μз к‰шімізге сай алѓа
ќарай талпынып жєне єркімніњ μз ісіне жауапты екені-
не кμз жеткізе білсек, артыќтыѓы жоќ-ау! М‰мкін, сонда
ѓана  "жалпаќшешейліктен" арылармыз?!

Ќонысбай АЃУАНОВ,
ењбек ардагері.

 Арќалыќ ќаласы.

"Н±рОтан" партиясыныњ
Арќалыќ ќалалыќ филиалы
аймаќтыќ аурухананыњ мейір-
бикесі, "Н±рОтан" партиясы-
ныњ бастауыш партия ±йымы-
ныњ тμрайымы Ѓ.Самиѓатова-
ны зейнеткерлікке шыѓуына
орай "Ќаланыњ саяси μміріне
белсене атсалысып, "Н±р-
Отан" партиясыныњ баѓдарла-
малыќ ќ±жаттарын насихат-
тап, іске асуына зор ‰лес ќос-
ќаны ‰шін" Алѓыс хатпен ма-
рапаттады.

Ѓалия Самиѓатова 1992
жылы Ресейден тарихи отаны-
на оралѓан ќандасымыз. Ол
медицина саласына ќырыќ
жылѓа жаќын саналы ѓ±мырын арнаѓан
жан. Ењбек пен отбасылыќ μмірді ќатар
алып ж‰ріп, тμрт бала тєрбиелеп
μсірген аяулы ана. Он жылдан астам
партияныњ бастауыш ±йымына басшы-
лыќ жасап, зор патриоттыќ рухпен тыњ-
ѓылыќты ќызмет кμрсетті.

 Салтанатты шаќта "Н±рОтан" пар-
тиясы ќалалыќ филиалыныњ кењесшісі
Берік Ѓабдуллин, аймаќтыќ аурухана-

М±рат
       Ж‡НІС¦ЛЫ

Ќ±рметті демалысќа
шыѓарып салды

ныњ бас дєрігері Ќуандыќ Смаѓ±лов
жєне єріптестері сμз сμйлеп, ќ±рметті
демалыс иесіне аќжолтай тілектерін
айтты.

Арќалыќ ќаласы.

СУРЕТТЕ: салтанатты шаќтан
кμрініс.

Суретті т‰сірген автор.

 Арќалыќ меди-
цина колледжініњ
"ЗЭМ" жастар
±йымы жыл сайын
облыстыќ ішкі сая-
сат басќармасы-
ныњ тапсырысы
бойынша ±йымдас-
тырылатын іскер
жастар бірлестігініњ
єлеуметтік жобалар
жєрмењкесіне ќаты-
сып келеді. 2013
жылы "Салауатты
μмір салты ‰шін" но-
минациясымен 50
мыњ тењгеге "Темекіні алмаѓа айырбастайсыз
ба?" акциясын μткізді. 2014 жылы "Біз бар-
шамыз бірдейміз" номинациясымен 60 мыњ
тењгеге м‰мкіндігі шектеулі балаларѓа Жања
жыл шыршасын μткізді. 2015 жылы "Сеніњ
азаматтыќ кμзќарасыњ" номинациясымен
аѓа буын μкілдері мен жастардыњ арасын-
даѓы байланысты ныѓайту маќсатында 35
мыњ тењгеніњ сертификатына ие болды.

– ¦йымныњ маќ-
саты: Елбасы баѓ-
дарламаларын на-
сихаттау, жастар-
дыњ бойына адам-
гершілік ќ±ндылыќ-
тарды сіњіру, ќорша-
ѓан ортаны ќорѓауѓа
тєрбиелеу.

 Жаќында єлеу-
меттік жобамызды
іске асыру ‰шін се-
ріктестеріміз ќала-
лыќ ардагерлер ке-
њесі жєне жергілікті
телеарнамен бірге
тыл ардагерлерін
ќ±ттыќтап, ќария-

лардыњ батасын алып келдік. Ізгі шарамызды
алдаѓы ¦лы жењіс к‰ні ќарсањында да жал-
ѓастырѓалы отырмыз, – дейді жастар ±йымы-
ныњ жетекшісі, директордыњ тєрбие ісі жμнін-
дегі орынбасары Жадыра М±хамеджанќызы.

Арќалыќ ќаласы.

СУРЕТТЕ: єлеуметтік жоба жењімпаздары.
Суретті т‰сірген автор.

Єлеуметтік жобалар
іс ж‰зінде
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ЌАЗАЌ даласына кењінен таралѓан жырлардыњ бірі
– "Боз±ѓлан". Дастанныњ т‰пн±сќасын шыѓарушы
ретінде т‰рікменніњ белгілі аќыны Ѓ±рбаналы Маѓ-

рупи есімі аталады. Т‰пн±сќасы ХVІІІ ѓасырда шыѓып,
Орта Азия  мен Ќазаќстанда бірнеше н±сќамен таралып,
ел арасында жиі айтылѓан туындылардыњ бірі болѓан.
Б±л жырдыњ мазм±нында Исфаћан шаћарыныњ патша-
сы Боз±ѓлан мен оныњ жиендері Ахметбек пен
Ж‰сіпбектіњ басынан кешкен  оќиѓалары туралы баян
етіледі. Жырдыњ ењ алѓашќы ќазаќша н±сќасы 1890
жылы Ќазан ќаласында жарияланѓан. Жариялаушы –
Кμзберген±лы Ешбай. Шаѓатайша жазылѓан  туындыны
ќазаќша ќалыпќа келтіріп, μњдеуге тырысќан Кμзберген-
±лыныњ б±л н±сќасы 1894, 1904 жылдары Ќазан ќала-
сында ќайтадан басылып  шыќты. "Боз±ѓлан" жыры ќазаќ
даласында одан кейінгі жылдары жарыќ кμрмеген.

Боз±ѓлан мен Ахметбек жєне
Ж‰сіпбекке ќатысты жырлардыњ
М.О.Єуезов атындаѓы Єдебиет жєне
¤нер институтыныњ ќолжазба ќоры
мен ЌР білім жєне ѓылым министрлігі
Орталыќ ѓылыми кітапханасында 11
н±сќасы саќтаулы т±р. Біз ќарастыра-
тын н±сќа "Ахметбек-Ж‰сіпбек ќисса-
сы" Орталыќ ѓылыми кітапхана ќорын-
да саќтаулы (ОЃК: Ш.746, 2-дєптер).
1939 жылѓы Ќостанай экспедициясы-
ныњ жинаѓан материалдарыныњ сана-
тындаѓы б±л н±сќаныњ айтушысы не
тапсырушысы туралы деректер беріл-
меген. "Боз±ѓлан" жырыныњ жоѓары-
да  аталѓан б±дан басќа н±сќалары-
ныњ барлыѓыныњ айтушысы мен тап-
сырушысыныњ, жинаушысыныњ есім-
дері белгілі жєне б±л н±сќалар "Мєдени м±ра" мемле-
кеттік баѓдарламасыныњ аясында жарыќ кμрген ж‰з том-
дыќ "Бабалар сμзі" сериясыныњ 47-ші томында басылып
шыќты.

"Боз±ѓлан" жырыныњ біз ќарастырып отырѓан н±сќа-
сы туралы кітаптыњ ѓылыми ќосымшасында былай деп
жазылѓан:  "Ахметбек-Ж‰сіпбек ќисассы" 1939 жылѓы
Ќостанай экспедициясыныњ жинаѓан материалы. Жыр-
шысы, айтушысы не тапсырушысы жμнінде еш мєлімет
берілмеген. Жыр машинкаѓа басылѓан. Т‰пн±сќасы ла-
тын не арап єрпінде болуы м‰мкін. Біраќ т‰пн±сќасы
жайында еш нєрсе жазылмаѓан.

Ќиссаны жырлаушы Ќазан басылымыныњ сюжетін саќ-
тай отырып, μзінше кμркем т‰рде жырлаѓан. Ќисса жеті
буынды жыр ‰лгісінде айтылѓан, кейбір т±стары он бір бу-
ынды μлшеммен жырланѓан. Н±сќаныњ тілі жатыќ, басќа
тілден енген сμздер аз кездеседі. Ќара сμз жоќтыњ ќасы.

Жыр мазм±нында μзге н±сќалардан біршама айыр-
машылыќ бар. Є.Бижан±лы, Ќ.¤тешов н±сќаларында
Ж‰сіпбек пен Ахметбек Боз±ѓланныњ екі ќарындасынан
туѓан ±лдары болса, б±нда бір ќарындасынан туѓан
жиендері. Кμзалша екі батырды ±стап єкелгенге жарты
ќазынамды берем дегенде, мырза мємбет Ж‰сіпбек-Ах-
метбекке келіп:

Бір к‰ні ±йыќтап жатып т‰с кμріппін,
¤зімніњ жастыѓымды-мыс кμріппін.
Ќондырѓан ай мен к‰ндей μз ќолына,
Бір екі аяќ баулы ќ±с кμріппін.
Ќорыќты осы ќ±стан ж±рттыњ бєрі,
¦стаса асырамаќ ынтызары.
Соњынан кμп ж±лдызды ±стап алып,
Ќ±с кетті жоѓарылап онан да єрі,

– деп т‰сін айтып, Шын-Машыннан келген саудагер Баба
Ѓамбар ол ќ±стыњ ‡ргеніштіњ балуандары Ахметбек пен
Ж‰сіпбек екендігін, ай мен к‰н бастарындаѓы баѓы, ж±лдыз-
дар соњынан ерген жарандары болѓандыѓын жорып, со-
ларѓа барып нμкер болатындыѓын айтќанын баяндап, екі
батырдыњ сеніміне алдаумен кіреді. Басќа н±сќаларда
Мырза Мємбеттіњ т‰с кμру мотиві кездеспейді. Б±ндаѓы
Ќарагμз-Кμзалша патшаныњ бас уєзірі Кμкше шаѓырдыњ
ќызы. Басќа н±сќалардаѓы (Базар жырау т.б.) жау ќолын-
да отырѓанда екі батырѓа ќол ±шын беретін Бибінияз с±лу
мєтінде т±тќындардыњ к‰зетшісі ретінде кμрініс тапќан.
Ол жау ќолына жеті жасында т±тќын болып келген Исфа-
ћандыќ т‰рікпен Бабанияз болып μзгерген...".

Ќостанай экспедициясы кезінде табылѓан б±л жырдыњ
осы μњірден шыќќан аќын-жыршылардыњ біреуінікі шы-
ѓар деген оймен жасаѓан ізденісіміз барысында "Ахмет-
бек-Ж‰сіпбек ќиссасыныњ" авторы да табылѓандай бол-
ды. Ол – Ахмет Байт±рсын±лыныњ туысќан аѓасы Спан-
дияр Аќтас±лы.  Спандияр Байт±рсынныњ аѓасы Аќтас-
тыњ баласы. Кей деректерде аќынныњ есімі Аспандияр
деп те аталады. ¤мір деректерініњ басым кμпшілігі
белгісіз. Туѓан жєне μмірден μткен жылдары да мєлім
емес. Оныњ туѓан жылы туралы тек болжам жасауымызѓа
ѓана болады. Белгілі ѓалым Райхан Имаханбетова м±ра-
ѓат деректері негізінде жазылѓан "Ѓасыр сањлаѓы: Ахмет
Байт±рсын±лыныњ шыѓармашылыќ ѓ±мырбаяны" атты
монографиясында "Аѓайындылар ішіндегі жолы ‰лкен
Аќтас, арттарында ќалѓан інісі Ерѓазыѓа "...±лы Аспанди-
ярды (Спандияр) орысша оќуѓа бер" деп аманат етеді"
деп жазады жєне Спандиярдыњ жасы Ахметтен ‰лкендігін
айтады. Шошаќ єулетінен шыќќан Байт±рсын, Аќтас жєне
Даниярдыњ (Сабалаќ) 1885 жылы Торѓай уезініњ бастыѓы
Я.П.Яковлевтіњ басын жарѓаны белгілі. 1886 жылы Ќазан
ќаласынан келген єскери сот оларды "он бес жылѓа ит-
жеккенге жер аудару туралы" ќатал ‰кім шыѓарады. Аќтас-
тыњ інісі Ерѓазыѓа баласын оќытуды аманат етіп тапсыр-
ѓаны осы кез. Демек, 1885-86 жылдары Спандияр єлі
бала жаста деп топшылауымызѓа болады. Ел ішіндегі
єњгімелерге ќараѓанда єрі єнші, єрі сері Ќарабас Есе-
бай би Спандияр Аќтас±лы, Ахмет Байт±рсын±лы, Єбіќай
Н±ртаза±лы барлыѓы шамалас болса керек. Есебай
сμздіњ бір реті келгенде соларды атап: – Біз ќатарымыз-
дан бір уыс топыраќ артыќ жаратылѓанбыз, – депті. Ах-

мет 1872 (μз деректері бойынша) жылы туѓан болса,
Єбіќай 1871 жылы д‰ниеге келген. Б±л жμніндегі с±раѓа-
нымда Ахметтанушы Ибрагим Аѓытаевта Спандиярдыњ
туѓан жылы Ахањдармен шамалас екендігін жеткізді. Де-
мек Спандияр Аќтас±лы ХІХ ѓасырдыњ 70 жылдары ту-
ѓан деуімізге толыќ негіз бар. ¤мірден μткен жылы тура-
лы да наќты дерек жоќ. Тек 1937 жылы "Халыќ жауы"
деген жаламен ±сталып, ќуѓында ж‰ргенде Диксен жар-
ты аралында μмірден μткендігі белгілі.

"Ахметбек-Ж‰сіпбек ќиссасыныњ" Спандияр Аќтас±лы-
ныњ шыѓармасы екендігі туралы дерек Сырбай Мєуле-
новтыњ "¤зен аѓысы – μмір аѓысы" атты естелігінде жазыл-
ѓан. Онда былай дейді: "Аќањныњ (Ахметтіњ) ауылында
шєкірттері кμп болды. Олардыњ кμбі ±стазына еліктеп μлењ
шыѓаратын. Аќын болуѓа талаптанатын. Аќтастыњ бала-
сы Спандияр кμне ‡ргеніштіњ бектері Ахметбек, Ж‰сіпбек

туралы дастан жазды. Ол дастанды бір кезде ќариялар
жатќа айтып ж‰руші еді". Б±л жырдыњ ‰зінділері Ахмет
Байт±рсын±лыныњ 1926 жылы шыќќан "Єдебиет таныт-
ќыш" ењбегінде жарияланѓан. Біз "Єдебиет танытќышта"
жарияланѓан ‰зінділер мен  Орталыќ ѓылыми кітапхана
ќорындаѓы "Ахметбек-Ж‰сіпбек ќиссасын" салыстырып
кμрдік.

1) А.Б. "Єдебиет танытќыш":
Айналайын аѓажан,
Б±л кєпірге жалынба!
Кμкірегіњ жасытып,
Б±рынѓы к‰нді саѓынба!
Патша ќ±дай жар болса,
Кμзел шайы кєпірдіњ
Жан жазасын берермін.
                       (441, 442 б).

2) А.Б. "Єдебиет танытќыш":
Ѓаси болып Аллаѓа
Б±зылмаѓай діндерім.
Асулы дар астында
Зар айлаѓан тілдерім!
Бабай т‰кті сопы Єзи!
Кμзіњді салшы пірлерім!
Ќолымды кєпір байлаѓан,
Аспаќќа дарды сайлаѓан.
Балаудаќтыњ кμлінде
Ќырыќ жігітім сені ертіп,
К‰ндерім кєне ойнаѓан?!
Маќсатыма жетпедім
Д‰ниедегі ойлаѓан.
Он сегіз мыњ ѓаламныњ
Падишасы бір ќ±дай
Ќ±лым дейтін к‰ніњді.
Ќайрат ќылып ќан тμкпей,
Ќапалыќта кеткенім.
Алды-артыња ќарамай
Рас па, д‰ние, μткеніњ?
Егер ќапы ќалмасам,
Б±л секілді дінсізге
Пенде болар бек пе едім?!
Аќырын тілеп б±л істіњ,
Падишасы  ѓаламныњ,
Бір μзіњнен к‰ткенім.
                         (242-243 б).

3) А.Б. "Єдебиет танытќыш":
Ойран етіп тау-тасты,
Ќанѓа бояп кμз жасты,
Шμлдірлетіп ќызылбасты,
Сайлап шаншар к‰н б‰гін.
Асыл алмас пышаќтары,
Тыѓырадан шашаќтары,
Ахыметжанныњ ќожаќтары
Жаннан кешер к‰ндер б‰гін.
Ѓашырбектіњ сол озары,
Ќ±рылсын маћшардыњ
                               базары,
Бек Ж‰сіптіњ ќошќарлары,
Ќаннан кешер к‰ндер б‰гін.
Ат ќ±лаѓын тењестіріп,
Бір-біріње кењестіріп,
Кєпірлерді ќойша ќырып,
Майдан кешер к‰н б‰гін.
                              (443 б).

Єдебиет танытќышта" берілген жырдыњ ‰зінділері
Єдебиет жєне μнер институты мен Орталыќ ѓылыми кітап-
ханадаѓы басќа н±сќалармен сєйкес келмейді. Тек Ќос-
танай экспедициясы кезінде табылѓан н±сќа ѓана мейлін-
ше жаќын. Салыстырып байќаѓанда айырмашылыќта-
ры аз. Бірнеше шумаќтардыњ μзгешелігі мен жекелеген
сμздердегі айырмашылыќтар ѓана бар. "Бабалар сμзінде"

жарияланѓан жырдыњ "Ѓылыми ќосымшасында"
"т‰пн±сќасы латын не арап єрпінде болуы м‰мкін" де-
генді ескерсек салыстырѓан ‰зінділердегі айырмашылыќ-
тыњ ќиссаны ќаѓазѓа т‰сіру барысында кеткен ќателік
екендігі де айќындалады. Біздіњ зерделеуімізше жырдыњ
т‰пн±сќасы Ахмет Байт±рсын±лы т‰рлеген арап єріпінде
(тμте жазуда) болѓан. Б±л 1-ші, 2-ші, 3-ші салыстырулар-
дан кμрінеді. Мысалы, 1-ші салыстырудаѓы ‰зінділердіњ
соњѓы жолындаѓы "жазасын" мен "жарасын" сμздері
сєйкес келмейді. Айырмашылыѓы "З" жєне "Р" єріпте-
рінде. Тμте жазу бойынша б±л екі єріптіњ жазылуы бірдей.
Айырмашылыѓы бір ноќатта ѓана. "Р" єріпініњ ‰стіне но-
ќат ќою арќылы "З" єріпі жасалады. Егер жыр жолдары-
ныњ маѓынасын зерделесек б±л "жазасын" деген сμз
екендігі кμрінеді. Д±шпанына кектенген Ахметбектіњ
"Кμзалшаћи кєпірдіњ, жан жазасын беремін" деуі сμзсіз.

Ахметбек-Ж‰сіпбек ќиссасында "жан
жазасын беру" деген жол бірнеше
рет кездеседі:

...Ќырќысына ќырыќ оќпен,
Жан жазасын беріњіз.    (226 б).
...Ќырыќ мыњ ‰йден ќырыќ тоѓыз

жігітті сайлады,
Д±шпаныныњ жанжасын берсем

деп.    (207 б).
Екінші келтірілген мысалда "жаза-

сын" сμзініњ "за" буыны т‰сіп ќалып
алдыњѓы "жан" сμзімен бірігіп кеткен.
М±ндай бірігіп кеткен немесе ќате жа-
зылѓан сμздермен т‰сіп ќалѓан жол-
дар ќиссада жиі кездеседі. Б±ѓан се-
беп "Бабалар сμзі" сериясымен шыќ-
ќан ењбектердіњ Єдебиет жєне μнер
институты мен Орталыќ ѓылыми

кітапханада саќталѓан т‰пн±сќалардыњ негізінде еш
μзгеріссіз берілуі. Жоѓарыда келтірілген мысалдаѓыдай
сμздердіњ ќосылып кетуі, єріптердіњ немес т±тас сμздердіњ
т‰сіп ќалуы, кей сμздердіњ маѓыналас сμздермен ауысуы
секілді кемшіліктер ќолжазбаларда  жиі кездеседі. Соны-
мен ќатар ќолжазбаларды ќазіргі жазу ж‰йесіне т‰сіру ке-
зінде де кететін ќателіктер аз емес. Салыстырулардаѓы
"Тμкпей-Тμкпе, Ѓаси-Ѓасы, Ойран-¦ран, Тыѓырадан –
Наѓрадан, Жаннан – Жандан, Ќылып-Етіп, Ќанѓа бояп
кμз жасты – Ќанѓа кμзі жасыны" деген мысалдар осын-
дай кемшіліктердіњ нєтижесі екені аныќ. Ахањ жасаѓан
єліпбидегі И-Ы, О-¦, Т-Н єріптерініњ ±ќсастыѓы ќолжазба-
ны машинкаѓа басќан кезде едєуір ќателіктердіњ кетуіне
себепші болѓан. Ќалѓандары єріптермен сμздердіњ т‰сіп
ќалуымен маѓыналас сμздерді ќолданудыњ нєтижесіде
болѓан айырмашылыќтар.

Дастандаѓы сюжетте Аќтас-Байт±рсын оќиѓасына μте
±ќсас. Ахметбек-Ж‰сіпбек жырдыњ μзге н±сќаларында
Боз±ѓланныњ екі ќарындасынан туѓан ќарындасы болса
м±нда олар бір анадан туѓан аѓайындылар ретінде
баяндалады. Екеуі де (Аќтас-Байт±рсын мен Ахметбек-
Ж‰сіпбек) билік иесімен наразы болѓандыќтан ќуѓын
кμреді. Жырда Боз±ѓлан хан уєзірлер сμзіне сеніп екі
жиенін елден шетке жіберсе, μмірде Аќтас пен Байт±р-
сын μздерімен аталас Дєуітбай руымен наразылыќ кезі-
нде, соларѓа б±рѓан уез басшысыныњ басын жарып,
ќуѓынѓа т‰седі. Жырда Ахметбек пен Ж‰сіпбекті Балау-
даќ кμлініњ жаѓасында сайран ќ±рып ж‰рген кезінде
т±тќынѓа алады. ¤мірде Аќкμл жаѓасында ±стайды. Б±л
оќиѓа Ќарпыќ Шолаќ±лыныњ "Аќтас-Байт±рсын" атты жы-
рында да кμрініс тапќан. Ќиссаныњ осы оќиѓаны сурет-
тейтін жерін-де де Балћ‰дік (Балаудаќ) кμлініњ "Аќкμл"
атымен аталуы да б±л туындыныњ Спандияр Аќтас±лы-
ныњ шыѓармасы екенін дєлелдей т‰седі.

...Сайран етсењ не деді,
Аќкμлдіњ аулап б±лб±лын...
...Екі μтіп арада,
Аќкμлге жетіп келеді...  (219 б).
Жырда т±тќында жатќан екі бекке Кμзалша патшаныњ

бас уєзірі Кμкшешаѓырдыњ ќызы Ќарагμзбен к‰зетші Ба-
банияз кμмек кμрсетеді. Басќа н±сќаларда оларѓа кμмек
беретін адам патшаныњ ж±байы Бибінияз с±лу. ¤мірде
Сібірге айдалѓан т±тќындарѓа Аќтастыњ ж±байы ‡біжан
бірге еріп барѓаны белгілі. Енді Бабанияз жμнінде.  Ах-
мет пен оныњ айналасындаѓы т±лѓаларды зерттеп ж‰рген,
μзі де ‡мбетей руыныњ тумасы Ибрагим Аѓытаев μзініњ
"Аќањ т±тынѓан Тобышаќ" деген маќаласында Аќтас пен
Байт±рсынѓа кμмек кμрсеткен т‰ркімен дегдары туралы
былай деп жазады: "3000 т±тќын арасында єрт‰рлі халыќ
μкілдері бар. Неше т‰рлі жаќсы-жайсањ. Солардыњ бірі –
Аќтаспен тμс т‰йістіріп дос болѓан т‰рікмен жігіті Тілеген
еді". Маќала авторы Тілегенніњ т±тќыннан босаѓаннан
кейін Аќтас-Байт±рсын ауылында 40 к‰н ќонаќ болѓанын,
т‰рікменніњ "Бабай Кμктем" атты жырын айтып бергенін
жеткізеді. Маќаладан байќаѓанымыздай т‰ркімен дегда-
ры да т±тќын. Ќиссадаѓы Бабанияз да к‰зетші бейнесін-
де бейнеленгенімен, жау т±тќынына т‰скен адам.

...Жау шауып елімізді сол заманда,
Ќолында мен сол жаудыњ т±тќын болдым. (252 б).
Біз б±л маќаламызды ќорытындылай келе Ќостанай

экспедициясы кезінде табылѓан "Ахметбек-Ж‰сіпбек" ќис-
сасы Спандияр Аќтас±лыныњ шыѓармасы деп т±жырым-
даймыз. Б±ѓан жоѓарыда келтірген мысалдар мен дєйек-
тер айѓаќ. Ќиссадаѓы кейіпкерлермен  μмірдегі т±лѓалар-
дыњ іс-єрекетіндегі, ѓ±мыр жолындаѓы осыншама
сєйкестіктіњ болуы кездейсоќтыќ болмаса керек. Ахмет
Байт±рсын±лыныњ єліпбиімен ќазіргі ћаріпті салыстырып
отырып жасаѓан талдауларымыз бен салыстыруларымыз-
да  аталѓан жырдыњ Спандияр Аќтас±лыныњ шыѓармасы
екендігіне кμзімізді жеткізе т‰седі. "Бабалар сμзініњ" 47 то-
мында басылып шыќќан "Ахметбек-Ж‰сіпбек" ќиссасын
алдаѓы уаќытта Спандияр Аќтас±лыныњ шыѓармасы деп
ѓылыми айналымѓа т‰сіруге толыќ негіз бар.

Батырлан САЃЫНТАЕВ,
Арќалыќ ќаласындаѓы Дала μлкесі тарихы

облыстыќ  м±ражайыныњ ѓылыми ќызметкері.

Ахметбек-Ж‰сіпбек:
Айналайын аѓажан,
Б±л кєпірге жалынба!
Кμкірегіњ жасытып,
Б±рынѓы к‰нді саѓынба!
Патша Ќ±дай бар болса,
Кμзалшаћи кєпірдіњ,
Жан жарасын берермін

(238-239 б).

Ахметбек-Ж‰сіпбек:
Ѓасы болып Аллаѓа,
Б±зылмаѓай діндерім.
Бабай т‰кті шашты єзіз,
Сμзіњді салшы пірлерге.
Ќолымды кєпір байлаѓан,
Аспаќќа дарын сайлаѓан.
Баћ‰діктіњ кμлінде,
Ќырыќ жігіт сені ертіп,
К‰ндерім кєні, ойнаѓан?!
Маќс±тыма жетпедім,
Д‰ниядаѓы ойлаѓан.
Он сегіз мыњ ѓаламныњ,
Падишасы бір ќ±дай,
Ќ±лым дейтін к‰н енді.
Ќайрат етіп ќан тμкпе,
Ќапалыќта кеткенім.
Алды-артыња ќарамай,
Ырас па, д‰ние μткеніњ?
Єгар пиян болмасам,
Б±л секілді дінсізге,
Пенде болар бек пе едім?!
Аќырын тілеп б±л істіњ,
Падишасы  ѓаламныњ.

(244 б).

Ахметбек-Ж‰сіпбек:
¦ран етіп тау-тасты,
Ќанѓа кμзі жасыны,
Ш‰лдірлеген ќызылбасты,
Сайлап шаншар к‰н б‰гін.
Асыл емес пышаќтары,
Наѓрадан д‰р шашаќтары,
Ахметжанныњ ќожаќлары,
Жандан кешер к‰ндер б‰гін.
Ќ±рылсын маћшардыњ

базары,
Бек Ж‰сіптіњ ќошќарлары,
Жандан кешер к‰ндер б‰гін.
Ат ќ±лаѓын тењестіріп,
Бір-біріне егестіріп,
Шері бектер ќ±рмаш-ай,
Мєдєт бер деп бір ќ±дай,
Алтын керней, к‰міс сырнай,
 Тартылды майдан ішінде.
                             (226-227 б).

ЗЕРДЕ
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1. Сопақ жүз. Бұл жоғары парасатты, зиялы. 
Сергек, сезімтал. Сондай-ақ қулыққа, айлакерлік-
ке бейімдері де бар.

2. Төрт бақ жүз. Бұл күресе білетін, бірақ өте 
шабан ойлайтын, дөрекіліктен де, қаталдықтан 
да ада емес, бірбеткей әрі тікбақай.  Ал, мұндай 
әйелдер бітсе, онда оның диктаторлық қабілеті 
бар және отбасында билік жасауға икемділеу 
болғаны, әрі бұл әйел өзін ер адам орнына ба-
лайды. Бірақ не істесе де сабырмен, ақылмен 
істейді. Сөзіне ел сенетін, соңынан жұрт еретін 
көсемдер көбінесе осындайлардан шығады. Олар 
ойға алғанын жүзеге асыруда табанды.

3. Томпақ бет. Қырынан қарағанда томпақ 
бет кісі қалжыңға бейім, ақжарқын келеді. 

4. Сопақша бет.  Саясаткерлер мен үкімет 
билігіне ие адамдарда жиі кездеседі. Ол сонымен 
бірге, адамның ақсүйек тұқымынан шыққандығын 
да көрсетеді.

5. Жалпақ бет. Көбінесе маңдайы биік зерделі 
жандарға және ерік-жігері әлсіз өнер адамдарына 
тән. Беттің мұндай типі негізінен тым шамшыл 
емес әйелдер арасында көп ұшырасады.

6. Дөңгелек жүз.  Мейірбандықтың, ақ жарқын, 
ашықтықтың белгісі. Ондай адам жайлы тұрмыс 
үшін жанын салады. Ол – маңайымен тіл тапқыш, 
қарапайым турашыл, еңбекқор, айналасына жай-
лы, оларға қолайлы жағдай жасай алатын адам.

7. Ат жақты. Ақсүйектігі басым адамға тән. 
Олардан іскер ұйымдастырушы, мықты басшы 
шығады. Оның жұртты бастауға икемі бар, зия-
лы, іскерлік қабілеті мол. Қажыр-қайраты мен 
ерік-жігері де бір басына жеткілікті.

8. Жазық, кең маңдай. Ол ақылдылықтың, 
ойлылықтың нышаны. Мұндай адамдар интел-
лектуалдық қызметке бейім. Осындай маңдай-
ды шаштың етегі дөңгелене жиектеп тұрса, 
табандылықты, турашылдықты көрсетеді. Кең 
маңдай – ақыл, ойдың кемелділігі.

9. Қусырылған тар маңдай. Мұндай маңдай 
иесінің көбінесе интеллекті төмен болады. Алай-
да өмірге икемді, өзіне-өзі сенімді. Аяғын қашанда 
нық басады. Егер осындай маңдайға шаш тым 
төмен орналасса, етегі тым төмен түсіп тұрса, 
қарабайырлықтың, орта қолдылықтың нышаны 
саналады. Тар маңдайлы адам құнтты, пысық 
келеді. 

10. Жалпақ маңдай. Адамның маңдайы жал-
пақ, иегі сүйірленіп, үшбұрыштанып келсе, мұн-
дай кісінің есте сақтау қабілеті жақсы, бірақ та 
мінезі құбылмалы. Оның өте сезімталдықтан 
қолға алған ісінен тез жалыға салатын қасиеті 

де жоқ емес. 
*

Туыстың кім екенін, басыңа іс түсіп, жалалы 
болғанда білерсің. 

Бауырдың кім екенін, жаның күйзеліп, жаралы 
болғанда білерсің. 

Достың кім екенін, өмір өткелдерінен өтіп, 
саналы болғанда білерсің. 

Жолдасың кім екенін, басыңнан бақ тайғанда 
білерсің. 

Баланың кім екенін күш-қуатың кетіп, қар-
тайғанда білерсің. 

Келіннің кім екенін, жағдайың кетіп, жантай-
ғанда білерсің. 

Әйелдің кім екенін, шаңырағың шайқалғанда 
білерсің.

***
Жігіттің астындағы атын көріп, жетер жерін 

біл. 
Атының ер-тұрманын көріп, жігіттің шыққан 

тегін біл. 
Үстіндегі киген киімін көріп, кісілігін, жігітті-

гін біл. 
Сөйлеген сөзін тыңдап, алған білімін, 

тәлім-тәрбиесін біл.
***

Алтын табақтан ас ішкеніңнің керегі не, іш-
кен асыңның дәмі болмаса. 

Ұзақ ғұмыр кешкеніңнің керегі не, ғұмырыңның 
мәні болмаса. 

Еңсесі биік шаңырағыңның керегі не, астында 
сәні мен әні болмаса.

*
Қас-қабақ
1. Жіңішке қас. Егерде адамның қасы жіңішке 

болса, ол – талғампаз, кірпияз, ашуланшақ жан. 
2. Түзу қас. Адамның қасы түзу болса, ол – 

елгезек, тіл алғыш адам. 
3. Қиылған қас. Мұндай қас қиялшыл адамдарға 

тән. 
4. Алшақ қас. Егерде адамның екі қасының 

арасы бір-бірінен алшақ тұрса, ондай адам басқа-
лардың ықпалына тез түседі. 

5. Түйіскен қас. Егерде адамның екі қасы бір-
бірімен түйісіп тұрса, бұл жүйкесінің мықтылығын 
білдіреді.

Көз.  Шығыс тәуіптері, сәуегейлері көзге қа-
рап көп нәрсені анықтаған. Мысалы, көзінің ақ  
етінен қызарған қан тамырлары білініп тұрса,  
ол жүйкесі жұқара бастаған адам, дене күші де, 
ақыл-ой күші де қажыған.

(Шартараптан).

Жұрттың көбісі әлемдегі ең қымбат алтын мен 
гауһар тас  деп ойлары хақ. Бірақ олай емес екен.  
Құндылықтар ауысыпты.

Бірінші орынға бір граммының құны  62,5 триллион доллар 
тұратын минерал (Антивещество) шыққан. Бұл жер жүзіндегі  
бұрын-соңды болмаған ең қымбат дүние. Бұл әзірге еш жерде 
кәдеге асқан жоқ.  Болашақта ғарыш кемесіне аса тиімді жанар-
май ретінде пайдаланылуы ықтимал.  Сол сияқты мұның аса 
қымбат технология өндіру үшін пайдалану үшін ғылыми негізі 
енді жасалып жатыр.

Екінші орында  Калифорний 252 деп аталады.  Бір граммы  
– 27 миллион доллар тұрады. Бұл бағалы металл 1950 жылы 
ашылғалы бір-ақ рет өндіріліпті. Бірақ әлі  пайдаланылмай келе 
жатыр. 

Үшінші орынға  әдеттегідей  гауһар тас (бриллиант) ие. 
Бұл  арнайы өңдеуден өткенде барып әшекей заттарына тасын 
көбірек пайдаланылған сайын  бағасы  да өсе түседі. 

Ал, төртінші орында Тритий деп аталатын металл.  Құны  30 
мың доллар (грамм). Мұны арнайы  түнгі жазуларды жарқыратып 
тұру үшін пайдаланылады. 

Бесінші орында – Таффеит. Граммының құны  2,5-20 мың 
долларға дейін. Бұл өте сұлу әрі сирек кристалл.   Мұны табу 
алмастан миллион есе  қиын.   

7

Гутенберг библиясы – 25-35 млн. 
доллар. Бұл Еуропа баспасынан 

шыққан туынды.1456 жылы Гутенберг осы 
кітаптың 180 нұсқасын басып шығарған. 
Оның 45-і пергамент қағазында, ал қалға-
ны итальяндықтардың сулы белгілері бар 
қағазына басылған. Қазіргі таңда әлемде 
Библияның 48 нұсқасы сақталған. Кітап-

тың тым қымбаттылығы  оның тұңғыш шығуы мен  сапасына бай-
ланысты болды. Кітаптың жарыққа шыққанына 5 ғасырдан асып 
кетсе де, оның қағазы қатты және әріптері де толық оқылады. 
Гутенбергтің өзі арнайы жасаған бояудың сыры да әлі беймәлім. 
Бұл кітаптың барлық нұсқалары әлемнің әр түкпірінде атақты 
музей мен тарихи кітапханалардың сөресінде тұр.

7
Әлемдегі ең қымбат көйлек – малайзиялық Файзоль Аб-

дулланың туындысы. Көйлектің құрамында Mouawad зергерлік 
компаниясы ұсынған 751 дана гауһар бар. Nightingale of Kuala 
Lumpur аталатын көйлектің бағасы 30 млн. долларды құрайды.

7
Бүгінгі  таңдағы әлемдегі   ең  үлкен    жеке тұрғын үй     Үн-

дістанда  орналасқан. 27 қабатты «Антилла»  жекежайының  
құны 2  миллиард доллардың  шамасында,  оның  иелері  –  үн-
ділік миллиардерлер Мукеше және  Ните Амбани. Үйдің ауданы 
–  3 мың  700 шаршы метрден асады. Көптеген  қонақ күтетін  
жатын және  жуынатын бөлмелерден  басқа, бұл үйде  тоғыз 
лифт, алтықабатты гараж, көрме залы, бірнеше бар  және   шағын 
театр  бар.  

1. Ұнамайтын нәрсеге төзу;
2. Сенің өз-өзіңе бағаңды төмендететін адамдармен араласу;
3. Басқалар не айтар екен деп алаңдау;
4. Ағыспен жүзу және кедергісі аз жолды таңдау;
5. Өз пікірің мен сезіміңді өзіңде сақтау;
6. Тәуекел етуден қорқу;
7. Барлығына жағуға тырысу;
8. Жақындарың мен ата-анаңды ұмыту;
9. Бос уақытты төрт қабырғада өткізу;
10. Өмір бойы асығу;
11. Өзіңді кінәлау;
12. Қателесуден қорқу;
13. «Қолымнан келмейді» деп айту және өзіңді сәтсіздікке байлау;
14. Өзіңді басқалармен салыстыру;
15. Өткен күндер шырғалаңынан шыға алмау;
16. Болашақты ғана ойлау;
17. Өмірге налу;
18. Кек сақтау;
19. Қажет емес заттарды сатып алып, сақтау;
20. Жауапкершілікті басқаларға арту;
21. Орындай алмайтын уәде беру;
22. Жаман нәрсені ойлау;
23. Ұялу;
24. Көре алмау;
25. Қабақ шыту.

(Нейл Фьоренің «Жаңа өмірді бастаудың жеңіл жолы»  
атты кітабынан үзінді).

Ирандық Аму Хаджидың жасы 80-де. 

Тұрақты мекен-жайы жоқ қарияның денесіне 

60 жылдан бері су тимеген.
Терісі адамнан гөрі кесірткенің немесе пілдің 

терісіне ұқсайды. Ал, көздерін анықтап қара-

масаңыз көру қиын. Иісінің жағымсыздығы сон-

ша, қасына адам жақындау мүмкін емес дейді 

жергілікті тұрғындар. Қарт кісі Фарс провин-

циясындағы Дежга елді мекенінің іргесінде өмір 

сүреді. Аму Хаджи тым еріншек, ешбір әрекеті 

жоқ адам. Ал, оның басты қазынасы – темір-

ден жасалған құбыр. Оның ішіне қария кепкен 

қи салып, темекі ретінде шегеді. Амуды су-

ретке түсіруге шетелден келген фотограф 

оған кәдімгі темекі беріп көрген. Қария бірден 

5 данасын тұтатып шеккен кезде, шетелдік 

жағасын ұстаған. Аму көп жылдан бері ауыл 

іргесіндегі тастанды ғимаратты баспана ет-

кен. Қысы-жазы осында. Күнінің көп бөлігін ол 

қимылсыз өткізеді, ұйық тайды немесе жай күн-

ге қыздырынып жатады. Ал, түн суық болған 

сәтте оған шынымен де қиын. Аму жылыну 

үшін қолындағы барын жамылуға мәжбүр.   Оның 

неліктен бұлайша қаңғыбас болғанын ешкім 

білмейді. Өзі де айтқысы жоқ. Тіпті, не үшін 

жуынбайтынын да айтпайды.
Аму өлген аң-құстың, үй жануарларының 

етін отқа ыстап жейді. Ал, кейде жергілікті 

тұрғындар тамақ әкеліп береді.
(Шартараптан).

Кісі келбеті Ғаламдағы ең 
қымбат...

ДУ-ДУ ДҮНИЕ

60 жыл бойы жуынбаған адам

25 әдеттен қашық бол:
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1-бет

Єн жетті
ќырандар мекенінен

±сынды. Б±дан соњ Ахмет Бай-
т±рсын±лыныњ єйгілі "Аќќ±мы"

шырќалды. М±ны танымал єнші
Азамат М±ќатов нєшініне келті-

ре орындап берді. Несін айта-
сыз, кештіњ μне бойында Тор-
ѓай композиторларыныњ єндері
бір толастаѓан жоќ. Сол Ахањ
мен Жаќања арналѓан "Ќос
бєйтерек" єні Баќытжан Сєуе-
кенов пен М±рат Наѓашыбай-
дыњ орындауында сєтті шыќты.
Ќалибек Деріпсалдин μзініњ "Ер
Жєнібек" єнін асќаќтатты. Б±л
єнніњ сμзін аќын Серік Т±рѓын-
беков жазѓан. Ал, жас к‰йші
Ыбырай Есжанов Н.Тілен-
диевтіњ "Аќќу" к‰йін шалќытты.

Жиналѓан ‰лкен кісілер жаѓы
μз дєуірініњ єншілерін саѓына-
тыны даусыз. Солардыњ дауыс-
тарын ањсайды. Кештіњ сцена-
рийін жазѓан аќын Н±рболат Ме-
шітбаев осы жаѓын ќалт жібер-
меуге тырысќан. Композитор
Єбілахат Еспаевтыњ Ѓ.Ќайыр-
бековтыњ сμзіне жазылѓан
"Торѓай тањы" єнін ќос дауыста

...Торѓай таланттары-
ныњ єн кеші μтетіндігінен
алдын-ала хабардар бол-

ѓан кμпшілік ќалалыќ балалар
шыѓармашылыќ ‰йіне екі саѓат
б±рын жинала бастады. Саѓат
тілі 18.00-ді соќќанда концерт
залында бос орын ќалѓан жоќ.
¤нер мерекесіне сєл кешігіп
келгендердіњ μздері тікесінен-тік
т±рып кμруге мєжб‰р болды.

Шымылдыќ т‰ріліп, музыка
ойнай жμнелді де ќос ж‰ргізуші
ортаѓа шыќты. Екеуі де олќы
емес. Республикалыќ "Жас
ќанат-2007" єн байќауыныњ
ж‰лдегері Єсел Іргебай жєне
облыстыќ "Ќостанай тањы" га-
зетініњ тілшісі Кенже Ќонысбай

тамаша бір μнер кешініњ бастал-
ѓанын жиналѓандарѓа паш етті.

Іле сахнаѓа шыќќан белгілі

айтыскер, республикалыќ аќын-
дар айтысыныњ бірнеше мєрте
жењімпазы Айбек Ќалиев туѓан
жерге деген саѓыныштан туѓан
"Торѓайѓа арнау" атты толѓауын

шырќаѓан Рысты Ерденќызы
мен Т±рѓан Талѓабеков тыњдар-
мандардыњ ыстыќ ыќыласына
бμленді. Залдаѓы ќошемет
кμпке дейін тынѓан жоќ.

Б±дан соњ сахнаѓа жыршы-
термеші Абзал Алпысов кμ-
терілді. Ол Н±рхан Ахметбе-
ковтіњ єйгілі  "Торѓайдан сєлем"
термесін орындап берді.

Ќостанай-Торѓай ж±ртшы-
лыѓына аты мєшћ‰р домбыра-
шы, дєулескер к‰йші Абай
Ємірханов есімін білмейтіндер
кемде-кем. Ќостанайдаѓы " Ми-
рас" ансамблін ќ±рып, μмірден
озѓанша жетекшілік еткен Абай
аѓамыз Алтынсарин ауданын-
даѓы "М±рагер" ансамблініњ
жетекшілері Айбек Сыздыќов
пен Біржан Ж‰збайдыњ ±стазы
болѓан. Кешті ж‰ргізушілер де
Єбекењніњ єруаѓын бір аунатып
тастады. Ансамбль Асан ќайѓы-
ныњ "Ел айрылѓан" к‰йін орын-
даѓан соњ, сахнаѓа танымал
єнші Оразбек Ѓалымов шыѓып
"Арќалыѓым меніњ" єнін асќаќ-
татты.

Єн кешінде Отарк‰л М±ќато-
ва Ќ.Єбіловтыњ "Бала махабба-
ты", Б.Хамзинніњ "Торѓай ќызы"
єндерін орындаса, Ботакμз
Д‰бірбаева С.Оспан±лыныњ
μлењіне жазылѓан М.Сєдібеков-
тыњ "Шилі μзенін" єуелетті. Ќор-
ѓаныс министрлігініњ  єншісі
Єсел Іргебай А.Д‰йсеновтыњ
"Тєуелсіздік тањы" єнімен кμптіњ
кμњілін бір желпіндіріп тастады.
Сондай-аќ,  композитор Аман-

келді Досжанов Ќ.Єбіловтыњ
сμзіне жазылѓан μзініњ "Думан"

єнін, Ќажым±рат Баймусин
А.М±ќатовтыњ μлењіне жазыл-

ѓан "Жаса, Торѓай!" єнін шырќа-
ды. Жас балауса єншілер  Ла-

шын Ерќосайќызы жєне Гаућар
Саѓиболла Баќытжан Байќада-
мовтыњ "Айгμлек" єніне
еліттірді.  Атаќты композитор
Болат Хамзинніњ ќызы Г‰лзат
Хамзина єкесініњ "Жас ќ±раќ"
єн-реквиемін келістіре шырќа-
ды. Таѓы бір талантты єнші Ас-
хат Шыњѓысов Алтынбай Сейіт-
ќасымовтыњ "Бала кезім-ай"
єнін орындап берді. Ал, белгілі
μнер шебері, єнші Г‰лнар ‡се-
нова жас композитор Жансая
Рысмаѓамбетованыњ "Астанам-
айбарым" єнін келістіре айтса,
Дидар Ыбыраева жас компози-
тор, марќ±м  Ерлан Н±рманѓа-
лиевтіњ "Ж‰регімніњ алауы" єнін
орындады. Жанболат Сєуеке-
нов аќын Н.М±ќатовтыњ μлењі-
не жазылѓан Б.Сєуекеновтыњ
"Ќазыналы Ќостанай" єнін
єуелетті.

 Айтпаќшы, Торѓай талантта-
рыныњ єн кешіне композитор
Алтынбай Сейітќасымов пен
аќын Серік Т±рѓынбековтер ар-
найы келіп ќатысты. Бір сμзбен
айтќанда, Ќостанай тμрінде
т±њѓыш рет ±йымдастырылѓан
μнер мерекесі шын мєнінде жо-
ѓары дењгейде μтті. М±ны кон-
церт кμруге келген кісілер де
жасырѓан жоќ. Торѓай талантта-
рыныњ єн кешін μткізуге Алтын-
сарин ауданыныњ єкімі Батыр-
бек Ахметов демеушілік жаса-
ды.

СУРЕТТЕРДЕ: єн кешінен
кμріністер.

Суреттерді т‰сірген
Баѓдат АХМЕТБЕКОВ.
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