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АҢДАТПА

Мен өзімнің отыз бес жыл-
дай уақытымды Жаңақорған 
ауданының мәдениет саласы-
на арнап, аудан мәдениетінің 
өркендеуіне өзіндік үлесімді 
қосқан азаматпын. Қызығы 
мен қиындығы мол осы еңбек 
жолымда шама-шарқымның 
жеткенінше түрлі лауазым-
дарда қызметтер атқардым. 

Өнердің отын маздатқан 
М.Көкенов, Ә.Мажитов, 
М.Раишева, Б.Байкенжеев, 
А.Сопыбеков, Н.Тастаев сын-
ды жаны жайсаң, шынайы та-
лант иелерімен де бірге жұмыс 
жасадым. 2009 жылдан ба-
стап 2014 жылдың 1 тамызына 
дейін аудандық мәдениет үйінің 
директоры болдым. Менің 

өкінетінім, 60-қа қараған 
шағымда жазықсыздан 
жазықсыз жазаға тартылып, 
зейнеткерлікке шығуға екі-үш 
жыл қалғанда қызметімнен 
заңсыз босатылғаным және 
бұл әрекет менің жаныма 
қатты батты.

АРСЫЗДЫҚ 
АҚИҚАТТЫ АЯҚҚА 

ТАПТАЙДЫ

Қазекеңнің жерінің астын-
да жатқан байлықта есеп жоқ. 
Не керектің бәрі бар. Асырып 
айтқанда, Менделеев кестесінде 
жоқ нәрсе де табылады. Әсіресе, 
мұнай-газ дегеніңіз сұмдық. 
Топырақты түртсеңіз болды, 
бармағыңыздың басы майланып 
шыға келеді. Нақтылағанда, 
мұнай қоры жөнінен әлемде 15-
орын аламыз. Ал, уран, көмір, 

тағы не құдай-ау, толып жатқан 
өзге элементтерің онсыз да 
жердің бетіне шығып жатыр. 
Еңкейіп алуға ерінбесең бол-
ды. Өкініштісі сол, құдай қанға 
сіңіріп қойған, көк жалқаумыз. 
Еңкейген ештеңе емес, төмен 
қарауға мойнымыз жар бермейді 
ғой, жар бермейді. Бұл қазақ жа-
тып ішкенге үйренген, желіге 
құлынды бие байлап қойып, 

қымыз ішіп, қарын сипап жат-
са, шіркін!. Ойбай-ау, жата бер, 
кім қой депті! Керек десеңіз, 
қос-қостан тоқал алып, балтыр-
ды алма-кезек уқалатып қойып 
жат! Ата-бабамыздан қалған 
дәстүр ғой, бүгін неге өйтпеске! 
Тек, бірінші өшірет шаруаң жай 
болсын! 

ЖАЛҚАУЛЫҚТЫ ЖАР КӨРГЕН
елдің көрінгенге күні түседі

Ел басына күн туғанда, етігімен су кешуге тиіс ерің    –               
Ахметжан Есімов еді. Өкінішке орай, Ахаң өйтпеді. Оның 
себебін сәл кейінірек іздеп көреміз. Алдымен Алматыдағы 
табиғи апат жайында... Шілденің 23-і күні Алматы қаласы 

Райым бек ауданын сел шайып кетті. Нәтижесінде 456 үй зардап 
шегіп, оның 9-ы қирап қалды. 42 көшені су басып, 32 көлік су 

астында қалды. Абырой болғанда, адам аман.

ЕСІМОВТЕ ЕС ЖОҚ ПА, 
ӘЛДЕ ЕТІК ЖОҚ ПА?

Жалпы, қазіргі таңда «ха-
лал» тіркесін пайдалану сәнге 
айналып кетті. «Халал ет», «ха-
лал сауна», әйтеуір, толып жа-
тыр. Елімізде халал сөзімен бай-
ланысатын кафе мен дүкенді 
қоспағанда, спортзал, ойынха-
на, стоматология, тіпті көлік 
жуу мен жөндеу орталықтарына 
дейін бар. Саудагерлердің бұл 
сөзді жиі пайдалануы сауда-
сын дөңгелете түсу үшін екені 
анық. Бұдан бұрын, «халал аса-
ба» деген сөз пайда болған-ды. 
Естуімізше, «халал асаба» тойда 
жөнді-жөнсіз әзіл-қалжың айту, 
ойындар ойнату рәсімдерінің 
орнына қонақтарға діни тәрбие 
беріп, түрлі хадистер айта-
тын көрінеді. Олар, тіпті, той-
да ән айтып, би билеуді де 
шектететін болған. Уақытында 
оны көптеген басылымдар жа-
рыса жазған еді. Жарайды, оны 
қоя тұрайық. Жақында Алматы-
да жұрттың жағасын ұстататын 
«халал сыра» деген ұғым пай-
да болды. Ашынған тұрғындар 
«Мұнан соң, Алматыны бейбе-
рекет ілінген жазуларына қарап 
нағыз «халал қала» деп атауға 
болатын да сияқты», - деп күйіп-

пісуде.
Осыдан тура екі жыл бұрын, 

«Астанада халал су сатыла бас-
тады» деген қауесет тараған бо-
латын. Кәдімгі қара суды ар-
найы қондырғыдан өткізу бары-
сында құранның кейбір аяттары 
оқытылатындықтан «халал су» 
аталған екен. Ал, сыра қалай ха-
лал болмақ?! Сөйтсек, сыра емес 
оның кәуаптары халал екен. «Ха-
лал сырахананың» иесі Ханбо-
лат Сардаров жарнаманың дұрыс 
жазылмағанын өзі де мойындады. 
Алматыдан шеткері орналасқан 
Айнабұлақ ықшамауданында 
сырахананың ашылғанына үш 
жыл болса да, «халал» жазуы 
жақында ғана жазылыпты.

Алматыда 2012 жылы ха-
лал қызметін ұсынушы 100-ге 
жуық мекеме болса, енді оның 
саны бірнеше еселене түскендігі 
байқалады. Неге «халал» атауын 
пайдаланушылар көбейіп кетті?! 
«Адалдық пен тазалық үшін 
қолданылуы керек қастерлі ұғым 
не себептен арзандап, қадірін 
жоғалтып барады?!» деген 
сұраққа бас ауыртар пенде жоқ.

Рыскелді ЖАХМАН

«Халал сырахана» 
ашылды, тағы халал 
не ашылар екен?!

АЛАШ АРЫСТАРЫ: СОҢҒЫ СӨЗ, 
СОҢҒЫ СУРЕТ...

«СІЗДЕРГЕ ҮЛКЕН ШОУ 
КӨРСЕТУГЕ УӘДЕ БЕРЕМІН...»

АТЫШУЛЫ СОТ БАСТАЛДЫ
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МӘСЕЛЕ

«Іштен тынып жанғаннан сөнген артық»

С.Торайғыров

Біздің бабаларымыз қайтті, ат үстінен 
түскен жоқ. Айлап-жылдап ел көрмей, жерді 
қорғады. Жаумен арпалысты, қан төкті, тер 
төкті. «Ұрпағымызға аманатқа қалдырайық, 
жерден тапшылық көрмесін» деді. Сөйтті 
де, ұрпағын көбейтті, өсті-өнді. Бейбітшілік 
уақытта ғана тыныстап, қымызын ішті, ат 
шаптырды, той жасады. Өкінішке орай, біз 
бабалар салған жолдан жыраққа кеттік. Бар 
байлығымыз жат қолында кетіп жатса да, 
жағамыз жайлауда. «Ертеңгі ұрпағымыз 
қиналмасын, солар қысылмасын» деген ой 
жоқтың қасы. мұнайды олай-бұлай сорып жа-
тырмыз. Содан рахат көріп жатсақ, мейлі ғой, 
ол да жоқ. Салыстырмалы түрде айтсақ, мына 
Түркіменстан деген еліңде бензин дегенің су 
тегін. Бізден әулие емес, олар да бар мұнай 
бізде де бар. Араб елдеріндегі «коммунизмді» 
айтпай-ақ қоялық. Ау, сонда бабаларымыз кім 
үшін қан төкті? Байлығыңды сат та, жұртқа 
күнің қарап отырсын деді ме? Өтірік десеңіз, 
Қазақстан қазір Ресейге аузын ашып отыр. 
Ресей бағаны көтерсе, бізде де көтеріледі. 
Жуырда Энергетика министрінің бірінші 
орынбасары Ұзақбай Қарабалин «Ресейдің 
тілеуін тілеп отырмын» деп  ағынан жарыл-
ды. Өйткені, қазіргі таңда елдегі жанармай 
сұранысының 30 пайызын ресейлік зауыт-
тар қамтамасыз етіп отырған көрінеді. Ал 
өзіміздегі қоймаларда 230 мың тоннадай бен-
зин қоры қалған. «Ресейдің зауыттарының 
тілегін тілеп отырмыз. Бүгін олар жұмыс жа-
сап тұр. Әрине кейбір облыстарда, кейбір 
жерлерде тапшылықтар шығып қалуы 
мүмкін. Ол бірақ басқа да мезгілде бола-
тын нәрсе», - дейді Энергетика министрінің 
бірінші орынбасары Ұзақбай Қарабалин. 
Ал, енді осы сөз бе? Қарабалин мырза «баға 
көтерілмейді» дейді де, «Ресейде көтеріле 
қалса...» күмпілдетеді. 

Қазақстан 2017 жылы ЭКСПО көрмесін 
өткізеді. Оған жұмсалып жатқан қаржының 

шеті көрінбейді. Көрінгені жемқорлардың 
қолында кетіп жатыр. Құдай қаласа, аста-төк 
той болайын деп тұр. Одан қалды 2022 жылы 
Қысқы Олимпиаданы өткіземіз деп жанта-
ласып жатырмыз. Қазақта «Көтере алмай-
тын шоқпарды беліңе байлама» деген сөз бар. 
Осы біздікі не күшену? Әуелі қолдағы бар 
байлықты ұқсататын зауыт салмай, жиын-
тойға шашыла беруге құштармыз! Шама-
сы, сол баяғы жалқаулық шығар. Әйтпесе, 
басқаша түсіну мүмкін емес.

Естеріңізде болса, 2011 жылы Азиаданы 
өткіздік. Оған 132,4 миллард теңге жұмсалды. 
Ал келер жылы Алматыда қысқы Универсиада 
өткізіледі. Бұйыртса, 1 миллиардқа жуық дол-
лар кетеді деп күтілуде. Ал, қысқы Олимпиа-
да ше? Егерәки, қысқы Олимпиаданы өткізу 
құқығына ие бола қалсақ, оған 2 миллиар д 
195 миллион доллар жұмсамақ. ЭКСПО-
2017-ге 3 миллиард доллар шамасында қаржы 
қаралып отыр. Байқасаңыз, 1 мұнай өңдеу за-
уытын салуға болатын сома қалай болса со-
лай кетіп жатыр (мәліметтерге сүйенсек, жы-
лына 6 млн. тонна өнім өндіретін зауыт салу 
үшін 5 млрд. доллар қажет екен). Қазақстанда 
қазір 3 мұнай өңдеу зауыты бар. Ол ішкі 
сұранысты қанағаттандырмайды, Ресейге 
күніміз қарап тұр. Егер де 4-ші мұнай зауы-
тын салсақ, өзімізді өзіміз жарылқап, сондай-
ақ шикізат емес, дайын өнім экспорттаған бо-
лар едік. Сол кезде жанармай да арзандар еді. 
Әрине, біз мұнай-газдың майын ішіп жүрген 
адам емеспіз, бірақ бұл логиканы бесіктегі 
бала да түсінеді. Әрі-беріден соң өзге елдер 
сөйтіп отырған жоқ па? Айтып отырмыз ғой, 
жалқаулығымыз басып кетіп тұр, лаж болса 
той тойлап, қымыз ішіп жүре беруге әуеспіз. 
Қалғаны «күл болмаса, бүл болсын» деген-
дей!

А.ҚАРА

ЖАЛҚАУЛЫҚТЫ ЖАР 
КӨРГЕН

елдің көрінгенге күні түседі

Біздегі Божко бастаған төтеншеліктердің 
қанына сіңген әдет пе - әйтеуір қашан 
көрсең де жайбарақат. Болары болып, бо-
яуы сіңгеннен кейін мәлімдеме жасап оты -
ра береді. «Қауіптің алдын алайық-ау» 
демейді. Өз басыңыз осы уақытқа дейін 
төтеншеліктердің қауіптің алдын алып, елге 
жақсылық жасапты дегенді естіп көрдіңіз 
бе! Табиғи апаттарды айтып отырмыз. 
Мәселен, 2010 жылы Алматы облысының 
Қызылағаш ауылы тасқын астында қалды. 
Онда күні бұрын судың таситыны белгілі 
бола тұра, бір адам «мәу» демеген. Ал, биыл 
солтүстік облыстар қарғын судың астында 
қалды. Сонда Божко қайтті? Сұрақ қойған 
журналистерге «Керек болса редакцияларың 
да судың астында қалады» деп дүрсе қоя 
берді. Шамасы, апаттың алдын алып, ел-
жұртты құлақтандырған сиқы осы бо-
луы керек. Кешегі апаттың болу себебін 
алматылық шенеуніктер қалай түсіндірді 
дейсіз ғой? “Күннiң қатты ысуынан Қарғалы 
мұздығының астындағы аты жоқ көлшiктiң 
суы көбейiп, көлемi 40 мың текше метрге 
жеткен»... Сөйтіп, көл табанын бұзып аққан 

су ауылдарға лап қойыпты-мыс. Адамның 
күлкісі келеді, қалай-қалай қатырады, ә! 
«Судың көбейгенін кеш білдік, халықты 
құлақтандырып үлгермедік» демейді, «Су 
көбейген, сосын тасыған» дейді! Және оны 
«спокойно» айтады. Жә, қоя берейік, «жау 
кеткен соң, қылышыңды боққа шап». Әрі-
беріден соң біздің шенеуніктерге айт не, 
айтпа не?

Дей тұрғанмен бір нәрсені айтуға 
тиіспіз. Тасқын кезінде Ахметжан 
Есімов мырза жылтыраған төплиіне шаң 
жұқтырмастан тікұшаққа мінді де, Алма-
тыны бір айналып шықты. Оның көкте не 
бітіргені беймәлім, ресми ақпарда «тасқын 
жүрген аймақпен танысып шыққаны» 

жазылған. Әрине, мұнысы елге ұнаған жоқ, 
әлеуметтік желі пайдаланушылары Есімовті 
жерден алып жерге салып жатыр. «Ел басы-
на күн туғанда, етігімен су кешіп, халықпен 
бірге қиындықты еңсеруге жарамады» 
дейді. Дұрыс-ақ, сонда қалай? Елмен бірге 
болу Есімовтің есіне кіріп-шықпағаны ма? 
Жо-жоқ, Ахаң ондай ессіз әкім емес. Ессіз 
әкім болса Алматыны басқара ма, әкімдер 
рейтінгісінде көш бастап тұра ма? Біздіңше, 
сол сәттерде Есімовке етік табылмаған. «Ой-
бай, су басты» деп жұрт өре түрегелгенде, 
Ахаң жалма-жан етік сұратқан. Іздегенде 
етік таптыра ма, кешігетін болған соң, 
тікұшаққа секіріп мінгенге ұқсайды. 
Есімовтің сел басқан аумақты тікұшақпен 
айналып шыққанын осылай түсіндірмесек, 
басқаша қисынға келмейді. Сондықтан, 
Ахаң алдағы уақытта етік мәселесін 
пысықтап қойғаны дұрыс жұрттың сөзіне 
қалмау үшін. Айталық, қонышы ұзын етігі 
барлар бүйтеді. Жақында Грузия астана-
сы Тбилисиде болған су тасқыны кезінде 
елдің вице-премьері Каха Каладзе елмен 
бірге батпақ кешіп, көлік итеріп жүрді. 

Оны көрген халық рухтанып, Каханы көкке 
көтеріп әкетті. Көрдіңіз бе, етігі бар ерлер 
сөйтеді! Қысқасы, Ахаңа етік керек!

Ал, шығынға батқан елге қол ұшын 
созған қандастарға мың рахмет. Тасқыннан 
кейінгі жиналған батпақ пен қойтастардан 
үйді-үйді тазарту үшін еріктілер жиналды. 
Арасында қазақ эстрадасының өкілдері де 
бар. Сондай-ақ, қайырымдылық қорға ақша 
жиналып жатыр. Мәселен, «Найман» лақап 
атымен белгілі қазақ боксшысы Қуат Ха-
митов аталмыш қорға 1 млн. теңге аудар-
ды. «Көп түкірсе - көл» деген, бұлт артынан 
күн шығар, қиындыққа тап болған ағайын да 
еңсе тіктер... 

А.ШЫНТЕМІР

27 шілдеде Мемлекет басшысы 
Нұрсұлтан Назарбаев пен Дүниежүзілік са-
уда ұйымының бас директоры Роберто Азе-
ведо республиканың ДСҰ-ға мүше болуы 
жөніндегі хаттамаларға қол қойды. Осылай-
ша Қазақстан ДСҰ құрамына ресми түрде 
кірді. Қазақстанның ДСҰ-ға кіруі туралы 
келіссөздердің аяқталғаны 22 маусымда жа-
рияланды. Еске сала кетейік, ДСҰ-ға мүше 
болуға өтінішті 1996 жылдың 29 қаңтарында 
берді. Ұйымға кірудің шарттары туралы 
келіссөздер 19 жылдан астам уақытқа созыл-
ды.

Kolesa.kz сайтының хабарлауынша 
Қазақстан Дүниежүзілік сауда ұйымына 
кіргеннен кейін барлық әкелінетін тауардың 
кедендік салығы төмендейді, соның 
ішінде автокөліктерді әкелуде кедендік 
мөлшерлеме айтарлықтай төмендейтін 
көрінеді. Қазақстанның экономикалық инте-
грациясы ісі жөніндегі министрінің баспасөз 
қызметінің хабарлауынша, қазіргі күні ше-

телден әкелінетін жаңа көлік құралдарына 
импорттық баж салығының орташа 
мөлшерлемесі – 27,9 пайыз. Бұдан былай, 
бұл мөлшерлеме 13,3 пайызға дейін түседі, 
сонымен қатар, импорттық баж салығының 
мөлшерлемесі жыл сайын 0,5-0,6 пайызға 
төмендеп, соңында орташа деңгейі – 10,8 
пайызға кемитін көрінеді. 

Ал Автомобильдердің тәуелсіз 
одағының төрағасы Эдуард Эдоков кедендік 
тарифтердің төмендеуі автоматты түрде ше-
тел көліктерінің арзандауына кепіл бола ал-
майтынын айтады. Сарапшының айтуынша,  
Ресей ДСҰ-ға кіргеннен кейін жаңа кеден 
алымының енгізілуіне байланысты көліктер 
қымбаттап кеткен. Сондай-ақ, Ресей үкіметі 
Қазақстанның ДСҰ-на кіруі көптеген сын-
қатер алып келетінін мәлімдеді.

Жасыратын несі бар, әлемдік ұйымға 
мүшеліктің елге тиімді де, тиімсіз де тұстары 
кезігуі мүмкін. Оны уақыт көрсете жатар.

АЖ - ақпарат

ҰЙЫМ АРЗАНДАУҒА 
ҰЙЫТҚЫ БОЛА МА?

ЕСІМОВТЕ ЕС ЖОҚ ПА, 
ӘЛДЕ ЕТІК ЖОҚ ПА?

Басы 1 - бетте

Басы 1 - бетте

Ахметжан Есімов

Каха Каладзе
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ЖАНАЙҚАЙ

«Ар сатып, ырыс жинама»

С.Торайғыров

Шындық іздеп талай жер-
ге шағымдандым да, бірақ 
мәселенің мән жайына үңіліп, 
обал-сауапқа бас ауыртар пен-
де болмады. Тіпті, Заңның орын-
далуын қадағалайтын аудан про-
куроры М.Досмағанбетовтің 
өзі мәселені жан-жақты тексер-
мей асығыс шешім қабылдап, 
менің қызметтен кетуіме 
түрткі болды. Ордакент кино-
театрына жүргізілген жөндеу 
жұмыстары барысында орын 
алған заңсыздықтарға итер-
мелеген нағыз кінәлі лауа-
зым иелері  бұрынғы аудан 
әкімі С.Тәуіпбаев пен мәдениет 
және тілдерді дамыту бөлімінің 
бастығы А.Айдосова, сондай-
ақ жөндеу жұмыстарына қол 
қойып, мөрін басып қабылдаған 
қабылдау комиссиясы прокурор 
назарынан мүлдем тыс қалды. 
Мұны кім, қалай түсінерін 
қайдам, әйтеуір өзім түсіне ал-
мадым. Аудан прокуроры мені 
заң алдында жауапқа тартпас 
бұрын, мәселені жан-жақты, 
нақты дәйектермен тексеруі ке-
рек еді. Менің қолымда Орда-
кент кинотеатрының жөндеу 
жұмыстарына жүргізілген 
Мемлекеттік сот құрылыс 
сараптамасының көшірмесі 
тұр (13.03.2015 ж. Сарапта-
ма қорытындысы №264). Онда 
осы ғимаратқа қатысты жөндеу 
жұмыстары қорытындысымен 
мемлекетке ешқандай шығын 
келтірілмеген деп көрсетілген. 
Екіншіден, жөндеу жұмыстарын 
жүргізген Мердігер «Бек Бай» 
ЖШС-нің жөндеу жұмыстарын 
қыс мезгілі болғандықтан 
кешіктіріп аяқтайтындығы 
жөнінде кепілдеме хаты (Кіріс 
№ 209. 31.12.2013 ж.) да бар. 
Мәдениет бөлімінің басшы-
сы (менiң тікелей бастығым) 
А.Айдосова «қаржыны тездетіп 
аударыңыз, бұл әкімнің тапсыр-
масы» деп айтып қоймағасын 
желтоқсан айында 45 878 
766 теңгені аударып бердім, 
қаржының қалған бөлігі 2014 
жылдың 6 қаңтары күні аударыл-
ды. Ал аудан прокуроры өзінің 
мәдениет және тілдерді дамы-

ту бөліміне жолдаған наразылық 
ұсынысында желтоқсан айын-
да қаржыны 100 пайыз аударып 
берген деп көрсеткен. Аудан про-
куроры М.Досмағанбетов та-
рапынан бұл да маған негізсіз 
тағылған айып! Сонда мен 
қандай қылмыс жасап отырмын, 
қандай заң бұзушылықтарға 
бардым? Жұмыс толығымен 
аяқталған, кешіктірілген күндер 
үшін Мердігер тарапынан 
айыппұл өндірілген. Әңгіменің 
қысқасы, аудан прокуроры мен 
А.Айдосовалар бірлесіп мені 
қызметтен босатуға бірлесіп 
құлшына кірісті. Содан мен үш 
талаппен, яғни, бірінші аудан 
прокуроры М.Досмағанбетовтің 
2014 жылғы 23 шілдедегі 
«М.Тотаевқа шара қолдану 
жөніндегі» наразылық ұсынысын 
қайта қарауды; екіншіден, 
аудандық кітапхана мекемесінің 
жөндеу жұмыстары бойынша сы-
байлас жемқорлыққа жол берген 
мәдениет және тілдерді дамыту 
бөлімінің бастығы А.Айдосованы 
заң алдында жауапқа тартуды; 
үшіншіден,  М.Тотаевты, яғни 
мені Мәдениет үйінің директо-
ры қызметі қайта тағайындауды 
және бос жүрген уақытымдағы 
еңбек жалақымды қайта өндіруді 
сұрап аудандық сотқа арыз-
дандым. Бір таңқаларлығы сот 
процесі барысында барлық 
сот процестеріне аудан проку-
роры М.Досмағанбетовтің өзі 
тікелей қатысты және аудан про-
куроры емес, А.Айдосованың 
қорғаушысы ретінде сөйлеп от-
ырды. Мұны қалай түсінуге бо-
лады? Үшінші сот отырысы 
кезінде осы іске төрағалық ет-
кен судья А.Бекботаев пен ау-
дан прокуроры М.Досмағанбетов 
мені шақыртып алып: «Сіз өз 
арызыңыздағы алдыңғы екі 
талабыңызды (1. Аудан проку-
роры М.Досмағанбетовтің 2014 
жылғы 23 шілдедегі «М.Тотаевқа 
шара қолдану жөніндегі» 
наразылық ұсынысын қайта 
қарау; 2. Аудандық кітапхана 
мекемесінің жөндеу жұмыстары 
бойынша сыбайлас жемқорлыққа 
жол берген мәдениет және 

тілдерді дамыту бөлімінің 
бастығы А.Айдосованы заң ал-
дында жауапқа тарту;) алып тас-
тап, қараусыз қалдыруыңызды 
сұраймын деп арыз жазып беріңіз, 
сонда үшінші талабыңызды 
толық қанағаттандырамыз, яғни 
жұмысыңызға қайта орналас-
тырамыз», - деп маған қайта 
арыз жазғызып алды. Алайда, 
мен арызды жоғарыда айтылған 
екі талабымды қараусыз 
қалдыруыңызды сұраймын деп 
қайта жазып бергенен кейін 
мәселе басқаша шешіліп, менің 
қызметтен босатылғанымды 
заңды деп күшінде қалдырды. 
Қысқасын айтқанда, судья мен 
прокурор мені алдап соқты! 
Мұның астарында қандай 
әрекеттер жатыр? Міне, Елбасы-
мыз Заңның орындалуын қатаң 
қадағалауды тапсырған құқық 
қорғау органдарының істеп 
отырған әрекеттері осындай! Со-
дан облыстық сотқа арыздан-
дым, одан да нәтиже шықпады, 
әрі қарай Қызылорда облыстық 
Кассациялық сот алқасына 
шағым түсірдім. Кассациялық 
сот ісіне судья Н.Қайырбеков 
төрағалық етті. Кассациялық сот 
істің мән-жайына жете мән беріп, 
әділетті шешім қабылдап, мені 
жұмысыма қайта тағайындатты 
және алты ай бойы бос жүрген 
күндерім үшін 718 216 теңгені 
құрайтын жалақымды қайта 
төлетті. Сонан аудан прокуро-
ры мен А.Айдосова Жоғарғы 
сотқа шағымданды. Түрлі 
әрекеттерге де барғаны бізге 
мәлім, нәтижесінде Жоғарғы 
Сот мені қайтадан қызметтен 
босатуға шешім шығарды. Сон-
да бұл қалай болғаны өзі? Бір 
сот ақтайды, бір сот қаралайды, 
біз өмір сүріп отырған қоғамда 
әділдік атаулының мүлдем 
болмағаны ма? Ең сұмдығы, 
аудандық кітапхана мекемесі 
бойынша жүргізілген жөндеу 
жұмыстары кезінде орын алған 
өрескел заңбұзушылықтар 
жөнінде аудан прокуроры 
М.Досмағанбетовке арыз жазған 
болатынмын. М.Досмағанбетов 
тексеру жұмыстарын да өз 

дәрежесінде ұйымдастырған 
жоқ. «Тексеруге тартылған 
аудандық құрылыс бөлімінің ма-
маны Д.Шерубаевпен өткізген 
көзбен шолып тексеру кезінде 
орындалған жұмыстардың жо-
балау-смета құжаттамасының та-
лаптарына сәйкессіздіктер анық-
талған жоқ» деген қорытындыға 
келген (Бұл сөздер ҚР Бас 
Прокурорының орынбаса-
ры А.Кравченконың 17.06.2015 
ж. №2-010711-15-32528 санды 
маған жолдаған жауап хатынан 
сөзбе-сөз алынды). Міне, проку-
ратура органдарының бірін бірі 
қорғай жазған жауабы! Аудан 
прокуроры бұл іске әділеттілік 
тұрғысынан қарайтын болса, 
неге Мемлекеттік сот құрылыс 
сараптамасын тағайындатып, 
жөндеу жұмыстарының кемшін 
тұстарын нақты анықтатпады? 
Шын мәнісінде аудан проку-
роры М.Досмағанбетов заң-
сыздықтарға жол берген 
мәдениет бөлімінің басшысы 
А.Айдосованы барынша қорғады. 
Тіпті, М.Досмағанбетов менің 
жазған арызыма: «Аудандық 
кітапхана мекемесі бойынша 
сметалық-жобалау құжарында 
көрсетілген жұмыстар то-
лығымен орындалған» деп 
жазбаша жауап та берді. Ал 
кейіннен дәл осы аудандық 
кітапханаға жүргізілген жөндеу 
жұмыстарына қатысты облыстық 
қаржы полициясы тағайындаған 
Мемлекеттік Сот Құрылыс са-
раптамасы қорытындысымен 
2 398 416 (екі миллион үш жүз 
тоқсан сегіз мың төрт жүз он 
алты теңге) теңгенің жұмысы 
орындалмай қалғаны анықталды. 
Сонда аудан прокуроры қандай 
негізге сүйеніп «бәрі дұрыс, 
толығымен орындалған» деп жа-
уап қайтарды. Бұл туралы ҚР 
Бас прокуроры А.Дауылбаевқа, 
ҚР Мемлекеттік қызмет істері 
және сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы іс қимыл агенттігінің 
төрағасы Қ.Қожамжаровқа, 
Республикалық «Нұр Отан» 
партиясы төрағасының бірінші 
орынбасары Б.Байбекке, об-
лыс прокуроры С.Нұрпейісовке 
шағым түсірдім, бірақ 
ешқайсысынан ешқандай көңіл 
көншітетіндей тұщымды жа-
уап ала алмадым. Бәрінікі бір-
біріне ұқсас мәтіндегі жа уап 
болып шықты. Заң органда-
ры шындыққа көз жұма қарап, 
осындай әрекеттерге баратын 
болса, біз сонда кімге сенеміз, 
кімге барып шағымданамыз, 
ағайын! Әділдік атаулының 
мүлдем болмағаны ма? Енді 
жақында ғана, А.Айдосованың 
талап арызы негізінде 
аудандық сот осының алдын-
да Кассациялық сот шешімімен 
маған төленген жалақыны бюд-
жетке қайта өндіруге шешім 
шығарып отыр. Міне, біздегі сот 
жүйелері осындай, «жоғарғы 
жаққа шағымдануға құқыңыз 
бар» деп ойларына келгенін 
істеп отыра береді. «Тура биде 
туған жоқ, туғанды биде иман 
жоқ!» демекші, Елбасымыз 
әркімнің өз жұмысына жоғары 
жауапкершілікпен қарауын, 
кез-келген мәселеге әділетті 
көзқарас қалыптастыруды, 
халыққа мінсіз қызмет көрсетуді, 
сыбайлас жемқорлыққа мүлдем 
жол бермеуді, басқа да та-
лай мәселелер жөнінде ай  ту-
ын ай тып-ақ жатыр ғой, бірақ 
оны тыңдайтын, әрі қарай 
іске асыратын пенде аз болып 
тұрғанына және біз өмір сүріп 
отырған қоғамда әділеттіліктің 
болмағандығына жаның 
күйзеледі екен...

Мәдениет ТОТАЕВ,
Жаңақорған кентінің 

тұрғыны. 

АРСЫЗДЫҚ 
АҚИҚАТТЫ АЯҚҚА 

ТАПТАЙДЫ

Басы 1 - бетте



4 31.07.2015

ҚҰҚЫҚ-ОҚИҒА

«Күнәдан қорыққан адам кісі ақысын жемейді»
С.Торайғыров

Осы күні жұрт назары 
экс-премьер Серік Ахметов-
ке қатысты өтіп жатқан сотта. 
Бүгінге дейін бірнеше мәрте 
сот отырысы өтті. Ахме-
тов өзіне қатысты қозғалған 
қылмыстық істі мүлдем 
тоқтатуды, мемлекетке 
келтірілген шығын көлемін 
1 миллиард теңгеге азай-
туды өтінді. Айта кетейік, 
осы қыруар қаржының тең 
жартысын, яғни 430 мил-
лион теңгені экс-премьердің 
ағасы — «Сталь-Цинк» 
компаниясының басшы-
сы Берік Ахметов бюд-
жетке қайтарып тастады. 
Сондықтан да, Ахметовтің 
адвокаттары судьядан осы 
жеке мекемеге қатысты эпи-
зодты доғаруды талап етіп 
отыр. Атышулы іс бойын-
ша 21 күдікті бар. Олардың 

қатарында Қарағанды 
облысының бұрынғы әкімі 
Бауыржан Әбдішев бол-
са, изолятордан үйқамаққа 
ауыстыруға сұраған болатын. 
Судья әзірге бұл өтінішті 
қ а н а ғ а т т а н д ы р м а д ы . 

Айтқандай, Ахметовті 
ұстап берген Әбдішев 
екен. Ол сот отыры-
сында «тергеушілерден 
қорыққаннан Ахметовке 
жала жаптым» деп ақталып 
жатыр. 

Пәтер ұрлықтары қылмыстарын 
дер кезінде анықтау, алдын алу және 

кінәлі тұлғаларды жауапкершілікке тар-
ту мақсатында 27-29 шілде аралығында 

облыс көлемінде «Пәтер» жедел-
профилактикалық іс-шарасы өткізілді. 

Іс-шараның бірінші күнінде поли-

ция қызметкерлері пәтер ұрлығы 
қылмысының 6 дерегін анықтап, 

аталған қылмыстарды жасағаны үшін  
7 қылмыскер құрықталды. Барлығына 

қатысты қылмыстық іс қозғалып, 
сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары 

жүргізілуде.

Облыс орталығында құқық 
бұзушылықтар мен қылмыстардың 
алдын-алу, орын алған қылмыстарды 
дер кезінде ашу мен жол қозғалысы 
ережесін бұзғандарды анықтау 
мақсатында адам көп шоғырланатын 
орындарға бейнебақылау камералары 
орнатылып, көп жағдайда көшедегі жол 
жүру ережесін бұзғандарды анықтауда 
септігін тигізіп келеді. Жалпы облыс 
орталығында 243 бейнекамера бар болса, 
олардың барлығы Қызылорда ҚІІБ-нің 
Жедел басқару орталығына қосылған. 
Аталған бейнекамералардың 96-ы 
көпқабатты үйлердің ауласында, 133-і 
көше қиылыстарында орналасқан. 

Жедел басқару орталығының 
техникалық мүмкіндіктерін пайдалану 
арқылы облыс орталығында жасалған 
қылмыстарды ашу, әкімшілік құқық 
бұзушылықтарды анықтау бағытында 
біршама жұмыстар атқарылуда. Атап 
айтқанда, 2015 жылдың 6 айын-

да облыс орталығында орналасқан 
бейнекамералардың көмегімен 
барлығы 124 қылмыстың беті ашыл-
са, есепті мерзімде анықталған құқық 
бұзушылықтың саны 22591-ді құрап, 
олар бойынша әкімшілік шаралар 
көрілген. Оның ішінде жол полици-
ясы саласы бойынша 19347 құқық 
бұзушылық, қоғамдық орынды ластау – 
1650, қоғамдық орында мас күйінде жүру 
дерегі бойынша 1424 құқық бұзушылық 
анықталған.

Құқықтық сана-сезімді қалып-
тастырып, қоғамдық тәртіпті нығайту 
бағытында қызылордалық полицейлер-
мен атқарылатын қарқынды жұмыстар 
әрі қарай да жалғасын табады.

Қызылорда ОІІД 
баспасөз қызметі.

АТЫШУЛЫ СОТ БАСТАЛДЫ

Маңғыстау облысының Мұнайлы 
ауданының азаматы әйелімен ажыраспаудың 
адам шошырлық әдісін тапты. Яғни, күйеуі 
әйелінің ажырасуға ниеттенгенін көріп, өз-
өзін өртеуге әрекеттенген. 

Екі бала тәрбиелеп отырған ерлі-
зайыптылардың шаңырақ құрғанына 10 
жылға жуықтапты. Алайда, соңғы екі жыл 
көлемінде күйеуі еш жерде жұмыс істемей, 
ішімдікке салынып, балалар мен қарт анасына 

көмектеспеген соң, әйел күйеуімен ажырасуға 
бел буса керек. «Сол күні әйел балаларын 
алып, ажырасып, Шымкенттегі төркініне 
кететінін хабарлайды. Мұны естіген күйеуі 
сарайдан бензин толы канистраны әкеліп, 
үстіне бензин құйып, өзін өртемек болған. 
Абырой болғанда, көршілері келіп үй иесін 
аман алып қалды», – дейді полицейлер. Ер 
адамды алдымен полиция бөлімшесіне, кейін 
ауруханаға алып кеткен. Бүгінде оны алко-
голизмнен емдейтін бөлімшеге ауыстырды. 
Осыдан соң, жары түзеліп кетер деген үміті 
барын жасырмаған келіншек ажырасу туралы 
ойынан бас тартқан екен.

АЖЫРАСПАУДЫҢ 
АМАЛЫ

Қызылордада жемқор-
лық қа қарсы іс-қимыл 
департаментінің қызмет-
кері қанталап жатқан адам-
ды құтқарып, қыл мыскерді 
ұстауға көмек тесті, - деп 
хабарлайды Tengrinews.
kz тілшісі облыстық Мем-
лекеттік қыз   мет істері және 
сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қи мыл агенттігінің 
баспасөз қызметіне сілтеме 
жасап.

2015 жылдың 7 маусы-
мы күні кешкі уақытта офи-

цер Роллан Қыдыралиев 
«Әл-Асад» сау да үйінің 
маңынан өтіп бара жатып жол 
бо йында жатқан ер адамды 
көрген. Жерде жатқан адамға 
көмектесу үшін тоқтаған ол 
ер адамға бірнеше жерден 
пышақ сұғылғанын байқаған. 
Офицер жәбірленушіге 
алғашқы медициналық көмек 
көрсетіп, қан тоқтатқан. Осы-
дан кейін ол дәрігерлер мен 
полицейлерді шақырған.

Офицер Роллан 
Қыдыралиевтің арқасында 

жәбірленуші аман қалды, 
қалалық аурухананың жан 
сақтау бөліміне жеткізілген 
оған «гемморагиялық шок, 
сол жақ жеңіл және кеу-
де артерияларының за-
қымдануына әкелген сол 
жақ кеуде тұсына салынған 
жарақат» диагнозы қойылған. 
Жедел іздестіру шарала-
рына кіріскен полицейлер 
қылмыскерді ұстады.

Айта кетейік, Қыдыралиев 
Департаменттің ең жас 
қызметкерлерінің бірі екен.

АЖАЛДАН АРАШАЛАП 
ҚАЛДЫ

Қарағанды облысында 37 жастағы Сер-
гей Махмұдов суға батып бара жатқан бала 

мен екі әйелді құтқарамын деп өзі суға кетті. 
Оларды қауіпсіз жерге шығарып үлгерген аза-
мат су екпініне төтеп бере алмай, батып кет-
кен. Үш адамды құтқарған азаматтың артын-

да жары мен 4 баласы қалды. 

3 АДАМДЫ ҚҰТҚАРЫП КЕТТІ

Мемлекеттік қызмет істері 
және сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл агенттігінің Ал-
маты облысы бойынша департа-
мент қызметкерлері Іле ауданы 
Өтеген кентінде ауданы әкімінің 
көмекшісі мен кәсіпкерлік 
бөлімінің бас маманын пара 
алып жатқанда ұстады. 

Іле ауданы әкімінің көмекшісі 
М.Жұмағұлов пен аудан әкім-
дігінің кәсіпкерлік бөлімінің бас 
маманы Ф. Ерқожанов «Алматы-Қапшағай» күре жолында сомасы 21 000 АҚШ долла-
ры көлемінде пара алып жатқан кезде тұтқындалған. Алматы облысы құқыққорғау ор-
ганынан хабарлағандай, ақшаны жер учаскесінің мақсатты тағайындауын өзгерту үшін 
алмақшы болған. Аталмыш факті бойынша қылмыстық іс қозғалды, сот алды тергеу 
жүргізілуде.

КӨМЕКШІНІҢ ӨҢЕШІ 
КЕҢ ЕКЕН

Бөгденің мүлкін иеленді деген 
күдікпен алматылық метрополитеннің 
бұрынғы директоры Мұрат Өкшебаев 2 
айға қамауға алынды. Бұл туралы ҚазТАГ 
-қа сілтеме жасап NUR.KZ хабарлады. 

Медеу аудандық сотының шешімімен 
оның 4 пәтері мен жер учаскесі 
тәркіленген. Әзірге Өкшебаевтың мем-
лекетке келтірген залал мөлшері жария 
етілмей отыр. 

ӨКШЕБАЕВ ТА 
ӨКІРТКЕН-АУ! 

«ПӘТЕР» 6 ҚЫЛМЫСКЕРДІ 
ҚҰРЫҚТАДЫ

КАМЕРАДАН 
КӨМЕК КӨП
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ӨНЕР-ӨМІР

С.Торайғыров
«Түзу ғылымнан, түзу ұстаздан тәлім алған тәліп (оқушы) неге түзелмесін»

Сөз патшасы

Ақниет Суенова 1999 жылы,18 шілдеде Қарақалпақстан Республикасы, Нокис 
қаласында дүниеге келген. Поэзия әлеміне етене енбесе де, кеңге қанат жайып келе 
жатқан қазақтың талантты қыздарының бірі. Облыстық мүшәйралардың бірнеше 
мәрте лауреаты атанған. Сонымен қатар, Ақниет колледж жанынан құралған «Да-
рын» ақындар клубының төрайымы қызметін атқарады. Жас та болса, бас бо-
лып жүрген ақын қыз Сыр поэзиясының қарыштап дамуына өз үлесін қосқысы 
келеді. Қазіргі таңда, Қызылорда қаласындағы, Мәншүк Мәметова атындағы 
гуманитарлық колледжiнiң екінші курс студентi.

ТӘТТІ ҮМІТ СЫЙЛАР 
СЕН БАРСЫҢ МЕНДЕ!

Қауқарсыз мұңнан тарыққан шақта,
Толассыз тағдырға қаныққан шақта,
Сотқары мұңнан жалыққан шақта,

Тәтті үміт сыйлар сен барсың менде!

Қаперсіз қара, құса түнімде,
Толғаныс толы іңкәр күнімде,

Сергелдең сазды әр бір үнімде,
Тәтті үміт сыйлар сен барсың менде!

Өзіңмен қуатты минуттарым,
Музамдай кішкене сыйлықтарың,
Берер ем ғаламды,сый қып бәрін, 

Тәтті үміт сыйлар сен барсың менде!

Сенің нұрлы жолыңда жойқын ғалам, 
Жаным жойқын, тек маған айқын бағаң,
Жанарыммен, жағыммен айта алмаған,
Тәтті үміт сыйлар сен барсың менде!

САҒЫНЫШ

Жүрегіме мұң қонады сағынып,
Аңсау менен сағынудан жалығып.

Көркемімсiң, ғажабымсың ардағым,
Сағым құшты дидарыңды қамығып.

Шаттанамын! Шыдап та іштен паң күліп,
Жүрегімде қаларсың сен мәңгілік.

Аққуым дерсің, жүрегім дейсің жұбатып,
Сағынам сені... Сағындым сені жыл артып.

Саған деген қауқарсыздау сағыныш,
Санамды өртеп, қымсытып қана барады.
Өмірде кілең келеңсіз болған сабылыс,

Әр қадамды аттаған сайын жаралы.

Толғаныс түрлі сен жайында көп менде,
Жалынамын жалғызым әсте көп көрме.
Толассыз сезім жадыраған көктем де,
Сағынған сені мендік кеуде, күз кеуде.

Тауқымет тартып жүрмін әлі сағынып,
Заңына қатал тағдырымның бағынып.

Үн қатқан мұңсыз кезеңдерім-ау қайдасың?
Шыдап - ақ жүрмін, әсте қатты жалығып.

Ханзадам, сүйем сізді...

«ШҮКІР ДЕ ҚАЗАҚ, 
ТӘУЕЛСІЗБIЗ РАСЫНДА...»

Нұрын шашып көктегi күн де елiме,
Тәуелсіз болды аңсаған елдiң ерi де.

Жер жүзінде қазақ аты танылып,
Бас идi оған шын мықтының «еңi» де..

Ата-бабам армандары ақиқатқа ұласты,
Тәуелсіздік! Тәуелсіздік бiзге талай жол ашты..

Ақталып үміт сан ғасырлар аңсаған,
Тарихыма алтыннан жасап, мөр басты.

Бiр түтіннің түбiрiндей жалғасқан,
Қазақ елi кең құшағын өрге ашқан.
Бейбітшілік ғұмырында қазақтың,
Оған куә көкте күлген көк аспан...

Ақниет СУЕНОВА.

Тарихшылар Абылай ханның та-
рих сахнасында жүріп өткен жолын өз 
еңбектерінде нақтылай түсті. Зерттеу ба-
рысында олар хан Абылайдың қайтыс 
болған уақытын анықтай түспек. Бұл ту-
ралы тарих ғылымдарының докторы 
Хазіретәлі Тұрсын мәлімдеді.

«Абылай ханның өмірден өткені 
әдебиет төңірегінде әр түрлі қарастырылып 
жүр. Левшин 1832 жылы өзінің кітабында 
«Абылай хан 1781 жылы Ресей шекарасына 
келе жатқан жолда 70 жасында қайтыс бол-
ды», - деп жазса,  Шәкәрім Құдайбердіұлы 
«Абылайдың нақты қай жылы кеткені 
белгісіз. Зерттеулерге сүйенсек, 1788 жыл-
дар болуы мүмкін», - деп болжам жасай-
ды. Бүгінде оқулықтарда, Абылай хан 1711 
жылы дүниеге келіп, 1781 жылы дүние 
салды деп көрсетіледі», - деді профессор. 
Зерттеушілердің тынымсыз ізденісінің 
арқасында біраз тың мәліметтер тарих 

қойнауынан суырылып шықты. Сонымен 
қатар, жаңа құжаттарда Абылай ханның 
дүние салғандығы жөніндегі материалдар 
ғылыми айналымға енді.

«Нақтырақ айтқанда, генерал – майор 
Н. Огарев Сыртқы істер коллегиясына 1781 
жылы 22 сәуірде жазған рапортында «Абы-
лай хан өткен жылдың күзінде Түркістан 
қаласында жерленді», - деп көрсетіледі. 
Сондай-ақ, Ресей мұрағаттарына Абылай 
хан туралы деректер 1781 жылдың ақпан 
айында келе бастады. Ал ташкенттіктердің 
зерттеуінше, Абылай ханды у беріп 
өлтірген деген деректер де бар. Тарихшы-
лар Абылай 1781 жылы өмірден өтті, оның 
мұрагері Уәлидің әкесі 69 жаста қайтыс 
болды деп санап, 1780 жылдан 69 жасты 
шегерген. Осыдан барып Абылай ханның 
1711 жылы туылғандығы анықталып 
шығады» деді Хазіретәлі Тұрсын.

ХАН АБЫЛАЙҒА У БЕРГЕН 
КӨРІНЕДІ

Халыққа тегін өнер көрсетіп жүрген 
әнші Серікбол Сайлаубектің Есік 
қаласында берген концертінде өрт шықты. 
Оқиға былай өрбіген, Серікбол 24 шілде 
күні Есік қаласының орталық алаңында 
тегін концерт берген болатын. Оның 
әрбір кешінен соң міндетті түрде отша-
шу атылады. Сол күні отшашу дұрыс 
атылмай, алаң жанындағы бір үйдің 
шөп жиналған қорасына түсіп кетіп, ке-
неттен өрт шыққан. Бірақ, барлығы дер 
кезінде өшіріліп үлгергендіктен, үй иесі 
ұйымдастырушыларды кешірген көрінеді.  

«Осы оқиғадан кейін Серікбол қатты 
қорқып қалғанын және кеш берудің 
оңай емес екенін айтып отыр. Бұл оның 

гастрольдік сапар кезіндегі екінші сәтсіз 
оқиғасы болды. Осының алдында То-
пар ауылында болған концерттен кейін 
әріптестері ұмытып кетіп, түнде 30 км 
жаяу жүруіне тура келген. Олар әрбір 
кештен соң уақыттың тығыздығына бай-
ланысты асығып, тездетіп шығуға ты-
рысады. Сол кезде жанындағылар оның 
жанкүйерлерімен суретке түсіп жатқанын 
байқамай, қалдырып кеткен. Міне, осын-
дай жағдайлар болды. Дегенмен, ол 
жылдың соңына дейін елімізді аралап 
шығуды жоспарлап отыр. Шамалғанда 
болған концертіне 3000 адам келді», - дейді 
әншінің PR-менеджері Ринат Тәттібай.

СЕРІКБОЛДЫҢ
 КОНЦЕРТІНДЕ ӨРТ ШЫҚТЫ

* * *

* * *

Аламан бәйге өтеді
Осымен екінші мәрте «Алтын тұлпар» республикалық турнирі өтеді. Бұл ту-

ралы Ұлттық спорт түрлері қауымдастығының президенті Бекболат Тілеухан 
мәлімдеді.

«Алаш баласы, Қазақстан болып ерек-
ше тойлап жатқан мерекелердiң бiрi – 
Қазақ хандығының 550 жылдығы. Осы ай-
тулы мерекеге орай «Нұр Отан» партия-
сы, Ұлттық спорт түрлерi қауымдастығы, 
Мәдениет және спорт министрлiгi «Алтын 
тұлпар» республикалық турнирiн өткiзiп, 
өз үлесiн қоспақшы. Бұл айрықша бәйге”, 
– деді Тілеухан.

Жасыратыны жоқ, бүгiнде бо-
лып жатқан бәйгелерге Еуропадағы 
атқораларда тұрған, қысқа қашықтыққа 
шабатын ағылшынның тазақанды аттары 
қатысады.

“Сонымен, шын мәнiндегi қазақы 
аттың бапкерлiгi, аттың ұзақ шақырымға 
төзiмдiлiгiн дайындау өнерi ағылшын 
аттарының заманауи ат шабыстарының 

көлеңкесінде қалып қоятыны өкiнiштi 
болып тұр. Осы себептi, қазақтың 
дәстүрлi атбегiлiк өнерiн қалпына келтiру 
мақсатында былтыр алғаш рет аталған 
турнир өткiзiлген болатын. Былтырғы 43 
шақырымда жылқының тынысы дұрыс 
ашылмай қалды, басқа да мәселелерді 
ескере келе, 51 шақырымға тоқтадық, – 
дедi қауымдастық президенті.

Ұлттық спорт түрлері 
қауымдастығының президентінің ай туын-
ша “Алтын тұлпар” аламан бәйгесiнiң 
жүлде қоры - 23 млн теңге.

Бас жүлде былтырғыдай 10 миллион 
теңге. Сондай-ақ үздік ондықтың қатарына 
іліккен 9 сәйгүліктің иесіне де жүлде 
беріледі.
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«Ел түзелсін десең, әуелі өзіңді түзе»
С.Торайғыров

«Нұр Отан» партиясының 
Арал аудандық филиалында Елбасы 
Н.Назарбаевтың «100 нақты қадам» - Ұлт 
Жоспарының «Біртектілік және бірлік» 
атты 4-шi реформасын жүзеге асыру бары-
сында алқалы жиын өтті. Ұлт Жоспарын 
талқылаған басқосуға «Нұр Отан» партия-
сы аудандық филиалының басшылығы, зи-
ялы қауым өкiлдерi мен үкiметтiк емес 
ұйым жетекшiлерi, жастар орталығының 
өкілдері қатысты. Жиынды «Нұр Отан» 
партиясының Арал аудандық филиалы 
төрағасының бірінші орынбасары Алдабер-
ген Жоланов жүргiзді. 

Жиынға арнайы келген Қазақстан 
халқы облыстық Ассамблеясы орталығы 
хатшылығының бас инспекторы Айгүл 
Сағымбай, облыстық дін мәселелерін зерт-
теу орталығының директоры Бақытжан Ка-
малов Ұлт Жоспарының 4-шi реформасына 
қатысты баяндама жасады.

«Мәңгiлiк ел», «Үлкен ел - үлкен отба-

сы», «Менiң елiм» патриоттық жобаларын 
жүзеге асыру - елдiң ынтымағын нығайтып, 
Отанға деген сүйiспеншiлiгiн арттыра-
ды. Елбасының Ұлы Жобасы – «Мәңгілік 
елдің» құжаты. 100 қадам – Елбасының 100 
шешімі. «Нұрлы болашақ» ұлттық жоба-
сы мен Жалпыға ортақ еңбек қоғамы идея-
ларын iлгерiлету жұмыстары қоғамдық 
ұйымдар мен ақпарат құралдарының, идео-
логия саласы өкiлдерiнiң ерен еңбегiн қажет 
етедi», - дедi А.Сағымбай.

Сонымен қатар, облыстық дін 
мәселелерін зерттеу орталығының дирек-
торы Бақытжан Камалов Елбасы ұсынған 
реформаның төртiншi қадамында «Бірлік 
пен Біртектілік» бағытының жүзеге асыры-
лу жолдарын атап, сан алуан ұлт және кон-
фессия өкілдері мекен ететін біздің еліміз 
әр түрлі ұлт пен дін өкілдерінің тығыз 
өзара әрекеттесуінің мол тәжірибесіне ие 
екендігін айтты.

Қызылорда қалалық Асқар Тоқмағанбетов 
атындағы мәдениет үйінде облыстық ішкі 
саясат басқармасының ұйымдастыруымен 
«Мәңгілік Ел – Болашағы Біртұтас Ұлт» 
облыстық патриоттар форумы өтті.

Форумға облыстық, қалалық және 
аудандық ардагерлер Кеңестерінің 
төрағалары, өңірдің құрметті азаматтары, 
жастар мен студенттердің көшбасшылары, 
олимпиадалар, байқаулар мен сайыстардың 
жеңімпаздары, өңірдің әлеуметтік не-
месе экономикалық салада дамуына 
үлес қосқан өнеркәсіп көшбасшылары, 
этномәдени бірлестіктердің басшылары, 
үкіметтік емес ұйымдардың көшбасшылары, 
шығармашылық интелегенциясы, әлеуметтік 
– жауапты бизнес, БАҚ өкілдері, барлығы 
300-ге жуық делегаттар қатысты. 

Аталмыш шарада қоғамның дамуы-
на сүбелі үлес қосқан немесе ерліктерімен 
көзге түскен әр түрлі сала үздіктері 
«Қоғамға қызмет», «Бейбіт күннің ба-
тыры», «Қамқорлық», «Жүрек жылуы», 
«Шығармашылық жеңіс», «Кәсібінің үздігі», 
«Үздік спортшы», «Ұлағат», «Ұшқыр 
қалам», «Қажырлы қайрат», «Жігерлі жас», 
«Патриот» номинацияларымен салтанатты 
түрде марапатталды. 

Іс-шара барысында Қазақстанның 
тәуелсіздік алған жылдарындағы жет-
кен жетістіктері, Елбасының еңбектері, 
Тәуелсіздік жайлы кітаптардың көрмесі 
ұйымдастырылды. Кеш соңы өнерпаздардың 
қатысуымен концерттік бағдарламаға 
ұласты.

«Жұмыспен қамту 2020 жол картасы» 
бағдарламасын түсіндіру жөніндегі ҚР 
ДСӘДМ жұмылдыру топтары жұмысының 
нәтижесі бойынша ағымдағы жылғы 16 на-
урыз және 22 шілде аралығында 27 мың 
108 адам «ЖҚЖК 2020» бағдарламасына 
және «Өрлеу» жобасына қатысуға ниет 
білдірді («ЖҚЖК 2020» - 20 мың 984 адам, 
«Өрлеу» - 6 мың 124). Бұл туралы mzsr.gov.
kz сайтында жазды. Ағымдағы жылдың 
1-22 шілде аралығында мобильдік топ-
тар 620 ауылдық елді мекенде тұратын 
жұмыссыз және өздігінен өнімсіз 
еңбекпен шұғылданған 93,6 мыңнан астам 
тұрғындарды қамтыды. Олардың 34,5 
мыңы жұмыссыздар, 59,1 мыңы – өздігінен 
жұмыспен қамтылғандар.  

Ең көп қамтылған ауылдық елді мекен-
дер келесі өңірлерде байқалады: Оңтүстік 

Қазақстан облысы – 141, Солтүстік 
Қазақстан облысы – 121, Алматы облы-
сы – 90. 

Ең жоғары көрсеткіштер келесі 
өңірлерде байқалады: Оңтүстік Қазақстан 
облысында – 4 мың 852 мың адам, 
Қызылорда облысында – 1 мың 256 адам, 
Қарағанды облысында – 1 мың 203 адам 
«ЖҚЖК 2020» бағдарламасына қатысуға 
ниет білдірді.

Жалпы Қазақстан бойынша құра-
мында 441 қызметкер бар 178 жұмылдыру 
топ құрылған болатын. Бастапқыда 
жұмыссыздықтың деңгейі жоғары, 
аз қамтылған, өздігінен жұмыспен 
шұғылданатын тұлғалар, сондай-ақ  
«ЖҚЖК 2020» бағдарламасына қатысуы 
төмен болған 181 ауданның 404 ауыл 
тұрғынын қамту жоспарланған еді.

Қазақстан халқы Қызылорда 
облыстық ассамблеясы хатшылығының 
ұйымдастыруымен облыстық Ә.Тәжі-
баев атын дағы әмбебап ғылыми 
кітапханасында «ҚХА-20 жыл: біртектілік 
пен бірліктің жаңа кезеңі» атты дөңгелек 
үстел отырысы өткізілді. 

Мемлекет басшысының «Баршаға 
бірдей осы заманғы мемлекет: Бес 
институттық реформа» атты құжатының 
«Біртектілік пен бірлік» төртінші 
институционалдық реформасының Ұлт 
жос пары - 100 қадамды талқылау мен 
жүзеге асыру мақсатындағы шараға 
ғалымдар, зиялы қауым, этномәдени 
бірлестік өкілдері, облыстық ассам-
блея жанындағы ғылыми-сарапшылық 
топ мүшелері, үкіметтік емес ұйым 
жетекшілері мен белсенділері қатысты.

Дөңгелек үстел отырысын ашып бер-
ген Қазақстан халқы Қызылорда облыстық 
хатшылығының басшысы Л.Б.Төрешова 
біртектілік пен бірлік бойынша, сондай-ақ, 
Қазақстан Республикасының Президенті 
Н.Ә.Назарбаевтың 5 институционалдық 
реформасының маңызы мен міндетін баса 
айтты. 

Қатысушылар көпэтносты мемле-
кеттің негізгі тетігіне айналған Қазақстан 
халқы Ассамблеясының нығайтушы 
мәніне, Ұлт жоспарына ерекше тоқтап, 
тақырып бойынша өз ойлары мен 

ұсыныстарын жеткізді. 
«Қазақстандағы орыс қауымдастығы» 

қоғамдық бірлестігінің Қызылорда 
облыстық филиалының директоры 
В.П.Толоконников «Үлкен Ел – Үлкен от-
басы» жобасы және қазақстандықтардың 
біртектілігінің қалыптасуына 
тоқталса, «Сыр Медиа» жанындағы 
Ақпараттық-талдау орталығының бас-
шысы, облыстық ассамблея жанындағы 
ғылыми-сарапшылық топ мүшесі, саяси 
ғылымдарының кандидаты С.Е.Сахиев 
«Менің Елім» ұлттық жобасының 
негіздері мен басым бағыттарына, Қорқыт 
ата атындағы ҚМУ-ң «Ақпараттық 
жүйелер және бағдарламалық қамтамасыз 
ету»  кафедрасының меңгерушісі, 
техника ғылымдарының кандида-
ты Қ.Қ.Дәуренбеков қазақстандық 
біртектілік идеяларын жүзеге асырудағы 
әлеуметтік желілердің рөліне, Қызылорда 
локомотив депосы машинисінің 
көмекшісі Г.Г.Щиповских еліміздің өсіп-
өркендеуіндегі жұмысшы және кәсіптік-
техникалық мамандық иелерінің үлесіне 
қатысты өз-ой пікірлерін білдірді.

Сондай-ақ, «Нұр Отан» партиясы 
облыстық филиалы төрағасының бірінші 
орынбасары Н.Байқадамов әлеуметтік 
желілерге байланысты өз ойымен бөлісті.

АЖ - ақпарат

«ҰЛТ ЖОСПАРЫ – 
ҰЛЫ ЖОСПАР»

 «МӘҢГІЛІК ЕЛ - 
БОЛАШАҒЫ БІРТҰТАС 

ҰЛТ»

БАҒДАРЛАМАҒА 
қатысушылар көбейді

ҚАЗАҚСТАН – 
біртектілік пен бірліктің мекені
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ТАРИХ

«Мен - қазақ: қазақпын деп мақтанамын!»
С.Торайғыров

Шахзада Шонанова – сталиндік ре-
прессия жылдарында атылған жалғыз 
қазақ қызы. Төре тұқымынан және 
Бақытжан Қаратаевтың туысы болуы 
себепті, кейін көрнекті мұғалім Телжан 
Шонановқа тұрмысқа шығуына байла-
нысты өмірі ауыр жағдайда өтті. 1931 
жылы Алматы медициналық инсти-

тутына түсіп, алайда қатаң бақылауда 
болып, үздіксіз аңду мен қудалаудың 
астында болған ол 1933 жылы ақыры 
оқуды тастады. 1937 жылы қисынсыз 
жала жабылып, «халық жауы» атанған 
Шонанова саяси қуғын-сүргіннің 
құрбаны болды.

Құдайберген Жұбанов атышулы 
58-баптың 2, 8, 9, және 11-тармақтары 
бойынша айыпталған. Ең алды-
мен бірінші бап (58-2) бойынша «жа-
пон жансызы» ретінде кінә таққан. 
Ондағысы ғалымның жапон тіліне 
қызығушылығынан бөлек, 10-нан 

астам тілді білетіндігі себеп. Алайда 
58-8 бап (террорлық) айыпталып, өлім 
жазасына кесілген үкім шығарылды. 
1938 жылдың 25 ақпанында атылған. 
1957 жылы 3 қазанда ССРО Жоғарғы 
Соты Әскери алқасының шешімімен 
ақталды.

Бейімбет Майлин 1938 жылы 
жазықсыз тұтқындалып, қызыл 
қырғын саяси репрессияның кесірінен 
1938 жылдың 25 ақпанында сұраусыз 
атылды. Бейімбеттің өмірі мен 
шығармашылығын жан-жақты зертте-
ген Тоқтар Бейісқұловтың көрсетуінше, 

әйгілі жазушыны айыптайтын сот оты-
рысы 26 ақпанда 12.30-да басталып, 
12.45-те аяқталған. Ұлттық әдебиеттің 
классигінің өмірін жалғыз оққа 
байлаған үш адамның шешіміне небәрі 
15 минут уақыт кеткен.

Ілияс Жансүгіров 1937 жылы 5 та-
мыз күні репрессия жендеттерінің 
кесірінен қамауға алынып, 1938 жылы 
26 ақпан күні ату жазасына кесіледі. 
1957 жылы 12 сәуірде толық ақталып, 
туған халқымен қауышады.

Ақынның соңғы кезде қалай және 
қайде жерде ұсталғанын, оны ұстап 
әкеткен адамдар жайлы оның ұлы 
Саят «Азаттық» радиосының тілшісі 

Өміржан Әбдіхалықұлына берген 
сұхбатында былай дейді: «Әкем ол 
уақытта Жазушылар одағын (1937) 
басқарған. Қазақтың салтымен жаз 
шыға таудың бөктерінде киіз үй тігіп, 
сонда дем алады екен. Сол жақтан 
ұстап әкеткен. Қаладағы үйін тінтіп, 
құжаттарын, шығармаларын алып кет-
кен. Кейбір шығармаларының қайда 
екені әлі күнге белгісіз».

1929 жылы басталған советтік 
қуғын-сүргін кезінде Қазақстандағы 
ұлтшылдық ұйыммен байланысы бар 
деген жалған жаламен тұтқындалып, 
ұзақ тергеуден кейін Жүсіпбек 
Аймауытовқа 1931 жылы ату жазасына 
сырттай үкім шығарылған.

«Маған тағылған кінәмен таныс-
тым. Өзімді айыптымын деп сана-
маймын». Бұл Аймауытов қаламынан 
туған соңғы сөздер еді.

e-history.kz/kz

Жалғасы келесі санда

АЛАШ АРЫСТАРЫ: СОҢҒЫ СӨЗ, 
СОҢҒЫ СУРЕТ…
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СПОРТ

Глазгода паралимпиадашылар ара-
сында өткен әлем чемпионатын-
да жерлестеріміздің ішінен бірінші бо-
лып Әнуар Ахметов қола жүлдегер атан-
ды. Негізі, Британияға жеті спортшы-
мыз аттанған болатын. Әнуардан кейін 
тараздық жүзушi Зүлфия Ғабидуллина 
екі қолаға қол жеткiздi. Паралимпиа-
да додасына кешiрек араласа бастаған 
қазақстандықтар үшiн әлем чемпионаты-
нан үш бiрдей қола медаль олжалаудың өзi 
аз жетiстiк емес.

Мұны «Дене мүмкiндiктерi шектеулi 
тұлғаларға арналған спорттық даярлау 
орталығының» директоры Қыдырбек 

Рысбектің: «Бiле бiлсек, Әнуардың бұл 
жеңiсi – бiздiң ел үшiн үлкен қуаныш. 
Паралимпиада тарихында Әлем чемпи-
онатынан қола жүлде ұтқан қазақ ұланы 
бұған дейiн болған жоқ. Әнуар – әлем 
чемпионатының жүлдегерi атанған 
тұңғыш қазақ! Бұл қуаныш баршаңызға 
ортақ. Құтты болсын!» - деген сөзінен 
аңғаруға болады.

Сонымен, қазақ спортының жыл-
намасына тағы бiр жаңа есiм жазыл-
ды. Ол – қазақтан шыққан тұңғыш әлем 
чемпионатының жүлдегерi Әнуар Ахме-
тов!

WBA (Super) тұжырымы бойынша ауыр 
салмақтағы әлемнің экс-чемпионы Бейбіт 
Шүменов америкалық Би Джей Флореске 
қарсы өткізген жекпе-жегінен кейін бірінші 
ауыр салмақ рейтингісінде 4 сатыға көтерілді. 
Естеріңізге сала кетейік, былғары қолғап 
шеберлері арасындағы кездесу Лас-Вегасте 
өтіп, 12 раундқа дейін созылған еді. Қазылар 
алқасы бірауыздан жеңісті Шүменовке берген 
болатын. 

Осылайша, қазақстандық боксшы бі-

рін ші ауыр салмақ дәрежесінде WBA 
тұжырымдамасы бойынша уақытша әлем 
чемпионы титулына ие болды. Бұған қоса 
Шүменов ресейлік боксшы Денис Лебедев 
иелік ететін WBA тұжырымдамасы бойынша 
чемпион белдігіне міндетті үміткер атанды. 
Тәуелсіз Boxrec.com рейтингісінде Шүменов 
15-сатыға жайғасты. Ал, Би Джей Фло-
рес болса, 9 сатыға төмен түсіп, 38-орынға 
тұрақтады.

25-26 шілде аралығында Прага-
да жастар арасында өткен Еуропа Кубо-
гы мәресіне жетті. Дзюдодан Қазақстан 
құрамасы аталмыш жарыста жоғары 
көрсеткіштерге қол жеткізді. 

Атап айтқанда, Мағжан Шамшадин, 
Жақсыбек Женісбек алтын алса, Дидар 

Тәттібай мен Жанар Қашқын күмісті місе 
тұтты. Ал, Қанат Сейілхан мен Бауыржан 
Жауынтаев қола медальға қол жеткізді.

Осылайша, алты медаль ұтқан қазақ 
спортшылары Бразилия мен Украинадан 
кейін командалық есепте үшінші орынға 
тұрақтады.

Мюнхендік «Бавария» Чили Ұлттық 
құрамасының жартылай қорғаушысы Ар-
туро Видалды қатарларына қосты. Фут-
болшымен арадағы келісімшарт 2019 

Халықаралық футбол федерациясының (ФИФА) 
Тәртіптік комитеті испандық «Барселонаның» ша-
буылшысы Луис Суареске берілген жазаны күшінде 
қалдыру туралы шешім қабылдап, Уругвай футбол 
федерациясының өтінішін орындамады, деп жаза-
ды Sport басылымы. 

Естеріңізде болса, Суарес 2014 жылғы әлем 
чемпионатында Италия құрамасының қорғаушысы 
Джорджо Кьеллиниді тістеп алғаннан кейін ұлттық 
команданың тоғыз матчынан шеттетілген бола-
тын. Осылайша, футболшы 2018 жылғы әлем 
чемпионатының іріктеу кезеңінде төрт матчқа 
қатыспайды. Яғни, Уругвай құрамасы Боливия, Ко-
лумбия, Эквадор және Чилиге қарсы Суарессіз ой-
найтын болады. Қызылордада Қазақстан Респуб лика-

сының 4-ші жазғы спартакиадасы аясында 
таек вондодан (WTF) жарыс аяқталды. 

Дүбірлі бәсеке Ұлы Жеңістің 70 
жылдығына арналды. Айтулы додада еліміздің 
барлық өңірінен қатысқан 250 спортшы 16 
салмақ дәрежесінде жүлделерді сарапқа сал-
ды. Нәтижесінде жалпыкомандалық есепте 
8 жүлдемен Алматы қаласының саңлақтары 

Конституцияның 20 жылдығына орай 
«Ордакент» ардагерлер, жастар ресурстық 
орталығында Жаңақорған ауданы бойын-
ша пробация есебінде тұрған қоғамнан 
оқшаулауға байланысты емес жаза түріне 
сотталғандар арасында дойбыдан са-
йыс өткізілді. Бұл туралы аудан әкімінің 
баспасөз қызметі хабарлады. 

Айта кетейік, Жаңақорған ауданы бо-
йынша пробация есебінде 60-қа жуық, 
оның ішінде 15 әйел тұрады. Пробация 

қызметінің аға инспекторы, әділет аға лей-
тананты А.Момбековтің мәліметі бойын-
ша, егер де осы пробация есебінде тұрған 
азамат немесе азаматша тәртібі жақсы бол-
са берілген жаза мерзімінің жартысын ғана 
өтеп, тізімнен алынады. Ал егер осы уақыт 
аралығында тәртіпке көнбей қашып жүріп, 
ай сайын тіркелмесе әкімшілік жазаға тар-
тылады. Сонымен қатар, егер қылмыс 
жасаған болса, сотталатындығын жеткізді.

Бетті дайындаған:  Р.ЖАХМАН

«WBA (Super) және WBC (Interim) 
тұжырымдары бойынша орта салмақтағы 
әлем чемпионы 33 жастағы қазақстандық 
Геннадий Головкин келесі жекпе-жегін 17 
қазанда Нью-Йоркте (АҚШ) өткізеді», - деп 
хабарлайды allboxing.ru. 

Бұл жолы ол IBF тұжырымы бой-
ынша осы салмақтағы әлем чемпионы 
26 жастағы канадалық Давид Лемьемен 
қолғап түйістіреді. НВО телеарнасы ақылы 
трансция лар жүйесі арқылы (PPV) тарататын 
жекпе-жек кештің басты оқиғасы болмақ.

«Жанкүйерлер тамаша кешке куә болады. 
Қазан айында дайын болыңыздар. Сіздерге 
үлкен шоу көрсетуге уәде беремін», - деп жаз-
ды Головкин өзінің микроблогында.

Ал, IBF тұжырымы бойынша жеңіл 
салмақта әлем чемпионы саналатын 26 
жастағы канадалық Давид Лемье Головкиннің 
жұдырықтасу стилі өзінің оң жамбасына 
келетінін айтты.

«Мен үздіктермен жұдырықтасқым 
келеді, ал Головкин үздіктер қатарында. Ол 
тек алға ұмтылатын жігіт, сондықтан оны 
шаршы алаңда қуып жүрмейтінімді жақсы 
білемін. Бұл нағыз шайқас болады», - деді Да-
вид Лемье.

АЛТЫ МЕДАЛЬ 
АЛДЫҚ

ВИДАЛ «БАВАРИЯДА»
ДОП ТЕБЕДІ

СУАРЕС жазадан сытылар емес

жылға дейін жасалды.  БАҚ хабарлауын-
ша, «Бавария» «Ювентуске» ойыншы үшін 
36 миллион еуро төлеген екен. Видал өткен 
маусымда туриндік команда сапында 45 
матч өткізіп, 8 голдың авторы атанған бо-
латын.

ОЛ – ТҰҢҒЫШ 
ЖҮЛДЕГЕР

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

«СІЗДЕРГЕ ҮЛКЕН ШОУ КӨРСЕТУГЕ 
УӘДЕ БЕРЕМІН...»

БЕЙБІТ БИІККЕ КӨТЕРІЛДІ

ТАЕКВОНДОДАН 
ТУРНИР АЯҚТАЛДЫ

көш бастады. Олардың еншісінде 4 алтын, 2 
күміс пен 2 қола медаль бар. 4 алтын, 1 күміс, 
1 қола медальмен Қызылорда облысы екінші 
орынды, 4 алтын, 2 қола медальмен Атырау 
облысы қола жүлдені еншіледі.

Айта кетейік, Қызылорда құрама коман-
дасын Николай Курноскин бапкер дайында-
ды.

ДОЙБЫДАН САЙЫС ӨТТІ


