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Бейсенбі, 16 шілде 2015 жыл 

Газет 1993 жылдың қаңтарынан шығады

Қамшының сабындай қысқа ғұмырын 
құлшылықпен өткізіп, Алла тағаланың 
разылығын табуды қалаған құлдар үшін ең 
қасиетті түн – Қадір түні. 
Оның қасиеттілігі сол бұл түнде жасалған 

құлшылықты Жаратушы Иеміз мың айда жасалған 
ғибадаттан артық деп қабылдайды. Мың ай 

қарапайым арифметикалық жолмен есептегеннің 
өзінде сексен үш жылдық мерзімді қамтиды. Ал 
кейбір ғалымдар мың деген санды араб халқы 
негізінен «өте көп» деген мағынада қолданады. 
Сондықтан Құранның: «Қадір түні мың айдан 
қайырлы» деген аятындағы «мың» сөзі де «өте 
көп» деген мағынаны береді деп есептейді. Бұл 
жағдайда ол сан одан да өсуі мүмкін.
Түннің «Қадір түні» деп аталуын ғалымдар 

бұл түнде Алла тағала адамдардың келесі 
жылғы тағдырын, яғни өмірі мен өлімін, рызық-
несібесін, бақытты немесе бақытсыз болуын т.б. 
жазатындығымен байланыстырады. «Қадір» және 
«тағдыр» сөздерінің түбірлестігінен де осыны 
аңғаруға болады.

 Айыртаулық жамағат, шілденің 13-інен 14-іне 
қараған түнінде аудандық Қайрош ата мешітіне  
Алла Тағаланың разылығы үшін Қасиетті Қадір 

Өз дініңе берік бол!

Мың айдан қайырлы – ҚАДІР ТҮНІМың айдан қайырлы – ҚАДІР ТҮНІ
түнін (Ләйлә-тул-әл-қадр) қарсы алуға жиналды. 
Мешітке жиналған қауымға аудандық мешіттің 

бас имамы Сағынай қажы Рахымжан  Қасиетті 
Қадір  түнін ің  ерекшеліг іне  тоқтала  келе : 
«VІІ ғасырда тап осы түні Мұхаммед (с.ғ.с.) 
пайғамбарға көктен Жәбірейіл періште түсіп, 
Құранның алғашқы сүресін ұсынған. Қадір түнінде 

көктегі періштелер жерге түседі делінеді. Осы 
түні қалыс қалған намаздар мен Құран сүрелері 
оқылып, реніштер кешіріледі. Мұсылмандар бұл 
түнді құлшылықпен өткізуі керек. Ләйлә-тул-әл-
қадр кезінде мұсылмандар үшін шын жүректерімен 
Жаратқанға иман етіп, тілін кәлимаға келтіру 
маңызы іс болып саналады» - деп баса айтып 
өтті.
Сонан соң бас имам барша аруақтарға құран 

бағыштап, жамағаттың ұйымдастырылуымен да-
стархан да жайылып, барша мұсылман бауырлар 
ақ дастархан басында қауышты.
Биылғы  Қасиетті  Қадір  түнінде  мешітке 

келушілердің ішінде жас буын өкілдерінің көптеп 
болуы көңілге қуаныш ұялатты. Аталмыш жағдай  
жастарымыздың дінге, имандылыққа деген оң 
көзқарастарының айқын дәлелі бола алады.

Өз хабарымыз.

Он екі айдың сұлтаны болған қасиетті Ра-
мазан айында әр пенде Жаратқанның шексіз 

мейірімінен үміт етіп, еселеп сауап жинауға 
асығады. Бірі Алланың разылығы жолында 
ораза тұтып ауыз бекітсе, енді бірі жетім мен 
жесірге қамқор болып ізгі амал жолында игілікті 
істер жасайды. Өйткені, бұл ай шайтандардың 
қолдары кісенделіп, барлық жақсы тілектердің 
қабыл болатын айы.
Өткен аптада сәрсенбінің сәтті күні аудан 

әкімі Ағзам Тастеміров бес парыздың бірін 
орындауға ниет білдіріп, ораза тұтқандарға арнап 
«Ақтоқты» дәмханасында ауызашар дастарха-
нын ұйымдастырды. 
Рамазан айында ауызашар беру Алла тағаланың 

құзырындағы сауапты әрі сүйкімді амалдардан болып 
саналады. Сауабы мол шарапатты шараға аудандық 
Қайрош ата мешітінің бас имамы,  Алланың парызын 
өтеген ел тізгінін ұстаған азаматтар мен ардагерлер 
және арнайы шақырылған қонақтар қатысты.
Аудан басшысы Ағзам Ахметжанұлы ауыз бекіткен 

жандарды қасиетті аймен құттықтап, жылы лебізін 
жеткізді. 

- Рамазан айы - айлардың сұлтаны, ең қайырлысы 
және сабырлық айы. Сондықтан әлемнің барша 
мұсылмандары бұл айға ерекше құрметпен қарап, 
ауыз бекітіп, пітір-садақаларын таратып, жетім-
жесірге қолдау көрсетеді, игі амалдарды еселеуге 
асығады. Биылғы жылы шіліңгір шілдеге тұспа-тұс 
келген Рамазан айының аптап ыстығына қарамастан 
оразаға ниет етушілер саны көп. Барлықтарыңыздың 
ізгі ниет-тілектеріңіз қабыл болсын, - деді аудан 
әкімі.
Ауызашар дастарханының беташарын аудандық 

мешіттің бас  имамы Сағынай қажы Рахымжан  
құран сүресімен ашып, мұсылман қауымының ұлық 
мерекесі - Рамазан айында игі де ізгі, сауапты амал-
дарды атқарудың маңыздылығы жайында хадис-
шәріптерден пәтуә берді. 

Иман таразы
ЖАҚСЫ ІСКЕ ЖАҚЫН БОЛҒАНЖАҚСЫ ІСКЕ ЖАҚЫН БОЛҒАН

Сондай-ақ, бір хадисте: Пайғамбарымыз (с.ғ.с): 
«Кімде-кім Рамазанда ораза тұтқан кісіге ауыз аш-
тырса, күнәлары кешіріледі, тозақтан азат болады. 
Әрі оған сауабы кеміместен ораза тұтқан кісінің 
сауабына тең сауап беріледі» -десе, Бұхари жеткізген 
енді бір хадисте Рамазан айының құндылығы туралы 
Пайғамбарымыз (с.ғ.с.): «Алла ризалығы үшін бір күн 
ораза тұтқан адамды жаһаннам отынан 70 жылға 
алыстатады» - дейді. Ораза ұстаған жанның әрбір ісі 
сауабы мол амал болса, сол секілді дұғасы да қабыл 
болмақ.  Бұл жайында Хазіреті Әбу Һурайраның ри-
уаяты бойынша Пайғамбарымыз (с.ғ.c.): «Дұғалары 
кері қайтарылмайтын үш кісі бар: ораза ұстаған 
жанның ауыз ашарда жасаған дұғасы; әділдікпен ел 
басқарған патшаның дұғасы; зұлымдыққа ұшыраған 
жанның дұғасы (қарғысы) -дейді.
Салиқалы жиын барысында ауызашар қонағы 

Сапар қажы Мұқатов  жамағатты бейбіт заманның 
қадірін сезініп, Жаратушыға жақсы істермен 
жақындауға үндесе, үлкендер жағы он екі айдың 
сұлтаны болған Рамазан айы Алланың мейірімі 
жауатын, сабырлыққа шақыратын кешірім айы 
екеніне кеңінен тоқталды.  Ораза адам бала-
сын сабырлыққа, шүкіршілікке, имандылыққа 
тәрбиелейді. Пайғамбарымыз (с.ғ.с.): «Тазалық – 
иманның жартысы, ораза – сабырдың жартысы» 
- дейді. Сондықтан оразаны жас та, кәрі де, бас-
шы да, қарапайым жұмысшы да тұтады. Өйткені, 
Алланың алдында барлық адам баласы бірдей, 
адамдардардың бір-бірінен ерекшелігі – тақуалығы, 
мұсылмандығында және амалында болмақ.  Басқосу 
барысында адамдар осы ораза арқылы қоғамдық 
өмірде өзгелермен тығыз байланыс орнататындығы 
туралы да сөз етілді. 
Қасиетті Рамазан айында аудан басшысының 

жасаған үлкен сауапты ісі өзгелерге де үлгі 
боларлықтай.

Бағлан ҚОЖАҚОВ,
ауызашар қонағы.

Құрметті саумалкөлдіктер және қонақтар!Құрметті саумалкөлдіктер және қонақтар!
2015 жылдың 18 шілдеде сағат 10.00-де Саумалкөл ауылының иппо-

дромында Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған ат жарыс өтеді. 
Бағдарламада: концерт, ат жарыс, халықтық қыдырулар, қазақша күрес, 
спорттық шаралар және мерекелік сауда.
Баршаңызды мерекеге шақырамыз!

Ұйымдастыру комитеті.

Тўрєындар назарына!Тўрєындар назарына!
2015  жылдың  18 шілдесінде Саумалкөл ауылында  «Ат жарыс»  

спартакиадасының өтуіне байланысты №5 автобус  бағыты ипподромға 
дейін ұзартылады.

Ауданның тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, 
жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары  бөлімі.

Ауданның барлық мұсылмандарын Ораза айт мейрамымен 
шын жүректен құттықтаймын! 
Бұл мейрам - игілік пен қайырымдылықтың, жомарттылық пен 

ынтымақтастықтың жарқын көрінісі. 
Ораза айт қазақстандықтардың асқан бай рухани мұрасының ажыра-

мас бөлігі болып табылады, әлемдегі ең бейбіт діңдердің бірі- исламда 
бар шынайы жасампаздық пен рухани жаңғыртудың негіздерін өз бойына 
сіңірген.
Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың сындарлы саясаты арқасында мемлекетімізде 

адамның құқықтары мен бостандықтарына, наным мен сенім еркіндігіне 
кепілдік беретін демократиялық қағидаттардың дамып нығаюымен барлық 
этностар мен конфессиялар арасында татулық пен келісім орнаған. 
Еліміздің барлық саласында қарышты қадаммен алға басуы, өсіп-өркендеуі 
байқалады. Рухани құндылықтарымыз еселене түсуде. 
Құрметті жерлестер! 
 Сіздерге зор денсаулық пен амандық, бақыт-береке тілеймін! Барлық   

ізгі бастамаларыңыз мен армандарыңыз жүзеге асып, Ораза айт мейрамы әр 
үйге тыныштық пен қуаныш әкеліп, әр мұсылманның жүрегін ізгілік шуағына 
толтыра берсін! 

Аманбек МАХМЕТОВ, аудан әкімінің м.а. 

Құрметті айыртаулықтар!Құрметті айыртаулықтар!  

Мұқым мұсылман әлемі отыз күн оразадан кейінгі Шәууал айының 
алғашқы үш күнінде Ораза айт мерекесін тойлайды. Пайғамбарымыз 

(с.а.у.) Ораза айт мерекесін алғаш рет хижраның екінші жылы (624 
жылы) атап өткен. Бізге жеткен салих дереккөздерге қарағанда, Исламға 
дейін Мәдина халқы әрбір жылы екі күн ұлан-асыр той жасайтын болған. 
Меккеліктер: «Бұл қандай мереке?» — деп сұрағанда, мәдиналықтар: 
«Жаһилиет дәуірінен бері тойлап келе жатқан мерекеміз»,— деп жау-
ап беретін. Бұны естіген Хақ Елшісі (с.а.у.): «Алла тағала сіздердің бұл 
мерекелеріңізді Фитр (ораза айты) мен Құрбан мерекесі етіп өзгертті»,— деп 
бұйырады. Осы хадистегі «Фитр мерекесін» Ислам ғұламалары отыз күнгі 
оразадан кейінгі Ораза айт мерекесі деп біледі. Осылайша, Алла Елшісі 
(с.а.у)-ның бастамасымен ескінің сарқыншағы жаңа илаһи екі мерекемен 
алмастырылған болатын.
Ораза айт намазы күн найза бойы көтерілгенде (кераһат уақытының шығуы, 

яғни күн шыққаннан кейін қырық бес минут өткен соң) мешіттерде оқылады.
Ораза айты — отыз күндік оразаны аман-есен аяқтағаннан кейін, бей-

не осыған шүкіршілік іспетті илаһи шуағы мол мереке. Ай бойы Алланың 
разылығы үшін ашқұрсақ жүріп, көзді харамнан, құлақты өсек тыңдаудан, 
тілді ғайбат сөйлеуден тыйып, көңіл айдынын хақ дариясымен суарып, 
жүректі ақиқат сырларына малындырып, адамзат баласы «мумин» мақамына 
көтеріледі. 
Мұхаммед (с.а.у)-ның үмбеті Қазақ халқында айт күндері қырық немесе 

жетпіс үйге айттап кіріп шығу керек деген дәстүр бар. Әлбетте, шариғат 
мұндай санды міндеттемейді. Бұл қонақжай қазақ халқының ақжарма, 
кең пейілдігінен туындаған ізгі салт екені белгілі. Жалпы, отыз күнгі ораза 
мұсылмандарды тақуалыққа баулыса, айт күнгі қуаныш күйбең тіршіліктегі 
өкпе-назды ұмыттырып, мұсылмандардың бауырмалдығын күшейте түседі. 
Олай болса, отыз күнгі оразамен халқымыз тақуалық-қа бой ұрып, тектілік 
тұғырына көтерілсін! Ораза айт мерекесімен ұлтымыздың мерейі тасып, бірлігі 
мен тірлігі арта берсін деп тілейміз!

Бағлан КЕНЖЕБАЙҰЛЫ.

ОРАЗА АЙТ — ШҮКІРШІЛІК МЕРЕКЕСІОРАЗА АЙТ — ШҮКІРШІЛІК МЕРЕКЕСІ
ал

(с.а
жылы
дейін 
Мекке
«Жаһи
ап бер

Қасиетті мейрам – Ораза айт құтты болсын! 
Әрбір мұсылман қастер тұтатын бұл мейрам мейірімділік, ізгілік, 

әділдік және жақындарыңа жанашырлық сияқты мызғымас рухани 
құндылықтардың маңыздылығын бейнелейді. 
Бүгінгі таңда Президентіміз Н.Ә.Назарбаевтың саясатының арқасында 

Қазақстанды әлем этносаралық және дінаралық келісімінің тамаша үлгісі 
ретінде танып отыр. Астанамыз – Астана қаласы әлемдік және дәстүрлі 
діндер мен мәдениеттердің үнқатысуының шын мәніндегі орталығына 
айналды.
Солтүстік Қазақстан облысы республикамыздағы ең көпұлтты өңірлердің 

бірі ретінде топтасқандық пен бірліктің үлгісі болып табылады. Баршамыз 
үшін аса маңызды осы құндылықтарды нығайту және қастерлеу – ортақ 
парызымыз.
Ораза айттың жарқын идеялары қоғамымыздағы татулықты, достықты 

және толеранттылықты нығайтуға алдағы уақытта да ықпалын тигізе береді 
деп сенемін. 
Ораза айт әрбір шаңыраққа жылылық, амандық-саулық, дәулет пен 

бақыт әкелсін!
Мейраммен, қымбатты жерлестер!

Ерік СҰЛТАНОВ,
Солтүстік Қазақстан облысының әкімі.

Құрметті Құрметті 
солтүстікқазақстандықтар!солтүстікқазақстандықтар!

шы
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бар шы
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Айыртау таѕы2 16 шілде 2015 жыл эл. пошта: airtau_tany@mail.ru

«Нижнеборлық ауылдық округі әкімінің 
аппараты» ММ-і азаматтарды жеке 
мәселелері бойынша қабылдау кестесі 

«Нижнеборлық ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік 
мекемесінің әкімі Жүсіпов Мұратбек Ақжігітұлы әр аптаның жұма 
күндері сағат 15.00-ден 17.00-ге дейін азаматтарды жеке мәселелері 
бойынша қабылдайды.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
Ауылдық округі әкімі аппаратының мемлекеттік қызметкерлері мен 

лауазымды тұлғалардың тарапынан жіберілген құқықбұзушылықтарды, 
Ар-намыс кодексін және сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамаларды 
бұзу фактілерін хабарлай аласыздар. 

«Нижнеборлық ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік 
мекемесінде 8 (71533) 48-444 сенім телефоны қызмет етеді.

*  *  *

Олжабаева Мендігүл Олжабайқызы, №3 сайлау округі, аудандық 
мәслихат, 17 шілде.
Есенғалиев Сырымбет Қайрошұлы, №1 сайлау округі, аудандық 

мәслихат, 20 шілде.
Сәлімжанов Кенжеболат Халелұлы, №2 сайлау округі, аудандық 

мәслихат, 22 шілде.
Жанахметов Берік Темешұлы, №4 сайлау округі, аудандық мәслихат,                

24 шілде.
Еременко Наталия Николаевна, №11 сайлау округі, аудандық мәслихат,                

27 шілде.
Гладкий Александр Владимирович, №5 сайлау округі, аудандық 

мәслихат, 29 шілде.
Байғарин Алмас Манасұлы, №13 сайлау округі, аудандық мәслихат,              

31 шілде.
Саумалкөл с. Ш.Уәлиханов көшесі, 44. 
Анықтама телефоны: 21-902.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
Ауданда мемлекеттік қызметкерлердің қызмет аясында жемқорлыққа 

қарсы күрес мақсатында және ҚР «Жемқорлыққа қарсы күрес» туралы 
Заңынын нәтижелі орындалуына байланысты Айыртау ауданының 
мәслихат аппаратында   21-9-02 сенім телефоны орнатылған.

 Қоңырау шалыңыздар, сіздердің хабарландыруларыңыз бей-жай 
қалмайды.  

*  *  *

Шілде айында аудандық мәслихат хатшысының 
және депутаттарының азаматтарды қабылдау 

кестесі
(сағат 15-00 сағат 17-00  дейін)Конституция материал-

ды қ  ма ғы н а д а  –  е ң 
бірінші, елдегі адамның, 
азаматтың жеке құқықтары 
мен  бостандығын  жа -
риялайды, оған кепілдік 
береді, елдегі әлеуметтік 
құрылыстың  негіздерін, 
басқару мен мемлекеттік 
құрылымның  нысанда -
рын, жергілікті, орталық 

билік органдарының негіздерін, құзіреті мен өзара 
қарым-қатынастарын, мемлекеттің рәміздерін, 
астанасын айқындайды, осылардың бәрі жөніндегі 
өкімдік акт, актілердің немесе конституциялық 
рәс імдерд ің  жиынтығы  болып  саналады . 
Барлық басқа заңдарға қатысты жоғары заңдық күшке 
ие заң немесе заңдар тобы болып есептеледі. Яғни, 
Конституция – елдің бірлігі, берекесі, тыныштығы, 
оны іс жүзінде жүзеге асыратын қуатты күш, ол 

Қазақстан Республикасының Конституциясына – 20 жыл

Азат елдің ар-намысы – Ата заң
– конституциялық құрылыстың құндылықтары 
мен институттары, нормалары, әлеуметтік байла-
ныстар мен мемлекеттік биліктің қатынастарын 
мемлекеттік – құқықтық реттеу негіздері ресми 
түрде баянды етілетін ең жоғары құқықтық нысан, 
осы заманғы мемлекеттіліктің маңызды белгісі.
Елдің бүкіл заңнамасының негізгі, мемлекеттің ең жоғары 
заң күшіне ие Конституция осы саланың құқық ғылымында 
Заң жүзіндегі Конституция, іс жүзіндегі Конституция болып 
ажыратылады және де Конституция нысанына қарай 
сараланған Конституция, сараланбаған Конституция, ара-
лас тұрпаттағы Конституция болып бөлінеді. Заң жүзіндегі 
Конституция еліміздегі барлық әлеуметтік қатынастар 
шеңберін реттейтін құқықтық нормалардың айқындалған 
жүйесі. Іс жүзіндегі Конституция осындай қатынастар, 
нақты қолданыстағы қатынастар.

 
Айнагүл ЖАМАЛИДЕНОВА,

Айыртау ауданы әділет 
басқармасының бас маманы.  

Еліміздің тұрғындары 
арасында азаматтардың 

с ен і м  б о с т а н ды ғ ы н 
қамтамасыз ету құқығына 
және діни бірлестіктермен 
өзара әрекеттесуге негізделген 
конфессияаралық  және 
ішкіконфессиялық бейбітшілік 

пен келісімді сақтау мен нығайтуға 
бағытталған  іс -шараларды 
өткізу – ақпараттық-насихат 
топтарының негізгі бағыттарының 
бірі  болып  табылады .  Бұл 
шаралардың барлығы Қазақстан 
азаматтарының құқықтары мен 
бостандықтары, адамгершіліктері 
мен денсаулықтарын қорғауға  
бағытталған.
Осыған  орай ,  өткен  апта-

да  ауданымызға  облыстық 
ақпараттық-насихат тобы жұмыс са-
парымен келіп, ішкі істер бөлімінің 
мәжіліс залында құқыққорғау 
органдары қызметкерлерінің 
қатысуымен «Деструктивті діни 
ағымдар: белгілері және теріс мәні» 
тақырыбына дөңгелек үстел болып 
өтті. Аталмыш шараға Қазақстан 
Республикасы Ұлттық ұланының 
Әскери институтының профессоры, 
философия ғылымдарының кан-
дидаты, «Конфессияаралық және 
этникааралық қарым-қатынасты 
зерттеудің орталығы» қоғамдық 
бірлестігінің төрайымы Сәуле 
Сүлейменова мен осы ұйымның 
сарапшысы Болат Қожахметов, 
Конфессияаралық  қарым -
қатынастарды талдау және дамы-
ту орталығының қызметкерлері 
Әзиза Жұмағалиева мен Гүлмира 
Бейсенбина қатысты.
Дөңгелек үстелдің жұмысына 

төрағалық еткен Сәуле Қалкенқызы 
өз сөзінде Қазақстан құқықтық, 
демократиялық және зайырлы мемле-
кет болып табылатындығын, сондықтан 
да біз зайырлылық принциптерін 
қатаң ұстануымыз қажеттігін атап 
өтті. Еліміздің азаматтары тең 
құқылы, сондықтан да кез келген 
адам заңдарды мүлтіксіз сақтауы тиіс, 
ешкімнің де ар-ожданының тапталуы-
на жол берілмейді. Еліміз егемендік 
алғаннан бері этностар мен діндердің 
өзара өзара қарым-қатынасының 
жаңаша бір үлгісі қалыптасып, 
қоғамымызда тұрақтылық пен 
дінаралық келісімді қамтамасыз етуде. 
Қазіргі уақытта Қазақстан діни салада 
салиқалы саясатын жүзе асыруда. 

Дөңгелек үстел
ЭКСТРЕМИЗМГЕ ЖОЛ ЖОҚ

Поликонфенсионалды, полимәдени 
және полиэтникалық мемлекет 
ретінде көптеген халықаралық діни 
шаралардың бастамашысы болып 
табылады. Осының айқын дәлелі 
ретінде маусым айында Астанада 
өткен әлемдік және дәстүрлі діни 
басшылардың V съезін атап өтуге 
болады. 
Орталық  сарапшысы  Әзиза 

Жұмағалиева Қазақстан Респуб-
ликасының діни салаға қатысты 
заңдарына , радикалдық және 
экстермистік ағымдардың алдын 
алудағы олардың рөлі мен маңызына 
кеңінен тоқталды. Ол өз сөзінде экс-
тремизм күш қолдану, өшпенділік, 
араздықты қоздыру және терроризм 
арқылы көрініс табатын арампиғылды 
көзқарастар мен әрекеттерді ұстануды 
білдіретіндігін атап өтті. Дін атын жа-
мылып қызмет атқаратын экстремистік 
ұйымдардың мақсаты – халықтың ішкі 
бірлігін бұзу, діни негіздегі алауыздықты 
тудыру, конфессияаралық қатынас 
саласында тайталастық отын тұтату 
және қоғамды құлдырату.
Мемлекет басшысы берген тап-

сырмаларды  орындау  аясын-
да Қазақстанда діни экстермизм 
көріністерінің алдын алу және тер-
роризм қаупін болдырмау арқылы 
адамның, қоғам мен мелекеттің 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатын 
көздеген діни экстремизм мен терро-
ризмге қарсы іс-қимыл жөніндегі 2013-
2017 жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарлама қабылданған болатын. 
Бұл бағдарламаның негізгі мақсаты 
– азаматтардың құқықтары мен 

бостандықтарын, конституциялық 
құрылыс негіздерін қорғау, елдің 
тұтастығы мен ұлттық қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету, экстремизм мен 
терроризмнің алдын алу, анықтау, жол 
бермеу және оның зардаптарын жою 
болып табылады. 

 Зерттеу орталығының сарапшысы 
Болат Қожахметов діни экстремизм мен 
терроризмнің мәні, туындау себептері 
және оларды болдырмау жолдары, 
жайлы айтты. Ол өз сөзінде терро-
ризм бүгінгі таңда замануи әлемнің 
өткір мәселесі болып отырғандығын, 
дін атын жамылып әрекет ететін 
террористік және экстремистік 
ұйымдардың тұлғаға, отбасына, қоғам 
мен мемлекетке төндіретін қауіп-қатері 
жайлы өз ойларын ортаға салды. 
Мұндай әрекеттердің туындауына 
ғаламтордың да атқарып отырған 
рөлі орасан болып отыр, көптеген 
діни экстремистік топтар ғаламтор 
желісі арқылы әлемдік қауымдастықты 
қорқытып, үрейлендіруге тырысуда. 
Сондықтан да тұрғындар мұндай 
жағдайларда өте сақ болғандары 
жөн. 
Деструктивтік діни ағымдардың 

белг ілер і  жайлы  Дін  і с тер і 
басқармасының қызметкері Гүлмира 
Бейсенбина жан-жақты түсінік берді.
Осы күні аталмыш топ Арықбалық, 

Имантау ,  Лобанов  ауылдық 
округтерінде болып, «Экстремистік 
және террористік ұйымдар – тұлға, 
қоғам, мемлекет қауіпсіздігінің қатері» 
тақырыбына семинар өткізді.

Жанат КӨШЕЙ.
Сурет автордікі.

Арайлы  Айыртау 
өзінің сұлу табиғатымен, 

т а рихи  мұраларымен 
және  дарынды  адамда -
рымен елімізде және одан 
да  тыс қ ары  жерлерде 
кеңінен мәлім. Еліміздің әр 
түкпірінен келген қонақтар 
өңіріміздің табиғатын тама-
шалап қана қоймай, алқалы 
жиындар  ұйымдастырып , 
келелі  кеңестер  өткізеді , 
тәжірибелерімен алмасады.
Өткен жұма күні Ақан сері 

атындағы  мәдениет  үй інде 
облыстық  мәдениет  және 
мұрағаттар басқармасының бас-
шысы Р.Т. Бикенеевтің төрағалық 
етуімен облыстық алқа жина-
лысы  болып  өтті .  Аталмыш 
жиынға қалалық және аудандық 
мәдениет және тілдерді дамы-
ту бөлімдерінің басшылары, 

Облыстық алқа

Мәдениет қызметкерлері бас қосты

облысымыздың мәдени, мұрағат, 
мұражай мекемелерінің дирек-

торлары қатысты. Алқа жұмысы 
басталмастан  бұрын  келген 

Лауазым Тегі, аты жөні Қабылдау 
уақыты 

Орналасқан  
жері 

 қызмет   
     телефо-

ны 
Басшы Саян 

Жаңбыршыұлы 
Мейрамов

Әр бейсенбі  
күні сағат  
11.00-ден  

17.00-ге дейін

Айыртау ауданы 
бойынша Мемлекеттік 
кірістер басқармасы 

кабинет №1,
Матросов көшесі,19 

8(71533)
21583

Басшының 
орын-
басары

Бағлан
Уәпұлы 
Бәлдіков

Апта сайын 
әр сейсенбі  
күні сағат  
11.00-ден  

17.00-ге дейін

Айыртау ауданы 
бойынша Мемлекеттік 
кірістер басқармасы 

кабинет №2,
 Матросов көшесі,19

8(71533)
21983

Қабылдауға жазылу мына телефондар бойынша 8 (71533) 21-583, 
21-983, 21-950. Е-mail:  nk@tax4815.taxsko.mgd.kz 
Сыбайлас жемқорлықты болдырмау мақсатында
Солтүстік Қазақстан облысы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы 

салық төлеушілердің назарына жеткізеді: сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес және мемлекеттік қызметкерлермен қызмет этикасын 
сақтау мәселелері бойынша, халықтан салық органдары лауазымдық 
тұлғаларының заңсыз әрекеті (әрекетсіздігі) туралы ақпаратты алу 
мақсатында Айыртау ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы 
басшысына жеке қабылдау кезінде мына мекен–жай бойынша  
хабарлауларыңызды сұраймыз: 
Матросов көшесі, 19, II қабат, 3 кабинет. Аталған мәселе бойынша жеке 

қабылдау күн сайын өткізіледі. Қабылдауға жазылу 8(71533)21-950,21-
583,21-983 телефондары бойынша жүргізіледі. 
Тағы хабардар етеріміз Солтүстік Қазақстан облысының Мемлекеттік 

кірістер департаментінің басшысы әр жұманың бейсенбі сайын сағат 
11.00-ден 17.00-ге дейін Петропавл қаласы К. Сүтішев көшесі, 56 үй  2 
қабат, 201 кабинетте қабылдау өткізеді.
Қабылдауға жазылу мына телефондар бойынша 8 (7152) 46-49-15. 

жүргізіледі.

Айыртау ауданы бойынша Мемлекеттік 
кірістер басқармасында 2015 жылдың 

IIІ тоқсанында жеке тұлғалар мен заңды 
тұлғалар өкілдерін қабылдау кестесі

қонақтар Сырымбет тауының 
етегіндегі Айғаным қонысында, 
Құлшынбай төбесіндегі Қарасай 
және  Ағынтай  батырлардың 
мемориалдық кешенінде болып, 
жұмысымен танысты, тарихи 
жәдігерлерді тамашалады. 
Алқалы жиында сөз сөйлеген 

аудан  әк ім і н і ң  орынбаса -
ры  Мафруза  Науанова  кел-
г ен  қонақтар ға  қуанышты 
екендігін, айыртаулықтардың 
қонақжайлылығы, тарихи мол 
мұрасы мен ескерткіштері, әсем 
табиғаты әр адамның жүрегінен 
орын алып, қимастық сезімін 
қалдыратындығын атап өтті. 
Қатысушылар тарихи ғылым-

дардың докторы, профессор 
Виктор Зайберттің Ботай қонысы 
жайлы әсерлі баяндамасын ұйып 
тыңдады. 
Кездесу барысында сондай-

а қ  Шал  а қ ы н,  Мам лю т , 
Қызылжар  аудандарының 
мәдениет және тілдерді дамы-
ту бөлімдері басшыларының 
бірінші жартыжылдықта атқарған 

жұмыстары жайлы есептері мен 
алдағы уақытқа жоспарлаған 
міндеттері тыңдалды. 
Тарихи-мәдени мұраны қорғау 

жөніндегі бөлімнің басшысы Л.В. 
Сорокотяга «Ботай» қонысын 
мұражайландыру ,  Айыртау 
ауданында туристік кластерді 
дамыту  мәселелері  жайын -
да әңгіме өрбітсе, Солтүстік 
Қазақстан облысы мемлекеттік 
мұрағатының директоры Сәуле 
Мәлікова мұрағат ісінде ұлттық-
мұрағаттық құжаттарды пайда-
лану мәселелері туралы айтып 
берді.
Облыстық басқарманың бөлім 

басшысы  Т .  Молдахметова 
Қазақ хандығы құрылуының 550 
жылдығын мерекелеуге арналған 
кең көлемді шараларды өткізу 
жөнінде ой қозғады. 
Жиналыс барысында назар ау-

дарылуы қажет тағы да бірқатар 
мәселелер қаралып, ұсыныстар 
айтылды және тиісті шешімдер 
қабылданды.

Жанат СӘБИТОВ.



Айыртау таѕы 316 шілде 2015 жыл  эл. пошта: airtau_tany@mail.ru

Сонымен, Қазақстан Дүниежүзілік сауда 
ұйымының табалдырығынан аттағалы тұр. 

Аcығыс, атүсті шешім емес, еліміздің бұл ұйымға 
мүше болу туралы келіссөз жүргізгеніне 20 жылға 
жуықтады. Жүз ойланып, мың толғанатын, бүге-
шүгесіне дейін зерттеп, зерделейтін уақытымыз 
болды, демек. Сөйтсе де, «мүйізі қарағайдай мем-
лекеттермен иық тіресе жүріп, алыс-беріс жасауға 
біз қаншалықты дайынбыз, әрі бұл қаншалықты 
тиімді болмақ?» - деген секілді сауалдардың туын-
дауы заңды. «Бір одақтың жұмысын жүйелеп алмай 
жатып, екінші бір ұйымға мүше болғанымыз бізді 
ұшпаққа шығара қоя ма?» дейтіндердің де алаңын 
түсінуге болатындай. Алайда таяқтың екі ұшы бо-
латыны секілді, кез келген шешімнің тиімді тұсымен 
қатар, қаупі де болмай тұрмайтыны анық. Неден 
ұтамыз, неден ұтыламыз? Әзірге, жіпке тізгендей 
етіп талдап, таразылап беретін сауатты сараптама-
дан гөрі, тұспал көп, сәуегейлік басымдау секілді. 
Өйткені, ұйымға мүше болу шарттары толық жария 
болып үлгерген жоқ әлі.  Шілде айының басында 
Ұлттық кәсіпкерлер палатасында ҚР Экономикалық 
интеграция жөніндегі министрі Жанар Айтжанова 
барлық талап-шарттар туралы егжей-тегжейлі 
баяндамақ. 
Бұйырса, еліміз аталған ұйымының 162-мүшесі 

болып биылғы жылғы 15-18 желтоқсанда Кенияда 
өтетін ДСҰ-ның министрлік конференциясында ресми 
түрде қабылданатын болады. Әйтеуір, астындағы аты 
пысқырса да Алладан рахым, Пайғамбардан шапағат 
тілеп, тәубесін айтып отыратын халқымыздың бұл 
жолғы тәуекелі бұрынғыдан өзгерек екені анық.  ДСҰ-
ға кіру жөніндегі келіссөздерге соңғы нүкте қойылған 
күні Мемлекет басшысы Н.Назарбаев: «Дүниежүзілік 
сауда ұйымына мүше болу біздің экономикамызды жаңа 
көкжиектерге бастайды» деді. Президенттің айтуынша, 
бұл қадам кәсіпорындарымыздың шетел нарықтарына 
шығуын қамтамасыз етіп, тұтынушылар үшін тауарлар 
мен қызметтердің кең ауқымына таңдау жасауға жол 
ашады.
Әдетте ұйымға мүше мемлекеттердің бағыты ортақ 

болғанмен, мүдделері әрқилы келеді. Әрбір ел өз 
мемлекетінің мүддесі тұрғысынан әрекет ететіні 
айтпаса да түсінікті. Қазақстанның бұл ұйымға мүше 
болуының ұзаққа созылуы да осы мүдделердің кей 
жерде тоғыспай жатуынан болса керек. Келіссөздердің 
басы-қасында жүрген атқамінерлер Дүниежүзілік сауда 
ұйымы мен Еуразиялық экономикалық одақтың талап-
тарын ұштастыра отырып, арбаны да сындырмайтын, 
өгізді де өлтірмейтін жол тапқанын айтады. Бастысы, 
ұлттық мүддемізге нұқсан келмеуін назарда ұстағанына 
сендіреді. 
Мүдде демекші, күні ертең елімізге шетелдік тау-

ар жаппай әкеліне бастағанда отандық кәсіпкерлер 
бәсекеге төтеп бере алмай, жағаға шығып қалмауы тиіс. 
Үкімет жергілікті тауар өндірушілерді ұйым талаптарына 
томпақ келмейтіндей етіп қолдау білдіру үшін қазірден 
бастап қам жасауы керек. Қазақстанның Ұлттық 
кәсіпкерлер палатасының басқарма төрағасының орын-
басары Рахым Ошақбаевтың айтуынша, бұл тұрғыда 
ДСҰ-ға мүше мемлекеттердің тәжірибесін тыңғылықты 
зерттеуіміз қажет. «Халықаралық келісімдерге қайшы 
келмейтін болса, Ресейдегі отандық тауар өндірушілерді 
қолдау тәжірибесін негізге алуымызға болады» дейді 
ол. Көрші елде сатып алулар бірінші кезекте отандық 
тауар өндірушілердің мүддесін көздейтінін айта кеткен 
ләзім.
Ресей рублінің құнсыздануы мен мұнай бағасының 

қысқа күнде қырық құбылуы біздің кәсіпкерлер үшін 
оңай тимегені рас. Ресейден тасымалданып жатқан 
арзан тауар бәсекесіне жергілікті тауар өндірушілердің 
бірқатары төтеп бере алмай, шаруасын шатқаяқтатып 
алды. Әлемдік сауда ұйымының табалдырығын 

Кәсіпкерлік
ӘЛЕМДІК НАРЫҚҚА АШЫЛҒАН ТЕРЕЗЕ

аттағанда осы жағдай қайталанбауы тиіс, қысқасы. 
Мемлекет басшысы да осы жайтты әуел бастан 

ескертіп отыр. «Бәсеке күшейеді. Оған дайын болуы-
мыз керек. Себебі, шетелден келетін тауарларға біз 
шекарамызды ашамыз, тауар Қазақстанға көптеп 
келетін болады. Сапасы жоғары болса, бағасы төмендеу 
болса, ол тауарларды халық тұтынып, біздің тауар 
өндіретін кәсіпорындар жұмысының тоқтап қалу қаупі 
бар. Барлық бизнесмендерге менің талайдан бері айтып 
келе жатқаным сондықтан: бәсекеге сай болу керек» 
–  дейді Президент.
Сайып келгенде, Дүниежүзілік сауда ұйымы 

біздің кәсіпкерлер үшін көтере алмас шоқпар бол-
мауы тиіс. Ұлттық кәсіпкерлер палатасы басқарма 
төрағасының орынбасары Рахым Ошақбаевтың ай-
туынша, халықаралық ұйымға мүше болудың біз үшін 
артықшылықтары көп. Бүгінде еліміздегі алыс-берістің 
90 пайызы Дү ние жүзілік сауда ұйымына мүше мемле-
кеттермен жүргізіліп отыр. Осыған орай, алда-жалда 
сауда-саттыққа қатысты қандай да бір кикілжіңдер туын-
дайтын болса, қазақстандық компаниялар халықаралық 
институттардың көмегіне жүгіне алатын болады. «ДСҰ-
ға мүше болу арқылы халықаралық қауымдастық ал-
дында біз жалпыға ортақ, өркениетті сауда ережелерін 
сақтайтынымызды паш етеміз. Бұл өз кезегінде бізге 
деген сенімді нығайтып, шетелдік инвесторларды көптеп 
тартуға ықпал ететін болады» – дейді ҰКП төраға 
орынбасары. 
Расында, қазірде Қазақстанмен әріптестік байла-

ныс орнатуға бейіл мемлекеттер жетерлік. Елде жаңа 
өндіріс орындарын салу үшін инвестиция құюға ниетті 
алпауыттар бар. ДСҰ-ға мүше болуымыз осындай 
жобалардың іске асуына мұрындық болмақ. Мәселен, 
алю ми ний зауытын, мұнай қайта өң деу зауытын, атом 
станса ла рын, ма шина жасау, құрастыру зауыт тарын 
салуға мүмкіндік туады.
Сарапшы мамандардың айтуына сенсек, ДСҰ-ға 

кіруіміз қарапайым бұқара үшін тиімді болады. Өйткені, 
тауар бағасы едәуір арзандайды. Базардағы нарықтың 
үйдегі көңіл-күйді билейтінін ескерсек, бұл халқымыз 
үшін жағымды жаңалық болып отырғаны сөзсіз. 

«Әзірге нақты белгілісі, 3 171 тауарға кедендік 
төлем мөлшерлемесі ортақ кедендік тарифтен 
анағұрлым төмен болуы тиіс. Бұл негізінен, жеңіл, 
тамақ, фармацевтикалық өндіріс тауарлары, қара 
металл, көлік жабдықтары, ұшу аппараттары және т.б 
өндірістік тауарлар» – дейді Р.Ошақбаев. Оның айтуын-
ша, аталған тауарларға баж салығының нақты мөлшері 
қанша болатыны әлі белгісіз.
Атап  өтерліг і ,  ДСҰ  ережелері  Еуразиялық 

экономикалық одақ шарттарына қайшы келмеуі мұқият 
қадағалануы керек. Әсіресе, сауда ұйымына мүше мем-
лекеттерден әкелінетін арзан тауардың Белорусь пен 
Ресей елдеріне реэкспортталуына жол берілмеуі тиіс. 
Бір жағынан, құдай қосқан қоңсымыз Ресейдегі 

жағдай Қазақстан үшін де күрделі болып тұрғаны рас. 
Ресейге қатысты экономикалық санкциялар біздің 
елге де салқынын тигізеді. Осындай аумалы-төкпелі 
тұста әлемдік нарыққа қадам басқанымыз еліміз үшін 
тиімді болып отырғаны даусыз. Қысқасы, әлемдік тауар 
айналымында елеулі орынға ие ұйымға мүше болып, 
дамыған елдермен тең құқықтық дәрежеде алыс-беріс 
жасауға біз қай қырынан алғанда да мүдделіміз. Тек 
бізге дейін мүшелікке қабылданған көрші елдердің 
қателіктерін қайталамас үшін, олардың іс тәжірибесінен 
сабақ ала білген жөн. 
Президент  Н .Назарбаев :  «ДСҰ  берет і н 

артықшылықтарды пайдалана білетінімізді дәлелдеу 
қажет болады. Бұл Қазақстанның қолынан келеді және 
біз әлемнің озық елдері қатарынан лайықты орын ала-
мыз деп кәміл сенемін» деген болатын. Шынтуайтында, 
бұл Қазақстанға берілген үлкен мүмкіндік болып отыр.

«Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер палатасы.

Қазақстандық кәсіп-
керлер  үшін  қазіргідей 

қысылтаяң кезең оңай тиіп 
тұрған жоқ. Ресей рублінің 
құнсыздануы отандық тауар 
өндірушілерге едәуір салқынын 
тигізді. Біраз кәсіпкерлеріміз 
көрші елден әкелінетін арзан тау-
ар бәсекесіне төтеп бере алмай, 
шаруасын шатқаяқтатып алды. 
«Шықпа  жаным ,  шықпалап» 
отырған олардың ендігі үміті 
Үкіметте. 
Отандық тауар өндірушілерді 

қолдауға бағытталған кешенді ша-
ралар жобасын Ұлттық кәсіпкерлер 
палатасы ұсынған болатын. Таяуда 
Үкімет аталған жобаны мақұлдады, 
тіпті кейбір ұсыныстарға қатысты 
нақты шешімдер қабылданып та 
үлгерді. 
Алайда ,  бұл  шаралар  тек 

валюталық  нақтылық  болған 
жағдайда ғана толық іске аспақшы. 
Қысқасы, мәселе Ұлттық банктің 
шешіміне тіреліп тұр. 

«Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер 
палатасының басқарма төрағасы 
Абылай  Мырзахметов  Үкімет 
б а сшы сы ны ң  қ а т ы с у ым ен 
өткен президиум отырысының 
қорытындыларын баяндай келе: 
«Отандық тауар өндірушілерді 
қолдауымыз қажет. Біз Үкіметке 
кешенді іс-шаралардың жоспарын 

КƏСІПКЕРЛЕР ТЫҒЫРЫҚҚА ТІРЕЛІП ОТЫР, 
ҰЛТТЫҚ БАНК БОЛСА, АСЫҒАР ЕМЕС...

ұсындық. Оны Премьер-министр 
Кәрім Мәсімов қолдады. Алайда 
бұл ұсыныстардың нәтижелі болуы 
тікелей Ұлттық банктің шешіміне бай-
ланысты болып тұр. Өкінішке қарай, 
қазіргі уақытта банк тарапынан 
қандай да бір шешім қабылданғанын 
көрмей отырмыз» деді.  
Отандық  бизнес  өкілдерінің 

жанайқайына  бейжай  қарап  
отырғаны ма, әлде, басқа жоспары 
бар ма екен, әйтеуір, Ұлттық банк 
шешім қабылдауға асығар емес. 
Ал осы кезде ел нарығын ресейлік 
арзан да сапасы күмәнді тауар жау-
лап жатыр. Бұдан ел кәсіпкерлері 
зиян көріп, шығынға шашетектен 
батуда. Кейбіреулері тіпті жабылып 
та қалып жатыр. ҰКП басқарма 
төрағасының орынбасары Рахым 
Ошақбаевтың айтуынша, бізбен көрші 
елдердің барлығы дерлік ұлттық 
валюталарының рубльге қатысты 
бағамын өзгертті. Тек Қазақстан ғана 
бүгінгі курсты ұстап тұр.

«Бұл тарапта Ұлттық банктің 
негізгі міндеттері мен мақсаттары 
туралы пікірталасымызға қайта 
орал ғ анымыз  жөн  се к і л д і . 
Өздеріңізге белгілі, Ұлттық банктің 
негізгі мақсат-міндеттері бүгінгі 
таңда баға тұрақтылығын сақтау 
болып отыр.  Жақында банк жаңа 
несиелік -қаржылық  саясатын 
қабылдап, онда орта мерзімдік 

перспективадағы инфляциялық 
таргеттеуге (шектеу-ред.) көшкенін 
мәлімдеген болатын. Яғни, бұл 
теңге бағамының ауытқымалы 
жағдайын білдіреді. Алайда осы 
бағыттағы бұдан басқа атқарылған 
жұмыстарды байқалмайды» дейді 
Р.Ошақбаев.  
ҰКП  ба с қ а рма  т ө р а ғ а сы 

орынбасарының айтуынша, Палата 
басшылығы Ұлттық банктің тек ин-
фляцияны ұстап тұруға ғана емес, 
сонымен бірге экономикалық өсім 
секілді бағыттарға да жауапты болуы 
туралы мәселені қозғауда. Өйткені 
қазіргі таңда қалыптасып отырған 
экономикалық жағдай Ұлттық банк 
мақсаттарының үйлесімсіздігін 
айқындап беріп отырса керек. 
Палата басшылығы мен Ұлттық 

банк төрағасы Қайрат Келімбетов 
арасында  екі  бірдей  кездесу 
болған. «Палатада Ұлттық банк 
басшылығымен екі рет кездесу 
өткізілді. Келімбетов мырза бізге 
«орта мерзімдік перспективадағы» 
инфляциялық таргеттеуге көшу ту-
ралы баяндап берді. Бірақ «орта 
мерзімдік перспектива» дегеніміз 
не? Бастысы, қашан іске асады 
ол? Бұл сауал сол қалпы жауап-
сыз қалды» дейді ҰКП басқарма 
төрағасы А.Мырзахметов. 

«Атамекен» Ұлттық 
кәсіпкерлер палатасы.

   Солтүстік Қазақстан облысының коммуналдық меншік және 
жекешелендіру басқармасы бойынша Департаментімен 2004 жылы 

14 шілдеде Саумалкөл ауылындағы шағын ауданда 16 көп қабатты 
иесіз қалған үйлер жылжымайтын мүлік ретінде есепке қойылды.

2002 жылғы 26 шілдедегі Қазақстан Республикасы Үкіметті 
қаулысының 33 тармағына сәйкес № 833 тұрғын үйлер,  «Мемлекеттік 
мүлік туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 19-бабында  
көрсетілгендей жекелеген негіздер бойынша мемлекет меншігіне 
айналдырылған (түскен) тұрғын үйлер мемлекеттік коммуналдық тұрғын 
үй қорына қосылады.
Қазақстан Республикасы Жоғары соттының «Меншік иесімен тасталған 

тұрғын үйге құқық жөніндегі дауларды соттардың қарау практикасы ту-
ралы» Нормативтік қаулысының  6 тармағына сәйкес, меншік құқығын 
сақтау ниетін дәлелдейтін әрекет жасамаған меншік иесі тастап кеткен 
тұрғын үй тасталған (немесе қалдырып кеткен) тұрғын үй деп аталады. 
Мұндай тұрғын үйлерге меншік иесімен қараусыз қалдырылған, үйді 
ұстау жөніндегі және тағы да басқа міндеттерін орындамай тасталған 
бос тұрғын үйлер жатады.
Қазақстан Республикасы Конституциясының 6 бабының 2 тармағына 

сәйкес, меншік міндет жүктейді, оны пайдалану сонымен қатар қоғам 
игілігіне де қызмет етуге тиіс.
Саумалкөл ауылындағы шағын ауданда 16 көп қабатты бұзылған 

тұрғын емес үйлер бар.
Терезелері мен есік блоктарының болмауына байланысты, үйлердегі 

тастанды пәтерлер табиғат факторының кері әсеріне ұшырап жатыр 
(ылғал, температураның өзгеруі). Тозу және оқшаулағыштар және 
үйлердегі қапталған жылытқыш материалдардың жойылуы салдары-
нан, атмосфералық жауындар ғимараттың ішкі құрылысының тірек 
қонструкциясына түседі.Тірек конструкциясының бұзылуы үйлерді 
апаттық  жағдайға әкелуі мүмкін, яғни адам өміріне зиян келтіреді.
Ауданда мемлекеттік тұрғын қорынан тұрғын үйлерді алу үшін ке-

зекте 979 адам тұр. Тұрғын үйлерді қажетсінетіндердің санын азайту 
үшін және ауданға сәйкес инфроқұрылымды құру үшін, сонымен қатар 
мемлекеттік саясатты қолдау үшін тастанды үйлерді қайта жаңғырту ке-
рек. Республикалық бюджеттен үйлердің қайта салынуына қаражатының 
бөлінуі , тек қана, сот шешімі бойынша барлық тастанды үйлердегі 
пәтерлер ауданның коммуналдық меншгігіне  өткеннен кейін мүмкіндігі 
бар.
Қазақстан Республикасының азаматтық кодексінің 250 бабына сәйкес 

өзіне тиесілі мүлікке меншік құқығынан бас тарта алады, бұл жөнінде 
ол жариялайды, не бұл мүлікке қандай да болсын құқықтарын сақтау 
ниетінсіз өзінің мүлікті иеленуден, пайдаланудан және оған билік етуден 
шеттейтінін айқын дәлелдейтін басқа да әрекеттер жасайды. 

«Айыртау ауданының экономика және қаржы бөлімі» ММ.

Тұрғындар назарына!  
ж

14 ш
иесіз

200
қаулы
мүлік
көрсе

Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы әкімдігінің 2015 
жылғы 12 наурыздағы № 69 «Ауданның коммуналдық  мүлкін 

мүліктік жалдауға (жалға алуға) беру кезінде  жалдау ақысының 
мөлшерлемесін есептеу тәртібін анықтау туралы» (нормативтік 
құқықтық актілердің Тізбесінде 2015 жылғы 20 наурыздағы №3171 
тіркелген, 2015 жылғы 02 сәуірдегі №13 «Айыртау таңы», 2015 жылғы 
02 сәуірдегі №13 «Айыртауские зори» газеттерінде жарияланған) 
қаулысының; 
2015 жылғы 02 наурыздағы № 58 «Айыртау ауданының аумағында 

Қазақстан Республикасының Президенттігіне кандидаттардың үгіттік ба-
спа материалдарын орналастыру үшін орындарды анықтау және сайлау-
шылармен кездесу өткізу үшін үй-жайларды  ұсыну туралы» (нормативтік 
құқықтық актілердің Тізбесінде 2015 жылғы 11 наурыздағы №3149 
тіркелген, 2015 жылғы 19 наурыздағы №11 «Айыртау таңы», 2015 жылғы 
19 наурыздағы №11 «Айыртауские зори» газеттерінде жарияланған) 
қаулысының    күші жойылды деп танылды.

Күші жойылды

Саумалкөл селосы, МКР 45 үйдін №9, №12, №13, № 18, №19, №21, 
№22, №25, №27, №30, №2, №4, №10, №35, №36, №40, №31, №37, № 
51, №55, №55, №58, №41, №48, №43, №43, №59, №54, №50, №56, №78, 
№75, №67, №66, №65, №69, №62, №53, №73, №29 пәтерлерінің иелерінің 
Ш.Уәлиханов көшесі 44 үй, Саумакөл селосы, мекенжайындағы  Айыртау 
ауданы әкімінің аппараты ММ-не  және 8-(715)33-22-751 телефонына 
хабарласуын сұрайды.

*   *   *
Құрметті салық төлеушілер және 

сыртқы экономикалық қызметтің қатысушылары!
Айыртау ауданы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы Сіздердің 

назарларыңызға, 2015 жылдың 7 шілдесінен бастап мемлекеттік кірістер 
органдары құрылымдық бөлімшелерінің жұмыс кестесінің өзгеретіндігін 
хабарлайды.
Жаңа жұмыс кестесі:
Дүйсенбіден  бастап жұманы қоса алғанда, сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі 

түскі үзілісті ескере отырып, сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін. 
*   *   *

ХАБАРЛАНДЫРУЛАР

Жанапин Едрес Жәзитұлы - ауыл шаруашылығы бөлімінің басшысы 
әр сейсенбі сағат 16.00-ден 18.00.-ге дейін.  Мекен-жайы: Саумалкөл 
селосы, Д. Сыздықов көшесі 4. Телефон: 21-717.
Салғарин Серікбай Қойшығараұлы - ауыл шаруашылығы бөлімі 

басшысының орынбасары, әр сәрсенбі сағат 16.00-ден 18.00.-ге дейін.  
Мекен-жайы: Саумалкөл селосы, Д. Сыздықов көшесі 4. Телефон: 21-
432.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
Айыртау ауданының  ауыл шаруашылығы бөлімінде 21-717 сенім теле-

фоны жұмыс істейді. Сенім телефоны арқылы сіздер қызметшілер мен 
лауазымды тұлғалар тарапынан жіберілген құқықбұзушылықтарды хабар-
лай аласыздар. Қоңырау шалыңыздар, сіздердің хабарландыруларыңыз 
бей-жай қалмайды. 

2015 жылдың 1ІІ тоқсанындағы  
«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданының ауыл шаруашылығы бөлімі» 

мемлекеттік мекемесі  басшысының 
және орынбасарының азаматтарды жеке 
мәселелері бойынша қабылдау кестесі



Айыртау таѕы4 16 шілде 2015 жыл эл. пошта: airtau_tany@mail.ru

16-17 ғғ. қазақ хандығы 
нығайып, оның шекарасы едәуір 

ұлғая түсті. Өз тұсында «жерді біріктіру» 
процесін жедел жүзеге асырып, көзге 
түскен хандардың бірі Жәнібектің ұлы 
Қасым.. Қасым ханның (1511-1523 жж.) 
тұсында қазақ хандығының саяси және 
экономикалық жағдайы нығая түсті. Ол 
билік құрған жылдары қазақ халқының 
қазіргі мекен тұрағы қалыптасты.Бірсыпыра 
қалалар қосылды, солтүстікте Қасым 
ханның қол астындағы қазақтардың жай-
лауы Ұлытаудан асты. Оңтүстік-шығыста 
оған Жетісудың көп бөлігі (Шу, Талас, 
Қаратал, Іле өлкелері) қарады. Қасым 
ханның тұсында Орта Азия, Еділ бойы, 
Сібірмен сауда және елшілік байланыс 
жасалды. Орыс мемлекетімен байланыс 
болды. Ұлы князь 3 Василий (1505-1533) 
билік құрған кездегі Мәскеу мемлекеті еді. 
Батыс Еуропа да қазақ хандығын осы кезде 
танып білді.

«Қасым ханның қасқа жолы» деген әдет-
ғұрып ережелері негізінде қазақ заңдары 
жасалынды.
Дегенмен Қасым хан тұсында Қазақ 

хандығы бір орталыққа бағынған мем-
лекет болмады. Ол Қасым өлгеннен 
кейін бірден байқалды. Өзара қырқыс, 
таққа талас басталды. Моғол және өзбек 
хандарының қазақ билеушілеріне қарсы 
одағы қалыптасты.
Өзара тартыс кезінде Қасым ханның ұлы 

және мұрагері Мамаш қаза тапты. Қасым 
ханның немере інісі Таһир (1523-1532) хан 
болды. Оның айырықша елшілік әне әскери 
қабілеті болмады. Маңғыт және Монғол 
хандарымен әскери қақтығыстар басталды. 
Бұл соғыстар қазақтар үшін сәтті болмады. 
Қазақ хандығы оңтүстіктегі және солтүстік-
батыстағы жерінің бір бөлігінен айрылып, 
оның ықпалы тек Жетісуда сақталып қалды. 
ТаҺир ханның інісі Бұйдаштың (1533-1534) 
тұсында да феодалдық қырқысулар мен 
соғыстар тоқталған жоқ.

Хақназар ханның 
тұсында 16 ғ. 2 ж. әлсіреген хандықты біріктіруде 

Қасым ханның баласы Хақназар (1538-1580 
жж.) өз үлесін қосты. Ноғай Ордасындағы 
алауыздықты сәтті пайдаланған ол, 
Жайық өзенінің сол жағындағы жерді 
қосып алды. Оның тұсында Жетісу мен 
Тянь-Шаньды басып алуды көздеген Моғол 
ханы Абд- Рашидке қарсы ұтымды күрес 
жүргізілді. Хақназар өзара тартыста өзбек 
ханы Абдулланы қолдау арқылы Сыр 
бойындағы қалаларды (Сауран, Түркістан) 
өзіне бағындырды. Оның Абдулламен 
байланысынан қорыққан Ташкенттің 
ұлыстық әміршісі Баба сұлтан жансызда-
ры арқылы Хақназарды у беріп өлтірді.
Тәуекел ханның тұсында Қазақ хандығы
Ақназардың мұрагері Жәдіктің баласы 

және Жәнібек ханның немересі қартайған 
Шығай (1580-1582) болды. Ол өзінің ба-
ласы Тәуекелмен (1586-1598 хан болған) 
бірге Баба сұлтанға қарсы күресінде Бұқар 
ханы Абдоллаға келді. Абдолла Шығайға 
ходжент қаласын сыйға тартып онымен 
қосылып Баба сұлтанға қарсы Ұлытау 
жорығына шығады. Осы жорықта Шығай 
қайтыс болады. Қазақ хандығының иелігі 
енді Тәуекелге көшеді.

Есім ханның 
тұсында 

 Есім хан (1598-1628 (1645) ж.ж. билік 
құрған) Шығайұлы Есім хан (1628-1645) – 
Қазақ хандығының ханы, Шығай ханның 
баласы, атақты Тәуекел ханның туған 
інісі. Есім хан туралы халық жадын-
да сақталған аңыз -әңгімелер, дастан-
жырлар көп. Оны халқы «Еңсегей бойлы 
ер Есім» деп ардақтайды.
Есім хан билік басына ағасы Тәуекел 

өлгеннен кейін келді. Бұл кезде Қазақ 
хандығының шығысындағы жағдай 
Тәуекел тұсындағыдан әлдеқайда 
күрделене түскен еді. Мұнда ойрат 
тайпаларының бірігіу процесі жүріп жат-
ты. Сондықтан ол көршілерінде болып 
жатқан жағдайды жіті қадағалап, олардың 
тайпалары арасындағы алауыздықты өз 
пайдасына шешуге ұмтылып бақты.
Ойраттардың бір жағынан Ембі, Жайық, 

Еділ бойындағы ноғайлармен шарпысуығ 
екінші жағынан орыс қамалдарының 
гарнизондарымен қақтығысуы Есім хан 
саясатының ықпалды болуына елеулі 
жағдай жасады. Ақырында үш жақты 
соғыстың өздеріне қырғын таптыратынын 
сезген ойрат әміршілері Есім ханның 
үстемдігін мойындап, тату көршілікте тұру 
мақсатында ұсыныс жасап, елшілерін 
жіберуге мәжбүр болады.
Хандығының шығысындағы жағдайды 

осылайша өз пайдасына шешкен Есім хан 
оңтүстігін де ойдан шығармайды.
Хандығының шекарасын кеңейте 

түсу саясатын мұнда да батыл жүргізіп 
бағады. Оған жағдай да көмектесе түседі. 
Себебі, бұл кезде қайтыс болған Бәки 
Мұхаммед ханның орнына оның інісі Уәли 
Мұхаммед пен Герат-Хорасанның билеушісі 
Дінмұхаммед баласы Иманқұлы таласып 
жатқан еді. Осы қақтығысты өз пайдасына 
асыруда Есім хан үлкен ептілік танытады. 
Ол әуелі Уәли Мұхаммедке көмектесемін 

Қазақ хандығының құрылғанына – 550 жыл

ҚАЗАҚ ХАНДЫҚТАРЫ
Қасым ханның 

тұсында
деп уәде беріп, кейін Иманқұлы жағына 
аунап түседі. Соның нәтижесінде оны-
мен бірігіп, Уәли Мұхаммедті өлтірісіп, 
Иманқұлымен одақ жасасады да, 
сол жылы Иманқұлыға қарсы шығып, 
Самарқантқа әскер жөнелтеді.
Бұл кезде Иманқұлының Есіммен 

соғысарлық шамасы жоқ еді. Сондықтан 
онымен шартқа отырып, Ташкент пен 
оның төңірегінің түгелдей қазақтардың 
иелігі екенін ресми түрде мойындайды.
Бұдан кейін Есім хан Моғолстан 

ханы Әбдірахымның қызы Падшахқа 
үйленіп, ағасы Күшік сұлтанның қызын 
Әбдірахымға беріп, қарсы құда болу 
арқылы оны өзінің жақтасы етіп, соның 
көмегімен өзіне опасыздық жасаған 
Тұрсын ханды талқандап, дара билікке 
қол жеткізеді.
Есім ханның билігі тұсында (1598-

1645) халық жадында «Есім салған 
ескі жол» деген атпен қалған әдет-
ғұрып нормаларын қалыптастырған 
конституциялық құжат болғаны белгілі. 
Мұны «Есімнің заңы» деп ұққан жөн. 
Бірақ оның көктен алынбағанын, өз 
заманының орайы мен талабына қарай 
Есім хан мен оның кеңесшілері өңдеп, 
толықтырған баяғы «Қасым салған қасқа 
жолдың» бір нұсқасы екенін де естен 
шығармаған абзал. Түтпет келгенде, 
«Есім салған ескі жол» деген сөздің 
мәні де Есім ханның тұсында жасалған 
даналық заңдарға байланысты айтылған. 
Қоныс-тұраққа, мал-мүлікке, адамдар 
арасындағы қарым-қатынасқа қатысты 
туындайтын дау-шардың шешімдері осы 
кезде сараланды.
Мұның өзі кейін Тәукенің әйгілі «Жеті 

жарғысына» негіз болып, қазақ халқының 
мәдени-рухани және салт-дәстүр 
қалыптарының төлтумалығын шыңдай 
түсуге ықпал етті. Жалпы көшпелілер 
мемлекетінің хандары сияқты, Есім 
хан да тақ үсті мен ат үстінде бірдей 
танылған біртуар тұлға. Оны халқының 
«Еңсегей бойлы Ер Есім» атанған атақты 
ханның қайтыс болған жылы – 1645 жыл 
деген шындыққа келетін сияқты.
Есім хан дүние салған соң қазақ 

хандығының тағына Жәңгір хан (1645-
1652) отырды. Халық оны ел үшін 
жасаған ерлігіне орай «Салқам Жәңгір» 
деп атанған. Хан ордасын Түркістан 
қаласында ұстау Жәңгір хан тұсында 
басталды.
Есім хан қазақ тарихында «Еңсегей 

бойлы ер Есім» деген атпен әйгілі болды, 
оған бұл атақ 1598-жылы ағасы Тәуекел 
ханмен бірге Мауреннахрға жасаған 
жорықта ерекше көзге түскені үшін 
берілген екен. Есім хан — Шығай ханның 
баласы, ол бұрын қазақ хандығының 
Түркістан қаласындағы хан ордасын-
да тұрған. Хан тағына отырған соң 
Бұхарамен бітім-шартын жасасып, Орта 
Азия қалаларымен бейбіт, экономикалық 
байланыс орнатуға ұмтылды. Қазақ 
хандығын бір орталыққа бағынған 
мемлекет етіп құруды көздеді. «Есім 
ханның ескі жолы» деп аталған заңды 
құрастырды. Есім ханның қазақтарды 
бір орталыққа бағындыру саясатына 
қарсы болған сұлтандар қазақ хандығын 
бөлшектеуге тырысты.
Ташкент қаласы қазақ хандығына 

қараған соң оны Жәнібек ханның 
немересі, Жалым сұлтанның баласы 
Тұрсын Мұхаммед сұлтан басқарған еді.
Ол көп ұзамай тәуелсіз хан болуға әрекет 
жасады. Тіпті өз атынан ақша соқтырып, 
«бажы және хараж» алым-салықтарын 
жинады. Сонымен, қазақ хандығын екіге 
бөліп, Түркістан қаласын орталық еткен 
Есім хан, Ташкент қаласын орталық 
еткен тұрсын хан билеген еді. Бұлардың 
арасында соғыс қақтығыстары болды. 
Бұл екі жақ ұйғыр, қырғыз, қарақалпақ 
билеушілерінен өздеріне одақтас-
жақтастар іздеуге кірісті. Есім хан тобы Яр-
кент хандығына қарсы болып Тұрпанды 
билеген Әбдірахим ханмен одақтасты. 
Ал Тұрсын Мұхаммед хан жағы Яркент 
билеушісі Шажайдің Ахметтің жақтасы 
болды. Бұлармен одақтасып отырған 
Әбдірахим мен Ахметтер де бір-бірімен 
жауласып отырған билеушілер болатын. 
Есім хан өзіне мықты сүйеніш ету үшін 
Яркент ханы Әбдірахиммен құдандалық 
байланыс орнатты.
Есім хан Әбдірахимнің қызы Пат-

ша ханымға үйленді де, ағасы Күшік 
сұлтанның қызын Әбдірахимге берді. 
Есім хан мен Тұрсын хан арасында күрес 
шиеленісе берді, 1627-жылы Есім хан 
Тұрсын ханды өлтіріп, қазақ хандығын 
өз қол астына біріктірді. Есім ханның 
феодалдық бытыраңқылықты жеңіп, 
қазақ хандығын біріктіру жолындағы 
күрестері қазақтың «Еңсегей бойлы ер 
Есім» атты тарихи жырына өзек болған. 
Есім хан Ташкент қаласына білдіртпей 
түнде кіріп, хан сарайының күзетшілерін 
байлап тастап, тұрсын ханды қаперсіз 
ұйықтап жатқанда қапылыста өлтіреді, 
сонда Есім ханның қасындағы Төлеген 
(Марқасқа) жырау оны мынадай жырмен 
оятады:

«Ей, Қатаған хан Тұрсын!
Кім арамды ант ұрсын.
Жазықсыз елді жылатып,
Жер тәңірісің, жатырсың,
Хан емессің қасқырсың,
Қара албасты басқырсың!
Алтын тақта жатсаң да

Қазаң жетті қапылсың!
Еңсегей бойлы ер Есім,
Есігіңе келіп тұр,
Шашқалы тұр қаныңды,
Кешікпей содан қатарсың!»
Есім хан шошып оянған Тұрсын ханның 

басын алады.
«Бахыр әл асырардың» авторы 

Махмұд ибн Уәлидің айтуына қарағанда, 
Есім хан 1628-жылы қайтыс болған. 
Ал «Қазақ совет энциклопедиясының» 
мәл імет і не  қара ғанда  1 6 4 5 -
жылы  қайтыс  болған  делінеді .
Қазақтардың өзара саяси қарым-
қатынасы

16 ғасырда қазақ хандығы солтүстікте 
құрылған Сібір хандығымен (орталығы 
Түмен) шектесті. 1563 жылы Шайбани 
әулеті мен Тайбұғы руы арасындағы ұзақ 
жылдар бойы жүргізілген күрестен кейін 
Сібір хандығы Шайбани әулеті Көшім 
ханның қолына көшті.
Сібір хандығының халқы түркі тілдес 

қырық рудан құрылған және угар 
тайпаларының жиынтығынан тұрды. 
Хандықтың негізгі халқы түркі тілдес 
«Сібір татарлары» деген атпен белгілі 
болды. Сібір хандығы Қазақстанмен 
саяси және сауда байланысын жасап 
тұрды.

1552 ж. Ресей Қазан қаласын жаулап 
алғаннан кейін, ол Сібір хандығымен 
көрші болып шықты. 1581 ж. Ермактың 
сібірге жорығы басталды. Көшім хан 
жеңілгенмен, Ермак жеңісті баянды ете 
алмады, ол 1584 ж,. қаза тапты. Бірақ 
Сібір хандығы да көтерілмеді. Сөйтіп ол 
1598 жылы Ресей құрамына енді.

17 ғ. 2 ж. Қазақ хандығының жағдайы 
нашар болды. Өзара қырқысты 
пайдаланған жоңғарлар Жетісудың 
бір бөлігін басып алып осы аймақта 
көшіп жүрген қазақтар мен қырғыздарды 
бағындырды. Бұқара әскерлері Ташкентті 
алып, қазақтарды ығыстыра бастапан кез-
де, қазақ хандарының бірі Жәңгір Бұқар 
әміршісін жоңғарларға қарсы күресу үшін 
әскери одақ жасауға көндірді. Жәңгір 
жоңғарларға қарсы жорықта 1652 ж. қаза 
тапты. 17 ғ. 90-ж-да жоңғарлардың қазақ 
жеріне шабуылы бәсеңдеді. Бұл кезде 
қазақ хандығының нығаюы, қырғыздар 
мен қазақтар арасындағы одақ және оған 
қарақалпақтардың қосылуы күшті жүрді.

Тәуке ханның 
тұсында

 1680 ж. Жәңгірдің баласы Тәуке 
(1680-1718) хан болды. Оның тұсында 
«Жеті жарғы» деген заңдар жинапы 
құрастырылды. Жеті жарғы көшпелілердің 
ел билеу заңы болып табылады. Оның 
негізгі баптарының мазмұны: қанға қан 
алу, яғни біревдің кісісі өлтірілсе, оған 
ердің құнын төлеу (ер адамға 1000 қой, 
әйелге 500); ұрлық, қарақшылық, зорлық-
зомбылыққа өлім жазасы кесіледі, жаза-
ны ердің құнын төлеу арқылы жеңілдетуге 
болады; денеге зақым келтірсе, оған 
сәйкес құн төленеді (бас бармақ 100 қой, 
шынашақ 20 қой); егер әйел ерін өлтірсе 
өлім жазасына кесіледі (егер ағайындары 
кешірім жасаса, құн төлеумен ғана 
құтылады, мұндай қылмысты екіқабат 
әйел жасаса жазадан босатылады); төре 
мен қожаның құны қарашадан 7 есе 
артық төленеді; егер ері әйелін өлтірсе, 
әйел құнын төлейді.

Қазақ 
хандығының 

саяси-әлеуметтік 
шағы

Феодалдық қанау көптеген салық 
түрін енгізді. Малшыдан зекет, егіншіден 
ұшыр жиналды. Ең жоғары басқарушы 
хандар болды. Олар тек Шыңғыс 
тұқымынан шықты. Феодалдық шарт-
ты жер иеленушілік, жерге меншіктің 
тұрақты түрлері, әсіресе Қазақстанның 
оңтүстік аудандарында, Сыр бойындағы 
қалалар аймағында қалыптасты. 
Олардың сойырғал, иқта, милк, ва-
куф сияқты түрлері болды. Ханнан 
тархандық құқық алып, сыйлық жерді 
иеленушілер онда тұратын егіншілерден, 
қолөнершілерден өз пайдасына салық 
жинады. Қазақ қоғамын әлеуметтік-
таптық топтарға бөлу негізіне әл-
ауқаттылық жағдайынан гөрі, әлеуметтік 
шығу тегі негізге алынды. Жоғары 
аристократтық топ ақсүйектерге 
Шыңғыс әулеттері хандар, сұлтандар, 
оғландар төрелер, қожалар жатты. Ал 
басқа халық әл-ауқатына қарамастан 
қара сүйеккке жатқызылды.

Қазақ 
хандығының 

мәдениеті
Қазақ поэзиясының аса ірі тұлғалары 

Шалкиіз (15 ғ.), Доспамбет (16 ғ.), Жи-
ембет (17 ғ.). Қазақтың батырлар жыры 
тарихи оқиғаларға құрылған. Мысалы: 
Қобыланды, Ер Тарғын, Алпамыс, Ер 
Сайын, Қамбар батыр дастандары. 
Ислам діні толық тарады. Араб әліпбиі 
қолданылды.

  18 ғасырда қазақтар үз жүзге бөлініп 
өмір сүріп жатты. Әр жүздің өз ханы бол-
ды. Кіші жүзді Әбілхайыр, Орта жүзде 
Сәмеке (Шахмұхамед), Ұлы Жүзде 
-Жолбарыс, Түркістан қаласын астана 
еткен Үлкен Орданың ханы Тәуке еді. 
Қазақ жерінде орталықтанған мемле-
кет болмауын көршілері өз пайдасына 
шешуді ойлады. Оңтүстік-батыстан 
Жайық казактарының қолдауымен Еділ 
бойындағы башқұрттар, қалмақтар 
Кіші жүзге тынымсыз шабуыл жасады. 
Солтүстіктен Сібір казактары тыным 
бермеді. Орта Азиядағы Бұқара мен 
хиуа хандықтары да қазақ жерінен 
дәмелі болды. Олардың бәрінен асып 
түскен жоңғарлар еді.

Қазақ халқының 
ойраттарға қарсы 

күресі
16 ғасырдың соңында ойрат-

тар(қалмақтар) төрт тайпалық 
бірлестіктен тұрды. Олар Тарбағатайдан 
Шығысқа қарайғы өңірді алып жатқан 
торғауыттар, Ертістің жоғары ағысында 
қоныстанған дербеттер, қазіргі Дихуа 
қаласының маңындағы хошауыттар, Іле 
өзенінің жоғары жағындағы шоростар 
еді.
Қазақтар мен ойраттар арасындағы 

жайылым жер үшін күрес 15 ғасырда-ақ 
басталды. 16 ғ. соңында ойраттардың 
шағын бөлігі қазақ ханы Тәуекелге 
бағынды. 1635 ж. Хонтайшы Батурдың 
бастауымен Жоңғар хандығы құрылды. 
Қазақ-жоңғар қатынастары Батур хон-
тайшы (1634-1654) билік құрған кезде 
шиеленісе түсті. Онан кейінгі жоңғар ханда-
ры (Сенге, халдан) Оңтүстік қазақстанды, 
маңызды сауда жолдары өтетін 
қалаларды өздеріне қаратуға тырысты.
Қазақ халқының жоңғарларға қарсы 
күресі

1718 жылы Тәуке өліп, орнына Болат 
хан болды. Оның кезінде қалмақтардың 
қазақ жеріне жорығы күшейді. Бұл 
жорықтардың табысты болуына 
шведтің артиилерия сержанты Иоганн 
Густав Ренаттың әсері күшті болды. 
1709 жылы Полтава түбінде орыстардың 
қолына түскен Ренат Тобыл қаласына 
айдалды, осында Ертістің бойында 
Бухгольцтің экспедициясы құрамында 
Кереку қаласының маңында 1715 жылы 
қалмақтарға тұтқынға түседі. 1733 жылға 
дейін қалмақтардың қолында болды. Ол 
қалмақтарға зеңбірек құюды, баспахана 
жасап, әріп құюды үйретеді.
Жан-жақты әскери дайындығы 

бар жоңғарлар 1710-1711 жж. қазақ 
жеріне басып кіріп соғыс жүргізді. 
Олар 1717 жылы жазда Аякөз өзені 
жағасында қазақтардың 30 мың 
жасағын талқандады. Келесі жылы 
жоңғарлар қазақтарды Бөген, Шаян, 
Арыс өзендері бойында тағы да қырады.
Ақтабан шұбырынды, Алқакөл сұлама

1723 жылы ерте көктемде жоңғарлар 
қазақ жеріне тағы да соғысуға келді. 
Шуна Дабо деген қалмақ басқарған бұл 
шайқас екі бағытта жүруі тиіс еді. Бірінші 
бағыт Қаратауды басып өтіп, Шу мен 
талас өзендеріне шығу болса, екінші 
бағыт қазақтарға соққы беріп, Шыршық 
өзеніне жету болатын. Бұл жоспарды іске 
асыру үшін әскерлер жеті топқа бөлініп, 
оның бірі Жетісу Алатауының етегіндегі 
Балқаш көліне құятын төрт өзеннің бой-
ына топтастырылды. Қалмақтың ірі 
қолбасшысы Амурсана басқарған 70 
мың адамнан тұратын екінші бір тобы 
Іле өзені бойына, Кеген өзенінің солтүстік 
жағасына, Нарын өзенінің күншығыс 
жағынадғы Кетпен тауы баурайына 
орналасты.
Бейғам отырған қазақтар аямай 

қырылды. Жоңғарлар Жетісуды, Ұлы 
жүзді қырып-жойып, Ұлы жүз, Кіші жүз 
жеріне де жетті. Халық басы ауған жаққа 
шұбырды. Ұлы Жүз бен Орта Жүздің 
қазақтары Самарқан пен ходжентке 
қарай шұбырды. Кіші жүз қазағы хиуа мен 
Бұхараға ағылды. Босқындардың біразы 
Сырдың сол жағындағы Алакөл маңына 
топтасты. Халық бұл кезеңді «Ақтабан 
шұбырынды, Алқакөл сұлама» деп ата-
ды. «Елім-ай» деген ән туды.
Халық ең соңында бірігудің қажеттігін 

түсінді. 1728 жылы Әбілхайыр бастапан 
Кіші жүз жасақтары, Тайлақ батыр, 
Саурық батыр бастапан әскерлер Ырғыз 
уезінің оңтүстік шығыс бетіндегі Бұланты 
өзенінің жағасында «Қара сиыр» деген 
жерде қалмақтарға қарсы соққы берді.

1730 жылы көктемде Балқаш көлі 
маңында тағы соғыс басталды. Бөгенбай, 
Қабанбай, Наурызбай, сияқты батырлар 
бастапан қазақ жасақтары жоңғарларға 
аяусыз соққы берді. Бұл жер кейін 
«Аңырақай» деп аталып кетті. Шуно 
Дабо бастапан қалмақтар Іле өзені 
бойымен шығысқа қарай қашуға мәжбүр 
болды. Қазақ жерін азат ету жолындағы 
соғысты жеңіспен аяқтау үшін Үш жүздің 
әскерлері Шымкентке таяу Ордабасы 
деген жерге жиналды. Қолбасшы болып 
Әбілхайыр мен Бөгенбай сайланды.
Осы тұста Тәуке ханның баласы 

Үлкен Орда иесі Болат хан қайтыс 
болды. Таққа талас басталды. Болат 
ханның інісі, Орта Жүздің ханы Сәмеке 
(Шахмұхамед) тақтан үміткер болды. 

Сондай-ақ қалмақты қыруда үлкен ерлік 
танытқан Кіші жүз ханы Әбілхайырда 
тақтан дәмеленді. Алайда аға хан болып 
Болаттың үшінші ұлы Әбілмәмбет сай-
ланды. Әбілхайыр бұған наразы болып, 
майдан шебінен әскерін алып кетті. Сәмеке 
де Шу бойымен Бетпақдалаға қарай өз 
әскерін алып кетті. Жоңғарларға қарсы 
майдан әлсірей бастады. Ұлы Жүздің ханы 
Жолбарыс жоңғарлармен мәмлеге баруға 
мәжбүр болды.
Осы тұста әрбір жүздің ішінде 

феодалдың бытыраңқылық күшейді. 
Кіші жүз сұлтандары Батыр мен Нұралы 
(Әбілхайырдың баласы) өз алдына ел 
биледі. Сол сияқты Орта жүзде Күшік пен 
барақ сұлтандардың да өз иеліктері бол-
ды. Қазақ хандығының Бұхара, хиуамен 
қатынасы да нашар болды. Еділ өзені 
бойында қалмақтар мен башқұрттар Кіші 
Жүздің жеріне шабуыл жасап, үнемі қауіп 
туғызды.

Абылай ханның 
тұсында

1742 жылы 20 тамызда Ор қаласында 
Ресей, жоңғар және қарақалпақ, 
қазақтардың Кіші, Орта және Ұлы жүздің 
өкілдері қатысқан келіссөз жүргізілді. Онда 
Ресей өкілі қазақ пен жоңғар арасындағы 
қақтығысқа байланысты уәж айтпақшы 
болды. Бірақ жоңғарлар оны тыңдаған 
жоқ. Олар орыс қамал-бекіністеріне, қазақ 
қоныстарына жақын жерде 20 мың әскер 
ұстап, қазақты мазалауын қоймады. Ендігі 
жерде қазақтар өз күшіне ғана сенуіне тура 
келді. Осы идеяны орнықтыруға Абылай 
хан зор күш жұмсады.

1711 жылы дүниеге келген Абылай 
Уәлиұлының бастапқы есімі Әбілмансұр 
болды. Ол жастай жетім қалды. 1731 жылы 
жоңғарлармен шайқаста көзге түсті.
Жоңғарияның ханы Қалдан Серен 1745 

жылы өліп, оның мұрагерлері таққа та-
ласты. Осы кезде оған Цинь империясы 
тиісе бастайды. Абылай осы сәтті пай-
даланды. Ол сыр бойындағы қалаларды 
азат етуге кірісті. Ол бұл жорықта қазақ 
әскерлерін үш топқа бөлді. Оның бірінші 
тобын Қанжығалы Бөгенбай мен Үмбетей 
жырау басқарды. Бөгенбай басқарған 10 
мың әскер Түркістанның солтүстік жағына, 
Созақ бекінісіне барып тиісуге тиіс еді.
Екінші қолды Жәнібек батыр басқарды. 

Оған Тәтіқара жырау қосылды. Олар 
Сырдың төменгі ағасына қарай кетті. Үшінші 
негізгі қолды Абылайдың өзі басқарды. 
Жорыққа қатысушылар Шиелі, Жаңақорған 
бойымен Түркістанның күнбатыс жағына 
қарай жылжыды. Бұл топта Қабанбай, 
Баян, Сырымбет, Малайсары, Жанұзақ 
болды.
Жоңғар әскерін басқарған Қалдан 

Сереннің ортаншы ұлы Цевен Доржи де 
өз әскерін үшке бөлді. Ол өзінің басты 
күшін Абылайға қарай бағыттады. Оның 
қару-мылтығы, түйе үстіне орнатқан 15 
зеңбірегі бар еді. Қазақ жасақтары сойыл, 
шоқпар, садақпен қаруланды.
Цевен Доржи өзінің ауыр қолымен 

Абылай әскерлерінен бұрын келіп, 
Жаңақорғанға бекініп алды. Абылай 
Жаңақорған бекінісін алуды Қабанбайға 
тапсырды. Сырымбетті оң жақ қанатқа, 
Баянды әскердің сол жақ қанатына қойды. 
Олардың сыртынан үш мың қолы бар 
Малайсары, Оразымбет батырлардың 
әскерін топтастырды.
Бұл соғыс екі айға созылды. Қазақ 

әскерлері Жаңақорғанды, Шымкентті 
жаудан тазартты. Түркістанға дейін жетті. 
Бөгенбай басқарған әскерлер Созақ пен 
Сайрамды босатты. Батыр Баян Талас 
өзеніне дейін барды. Жәнібек батырдың 
әскерлері қарақалпақ жерін босатып, 
қалмақтарды Сырдың жоғарғы сапасына 
шегіндірді. Амалы таусылған Цевен Доржи 
Абылайдан бітім сұрауға мәжбүр болды.
Келісім бойынша Созақ, Сайрам, Ман-

кент, Шымкент қалалары Әбілмәмбеттің 
қарамағына өтті. Түркістан туралы мәселе 
кейінірек шешілетін болды. Абылой бұл 
жолғы жеңістерін жоңғар хандығының 
күйреуінің бастамасы деп есептеді. 1745 
жылғы соғыс осымен бітті.
Қазақ жерін қалмақтардан толық та-

зарту мақсатымен Абылай бастапан 
қазақ жасақтары 1750 жылы жауды 
жоңғар қақпасы маңында оңдырмай 
соққы берді.

1755 жылы жоңғарлар бірнеше ұсақ 
иеліктерге бөлініп кетті. Осыдан кейін 1758 
жылы Жоңғар мемлекеті құлады. 1758 ж. 
Цинь қытайлары Шығыс Түркістандағы 
қазіргі Синь-Цзянь жерін басып алды. Цинь 
империясының батыс шекарасы қазақ 
жерімен шектесті. Қытайлар дүркін-дүркін 
шабуыл жасап қазақтарға тыным бермеді. 
Абылай келісімге келу туралы Пекинге 
адамдар жіберді. Сөйтіп, Қытаймен сауда, 
экономикалық қатынас орнату жолдарын 
іздестірді. Ол Ресеймен де қарым-қатынас 
орнатты.

1771 жылы Әбілмәмбет хан өлгеннен 
кейін, Түркістанда Абылайды Орта жүздің 
ханы етіп сайлады. Бір жылдан кейін 1772 
жылы вице-канцлер М.Л. Воронцовтың 
жарлығымен Абылайға арналып Есіл 
өзеніне таяу жерде Жаңғызтөбеге ағаш 
үй салынды. Абылай 1780 жылы мамыр 
айында Ташкентте 69 жасында қайтыс 
болды. Орнына Уәли сайланды.

Ғаламтор материалдары бойынша 
әзірлеген Бағлан ҚОЖАҚОВ.



Айыртау таѕы 516 шілде 2015 жыл  эл. пошта:airtau_tany@mail.ru

ТЕЛЕБАҒДАРЛАМА
ДҮЙСЕНБІ, 20 ШІЛДЕ 

ҚАЗАҚСТАН 
17.00-ге  дейін  техникалық 

үзіліс 17:00 «Замана бұлбұлдары». 
Д\ф 17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 17:50 
«Жаныңда жүр жақсы адам». Д\ф 
18:25 «Бапкер». 7-бөлім 19:05 
«Хакім қажы». 19:15 «ЕХРО - 
2017» 19:35 «Болашақ». Т\х 20:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР  21:05 «Айтуға 
оңай...» 21:50 «Жедел жәрдем». 
Т\х. 9-бөлім 22:45 «КЕЛІН». Т\х 
23:40 «Шетелдегі қазақ балалары». 
0:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 0:35 «Көкпар». 
1:20 «Дауа1:55 «Ақсауыт» 2:25 
«Мәлім де беймәлім Қазақстан» 
3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 

 ХАБАР 
Технический перерыв с 03:00 

до 17:00 (профилактические ра-
боты) 17:02 Кешкі жаңалықтар 
17:15 «Нүкте» 18:00 Новости 18:10 
Т\х «Сұлтан Сүлейман» 19:00 
«ТВ Бинго» 20:00 Қорытынды 
жаңалықтар 20:30 «Арнайы хабар» 
21:00 Новости 21:30 Т\с. «Гре-
чанка» 22:20 Т\с. «След» 23:10 
«Жекпе-жек» 23:55 Қорытынды 
жаңалықтар 00:25 Новости 00:55 
«Әр үйдің сыры басқа» 01:25 
Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
Уважаемые  телезрители ! 

Приносим извинения за перерыв 
в эфире до 17:00 в связи с про-
филактическими работами. 17:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 
17:10 «ДОСКА ПОЧЕТНЫХ» 17:45 
«ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 18:50 Кино 
«РАСКАЯНИЕ» 20:00 «ГЛАВНЫЕ 
НОВОСТИ» 20:40 «СҮЙГЕН ЖАР». 
21:40 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
22:20 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР». 
23:15 «П@УТINA» 23:40 Кино 
«ИНКВИЗИТОР» 1:40 «П@УТINA» 
2:00 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР». 
2:45 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 3:30 
«Контрольная закупка» 

РОССИЯ 1 
05.00, 09.15 «Утро России» 

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести 10.00 «О самом глав-
ном» 11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести - Москва 
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
12.55 «Особый случай» 14.50, 
04.45 Вести. Дежурная часть 
15.00 Т/с «Марьина роща» 18.15 
«Прямой эфир» 20.50 «Спокойной 
ночи, малыши!» 21.00 Т/с «Чужое 
гнездо» 23.50 Х/ф «Двенадцать 
стульев» 1, 2 с. 02.45 «Бомба 
для Японии. Рихард Зорге» 03.45 
«Комната смеха» 

СЕЙСЕНБІ, 21 ШІЛДЕ 
Қазақстан

7:00 Концерт 8:00 «Таңшолпан». 
9:30 «Жүзден жүйрік». 10:00 «Же-
дел жәрдем». Т\х 10:50 «Айтуға 
оңай...» 11:35 «Болашақ». Т\х 
1 2 : 3 0  ЖАҢАЛЫҚТАР  1 2 : 4 5 
«SPORT.KZ»  13 :10  «АЛАҢ» 
14.00-16.00 техникалық үзіліс 
16:00 «Еңбек түбі - береке» 16:10 
«Келін». Т\х 17:00 «Жарқын бейне» 
17:25 «Еңбек түбі - береке» 17:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР 17:50 «Жаныңда 
жүр  жақсы адам». Д \ф  18:25 
«Бапкер». 19:10 «Қылмыс пен 
жаза» 19:35 «Болашақ». Т\х 20:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР  21:05 «Айтуға 
оңай...» 21:50 «Жедел жәрдем». 
Т\х. 22:45 «КЕЛІН». Т\х 23:40 
«Шетелдегі қазақ балалары». 0:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР 0:35 «Қылмыс пен 
жаза» 1:00 «Сыр-сұхбат» 1:35 
«Жарқын бейне» 2:10 «Алаң» ток-
шоуы 2:55 «Еңбек түбі - береке» 
3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 

ХАБАР 
07:02 «Айтұмар» 08:00 «Әсем 

әуен» 08:30 «Аймақтар аламаны» 
09:30 М\с. «Динофроз» 10:00 
Таңғы жаңалықтар 10:10 Т\с. 
«Гречанка» 11:00 Новости 11:10 
«Әр үйдің сыры басқа» деректі 
драмасы 11:45 «Магия кухни» 
12:20 «Подари  детям  жизнь» 
12:25 М \с .  «Джейк  и  пираты 
Нетландии» 12:50 «Экономкласс» 
13:00 Түскі жаңалықтар 13:15 Д\д. 
«Семейные мелодрамы» 14:00 Т\с. 
«Женский доктор» 15:00 Новости 
15:15 «Бұйымтай» 16:00 «Өмір 
сабақтары» 16:30 Т\х «Алдар көсе» 
17:00 Кешкі жаңалықтар 17:15 
«Нүкте» 18:00 Новости 18:15 Т\х 
«Сұлтан Сүлейман» 19:00 «Біздің 
үй» 20:00 Қорытынды жаңалықтар 
20:30 «Бюро расследований» 21:00 
Новости 21:30 Т\с. «Гречанка» 
22:20 Т\с. «След» 23:10 «Арнайы 
хабар» 23:40 «Бұйымтай» 00:25 

Қорытынды жаңалықтар 00:55 
Новости 01:25 «Әр үйдің сыры 
басқа» 01:55 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ
 6:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

6:50 ЖАҢАЛЫҚТАР  СУБТИТ-
РЛЕРМЕН 7:00 «ДОБРОЕ УТРО» 
11:00 Фильм «БЫЛА ЛЮБОВЬ» 
12:00 «КАРПОВ». 13:00 «СҮЙГЕН 
ЖАР» .  13 :50  ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН Уважаемые 
телезрители! Приносим извинения 
за перерыв в эфире до 14:00 до 
16:00 в связи с профилактиче-
скими работами. 16:00 Новости 
16:05 «ДОСКА ПОЧЕТНЫХ» 16:40 
«ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 17:45 
«ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 18:50 Кино 
«РАСКАЯНИЕ» 20:00 «ГЛАВНЫЕ 
НОВОСТИ» 20:40 «СҮЙГЕН ЖАР». 
21:40 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
22:20 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР». 
23:15 «П@УТINA» 23:40 Кино 
«ИНКВИЗИТОР» 1:40 «П@УТINA» 
2:00 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 2:45 
«СКЛИФОСОВСКИЙ» 3:30 «Кон-
трольная закупка» 

РОССИЯ 1 
05.00, 09.15 «Утро России» 

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести 10.00 «О самом глав-
ном» 11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести - Москва 
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
12.55 «Особый случай» 14.50 
Вести. Дежурная часть 15.00 Т/с 
«Марьина роща» 18.15 «Прямой 
эфир» 20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 21.00 Т/с «Чужое гнездо» 
23.50 Х/ф «Двенадцать стульев» 
3, 4 с. 03.10 «Провал Канариса» 
04.10 «Комната смеха» 

СӘРСЕНБІ, 22 ШІЛДЕ 
СРЕДА, 22 ИЮЛЯ 
КАЗАХСТАН
 7:00 Концерт 8:00 «Таңшолпан». 

9:30 «Жүзден  жүйрік». 10:00 
«Жедел жәрдем». Т\х 2-маусым. 
10-бөлім 10:50 «Айтуға оңай...» 
11:35 «Болашақ».  Т \х  12 :30 
ЖАҢАЛЫҚТАР 12:45 «Қылмыс 
пен жаза» 13:10 «Поэзия әлемі» 
13:40 «Ғасырлар  үні» 14:15 
«Ғажайыпстанға саяхат» 14:30 
«СТИЧ». М\х. 14:50 «Джунгли 
кітабы. Сафари». М\х. 15:00 «Әйел 
бақыты». 16:10 «КЕЛІН». Т\х 17:00 
«Қазақ даласының құпиялары». 
17:25 «Еңбек түбі - береке» 17:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР 17:50 «Жаныңда 
жүр  жақсы адам». Д \ф  18:25 
«Бапкер 19:10 «ЖУРНАЛИСТІК 
ЗЕРТТЕУ» 19:35 «Болашақ». 
Т\х 20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 21:05 
«Айтуға оңай...» 21:50 «Жедел 
жәрдем». Т \х  22:45 «КЕЛІН». 
Т\х 23:40 «Шетелдегі қазақ ба-
лалары». 0:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
0:35 «Журналистік зерттеу» 1:00 
«Қылмыс пен жаза» 1:25 «Қазақ 
даласының құпиялары». Д\ф 1:55 
«Поэзия әлемі» 2:25 «Шарайна». 
3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 

ХАБАР 
07:02 «Айтұмар» 08:00 «Әсем 

әуен» 08:30 «Аймақтар аламаны» 
09:30 М\с. «Динофроз» 10:00 Таңғы 
жаңалықтар 10:10 Т\с. «Гречанка» 
11:00 Новости 11:10 «Әр үйдің 
сыры басқа» деректі драмасы 
11:45 «Магия кухни» 12:20 «По-
дари детям жизнь» 12:25 М\с. 
«Маша и медведь» 12:35 М\с. 
«Джейк и пираты Нетландии» 
13:00 Түскі жаңалықтар 13:10 
Д \д .  «Семейные  мелодрамы» 
14:00 Т \с .  «Женский  доктор» 
15:00 Новости 15:15 «Бұйымтай» 
16:00 «Өмір сабақтары» деректі 
драмасы 16:30 Т\х «Алдар көсе» 
17:00 Кешкі жаңалықтар 17:15 
«Нүкте» 18:00 Новости 18:15 Т\х 
«Сұлтан Сүлейман» 19:10 «Біздің 
үй» 20:00 Қорытынды жаңалықтар 
20:30 «100 бизнес тарихы». Ин-
дустрияландыру 21:00 Новости 
21:30 Т\с. «Гречанка» 22:20 Т\с. 
«След» 23:10 «Біздің үй» 00:00 
«Бұйымтай» 00:45 Қорытынды 
жаңалықтар 01:15 Новости 01:45 
«Әр үйдің сыры басқа» 02:15 
Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 6:50 

ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 
7:00 «ДОБРОЕ УТРО» 11:00 Кино 
«БЫЛА ЛЮБОВЬ» 12:00 «КАР-
ПОВ». 13:00 «СҮЙГЕН ЖАР». 
13:50 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР». 
14:40 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 
15:30 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТ-
РЛЕРМЕН 15:40 «СУДЕБНЫЕ 
ИСТОРИИ» 16:40 «ДАВАЙ ПО-

ЖЕНИМСЯ» 17:45 «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ» 18:50 Кино «РАСКАЯНИЕ» 
20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20:40 
«СҮЙГЕН ЖАР». 21:40 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:20 «ДЖОДХА 
ЖӘНЕ АКБАР». 23:15 «П@УТINA» 
23:40 Кино «НЕПРИДУМАННОЕ 
УБИЙСТВО» 1:40 «П@УТINA» 
2:00 «АШЫҒЫН  АЙТҚАНДА» 
2:45 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 3:30 
«Контрольная закупка» 

РОССИЯ 1 
05.00, 09.15 «Утро России» 

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести 10.00 «О самом глав-
ном» 11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести - Москва 
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
12.55 «Особый случай» 14.50 
Вести. Дежурная часть 15.00 Т/с 
«Марьина роща» 18.15 «Прямой 
эфир» 20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 21.00 Т/с «Чужое гнездо» 
23.50 Х/ф «Дети как дети» 01.20 
Х/ф «Прячься» 03.00 «Инженер 
Шухов. Универсальный гений» 
04.00 «Комната смеха» 

БЕЙСЕНБІ, 23 ШІЛДЕ 
ҚАЗАҚСТАН

7:00 Концерт 8:00 «Таңшолпан». 
9:30 «Жүзден жүйрік». 10:00 «Же-
дел жәрдем». Т\х 10:50 «Айтуға 
оңай...» 11:35 «Болашақ». Т\х 28-
бөлім 12:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 12:45 
«Агробизнес». 13:10 «Журналистік 
зерттеу» 13:30 «Сіз не дейсіз?» 
14:00 «Жан жылуы» 14:25 «СТИЧ». 
М\х. 14:50 «Джунгли кітабы. Сафа-
ри». М\х. 15:00 «Әйел бақыты». 
16:10 «Келін». Т\х 17:00 «Қазақ 
даласының  құпиялары». Д \ф 
17:25 «Еңбек түбі - береке» 17:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР 17:50 «Жаныңда 
жүр  жақсы адам». Д \ф  18:25 
«Бапкер». 19:10 «ИНДУСТРИЯ-
ЛАНДЫРУ: ҰЛТТЫҚ ӨНДІРІС» 
19:35 «Болашақ».  Т \х  20:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР  21:05 «Айтуға 
оңай...» 21:50 «Жедел жәрдем». 
Т\х 22:45 «КЕЛІН». Т\х 23:40 
«Шетелдегі қазақ балалары 0:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР 0:35 «Индустрия-
ландыру: ұлттық өндіріс» 0:55 
«Жан жылуы» 1:20 «Мәлім де 
беймәлім Қазақстан» 1:45 «Агро-
бизнес». 2:10 «Шетелдегі қазақ 
балалары». 2:30 «Сіз не дейсіз?» 
3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 

ХАБАР 
07:02 «Айтұмар» 08:00 «Әсем 

әуен» 08:30 «Аймақтар аламаны» 
09:30 М\с. «Динофроз» 10:00 Таңғы 
жаңалықтар 10:50 Т\с. «Гречанка» 
11:00 Новости 11:10 «Әр үйдің 
сыры басқа» деректі драмасы 
11:45 «Магия кухни» 12:20 «Подари 
детям жизнь» 12:25 М\с. «Джейк и 
пираты Нетландии» 12:50 «Бизнес 
сыры» 13:00 Түскі жаңалықтар 
13:15 Д\д. «Семейные мелодра-
мы» 14:00 Т\с. «Женский доктор» 
15:00 Новости 15:15 «Бұйымтай» 
16:00 «Өмір сабақтары» 16:30 
Т\х «Алдар көсе» 17:00 Кешкі 
жаңалықтар 17:15 «Нүкте» 18:00 
Новости  18 :15  Т \х  «Сұлтан 
Сүлейман» 19:10 «Жекпе-жек» 
20:00 Қорытынды жаңалықтар 
20:30 Д\ф«Сила лидера» 21:00 
Новости 21:30 Т\с. «Гречанка» 
22:20 Т\с. «След» 23:10 «Біздің 
үй» 00:00 «Бұйымтай» 00:45 
Қорытынды жаңалықтар 01:15 
Новости 01:45 «Әр үйдің сыры 
басқа» 02:15 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 6:50 

ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 
7:00 «ДОБРОЕ УТРО» 11:00 Кино 
«БЫЛА ЛЮБОВЬ» 12:00 «КАР-
ПОВ». 13:00 «СҮЙГЕН ЖАР». 
13:50 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР». 
14:40 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 
15:30 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТ-
РЛЕРМЕН 15:40 «СУДЕБНЫЕ 
ИСТОРИИ» 16:40 «ДАВАЙ ПО-
ЖЕНИМСЯ» 17:45 «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ» 18:50 Кино «РАСКАЯНИЕ» 
20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20:40 
«СҮЙГЕН ЖАР». 21:40 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:20 «ДЖОДХА 
ЖӘНЕ АКБАР». 23:15 «П@УТINA» 
23:40 Кино «НЕПРИДУМАННОЕ 
УБИЙСТВО» 1:40 «П@УТINA» 
2:00 «АШЫҒЫН  АЙТҚАНДА» 
2:45 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 3:30 
«Контрольная закупка» 

РОССИЯ 1 
05.00, 09.15 «Утро России» 

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести 10.00 «О самом глав-
ном» 11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести - Москва 

11.55 Т/с «Тайны следствия» 12.55 
«Особый случай» 14.50 Вести. Де-
журная часть 15.00 Т/с «Марьина 
роща» 18.15 «Прямой эфир» 20.50 
«Спокойной ночи, малыши!» 21.00 
Т/с «Чужое гнездо» 23.50 Х/ф «Не 
бойся, я с тобой!» 03.00 «Русская 
Аляска. Продано! Тайна сделки» 
04.05 «Комната смеха» 

ЖҰМА, 24 ШІЛДЕ 
ҚАЗАҚСТАН

7:00 Концерт 8:00 «Таңшолпан». 
9:30 «Жүзден жүйрік». 10:00 «Же-
дел жәрдем». Т\х 10:50 «Айтуға 
оңай...» 11:35 «Болашақ». Т\х 
1 2 : 3 0  ЖАҢАЛЫҚТАР  1 2 : 4 0 
«Иман айнасы» 13:00 «Инду-
стрияландыру: Ұлттық өндіріс» 
13:25 «Көкпар» 14:10 «Баламен 
бетпе-бет» 14:30 «СТИЧ». М\х. 
14:50 «Джунгли кітабы. Сафари». 
М\х. 15:00 «Әйел бақыты». 16:10 
«Келін». Т\х 17:00 «Ұлы дала 
дүбірі». Д\ф 17:25 «Еңбек түбі 
- береке» 17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
17:50 «Жаныңда жүр жақсы адам». 
Д\ф 18:25 «Ғасырлар үні» 19:10 
«Жайдарман». 19:35 «Болашақ». 
Т\х 20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 21:05 
«Айтуға  оңай . . .» 21:50 «Шын 
жүректен!». 22:45 «КЕЛІН». Т\х 
23:40 «Шетелдегі қазақ бала-
лары». 0:05 ЖАҢАЛЫҚТАР 0:35 
Фильм «Сұлтан Бейбарыс» 3:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР 

 ХАБАР 
07:02 «Айтұмар» 08:00 «Әсем 

әуен» 08:30 «Аймақтар аламаны» 
09:30 М\с. «Динофроз» 10:00 Таңғы 
жаңалықтар 10:10 Т\с. «Гречанка» 
11:00 Новости 11:15 «Әр үйдің 
сыры басқа» 11:45 «Магия кухни» 
12:20 «Подари детям жизнь» 12:25 
М\с. «Маша и медведь» 12:35 
М\с. «Джейк и пираты Нетландии» 
13:00 Түскі жаңалықтар 13:15 Д\д. 
«Семейные мелодрамы» 14:10 
Т\с. «Женский доктор» 15:00 Но-
вости 15:15 «Бұйымтай» 16:00 
«Өмір сабақтары» 16:30 «Ұлт 
саулығы» 17:00 Кешкі жаңалықтар 
17:15 «Бармысың, бауырым?» 
18:00 Новости 18:15 Т\х «Сұлтан 
Сүлейман» 19:10 «Ойжүйрік» 
20:00 Қорытынды жаңалықтар 
20:30 «Тур  де  Хабар» 21:00 
Новости 21:30 КВН . «В сердце 
Евразии». Кубок столицы 23:30 
Т\х «Құрбылар» 01:30 Қорытынды 
жаңалықтар 02:00 Новости 02:30 
«Әр үйдің сыры басқа» 03:00 
Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ
 6:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 6:50 

ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 
7:00 «ДОБРОЕ УТРО» 11:00 Кино 
«БЫЛА ЛЮБОВЬ» 12:00 «КАР-
ПОВ». 13:00 «СҮЙГЕН ЖАР». 
13:50 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР». 
14:40 «ЖҰМА УАҒЫЗЫ» 14:55 
«ҚЫЛМЫСТЫҚ  ІС  №» 15:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 
15:40 Кино «ДВЕ ИСТОРИИ О 
ЛЮБВИ» 17:45 «ЖДИ МЕНЯ». 
КАЗАХСТАН 18:50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 
20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20:40 
«СҮЙГЕН ЖАР». 21:40 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:20 «ДЖОДХА 
ЖӘНЕ АКБАР». 23:10 «П@УТINA» 
23:35 «ТРИ АККОРДА» 1:25 «П@
УТINA» 1:45 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
3:15 «ҚЫЛМЫСТЫҚ ІС №» 3:40 
Фильм «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА-
РИЩА» 

РОССИЯ 1 
05.00, 09.15 «Утро России» 

05.40, 14.50 Вести. Дежурная 
часть 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести 10.00 «О самом 
главном» 11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести - Москва 
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
12.55 «Особый случай» 15.00 Т/с 
«Марьина роща» 18.15 «Прямой 
эфир» 21.00 Церемония открытия 
ЧМ по водным видам спорта. 
Трансляция из Казани 23.30 Х/ф 
«Любовь и немного перца» 01.30 
«Живой звук» 03.20 «Горячая 
десятка» 04.25 «Семь нот для 
Безымянной высоты. Правда о 
подвиге» 

СЕНБІ, 25 ШІЛДЕ 
ҚАЗАҚСТАН 

7:00 Концерт 8:00 «Қымызхана» 
(2007 ж.) 9:00 «Сенбілік таң». 
10:05 «Дауа» 10:40 «Саяхат-
шы Випо» М\ф 11:40 «Ұлттық 
шоу :  Роза  шақырады» 13:00 
«БІЛГІРЛЕР БӘЙГЕСІ». 13:45 
«Поэзия  әлем і»  14 :15  Кино 
«Адал  достық»  16 :20  «КҮЙ 
ҚҰПТАНЫ» 17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
17:50 «Қазақстан  би  әлемі» 
18:10 «Қара шаңырақ». Т\х 20:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР 21:00 «Сенбілік 
кездесу» 22:30 «Жайдарман». 
Республикалық Жоғары Лига. 
0:05 ЖАҢАЛЫҚТАР 0:35 Кино 
«Адал достық» 2:30 «Дауа3:00 

ЖАҢАЛЫҚТАР 3:30 Әнұран 
ХАБАР 

7:02 «Ду думан» 8:30 «Әсем 
әуен» 9:00 «Бармысың, бауы-
рым?» 9:40 «Продвопрос» 10:00 
«Спорт без границ» 10:25 М\с. 
«Маша и медведь» 10:35 М\ф. 
«Победитель» 12:05 Советское 
кино. «Обыкновенное чудо» 13:20 
«Әсем әуен» 13:40 «Бұйымтай» 
14:20 «Тур  де  Хабар» 14:50 
«Жұлдызды дода» 16:30 Кино 
«Инспектор Гаджет»-2 18:05 «Әнім 
сен едің». 19:45 «Бенефис-шоу» 
21:00 Мегахит. «Ангел» 23:10 Т\х 
«Құрбылар» 01:10 Қазақстан теа-
тры. Қазақтың мемлекеттік Драма 
«Жүрейік жүрек ауыртпай». 03:10 
«Әсем әуен»

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 8:00 

«ТАҢҒЫ ПОШТА» 8:30 «П@УТINA» 
8:50 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕР-
МЕН 9:00 Новости 9:10 «СМАК» 
9:45 Кино «ТАНГО МОТЫЛЬКА» 
11:40 «ФАБРИКА ГРЕЗ» 12:03 Ауа 
райы 12:05 «ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД» 
13:00 «КАРАОКЕ ТАКСИ» 13:35 
«101 КЕҢЕС» 14:05 «П@УТINA+» 
15:00 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» 15:45 
«ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, КАЗАХСТАН!» 
16:45 Кино «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 21:30 
«КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 22:50 «П@
УТINA» 23:15 «ӘН ДАРИЯ» 0:00 
Фильм «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 1:45 
«КАРАОКЕ ТАКСИ» 2:10 «101 
КЕҢЕС» 2:30 «СКЛИФОСОВСКИЙ 
2» 4:00 «ТАҢҒЫ ПОШТА» 4:30 
«Контрольная закупка» 

РОССИЯ 1 
06.00 Х/ф «Убить «Шакала» 

07.30 «Сельское утро» 08.00, 
11.00, 14.00, 20.00 Вести 08.20, 
11.20, 14.30 Местное время. Вести 
- Москва 08.30 «Планета собак» 
09.05 «Укротители звука» 10.05 
«Конструктор русского калибра» 
11.30 «Кулинарная звезда» 12.35, 
14.40 Х/ф «Золотые небеса» 15.10 
«Субботний вечер» 17.05 «Улица 
Веселая» 18.00 Х/ф «Ты будешь 
моей» 20.35 Х/ф «Дочь за отца» 
00.30 Х/ф «Напрасная жертва» 
02.20 Х/ф «Подмосковные вечера» 
04.15 «Комната смеха» 

ЖЕКСЕНБІ, 26 ШІЛДЕ 
Қазақстан

7:00 Концерт 8:30 «Қымызхана» 
9:30 «БҮГІН ЖЕКСЕНБІ». 11:00 
«АЛҒА, ДИЕГО». М\х.11:50 «БӨРІЛІ-
БАЙРАҚ».  РЕСПУБЛИКАЛЫҚ 
АҚЫНДАР АЙТЫСЫ 14:45 «КЕЛ-
БЕТ» 15:15 Кино «Сын сағат» 
17:00 «КӨРШІНІҢ ҚЫЗЫ». 18:50 
«Қара шаңырақ». Т\х 20:30 «Апта. 
Кz» 21:00 «ҰЛТТЫҚ ШОУ: РОЗА 
ШАҚЫРАДЫ» 22:25 Кино «Әке 
махаббаты» 0:20 Кино «Сын сағат» 
2:00 «Көкпар». 

ХАБАР 
07:02 «Ду-думан» 08:30 «Ай-

бын» 09:00 «Әсем әуен» 10:00 
«Ас арқау» 10:30 «Спорт әлемі» 
11:00 Сказки братьев Гримм. 
«Принцесса для гусей» 12:00 М\с. 
«Приключения Жюля Верна» 12:30 
Кино. «Обыкновенное чудо» 13:45 
«Әсем әуен» 14:10 «Бенефис-шоу» 
15:20 Кино. «Жұмақ» 18:00 «Ай-
налдым елім» 19:50 «Ду-думан» 
21:00 Мегахит. «Астерикс и Обе-
ликс против Цезаря» 23:00 Кино. 
«Жаужүрек мың бала» 01:20 Т\х 
«Құрбылар» 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ 2» 

7:45 «Контрольная закупка» 8:15 
«П@УТINA» 8:35 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 8:45 «ВОСКРЕС-
НЫЕ БЕСЕДЫ» 9:00 Новости 9:10 
«ЗДОРОВЬЕ» 10:10 «КАЗЛОТО». 
10:45 «Владимир Высоцкий. «Я НЕ 
ВЕРЮ СУДЬБЕ…» 11:55 Ауа райы 
11:55 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 13:05 
«КАРАОКЕ ТАКСИ» 13:40 «101 
КЕҢЕС» 14:05 «ӘН ДАРИЯ» 15:00 
Смотрим вместе. «ПИНОККИО». 
16:40 Кино «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» 21:00 Смотрим 
вместе. «БИБЛИОТЕКАРИ» 21:50 
«П@УТINA+» 22:50 Кино «ЛЮБОВЬ 
С ПЕРВОГО ВЗДОХА» 1:00 «ЧТО? 
ГДЕ? КОГДА?» 2:10 «П@УТINA+» 
3:00 «КАРАОКЕ ТАКСИ» 3:30 «101 
КЕҢЕС» 3:50 «СКЛИФОСОВСКИЙ 
2» 4:35 «Контрольная закупка» 

РОССИЯ 1 
05.05 Х/ф «Назначение» 07.00 

Х/ф «Первый после Бога» 09.10 
«Смехопанорама» 09.40 «Утрен-
няя почта» 10.20 Местное время. 
Вести - Москва. Неделя в городе 
11.00, 14.00, 20.00 Вести 11.10 Т/с 
«Родители» 12.10 Х/ф «Дорогая 
моя доченька» 14.10 «Смеяться 
разрешается» 15.50 Х/ф «Не было 
бы счастья...» 21.00 Х/ф «Не было 
бы счастья 2» 00.45 Х/ф «Маша» 
02.45 «Конструктор русского кали-
бра» 03.45 «Комната смеха». 
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740
С-Б

2-4

742
С-Ш

3-6

745
С-Б

747
С-Б
2-5

744
О-Б
4-6

745
О-Б
2-4

744
О-Б

4-7
Ескерту: бес жєне одан артыќ тєулікке мєліметтердіњ наќтылыѓы тμмен болып табылады.

Уақыт
(жергілікті)

16/07
БС

17/07
ЖМ

18/07
СН

19/07
ЖК

20/07
ДС

21/07
СС

22/07
СР

3-5

 эл. пошта:airtau_tany@mail.ru

Жанұямыздың тұңғышы, бүгінде бір 
отбасының отағасы, балаларының ардақты 
әкесі ,  қосағының  аяулы  жары ,  өзіне 
жүктелген істі абыроймен атқарып жүрген ел 
азаматтарының бірі, Сырымбет ауылының 
тумасы Серік Оралбекұлы ердің жасы 50-ге 
толып отыр.
Айтулы мерекесімен баламызға, әкемізге, 

бауырымызға бата беріп, жүрекжарды 
тілегімізді білдіреміз.
Серікжаным, тұла бойы тұңғышым,
Өзің тірек, өзің қуат, тынысым.
Бауыр-туыс, жекжаттарға қамқоршы,
Отбасыма береке әкелген ырысым.
         Қайырлы болсын келген жасың,
        Аман болсын мал мен басың.
        Деніңе Аллаһ саулық беріп,
       Домаласын өрге тасың.
Ғұмырың ұзақ мәнді болсын,
Өмірің сәнді думанға толсын.
Жорытқанда Қыдыр қолдап,
Басыңа бақ пен дәулет қонсын.
      Жаратқан ием тілеуіңді берсін,
      Бөбектерің соңыңнан ерсін,
      Ерте тұрып, кеш жатқан еңбегіңнің,
     Үй-орманың рахатын көрсін.
Жарыңмен мәңгі жасай бер бірге,
Ырысың тасып, болсын берік іргең.
Жұп жазбай құрбы-құрдастарыңмен,
Қадірлі болып жүргейсің өмірде.
     Дастарханың жиылмасын,
     Дәм татсын күліп-ойнап құрдастарың.
    Өмірде кісілігі мол азамат бол,
    Халқың қалап, елің сыйласын.
Ізгі ниетпен қамқоршы тілекшілерің: анаң, отбасың, бауырларың.

* * *

ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!

«Әйел деген - әдемі ғой, әдемі!», - деп Мұқағали ақын жырлағандай, 
өне бойына қазақ келініне ғана тән әдемілікті сыйдыра білген жанның 
бірі Үкілі Ыбырай ауылында тұратын асыл жарым, жан жағына мейірім 
шуағын шашып жүретін алтын келініміз Райхан Құнанбаева 23 шілде 
күні 37 мүшел жасқа толғалы отыр. 
Шаңырағымыздың шырайын келтіріп отырған ардақтымызды мүшел 

жасымен құттықтап, оған шат-шадыман көңіл, отбасының шалқар бақытын 
және деніне саулық тілейміз. Арайлап атқан әрбір таңың жаныңды жады-
ратып, көңіліңді нұрландырып, ортамызда жайдары мінезіңмен берекемізді 
тасытып жүре бер дей отыра, мына жыр жолдарын арнаймыз:
Мүшел жастың тойы нұрлы қашан да,
Ақ тілектен ешбір тілек асар ма?
Жолдаймыз біз саған нұрлы арнауды,
Бір ғасырлық ұзақ ғұмыр жасарға!
Ақ тілекпен: енесі Қапиза, жолдасы Байқоңыр, Сағынғали-Алтынгүл, 

Наурызбай-Бақытгүл, Асқар-Ботагөз, Қайыртай-Аягөз, Асқар-
Айымжан.

* * *
Карасевка ауылында тұратын Құсайынова Аягөзді туған күнімен 

құттықтаймыз! 
Әрқашан дастарханыңнан дәм-тұз, басыңнан бақыт құсы кетпей, 

достарыңның арасында абыройың асып, дұшпандарыңның алдында 
мерейің тасып жүре бер! Денсаулығың мықты, жүзің жарқын, ғұмырың 
ұзақ та мағыналы болсын!
Өмірде қуанышты күнің бүгін,
Болсыншы қызық-думан әрбір күнің.
Ақ көңіл, мейірімді бола бер деп,
Мол бақыт тілейміз саған бүгін!
Игі тілекпен: жездең Сағынғали, әпкең Алтынгүл, жиендерің. 

Еске алу
Тәңір қаласа көнесің, ажалға амал бар ма? Ең жақының жаныңнан кет-

се, не дерсің? Иә, тағдырдың жазуы солай шығар. Егіндіағаш ауылының 
тумасы, Саумалкөл ауылында тұрған аяулы ұлым, асыл жарым, асқар 
тауға балайтын ардақты әкеміз, ажалға қимас бауырымыз, сүйікті ата-
мыз Қалымжан Қанатайұлы Базарбаев егер дәм-тұзы таусылмай 
арамызда аман-есен жүрген болса 17 шілде күні 52 жасқа толып, бала-
шағасының ортасында масайрап отырушы еді ғой. Бұл қызық-қуаныштың 
бұйырмағаны жанымызға батады. Ана үшін әр баланың орны бөлек қой. 
Арамызда әлі жүре тұрса ғой деген қимастық сезіммен ардақтымызды 
еске ала отырып, туған күнінде аруағына Құран бағыштап, жатқан жері 
жайлы, топырағы торқа болсын дейміз.
Барлығы да жиналатын осында,
Құттықтайтын, туысың да, досың да.
Бүгін сенің туған күнің емес пе?
Неге жоқсың дастарханның басында?
Еске алушылар: анасы Нұржамал, зайыбы Дәметкен, Базарбаевтар 

әулеті.

2015 жылдың өткен кезеңiнде Айыртау 
ауданының аумағында 28 өрт орын алып, өрттен 

келген материалдық шығын 1044130 мың теңгенi 
құрады.
Шөп шабу науқаны кезiнде байқап жүргеніміз, 

ауыл тұрғындары көбінесе жазда жинаған шөптерін 
қораларының маңайына жақын, тіпті кейбіреулері 
қораларымен жапсарлас үйеді. Олар осылайша өрт 
қауіпсіздігі ережелерін өрескел бұзып, өрттің туын-
дауына өздері жағдай жасап отырғандықтарын ескере 
бермейді. Шөпті үюге арналған орын тұрғын үйден, мал 
қорасынан және басқа да тұрмыстық жайлардан 15 
метрден кем емес арақашықтықта орналасуы керек. 
Шөпті қоралардың және басқа да ғимараттардың 

үстіне, арнайы белгіленбеген жерлерге үюге тиым са-

ТЖ ескертеді
МАЛ АЗЫҒЫН ӨРТТЕН ҚОРҒАУМАЛ АЗЫҒЫН ӨРТТЕН ҚОРҒАУ

лынады.
Шөптердің жануынан болатын өрттерге көбінесе 

адамдардың өздері кінәлі. Кей кісілер өздері өштескен 
үйлердің шөптеріне қасақана өрт қояды.  Осындай 
өрттердің алдын алу үшін адамдардың өздері сақ болып, 
өрт қауіпсіздігі ережелерін бұлжытпай орындағандары 
жөн. 
Айыртау ауданының Төтенше жағдайлар бөлiмi 

барлық аудан тұрғындарына жеке аулаларыңызда 
шөптi үю кезiнде өрт қауiпсiздiгiнiң ережелерiн 
қатаң сақтауларыңызды және өз өмiрлерiңiзге қауiп 
төндiрмеулерiңiздi сұрайды.

Жанбота ҚАБДӨШЕВ,
Айыртау ауданы ТЖБ-ның аға инженері,

өртке қарсы қызмет майоры.

ау
келг
құрад
Шө

ауыл 
қорал
қорала

Саумалкөл ауылы жыл са-
нап көркейіп, әсемденіп келеді. 

Сәулетті ғимараттар қатары 
толығып, ауыл көркіне ерекше бір 
сән беруде. Өздері тұратын елді 
мекеннің сұлу да көркем болуы 
үшін ауыл тұрғындары да өздерінің 
айтарлықтай үлестерін қосуда. 
Солардың бірі – Орал Сәбиев. 
Орал ауыл шаруашылығы бөлімінде 

жүргізуші болып жұмыс істейді. Бала 
кезінен бері ағаш, пластмасс, резіңке 
бұйымдардан әралуан аңдар мен 
құстардың мүсіндерін жасауды өзінің 
хоббиіне айналдырған. Совхоз-
ная көшесіне орналасқан Оралдың 
үйі басқа үйлерден өзінің сән-
салтанатымен ерекшеленеді. Жеміс-
жидек егетін бақшасының қоршауы, 
есік-терезелердің жақтаулары ұлттық 
нақыштағы оюлармен безендірілген. 
Ішіне кірсең, құстар бағына енгендей 

боласың. Пальма ағашының түбіндегі 
павлин мен ақ ләйлек қарап қалған 
кезде    құдды бір тірі құстар сияқты. 
Мультфильм әлемінен алынған тотықұс 
Кешаның, жабайы көгершіндер мен 
шатырдағы бүркіттің, махаббаттың 

Көркейту

Еңбегінен ләззат алғанЕңбегінен ләззат алған

символы-қос аққудың  мүсіндері 
ғажайып бір шынайылықпен, ерекше бір 
талғампаздықпен жасалған. Машина 
дөңгелектерінен жасалған себеттердегі 
гүлдер де көздің жауын алады. 
Ағаш, пластмасс, резіңке заттардан 

әралуан бұйымдар жасау бала кезден 
айналысып келе жатқан әуестіктерімнің 
бірі. Қолым қалт етіп, сәл босай 
қалатындай жағдай болса, өзім ұнатқан 
бір құстың немесе басқа бір заттың 
мүсінін жасауға тырысамын. Бұл бірден 
дайын бола қоятын іс емес. Көп уақытты, 
ыждағаттылықты, шыдамдылықты 
талап етеді. Қолыма алған ісімді 
ойдағыдай аяқтаған кезде ерекше 
бір ләззат аламын. Жаздыкүндері көп 
қол тие бермейді, сондықтан негізінен 
қыстыгүндері өзімнің сүйікті ісіммен 
айналысуға мүмкіндік мол. Бұл іспен 
шұғылдануыма зайыбым Ләззат, 
ұлдарым Мақсат пен Нұрсұлтан көп 
қолдау көрсетіп, өз ойларымен бөліседі. 
Ақыл-кеңестерін айтады, - дейді Орал 
ағынан жарыла.
Біз де өз тарапымыздан он 

саусағынан өнер тамған жігітке алдағы 
уақытта өрелі істерің өрге басып, халық 
тамсанып, жұрт сүйсінер бұйымдарың 
көбейе берсін дегіміз келеді.

Жанат СӘБИТОВ.
Суреттерде: өнерлі жігіттің 

қолымен жасалған 
әсем мүсіндер.

Құрметті Құрметті 
айыртаулықтар!айыртаулықтар!

С.М. Киров атындағы зауыт «ОТАУ ТВ» ұлттық цифрлі теледи-
дарды толық жинақпен аса төмен бағамен, монтажды жұмыстарсыз 

жинақ үшін 14500 теңгеге жабдықтайды. Сонымен қатар, «ОТАУ ТВ» 
жаңа абоненттеріне «Толық» пакеті (100 теле және 14 радиоканалдар) 

3 айға қосылады. Ұжымдық және жеке тапсырыстар қабылданады. 
«ОТАУ ТВ» жабдығына аймақтағы ең төмен баға. 
АО «Қазақтелерадио» сату орталығына 8-7152-36-04-70 телефоны 

арқылы хабарласыңыз.  
Ауданда тапсырыстар ішкі саясат бөлімінде 21-9-21 телефоны арқылы 

қабылданады.   
Айыртау ауданының ішкі саясат бөлімі.


