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Б‰гін – т±ѓырлы тμл тењге к‰ні. Ал,
тењге – тєуелсіз еліміздіњ мемлекеттік
нышаны. ¦лттыќ валютамыз, яѓни
тењгеміздіњ пайда болуы, оныњ бар болуы
– еліміздіњ егемен ел екендігініњ таѓы бір
дєлелі. Сондыќтан, ±лттыќ тењгеміздіњ
пайда болу тарихын білу ол єр
ќазаќстандыќ азаматќа тєн болуы тиіс.

ЌР ¦лттыќ банкініњ Ќостанай облысы бойынша фи-
лиалы директорыныњ орынбасары Ѓалия Ж±мабаева
да μзініњ ењ алѓашќы ењбек жолыныњ осы тењгемізді ен-
гізу кезењімен басталѓандыѓын айтады. Айтуынша, ¦лттыќ
валютаны енгізу жμніндегі іс-шараларды тым ќысќа мер-

Газет аптасына ‰ш рет: сейсенбі,
сєрсенбі, ж±ма к‰ндері шыѓады.

"Ќостанай тањы" газетіне жазы-
лу баѓасы:

– кєсіпорындар, мекемелер мен
±йымдар ‰шін:

1 жылѓа – 6000 тењге
6 айѓа – 3000 тењге.
– жеке оќырмандарѓа:
1 жылѓа – 4500 тењге
6 айѓа – 2250 тењге.
– ¦лы Отан соѓысы ардагерлері

Баспасμз – 2017Баспасμз – 2017Баспасμз – 2017Баспасμз – 2017Баспасμз – 2017

"Ќостанай тањы" – сеніњ газетіњ
оѓан 2017 жылѓа жазылу ж‰ріп жатыр

‰шін:
1 жылѓа – 4200 тењге
6 айѓа – 2100 тењге.
Ќостанай, Арќалыќ,  Рудный,

Лисаков ќалалары  бойынша газет-
тіњ индексі:

– жеке оќырмандар ‰шін – 54613
– зейнеткерлер мен ¦лы Отан со-

ѓысына ќатысушылар ‰шін – 54614
– кєсіпорындар, мекемелер мен

±йымдар ‰шін – 54615
Селолыќ жердегі жазылушы-

лар ‰шін газеттіњ индексі:
– жеке оќырмандар ‰шін –54683
– зейнеткерлер мен ¦лы Отан

соѓысына ќатысушылар ‰шін –
54684

– кєсіпорындар, мекемелер мен
±йымдар ‰шін – 54685

"Ќостанай тањы" газетіне "Ќаз-
пошта" бμлімшелерінде жєне  ай-
маќтыќ "Костанайские новости"
газеті редакциясыныњ баспасμз
тарату ќызметінде жазыла аласыз.

экономикалыќ жєне саяси μміріне зор ‰лес болды. Жи-
ырма ‰ш жыл ішінде тμл тењгеміз ±лттыќ валюта болып
ќалыптасты. Кез келген ±лттыќ валюта μзініњ бойында
мемлекеттіњ μткені, б‰гіні мен келешегін бейнелейді.
Біздіњ тењгеміз де тєуелсіздігіміздіњ нышаны. Б‰гін біз
Тењге к‰нін жєне ќаржы ќызметкерлерініњ кєсіби мере-
кесін атап μтеміз. Сондыќтан, барлыќ ќазаќстандыќтар-
ды тμл тењгеміздіњ туѓан к‰німен, ал ќаржы саласыныњ
ќызметкерлерін тμл мерекелерімен ќ±ттыќтап, дендері-
не саулыќ, отбастарына амандыќ тілеймін, – дейді ЌР
¦лттыќ банкініњ облыстыќ филиалы директорыныњ орын-
басары Ѓ.Ж±мабаева.

СУРЕТТЕ: ЌР ¦лттыќ Банкініњ Ќостанай облысы бой-
ынша филиалы директорыныњ орынбасары Ѓалия
Ж±мабаева мен жетекші маман Мењс±лу Ќайырова.

Суретті т‰сірген Айбек Ж‡ЗБАЙ.

зімде ж‰ргізу керек болѓан. Дер кезінде ж‰ргізілген дай-
ындыќ шаралары айырбасты белгілеген мерзімде
аяќтауѓа жєне аќша реформасыныњ маќсаттарына же-
туге м‰мкіндік берген. Осы орайда айрыќша ењбек
сіњірген банк ж‰йесі мекемелері ќызметкерлерініњ ж±мы-
сын ерекше атап μтуге болады.

– Тμл тењгеміз 1993 жылдыњ  15 ќарашасынан
еліміздіњ б‰кіл аумаѓы бойынша айналысќа енгізілді.
Мен ол кезде осы банкте аѓа ревизор болып ж±мысым-
ды бастаѓан едім. Бізге ‰лкен жауапкершілік ж‰ктелді.
‡ш к‰н бойы тањертењнен т‰н жарымына дейін аќша
айырбастау кезењі ќарќынды ж‰ргізілген еді. Алѓаш рет
тењгені ќолымызѓа ±стаѓанда біз ењ алдымен егемендік
деген ерекше сезімді бастан μткердік. Сондыќтан да,
ќазаќ халќыныњ μз ±лттыќ валютасыныњ пайда болуы –
тєуелсіз мемлекет екендігіміздіњ айѓаѓы. ¦лттыќ валюта-
мызды енгізу егемендігіміздіњ ќалыптасуына, еліміздіњ

Ќарлыѓаш
       ОСПАНОВА

Тењге –
тєуелсіздік
нышаны
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Тєуелсіздіктіњ 25 жылдыѓы
ќарсањында жолѓа шыќќан
пойызда халыќ ќалаулылары,
ќоѓам ќайраткерлері, жеті ми-
нистрлік жєне ‰ш ±лттыќ компа-
нияныњ μкілдері бар. Жексенбі
к‰ні саѓат тоѓызда теміржол вок-
залына жиылѓан елдіњ кμњілі де
кμтеріњкі. Тобыл т±рѓындары
ќ±рметті ќонаќтарды єн-шашу-
мен ќарсы алды. Осы орайда,
ќостанайлыќтар алдында сμз
алѓан ќамќор топтыњ жетекшісі,
тарихшы Єміржан Єлпейісов
шараныњ мањыздылыѓына тоќ-
талды.

– Ата-бабаларымыз ѓасыр-
лар бойы ањсаѓан тєуелсіздігі-
мізге биыл 25 жыл толып отыр.
Осы ќысќа ѓана уаќыттыњ
ішінде еліміз єлемге танылды.
Б‰гінгі к‰ні келешек ±рпаќќа
оныњ ќадір-ќасиетін ±ѓындыру
ќажет. Б±л жолѓы біздіњ сапары-
мыздыњ маќсаты да осы. Біз
сапарѓа шыќќан он шаќты
к‰нніњ ішінде 15 мыњѓа жуыќ
адамѓа ќызмет кμрсеттік. Олар-
дыњ тењ жартысы медицина са-
ласыныњ мамандарына ж‰гінді.
Оныњ басты себебі, жергілікті
жерлерде дєрігерлер тапшы бо-
лып отыр. Біздіњ мамандар сыр-
ќаттарды тексеріп, облыстыќ,
республикалыќ клиникаларѓа
жолдамалар беруде. Одан μзге

Ќостанай облысы єкімдігініњ архивтер жєне ќ±жаттама басќар-
масы  Ќазаќстан  Республикасыныњ жєне облысымыздыњ 2016
жылѓы атаулы к‰ндері жєне танымал ќоѓам ќайраткерлері тура-
лы кењ ќауымѓа арналѓан дєрістер топтамасын μткізуін жалѓасты-
рып келеді. Б±л жолы белгілі тарихшы-ѓалым, Ќазаќстан ¦лттыќ
Ѓылым Академиясыныњ академигі, ЌР мемлекеттік сыйлыѓыныњ
иегері, Мењдіќара ауданы мен Ќостанай ќаласыныњ Ќ±рметті аза-
маты Манаш Ќозыбаевтыњ 85 жылдыќ мерейтойына арнап μткізді.

Салтанатты шараны аталѓан басќарманыњ басшысы Г‰лжан
Мењдекенова ашып, игі істіњ не ‰шін жєне ќандай маќсатпен ±йым-
дастырылып жатќанына тоќталды.

– Биылѓы жылы Ќазаќстан Республикасыныњ Тєуелсіздігіне 25
жыл. Міне, осы атаулы датаѓа байланысты біздіњ басќарма бірне-
ше іс-шара ±йымдастырып, мєжілістер μткізді. Б‰гінгі жиналысы-
мыз да соѓан орай єрі туѓан жердіњ т±лѓасы Манаш Ќабаш±лыныњ
85 жылдыѓына байланысты μтіп жатыр,– деп одан єрі сμз кезегін
тарих ѓылымдарыныњ докторы, профессор Еркін Єбілге берді. Ол
Манаш Ќабаш±лыныњ Ќазаќ елініњ тарихын зерттеудегі єрі ќоѓам
ќайраткері ретіндегі азаматтыќ орны жайында кењінен єњгімеледі.

Мєжіліске мемлекеттік орган ќызметкерлері, облыстыќ ќоѓам-
дыќ кењес м‰шелері, оќытушы-ѓалымдар, мєдениет ќызметкер-
лері ќатысты. Солт‰стік Ќазаќстан облысы М.Ќозыбаев атындаѓы
университет  деректі фильм т‰сіріп, соны жиналѓан ќауымѓа та-
ныстырды. Академик ѓалымныњ туѓан апасы Сєулеш Ќабашќызы
да арнайы келіп ќатысып, Манаш Ќозыбаевтыњ жеке тектік ќоры-
на бірнеше тарихи ќ±жаттарды, суреттер мен бейнебаяндар та-
быстады.

Ѓалымѓа ќ±рмет

"Алтын к‰з 2016"
а у ы л ш а р у а ш ы л ы ќ
жєрмењкесі сенбі к‰ні
облыс орталыѓыныњ
‰ш н‰ктесінде – Сити-
орталыќта, 8,9 шаѓын
аудандарда жєне КСК
шаѓын ауданында μтті.

Сауда-саттыќ мере-
кесінде 14 аудан жєне
Ќостанай, Рудный
ќалаларыныњ ауылша-
руашылыќ тауар
μндірушілері μнімдерін
т±тынушыларѓа арзандатылѓан баѓамен ±сынды. Єдеттегідей, ет,
с‰т, ±н μнімдері мен кμкμністерге с±раныс кμп болды. Сμрелер-
ден ш±жыќтар, балыќтыњ бірнеше т‰рі, бал  жєне  кондитерлік
μнімдерді  табуѓа болады. Тауыќ еті мен ж±мыртќаныњ саудасы
да ќызу ж‰рді. Оныњ себебі де белгілі: д‰кендерде 300 тењге т±ра-
тын ж±мыртќаныњ он данасы 200 тењгеге баѓаланѓан. Сондыќтан
б±л кезекке т±рѓандардыњ бєріне бірдей жетпей ќалды. Осы ‰шін
кμњілдері кμншімей кеткен адамдар кμп болды.

Жєрмењкедегі жаѓдайды баќылау ‰шін келген облыс єкімініњ
орынбасары Ѓауез Н±рм±хамбетов те т±рѓындардыњ назына ќ±лаќ
т‰рді. Тиісінше алдаѓы уаќыттарда м±ндай олќылыќ болмас ‰шін
барлыќ м‰мкіндік жасалатынын жеткізді. Ал алдаѓы жєрмењке
жабыќ нысан ішінде, наќтыраќ айтќанда МАИ ауданы мањындаѓы
м±з айдыны сарайында жања жылѓа дейін екі рет ±йымдастырыл-
маќ.

Ж.Ж‡СІПБЕКОВ.

де  мањызды  мєселелерді  ќа-
растырамыз, – деді.

Иє, дертіне дауа іздеген т±р-
ѓындарѓа б±л ‰лкен кμмек бол-
ды. Мамандандырылѓан жолау-
шылар пойызына 72 медицина
маманы мінген. Астана ќаласы-
ныњ ќантамыр хирургі Руслан
Д‰йсенбаевтыњ айтуынша, кел-
ген науќастарѓа  республикалыќ
жєне ±лттыќ кμлемдегі клиника-
ларѓа жолдама берілуде. Олар
ќаладаѓы №1 емханада к‰ні
бойы ж±мыс істеді. Ќостанай-
лыќтар,  єсіресе, кардиолог, эн-
докринолог, офтальмолог, онко-
лог, ортопед-травмотолог ма-
мандарѓа кμптеп ж‰гінді. Мєсе-
лен, Ќайрат есімді науырзым-
дыќ азаматтыњ бес жылдан бері
буыны ауырып ж‰рген. Енді
оныњ айтуынша, "Тєуелсіз Ќа-
заќстан" пойызыныњ дєрігерле-
рі басќа диагноз ќойып, Алма-
тыѓа жолдамамен жіберіп отыр.

Сондай-аќ, Достыќ ‰йінде
жергілікті  этномєдени   бірлес-
тіктердіњ μкілдері, ењбек ±жым-
дары жєне ЖОО студенттері
ќоѓамдыќ ќабылдауда болды.
Єлеуметтік, зањ бойынша
кμмектер кμрсетілді. Ќала

"Тєуелсіз Ќазаќстан"
пойызы – Ќостанайда

Марапаттау рєсімі 7
ќараша к‰ні Астанада
μтті. Оѓан Ќазаќстан
халќы облыстыќ Ас-
самблеясыныњ ѓылы-
ми-сарапшы тобыныњ
тμраѓасы жєне ѓылы-
ми ж±мысты жазу ба-
рысында басы-ќасын-
да болѓан Єлімжан
Бекмаѓамбетов ќаты-
сып келді. Моногра-
фия Ќостанай облы-
сыныњ материалдары
бойынша  дайындал-
ѓан. Таќырыбы "Акту-
альные проблемы межэтничес-
ких отношений: современное
состояние и перспективы" деп
аталады. Ал редакторы – Ќос-
танай облысыныњ єкімі Архи-
мед М±хамбетов. Редакция

БЄРЕКЕЛДІ!

Бас ж‰лдені жењіп алды

ќ±рамында Г‰лвира Ќ±дайќ±ло-
ва бастаѓан бір топ ќостанайлыќ
ќоѓам белсенділері бар.

Зањ ѓылымдарыныњ кандида-
ты Єлімжан Бекмаѓамбетовтыњ
айтуынша, байќауѓа 10 ж±мыс
т‰скен. Ќостанайлыќ моногра-

фияны дайындауѓа
ш ы ѓ а р м а ш ы л ы ќ
адамдар мен мемле-
кеттік ќызметішілер
ќатысты. Ж±мыс 5 та-
рау, 31 параграфтан
т±рады.

– Б±л жењіс елі-
міздіњ тєуелсіздігініњ
25 жылдыѓына ќосќан
баршамыздыњ ‰лесі-
міз, сыйымыз.  ¦жым-
ныњ ќол жеткізген та-
бысы. Монографияда
ќызыќты да ќажетті
материалдар топтас-

тырылѓан, – деді Є.Бекмаѓамбе-
тов.

СУРЕТТЕ: Астана ќаласын-
да μткен марапаттау рєсімі-
нен кμрініс.

Алда єлі
екі жєрмењке бар

т±рѓындары мен ќонаќтар
кμкейде ж‰рген кμп сауалдарын
ќоюѓа м‰мкіндік алды.

Сонымен ќатар ауыл шаруа-
шылыѓы, кєсіпкерлік, білім жєне
басќа сала бойынша жиындар
μткізіліп жатыр. "Тєуелсіз Ќазаќ-
стан" пойызыныњ келе жатќа-
нын естіген кей т±рѓындар шал-
ѓай ауылдардан арнайы келген
екен. Олардыњ дені ірі ќара ба-
сын кμбейту мєселелері,
"Ќ±лан", "Сыбаѓа" баѓдарлама-
ларына ќ±жаттар дайындау-
даѓы ќиындыќтар туралы айтты.
Ал сала мамандары б±л мєсе-
лелермен ныќтап айналысаты-
нын жеткізді.

Пойыз 43 к‰нде 35 елді ме-
кенді араламаќ. Ќалыњ б±ќара-
ныњ ќамын ойлап, ќордаланып
ќалѓан кейбір мєселелерді
оњынан шешуді ойластырѓан
республикалыќ акция желтоќ-
сан айыныњ 14-і к‰ні Алматы
ќаласында т‰йінделеді.

СУРЕТТЕ: "Тєуелсіз Ќазаќ-
стан" пойызыныњ жолаушы-
лары.

Суретті т‰сірген Айбек
Ж‡ЗБАЙ.

Ќасќырбай
         ЌОЙШЫМАНОВ

Ќымбат
                ДОСЖАНОВА

Ќазаќстан халќы Ассамблеясыныњ республикалыќ ѓылыми ж±мыстар
байќауында  ќостанайлыќ авторлардыњ ±жымдыќ монографиясы Гран-при
ж‰лдесін жењіп алды. Аталмыш сайыс ЌР Тєуелсіздігініњ 25 жылдыѓына орай
±йымдастырылѓан болатын.

Н±рболат
       МЕШІТБАЕВ

ДЕРЕК

¤неркєсіп μндірісі
2016 жылѓы ќањтар-ќазанда μнеркєсіп

μнімдерініњ наќты кμлем индексі 100,1% ќ±рды.
Облыстыњ μнеркєсібімен 2016 жылѓы ќањтар-ќазанда

ќолданыстаѓы баѓаларда 495,1 млрд. тењгеге μнім
μндірілді.

Кен μндіру μнеркєсібі жєне карьерлерді ќазуда
асбест (5,6%), бокситтер (2,2%), теміркенді шекемтастар
(2,1%) μндіру μсті. Мыс кендерін (51,3%), к±рамында
алтыны бар кендерін (25,6%), теміркенді
ќойыртпаларын (22,4%), мыс ќойыртпаларын (2%)
μндіру кμлемі ќысќарды.

¤њдеу μнеркєсібінде μткен жылмен салыстырѓанда
ж‰к автомобильдері (2,4 есе), шоколад, шоколад пен
ќанттан жасалѓан кондитер μнімдері (58,2%), μњделген
с±йыќ с‰т жєне кілегей (35,3%), ет жєне таѓамдыќ
ќосымша μнімдері (32,3%), астыќ жинайтын комбайндар
(30,4%), дєнді-даќылдардан жєне μсімдіктен жасалѓан
±н (25,8%), ірімшік жєне с‰збе (24,3%) кμбірек
шыѓарылды.

Электрмен жабдыќтау, газ, бу беру жєне ауа
баптауда жылу энергиясын μндіру 4,5% кμбейді, электр
энергиясын μндіру 13,8% тμмендеді.
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Аз уаќыттан соњ ќазаќ
елі тєуелсіздіктіњ 25 жыл-
дыѓын тойлайды. Тєуелсіз-
дікке – оњай жолмен келме-
генін б‰гінгі к‰нніњ жастары
жаќсы біледі. Ќазаќ халќыныњ
ѓасырлар бойы кμздеген арман-
м±раттарыныњ орындалуы жо-
лында кμптеген іс тындырылды.

Тєуелсіздіктіњ 25 жылдыѓы елі-
мізде т‰рлі игі істермен айшыќта-
лып, айќындалып келеді. Елі-
мізде μтіп жатќан байќаулар жас
±ландарымызды шыњдап, бола-
шаќќа жол сілтеуде. "Бала тєрби-
есі – бесіктен" демекші, μрен-
деріміз "елдіњ атын шыѓарамыз,
тєуелсіз елдіњ болашаѓы –
біздер" деген сеніммен μсіп, ке-
лешекке зор ‰мітпен ќарауда.

Кішкентай μрендердіњ жолын
ашып, елдіњ т‰кпір-т‰кпірінен та-
лантты балѓындардыњ басын ќос-
ќан байќаудыњ бірі – ±лттыќ ар-
надан берілген "Айгμлек" бала-

ТЄУЕЛСІЗДІК  –  ТАЃДЫРЫМ

Тєуелсіз елдіњ μрені

лар байќауы еді. Талай баланыњ
есімі осы сайыста озып, арманда-
рына ќанат бітірді. Байќаудыњ бас
бєйгесін ќанжыѓасына байлаѓан-
дардыњ бірі – жерлесіміз Айару
Орманова. Сол кездері Тобыл
μлкесі кіп-кішкентай єнші ќызда-
рымен бірге ќуанды. Сол балау-
са ќыз Айаруымыз б‰гінде арман
ќуып, Елордаѓа аттанып, μнерін
шыњдауда екен.

Єр єнін μз биігіне жеткізіп
орындап ж‰рген ерке ќызымыз
тєуелсіз еліміздіњ маќтанышы
бола алатын б‰лдіршін. Єншілік
жолдаѓы жетістіктері де айтар-
лыќтай. Кμмейіне б±лб±л ќонѓан
єнші ќыз ќ±дай берген ќ±діретін
єрі ќалай жалѓастыру ‰шін отба-
сымен Елордаѓа кμшіп келіпті.
"Бєрі де балалардыњ болашаѓы

Меніњ елім Ќазаќстанда тєуел-
сіздікпен ќатар аталатын ќадірлі
де ќастерлі бір тарихи т±лѓа бар.
Ол – Ќазаќстанныњ т±њѓыш Пре-
зиденті Н±рс±лтан Єбіш±лы На-
зарбаев.

"Халќымныњ тєуелсіздік тањы
атќанда,

Кμрінді кμш алдында дара
т±лѓањ", – деп  Ќадыр  аќын  айт-
ќандай, мен кейде Ќазаќстанды
алып кеме, ал Елбасыны оныњ
капитаны сияќты елестетемін.

Аѓылшын жазушысы жєне пуб-
лицисі, саяси биограф Дж.Айткен
мырзаныњ "Назарбаев жєне
Ќазаќстанныњ ќалыптасып да-
муы" атты кітабын жазып, Лон-
донда оныњ т±саукесерін μткізгені
Елбасымыздыњ, шын мєнінде,
біртуар азамат, елін ±лы кμшке
с‰йреген кμшбасшы екіндігініњ
айќын дєлелі. Тарихтыњ таѓдыр-
талайы шешуші сєтінде мемлекет
басына келіп, шексіз ±лтжанды-
лыќпен рух биіктігін кμрсетіп, елін
μрлеу мен г‰лдену жолына
т‰сіріп, іркілмей жол бастап келе
жатќан ізгі жан туралы жылы ле-
біздерді кμптеп келтіруге болады.
Соныњ бірі, Ресейдіњ байтаќ бір
μлкесін билеп, халќыныњ ќ±рме-
тіне бμленіп отырѓан ќандасымыз

Аман Тμлеев "Н±рс±лтан Назар-
баев μте кμреген, єріден ойлай-
тын саясаткер. Ол жігерлі єрі ай-
барлы адам. Мен оныњ кμре-
гендігін ±натамын. Ол шебер шах-
матшы секілді, бєрін де алдын
ала есептеп, наѓыз ж‰рістерді
тањдай алады", – деп єділ баѓа-
сын берген.

Президент боламын деген кісі
аќылы мен ќайратын, жігерін ірі
саясаткер талантымен, ел басќа-
ру ісіндегі мол тєжірибесімен
±штастыра отырып, елдіњ бірлігі,
халыќтыњ тыныштыѓы, мемле-
кеттіњ тєуелсіздігі мен ќадір-ќаси-
етініњ артуы ‰шін ењбек етуі шарт.
Н±рс±лтан Назарбаев б±л шарт-
тардан м‰дірмей μтті, ол елдіњ,
мемлекеттіњ аќыл-ойын байыту-
ѓа, абыройын асыруѓа, ар-ожда-
нын ардаќтауѓа ќызмет етті жєне
ќызмет етіп келеді. Мєселен,
Ќазаќстан Республикасыныњ
Президенті Н.Є. Назарбаевтыњ
басшылыѓымен демократиялыќ
ќ±ндылыќтарды ќ±рметтеу, ашыќ
ќоѓам ќ±ру, адам ќ±ќын ќорѓау
мен сμз бостандыѓын μркениетке
сай ќамтамасыз ету салаларын-
да ауыз толтырып айтарлыќтай
табыстарѓа жетті.

Елбасы Н±рс±лтан Єбіш±лы

Назарбаевтыњ халыќќа арнаѓан
Жолдауларында айтылѓан ойлар
республикамыздыњ т‰кпір-т‰кпі-
рінде іске асырылып, жандануда.
Біз бірлік, ынтымаќ, бауырмал-
дыќ, татулыќтыњ арќасында бір-
лігіміз жарасып, баќытты елге ай-
налдыќ. "Бірлік болмай, тірлік
болмас", – деген даналыќтыњ т‰п
ќазыѓы осында.

Н±ркен ТОЌАЕВ,
Смирнов орта мектебініњ

ќазаќ тілі мен єдебиеті пєнініњ
м±ѓалімі.

Смирнов ауылы,
Ќарабалыќ ауданы.

Кμреген басшы

‰шін" дейді анасы Аќжар-
ќын.

Болашаѓынан зор ‰міт
к‰ттірген Айару єлі де
ќазаќ ж±лдыздарымен
бірігіп єн салып ж‰р. Май-
ра Ілиясованыњ "Самѓа,
Ж±лдыз" атты жобасына
ќатысып, Г‰лн±р Оразым-
бетова апасымен бірігіп,
екі дуэт орындаѓан. Аста-
наѓа  келгелі жеке орын-
дауда єн айтудыњ реті
келмей жатќанѓа ±ќсайды.

Ќазір ол 9-сынып оќу-
шысы. Эстрада єншісі бо-
лу бар арманы. Ќызын
μнер єлеміне жетектеп
ж‰рген єкесі: " ¤нер жолы
– ауыр жол" демекші, б±л
жолды баѓындыру ‰шін

кμп ењбек керек. Алда жоспар кμп.
Біраќ, ќазіргі маќсатымыз – орта
мектепті аяќтаѓан соњ Алматы
ќаласына Т.Ж‰ргенов атындаѓы
Ќазаќ ¦лттыќ ¤нер академиясы-
на тапсыруды ойлап, жоспарлап
ж‰рміз. Балалардыњ баѓы жанып,
к‰ні ертењ елі маќтанатын єнші
болып шыќса, сенімніњ аќталѓа-
ны", – дейді.

Айару алдаѓы келе жатќан ме-
рекеніњ ќаншалыќты мањызды
екенін жаќсы біледі. Себебі, ол
А.Иманов, Кейкі сияќты батыр-
ларды д‰ниеге єкелген ќасиетті
μлкеде д‰ниеге келген. Бабала-
ры ањсап кеткен тєуелсіз елдіњ
μрені. Осы елде μнерлі, білімді,
талантты жастар болашаѓын ба-
ѓалап μсуі керек деген сенімде.

Облыс орталыѓындаѓы
Ќазаќстан Республикасы ІІМ Ш.
Ќабылбаев атындаѓы Ќостанай
академиясы еліміздегі ішкі
істер органдарына кадрларды
даярлайтын жетекші ведом-
стволыќ жоѓары оќу орында-
рыныњ бірі. Б±л жоѓары оќу ор-
ныныњ μркендеуі еліміздіњ
жєне облысымыздыњ тарихы-
мен тыѓыз байланысты екенді-
гін баспасμз орталыѓында
б±ќаралыќ аќпарат μкілдері-
мен μткен кездесу барысында
Ш.Ќабылбаев атындаѓы Ќоста-
най Академиясыныњ бастыѓы
полиция полковнигі Мирлан
Ќызылов жан-жаќты айтып
берді. Сондай-аќ,  журналис-
термен μткен кездесуге акаде-
мия бастыѓыныњ ѓылыми
ж±мыс жμніндегі орынбасары,
полиция подполковнигі Олжас
Сейітжанов, 4-курс тыњдаушы-
лары, оќу озаттары Манар
Ќабай мен Асылхан Кμбентаев
ќатысты.

Биыл ќазаќстан Республикасы
ІІМ Ш.Ќабылбаев атындаѓы Ќос-
танай академиясыныњ  ќ±рылѓа-
нына ќырыќ бес жыл толды. Ай-
тулы дата Ќостанай облысыныњ
80 жылдыѓымен, ел Тєуелсізді-
гініњ 25 жылдыѓымен т±спа-т±с
келіп отыр. Ел егемендігініњ 25
жылдыѓына байланысты Акаде-
мияда 25 іс-шара ±йымдастыр-
маќ.

Академия  1971 жылдан бас-
тап 2016 жыл аралыѓында  ішкі
істер органдары ‰шін  отыз бір
мыњнан  астам ќызметкер дайын-
дады. Ќазір Академияныњ оќу
‰дерісін ‰ш институт, екі факуль-
тет,  он бір кафедра ќамтамасыз
етеді. Оќу орны "Ќ±ќыќ ќорѓау
ќызметі", "Педагогика жєне пси-
хология", "Єлеуметтік ж±мыс"
мамандыќтары бойынша жоѓары
білімді (бакалавр) кадрларды
дайындауды жєне "Ќ±ќыќ ќорѓау
ќызметі" мамандыѓы бойынша
жоѓары оќу орнынан кейінгі білім
беруді (магистратура) ж‰зеге
асырады.

– 2014 жылдан бастап Акаде-
мияныњ он тμрт курсанты ЌР Пре-
зидентініњ 2011 жылѓы 30 ќыр-
к‰йектегі Жарлыѓына сєйкес,
оќуда ‰здік оќыѓаны ‰шін "Оќу ор-
ныныњ ‰здігі" тμс белгісімен ма-
рапатталды, оныњ ішінде 2-уі осы
‰стіміздегі оќу жылында алды.
Сонымен ќатар, биыл академия
т‰лектерініњ арасында алѓашќы-
лардыњ бірі  болып Н±рс±лу Есен-
гелдина Ќазаќстан Республика-
сыныњ Президенті Н±рс±лтан
Єбіш±лы Назарбаевтыњ μз ќолы-
нан арнайы "лейтенант" шенін
алды. Курсанттардыњ оќуѓа деген
ынтасын арттыру ‰шін  ай сайын
єр курста курсанттардыњ ‰лгерім
ќорытындысы ("Мамандыќ бой-
ынша ењ жаќсы курс", "Ењ жаќсы
курс)" шыѓарылады. ‡лгерім
нєтижесі бойынша 1-орын алѓан
курстар жалпыакадемиялыќ жеке
ќ±рамныњ жиналысында жалау-
шаѓа (вымпел) ие болады. Жєне
де Академияныњ жеті ‰здік т‰легі
еліміздіњ Ішкі істер министрі гене-

рал-полковник Ќ.Ќасымовтыњ
ќолынан арнайы "лейтенант"
шенін иеленді.  Б±л, єрине, т‰лек
‰шін, оныњ ата-анасы ‰шін, одан
ќалды оќу ордамыз ‰шін ‰лкен
жетістік.

Осы жылы алѓаш рет кейінгі
курсанттарѓа ‰лгі болсын деген
ќаѓидамен ‰здіктер слетін μткіз-
дік. Академияныњ оќытушылыќ-
профессорлыќ ќ±рамына келер
болсаќ, бір профессор,  екі ѓылым
докторы, бес доцент, жиырма ‰ш
ѓылым кандидаты жєне елу бес
ќызметкердіњ  "магистр"  акаде-
миялыќ дєрежесі бар. Ќазаќстан
Республикасы ІІМ Б.Бейсенов
атындаѓы Ќараѓанды академия-
сында бес  ќызметкер докторан-
турада білім алады. Оќу орны ішкі
істер органдары ‰шін кадрлар
даярлау, біріккен ѓылыми зерт-
теулер, тєрбиелік іс-шаралар
μткізу, оќу, оќу-єдістемелік жєне
ѓылыми єдебиеттермен алмасу
саласында Ресей Федерациясы,
Белоруссия, Украина, Ќырѓыз
Республикасы, Тєжікстанныњ,
μзге де жаќын жєне алыс шет
елдердіњ жетекші ведомстволыќ
жоѓары оќу орындарымен жєне
азаматтыќ білім беру ±йымдары-
мен μзара ынтымаќтастыќ тура-
лы кμптеген шарттар мен келісім-
дер  жасадыќ, – деді  академия
бастыѓы Мирлан Ќызылов.

Академияда Ќырѓызстан, Тє-
жікстан елдерінен де жастар оќи-
ды. Сол секілді 2015 жылы Ака-
демия Полиция Академиясы Ха-
лыќаралыќ Ассоциациясыныњ
(INTERPA)толыќ ќ±ќыќты м‰шесі
атанды. Оќу орны ішкі істер орган-
дарына ќызметкерлер даярлай-
тын оќу орны болѓандыќтан ака-
демия  ќызметкерлері мен кур-
санттарыныњ жауынгерлік, дене
дайындыѓы да назардан тыс ќал-
майды. Оларды білікті жаттыќты-
рушылар, ±лттыќ дєрежедегі
спорт  тμрешілері сонымен бірге
жоѓары кєсіби профессорлыќ-
оќытушылыќ ќ±рамы ќамтамасыз
етеді. 1996 жылдан бастап ќазіргі
к‰нге дейін Академияда отыз
спорт шебері, сексеннен астам
спорт шеберлігіне ‰міткер дайын-
далды.  Академияда ќ±рылѓан
тєрбие бμлімі жеті баѓыт бойын-
ша ж±мыс істейді. Алдаѓы уаќыт-
та Ќостанай академиясында ішкі
істер органдарыныњ болашаќ
офицерлердіњ классикалыќ бей-
несін ќалыптастыру маќсатында
Мєдениет университетін ќ±ру ба-
ѓытында оќу ж±мыс баѓдарлама-
сы, ережесі дайындалуда.

– Академияныњ пробация ќыз-
меті мєселелері бойынша ќол
жеткізген жетістіктерініњ бірі –
Ќазаќстан Республикасында про-
бация ќызметін ќ±ру кезінде не-
гізге алынѓан Пробация ќыз-
метініњ ±лттыќ ‰лгісін єзірлеуі
жєне академия ќызметкерлерініњ
"Пробация туралы" Ќазаќстан
Республикасы Зањыныњ жобасын
даярлауы болып табылады, –
деді академия бастыѓы Мирлан
Ќызылов.

СУРЕТТЕ: басќосудан
кμрініс.

Суретті т‰сірген Баѓдат АХ-
МЕТБЕКОВ.

Наќты маќсаты
бар Академия

Г‰лназым
    САЃИТОВА

Арќалыќ ќаласы єкімініњ аппаратына ќ±ры-
лымдыќ μзгерістер енгізіліп, ќала єкімініњ б±рын-
ѓы єлеуметтік мєселелер бойынша орынбасары
ќызметі "Экономикалыќ мєселелер мен єлеумет-
тік сала бойынша орынбасары ќызметі" болып
μзгертілді. Жања ќызметке З.Єлмаѓанбетова та-
ѓайындалды.

Зєуреш Мырзаѓалиќызы 1962 жылы 12 ќазан-
да Ќостанай облысы, Аманкелді ауданы, Ењбекші
ауылында д‰ниеге келген. Ќостанай ауылшаруа-

шылыќ институтын эконо-
мист-±йымдастырушы ма-
мандыѓы бойынша бітірген.

2014-2016 жылдары
Ќостанай облысы мемле-
кеттік кірістер департамен-
тінде ±йымдастыру - ќаржы
басќармасы бухгалтерлік
есеп жєне мемлекеттік са-
тып алу бμлімініњ басшысы
болып ж±мыс істеген.

Арќалыќ ќаласы.

Жања таѓайындау
М±рат
      Ж‡НІС¦ЛЫ

Айтолќын
        АЙЌАДАМОВА
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15 ЌАРАША – ЌР ¦ЛТТЫЌ  ВАЛЮТА К‡НІ

 Ќазаќстан Республикасыныњ Президенті Н.Є.Назарбаев:
"Тењге – еліміздіњ тєуелсіздігініњ наќты белгісі.  Ќазаќ тењгесі
халыќ игілігіне ќызмет етіп, еліміздіњ байып μркендеуіне єр
уаќытта ќызмет етсін" деген жылы лебізін білдірген еді.

Т±ѓырлы тμл тењге тμњірегінде

Т±ѓыры биік тμл тењгеміз ѓасырлар то-
ѓысындаѓы алмаѓайып кезењде пайда бо-
лып, жања ѓасырда еліміздіњ экономикалыќ
тєуелсіздігініњ айќын кμрінісі болды.
Жалпы, тμл тењгемізге тоќталмас б±рын
"тењге" сμзініњ маѓынасын ашып алѓаны-
мыз жμн. Ќазаќстан ±лттыќ энциклопедия-
сында: "Тењге – Орталыќ Азия мен Ќазаќ-
стан аумаѓында μмір с‰рген мемлекеттер-
де жєне соѓан шектес аумаќта к‰містен
шекілген мєнет. Тарихшылардыњ архео-
логиялыќ жєне нумизматикалыќ зерттеу-
леріне с‰йенсек, Ќазаќстан аумаѓында
тењге тарихы ежелгі замандардан бастау
алады. Ежелгі т‰ркілер ¦лы Жібек жолы-
ныњ бойында VI-VIII ѓасырларда билеуші
тайпалардыњ тањбасы шекілген, ру рємізі
бейнеленген тењге ќ±я бастаѓан" деген
аныќтама берілген.

1993 жылдыњ 12 ќарашасында Ќазаќ-
стан Республикасы Президенті Жарлыѓын-
да: "Ќазаќстан Республикасы Конститу-
циясыныњ 78-бабына сєйкес осы жылдыњ
15 ќарашасынан бастап ±лттыќ валюта –
тењгені Ќазаќстан Республикасы аймаѓын-
да айналымѓа енгізсін" делінген. Міне, осы
кезден бастап тењгеміз – тєуелсіздігіміздіњ
символдарыныњ бірі болды. Тєй-тєй бас-
ќан егемен елдіњ еншісі іспеттес еді.

Еліміз μзініњ тμл валютасын ќиын да
к‰рделі жаѓдайда дайындап, ќабылдаѓан
болатын. 90-ыншы жылдардыњ басы
біздіњ еліміз ‰шін болашаќты айќындау
жолындаѓы шешімдерді ќабылдауда ба-
рынша ќиын кезењ болды: μндірістіњ кењ
ауќымды ќ±лдырауы, экономикалыќ бай-
ланыстардыњ ‰зілуі сияќты мањызды мєсе-
лелер т±рды. Тењгеніњ жања ќолданысќа
ене бастаѓан кезењінде ірі кєсіпорындар
ж‰йесі тоќыраушылыќты бастан кешірді.
Мысалѓа, Ќостанай ќалалыќ єкімшілігініњ

айырбастау комиссиясын ќ±ру ќажеттілігі
туындады. Айырбастау кезінде паспорт-
тарына айырбасталды деген белгі ќойы-
латын болды. Айырбастау кезењінде, яѓни
15-18 ќараша аралыѓында барлыќ сауда
орталыќтары б±рынѓы тєртіпте ж±мыс
жасады. Барлыќ тауарлар тењге жєне
1961-1992 жылѓы аќша белгілерімен
жіберіліп отырды. 1993 жылдыњ 15 ќара-
шасынан бастап Ќазаќстан Республикасы
аумаѓында ќазыналыќ жєне банктік билет-
тердіњ айналымына тыйым салынды.

Сонымен ќатар, "¦лттыќ валютаны ай-
ырбастау туралы" Жарлыѓына сєйкес
ќаланыњ ж±мыссыз азаматтарына ќызмет
ету тєртібі туралы мєселелер ќозѓалды.
Комиссияныњ шешімімен айырбастау
пунктеріне μз кірістерін б‰ркемелеп,
μздерін ж±мыссыз азаматтар ќатарына
ќосып ќойѓан фирма, кєсіпорын,

μнеркєсіп басшыларыныњ іс-єрекеттері
єшкереленді. Сондыќтан, аќша айналы-
мын т±раќтандыру жєне жасырын кірісті
аныќтау маќсатында ж±мыссыз азамат-
тарѓа ењбек кітапшалары жєне жеке басын
куєландыратын ќ±жатты кμрсетуі талап
етілді. Ал ж±мыс істейтін азаматтардыњ,
±лттыќ валютаны айырбастау бойынша
банктер мен кєсіпорындардыњ арасында
т‰сініспеушіліктер те болды, кейбір банк-
тер азаматтардыњ аќшаларын айырбас-
таудан бас тартып жатты. Осы мєселе
тμњірегінде аймаѓымызда  біраз ж±мыстар
атќарылды.

Елімізде болып жатќан даѓдарысќа
ќарамай, тμл тењгеміз тμрімізден тапжыл-
мас орын  алады деп сенеміз.

Єсемг‰л ЌАДЫРМЕНОВА,
Ќостанай облыстыќ мемлекеттік

архивініњ м±раѓатшысы.

ќ±жаттарында Ќостанай тоќыма кєсіпор-
нына жања тоќыма т‰рлерін шыѓару ‰шін
ќ±рал-жабдыќтар алуѓа ќаражаттыњ же-
тіспеушілігі жєне несиелік ресурстардыњ
тапшылыѓы кері єсерін тигізгені туралы
аќпараттар берілген.

1991 жылы Ќазаќстан нарыќтыќ ќайта
ќ±руды ќолѓа алды. Жас мемлекеттер
бірінен соњ бірі μздерініњ ±лттыќ валюта-
ларын енгізе бастады. Сμйтіп, 1993 жыл-
дыњ 3 ќарашасында Президенттіњ Жарлы-
ѓымен ќ±рылѓан ¦лттыќ валюта енгізудіњ
т±жырымдамасы дайындалды. Аталѓан
жылы тењгеніњ айналысќа шыѓарылуы
Тєуелсіз республикамыздыњ ењ мањызды
оќиѓаларыныњ бірі болды.

Єрине, тењге тμрт аяѓын тењ басќан
жорѓадай бірден жолѓа т‰сіп кеткен
жоќ.  Ењ єуелі, тењгеге байланысты б‰кіл
инфраќ±рылымды ќайтадан ќ±руѓа тура
келді. Б±л іс банк ж‰йесінен басталды. Банк
ж‰йесінде реформа ж‰ргізуге жол салѓан
1991 жылы ќањтарда ќабылданѓан "Банк-
тер мен банк ќызметі туралы" зањы бол-
ды, ол екі дењгейлі банк ж‰йесін ќалып-
тастырды.

1993 жылдыњ 15 ќарашасынан 31 жел-
тоќсанына дейін Ќостанай облысы айма-
ѓында ЌР ¦лттыќ Банкініњ Ќостанай
филиалында аќшаларды айырбастау
ж‰ргізілді. Облыс бойынша барлыѓы
90474 мыњ тењге кμлеміндегі аќша айыр-
басталады деп к‰тілді, іс ж‰зінде т±рѓын-
дардан 88262 мыњ тењге айырбасталды.

Ќала активінде Ќазаќстан Республика-
сыныњ ±лттыќ валютасын енгізу туралы
Жарлыѓын орындау барысы туралы оты-
рыстар ж‰ргізіліп отырды. Кєсіпорындар,
±йымдар, мекемелерде ±лттыќ валютаны
енгізу ж±мыстарын басшылыќќа алуды
ж‰зеге асыру маќсатында аќша белгілерін

Б‰гін біз БЖЗЌ туралы 5 сау-
ал айдарында БЖЗЌ-даѓы жеке
зейнетаќы шотына міндетті зей-
нетаќы жарналарын т±раќты,
уаќытылы жєне толыќ аудару
ќажеттілігі туралы айтамыз.
Сіздіњ белсенді ењбек ќызметі
аяќталѓаннан кейінгі ќамсыздан-
дыруыњыз елеулі дєрежеде осы-
ѓан байланысты.

1. БЖЗЌ-дан тμленетін зей-
нетаќы тμлемдерініњ мμлшері
неге байланысты?

БЖЗЌ-дан тμленетін зейнет-
аќы тμлемдерініњ мμлшері
БЖЗЌ-ѓа уаќытылы аударылѓан
зейнетаќы жарналарыныњ кμле-
міне, жиілігіне, ±заќтыѓына жєне
толыќтыѓына тікелей байланыс-
ты. Осыѓан орай БЖЗЌ салымшы-
ларѓа БЖЗЌ-ѓа міндетті зейнет-
аќы жарналарын, міндетті кєсіптік
зейнетаќы жарналарын тμлеу
бойынша агенттер аударымда-
рыныњ уаќытылы жєне толыќ
болуын т±раќты т‰рде μз бетінше
баќылауѓа кењес береді. Зейне-
таќы жинаќтарыњызды кез келген
БЖЗЌ бμлімшесіне барып не ин-
тернет-хабарландыруды тањдап
тексере аласыз.

2. Кім зейнетаќы жарнала-
рын тμлеу бойынша агент бола
алады?

БЖЗЌ туралы 5 сауал
Зейнетаќы жинаќтары ењбекаќыдан ќ±ралады

Ќазаќстан Республикасыныњ
зањнамасында айќындалѓан
тєртiппен мiндеттi зейнетаќы
жарналарын, мiндеттi кєсіптік
зейнетаќы жарналарын есеп-
тейтiн, ±стап ќалатын (есебіне
жазатын) жєне БЖЗЌ-ѓа аудара-
тын жеке немесе зањды т±лѓа,
сонымен ќатар ќызметiн Ќазаќ-
стан Республикасында шетелдiк
зањды т±лѓалардыњ т±раќты
мекемесi, филиалдары, μкіл-
діктері арќылы ж‰зеге асыратын
шетелдiк зањды т±лѓа агент
бола алады. Басќа сμзбен айт-
ќанда, агент – сіздіњ ж±мыс бе-
рушіњіз.

3. Агенттіњ міндеттері ќан-
дай жєне оларды б±зѓандаѓы
жауапкершілігі ќандай?

Ќазаќстан Республикасыныњ
"Ќазаќстан Республикасында
зейнетаќымен ќамсыздандыру
туралы" зањыныњ (б±дан єрі –
Зањ) 39-бабыныњ 10-тармаѓына
сай агент БЖЗЌ-ѓа міндетті зей-
нетаќы жарналарын жєне
міндетті кєсіптік зейнетаќы жар-
наларын уаќытылы есептеуге,
±стап ќалуѓа (есепке жазуѓа)
жєне тμлеуге міндетті.

Зањныњ б±л нормалары
б±зылса, наќты тμленген жєне
ќызметкер кіріс алѓан жаѓдайда,

агент уаќытылы ±стап ќалмаѓан
(есебіне жазбаѓан) жєне (неме-
се) аудармаѓан міндетті зейнет-
аќы жарналарыныњ, міндетті
кєсіптік зейнетаќы жарналары-
ныњ сомасын мемлекеттік кіріс
органдары μндіріп алады неме-
се агенттер мерзімі μткен єрбір
к‰нге (Мемлекеттік корпорацияѓа
тμлейтін к‰н ќосылады) уєкілетті
орган белгілеген ќайта ќаржы-
ландырудыњ ресми мμлшерле-
месініњ 2,5 еселенген мμлшерін-
де есептелген μсімп±лмен бірге
міндетті зейнетаќы жарналары
салымшыларыныњ пайдасына,
міндетті кєсіптік зейнетаќы жар-
налары тμленетін ќызметкер-
лердіњ пайдасына аударуы тиіс
(Зањныњ 28-бабыныњ 1-тар-
маѓы).

Сонымен ќатар, Зањныњ 29-
бабыныњ ережелеріне сєйкес
агенттер Ќазаќстан Республика-
сыныњ зањнамасында белгілен-
ген тєртiпке сєйкес єрбiр ќызмет-
кер бойынша есептелген, ±стал-
ѓан (есебіне жазылѓан) жєне
аударылѓан мiндеттi зейнетаќы
жарналарын, міндетті кєсіптік
зейнетаќы жарналарын бас-
тапќы есепке алуды ж‰ргiзуге
мiндеттi жєне мiндеттi зейнетаќы
жарналарыныњ салымшылары

мен мiндеттi кєсiптiк зейнетаќы
жарналары тμленетін ќызмет-
керлерге есептелген, ±сталѓан
(есебiне жазылѓан) жєне ауда-
рылѓан мiндеттi зейнетаќы жар-
налары, мiндеттi кєсiптiк зей-
нетаќы жарналары туралы
мєлiметтi есептiден кейiнгi
айдыњ 15-iнен кешiктiрмей ай
сайын ±сынуѓа мiндеттi.

4. Зейнетаќы жинаќтары жоќ
не жеткіліксіз адамдар не істеуі
керек?

 БЖЗЌ-да зейнетаќы жинаќта-
ры жоќ не зейнетаќы жарна-
лары т±раќсыз аударылатын
т±лѓаларѓа, сондай-аќ ж±мысќа
орналасќысы не ќосымша
ж±мыс істегісі келетін адамдар-
ѓа Ќазаќстан Республикасыныњ
Денсаулыќ саќтау жєне єлеу-
меттік даму министрлігініњ
"Т±лѓаларѓа ж±мыспен ќамтуѓа
жєрдемдесудіњ белсенді нысан-
дарына ќатысуѓа жолдамалар
беру" мемлекеттік ќызметініњ
стандартын єзірлегенін хабар-
лаймыз, ќызметті Астана жєне
Алматы ќалаларыныњ, облыс-
тыќ мањызы бар аудандардыњ
жєне ќалалардыњ жергілікті атќ-
арушы органдары, оныњ ішінде
облыстардыњ Ж±мыспен ќамту-
ды ‰йлестіру жєне єлеуметтік

баѓдарламалар басќармалары
мен Астана жєне Алматы ќала-
ларыныњ Ж±мыспен ќамту жєне
єлеуметтік баѓдарламалар
басќармалары тегін кμрсете-
ді.

5.  Б±л ќызметті пайдалану
‰шін не істеу керек?

Мемлекеттік ќызметті пайда-
лану ‰шін жергілікті атќарушы
органдарѓа (мекенжайларын
жєне байланыс телефондарын
ќоса беріп отырмыз) не
www.egov.kz "электрондыќ
‰кімет" веб-порталына μтініш
білдіру ќажет.

Аталѓан мемлекеттік ќызметті
кμрсетудіњ т‰пкі маќсаты – μтініш
білдірген т±лѓалардыњ ж±мысќа
орналасуы.

Б±л аќпарат сізге пайдалы бо-
лады жєне БЖЗЌ-даѓы зейнет-
аќы жинаќтарыњыздыњ μсуіне,
оныњ ішінде ж±мысќа орналасу
арќылы μсуіне, осыѓан орай
сіздіњ БЖЗЌ-дан алатын бола-
шаќ зейнетаќыњыздыњ мμлше-
рініњ ±лѓаюына кμмегі тиеді деп
‰міттенеміз.

БЖЗЌ байланыс орталыѓы
14-18 (Ќазаќстан аумаѓында

ќоњырау шалу  тегін)
www.enpf.kz.



" ..Туѓан жер, μскен ел, саѓынѓан бауыр-
лар, сыйласќан аѓайын-туыстар сендерді
ќартайѓанда  бір кμріп кету ‰шін, жасым-
ныњ ±лѓайѓанына ќарамастан орталарыња
келіп ќалдым. Ќыраулы ќысќа ќарамай,
±лы бабамыз Ыбырайдыњ 150 жылдыќ
тойы  себеп болды.

Дєм б±йырып, аруаќ жебегенніњ арќа-
сында туѓан жердіњ топыраѓын басып
т±рмын. Сіздер ойламањыздар, шетте
ж‰ргендер елді де, жерді де саѓынбайды
деп. Ќандай саѓынамыз, ањсаймыз. Жердіњ
де, судыњ да, ќ±дыќтыњ да, кμлдіњ де ат-
тарын имандай жат кμрмеген жастарѓа
ертедегідей етіп айтып отырамыз.

Біраќ амал жоќ, аумалы-тμкпелі заман
бєріне де кμндіреді. Тек тілегіміз – халыќ
тыныш болсын, аспан ашыќ болсын. Со-
ѓыс болмасын дейміз.

Ал енді  Ыбырайдыњ атасы Балќожаныњ
ќандай болѓаны туралы мына бір єњгімені
айтайын.

¦зын Ќыпшаќ Жањбыршы ±лы Балѓожа

би 1860 жылдыњ жазында д‰ниеден μткен
дейді.  Атасы ќайтыс болѓанда ±лы аѓар-
тушы Ыбырай 19 жаста екен. Елдіњ бас
адамдары аќылдасып, Балѓожаныњ жана-
засына ‡ш болыс елдіњ бас адамдарын
шаќыртыпты. Оныњ бірі – бидіњ μз елі,
екіншісі – ќайын ж±рты,  ‰шіншісі  – ќ±дан
даласы, арѓынныњ ішіндегі таз руыныњ
атаќтысы Жазы бидіњ елі.  Ол кезде  Жазы
бидіњ елін  басќаратын  Шоќай би  деген
кісі  екен. Шоќай би Балѓожаныњ т±стасы
болѓанымен,  жасы сексенге келген ќария
болса керек.  Балѓожаныњ есімі т±сында
Шоќай би Мекке-Мєдинеге ќажылыќќа кет-
кен екен дейді.

Балѓожаныњ μлімін Шоќай би ќажылыќ-
тан келген соњ естиді. Ќатты ќайѓырып
к‰йінеді: "Балѓожадай ќазаќ екі тумайды "
Оныњ  жаратылысы ерекше жан еді. Оныњ
білімділігі, парасаттылыѓы, єділдігі, кіші-
пейілділігі,  ќайырымдылыѓы, орыс-ќазаќ-
ќа беделді сирек кездесетін ќасиет. Ќолда
бар алтынныњ ќадірі жоќ деген ѓой. Марќ±м
мені аѓа т±тып, алдымнан μтпеуші еді. Кез-
дескенде атымды ±стай, аттанарда ќолты-
ѓымнан с‰йеп аттандырар еді ќараѓым. Ен-
ді ондай бекзатты ќайдан табарсыњ? Ќай-
ран сабаз ерте кетті" – деп μкініпті дейді.
Шоќай би μзініњ жолдас-жораларын жинап,
аќылдасып, Балѓожаныњ орнына барып
д±ѓа оќыту ‰шін арнайы т‰рде сауын ай-
тып елші жіберіпті.

Шоќай бидіњ келетінін естіген ќыпшаќ-
тар, елін жања жайлауѓа ќондырып, ќонаќ-
тарѓа деп бірнеше  ‰й тіккізіп, ќарсы алып-
ты. Шоќай бидіњ алдынан шыѓып, атын
Ыбырай ±стай, аттан т‰сіргенде, "Асылым-
ныњ кμзі, алтынымныњ сыныѓы", – деп
Ыбырайды айќара ќ±шаќтап, бауырына
басып егіліпті. Ыбырай да жетім ќалѓан ба-
ладай μксігін баса алмай, булыѓып ењіреп-
ті. Ќаумалап т±рѓан  игі-жаќсылар да кμзде-
рінен жас алып, тоќтау айтады.

Келген ќонаќтары Балѓожаныњ он екі
ќанат ќарамен т±лдап тастаѓан аќ орда-
сына кіргізеді. Молда ќ±ран окып, д±ѓа
етеді.

Шоќай би кμз жасын шайып, белбеуін,
желењін, жалбаѓайын шешіп, жайѓасќан
соњ:

– Иє, ќандас бауырларым, с‰йектес
ж±раѓатым. Балѓожадай асыл жанныњ
μлімі арѓын-ќыпшаќтыњ ќабырѓасын ќау-
сытып, белін б‰ктіріп, басын тμмен идіріп
кетті-ау. Амал ќанша, Алла таѓаланыњ
єміріне адам ќарсы т±ра алмайды.

Орны толмайтын, μмірде ±мыт болмай-
тын ќаза. Тек арты ќайырлы болып, жаса-
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маѓан жасын Ыбырайжанѓа берсін. Аздан
кейін Шоќай би басын кμтеріп: "Шыраѓым
Ыбырай, бізге деген ќонаќасыњды шаѓын-
дай жасат. Балѓожаныњ азасына ќысыраќ-
тыњ ‰йірін айдап келе  жатыр. Оныњ ішінде
батаѓа деген екі ту бие бар. Айдаушыѓа
тапсырѓан едім, к‰н ыстыќ, семіз биелер
барлыѓып ќалмасын, ќатты ж‰рмењдер
деп. Кешкі салќынмен келіп ќалар. Аман
келсе батаѓа деген екі биені б‰гін тањ асы-
рып ќойыњдар. Ертењ к‰н ќызбай т±рып
д±ѓа оќып, аруаќќа баѓыштап бауыздар-
мыз. Осы кμлдіњ  басындаѓы елге хабар
айтып,  асќа  шаќырт.  Биеніњ  біреуін ќыр-
ќына соярсыњдар. Екінші айтарым, ‰ш ат
жеккен орыстыњ кμк арбасы келеді, ол ар-
баныњ єрќайсысында  жылќыныњ терісінен
жасалѓан екі саба ќымыз бар.  Сол ќымыз-
дар жылып кетпес ‰шін екі жерден терењ-
деу етіп, кμлге жаќындау мањнан орын ќаз-

дырып дайындаѓандарыњ жμн болар.
Єзірге айтарым осы, ќалѓанын б±йырса,
ертењ халыќ алдында айтармын, депті.

Ертењіне т‰с ауа шаќырылѓан ќонаќтар-
дыњ алды келе бастады. ¤р ауылдыњ бас-
шылары молдаларын, ишандарын, ќажы-
ларын ала келіпті. Ж±рттыњ бас-аяѓы жи-
налѓаннан кейін, сапќа т±рып намаз оќиды.
Намаздан кейін Ишан Хазірет Балжекење
арнайы аударып келген ќ±ранын баѓыш-
тайды.

 Астан кейін далаѓа кілем, текемет, ала-
шалар тμселіп, жиналѓандар  салќын  са-
малѓа шыѓып жайѓасады.  Шоќай би Ыбы-
райды ќасына отырѓызып алады да:

– Е, халайыќ. Жасым сексеннен асып
барады. Жазы бидіњ т±кымы мен Жањбыр-
шыныњ т±ќымы жеті атамыздан бері к±дай
ќосќан ќ±дамыз, доспыз, сыйласпыз.
¤лімніњ жолы жасќа ќараѓанда менікі еді,

амал ќанша, менен б±рын Балѓожаны
алып кетті. Ол єлде болса ќырыќ жыл ел
басќаратын  данышпан  азамат еді. Сол
Балѓожаныњ аруаѓына, ќара шањыраѓына,
кейінгі ±рпаќтарына арнау деген μсиет
сμзім бар еді. Соны баяндауѓа р±хсат еті-
њіздер, –  депті.

Балѓожа ќыран ±шты ма,
Ќол жетпейтін ќияѓа,
Ќайта айналып оралмас,
Туып-μскен ±яѓа...
Балѓожадай баѓланды
¤лімге халќы ќияр ма?
Егер адам μлмесе,
Б±л д‰ниеге сия ма?
Ешкім ќалмас мєњгілік
Фєни жалѓан д‰нияда...
Ойлан-ойлан, Ыбырайжан,
Кμздіњ жасын б±лама,
Аќќуыњ ±шты кμліњнен,
Ардаѓым кетті елінен.
Ќараѓым Ыбырай, сμз тыњда
Шоќай келді елінен,
Сексендегі ќартыњ да,
¤сиет сμзді тыњдап ал.
Айта ж‰р ќалсањ артымда.
Екі оќты ±лан кμтереді,
Тисе де ќабат ыњќ етпей.
Бір оќты ќ±лан кμтерер,
Аќса да ќаны дірдектей.
Т±лпардан ќалса бір т±яќ,
Т±лпар боп аќыры жетілер.
Арыстанныњ белгісі,
Артына ќарап аќырмайды.
Нар т‰йеніњ белгісі,
Ќабырѓасын сμгіп, б‰йрегін алсањ,
Баќырмайды деп еді,
Наѓыз туѓан асылдар,
Ќандай ќасірет кμрсе де,
Назаланып аћ ±рмайды деп еді,
Ну ќараѓай ќ±ласа,
Т‰бінде ќалѓан шыршасы,
Б±таѓа μсіп б‰рленіп,
Жапыраѓы μсіп г‰лденіп
Кμркеймей ќоймас деп еді.
Айдын кμл, шалќар суалса,
Айдыны ќ±рып ќуарса,
Тењіз болып жарќырап.
Аспандай ±шќан аќќу мен ќаз.
Ќонаќтап μтпес демењіз,
Аќ т±лпар орѓа жыѓылса,
Желіде ќалѓан ќ±лыннан,
Ќ±нан, дμнен болѓанда,
Иесі мінбес демењіз.
Аќ с±њќар торѓа ілінсе,
¦яда ќалѓан балапан,
Темір ќанат болѓанда,
Ќаз-‰йрек ілмес демењіз.
Айѓа шауып оќыстан,
Артќы аяѓы мерт болса,
Артында ќалѓан баласы,
Арыстандыќ етпес демењіз.
Ел ‰шін туѓан ерлердіњ,
Артында ќалѓан ±рпаѓы
Ел ќамын жемес демењіз.
Д‰ниеден μткен жаќсыныњ,
Артында ќалса жас ±лан,
Атаныњ салѓан жолымен,
Ел басќармас демењіз.
Ыбырай балам, осы айтќан
Кμњілім μсиет сμзімді
Жадыња саќта, ќараѓым!
Шапаѓаты тисін μзіње,
Атањнан ќалѓан м±раныњ,
Ќабыл болсын аруаќќа ,
Оќытќан намаз ќ±раныњ.
Аллаћ єкпар!
Бидіњ сμзі тоќтай бергенде, ќасында

отырѓан Ыбырай, орнынан ±шып т±рып,
бидіњ алдына ж‰ресінен отыра ќалып бы-
лай депті:

– Атамнан ќалѓан елеулі екі белгі бар
еді. Кім киіп, кім мінер, кімге берсем лай-
ыќты болар деп ойлаушы едім. Атамныњ
єрі аѓасы, єрі досы сізге тартуѓа р±ќсат
етіњіз, – депті де іші б±лѓын терісі, тысы
ќара ќ±лын терісі, тайжаќы ішікті Шоќай
бидіњ иыѓына жауыпты. Балѓожаныњ кμк
жорѓасын ер-т±рманымен бидіњ алдына
кері тартыпты.

Сонда Шоќай би: – Ыбырай, шыраѓым,
сыйлыѓыњды ќабыл алдым.

Атањныњ ер т±рманын μзіњ мін, сыншы-
лар бабањныњ айбыны ерініњ алдыњѓы
ќасында, деуші еді.  Халыќ алдында ме-
рейіњ жоѓары болсын, – деп ер-т±рманды
Ыбырайдыњ μзіне беріпті дейді.

Мен б±л ањызды 1947 жылы Н±ржан
Наушабаев аќынныњ шєкірті, торы ќыпшаќ
Есенейдіњ Ж‰нісі деген кісініњ дєптерінен
жазып алдым. Сол сапарда Ќостанайда
т±ратын татар єйелі бар, Дегембай деген
ќарияныњ домбырамен айтќанын да тыњ-
дадым", – деп аяќтапты М.Хакімжанова.

ТАЃЗЫМ
 Кμзкμргендер Мєриям апамыздыњ ±лт поэзиясына ќосќан жаућар жыр-

ларын ѓана емес, исі ќазаќ баласына  кμрсеткен ќамќорлыѓы мен жасаѓан
жаќсылыќтарын ањыз ѓып айтып, небір естеліктерге  арќау еткен. "Мєриям-
ныњ кішкене аласа ‰йінен дєм татпаѓан, шабыт алмаѓан, оѓан μзініњ марха-
батты анасындай кμріп еркелемеген ќазіргі орта буындаѓы аќын-жазушы-
лар кем болар-ау." – деген Сырбай Мєуленов. "Ќайѓырдыњ – саспадыњ, ќуан-
дыњ – таспадыњ. Ќызѓана  білмедіњ, ќызыѓын басќаныњ. Шыќпаса б‰гінгі
бастаѓан дастаныњ, К‰ні ертењ таѓы да ќайтадан бастадыњ. Бал салѓан ара-
дай т‰зеттіњ ±яњды. Ќай Ана μзіњдей тєтті бал жия алды?! Мен б‰гін маќта-
ныш етемін, Мєкетай, ой тапќыш ќаламмен, к‰й тартќыш сияњды."  – деп сμз
кестелеген Єбділда Тєжібаев. Тіпті басќасын былай ќойѓанда, Мєриям апа-
мыз  аласапыран жылдары т‰н баласына  шанамен "халыќ жаулары" Сєкен
Сейфуллин, Бейімбет Майлинніњ ‰йіне отын (сексеуіл) тасыѓанынан-аќ ќан-
дай т±лѓа болѓанын ањѓарасыз.

Мєриям єжеміз 1991 жылы  85 жасында μзініњ туѓан топыраѓына, Ќоста-
найѓа ±лт ±стазы Ыбырай Алтынсаринніњ 150 жылдыќ торќалы тойына келіп
ќатысќан екен. Сол кезден ж‰рекжарды єрі сырлы да мазм±нды  бір с±ќба-
тыныњ таспадан т‰сірілген жазбасы саќталыпты. Соны "Ќостанай тањына"
аќынныњ туысы Аманжол Ахметов мерейк‰н ќарсањында  маѓан  єкеліп
кμрсеткен еді. Аќиыќ апамыздыњ ж‰ректен ќозѓап, кμњілден тербеп айтќан
єњгімесін сол к‰йінде назарларыњызѓа ±сынып отырмыз.

Бас редактор.

Ќайран бабам, кμрген жоќпын ж‰зіњді
Бес жасымнан жаттап μстім жырыњды.
Он жасымда μлењ μрдім таќпаќтап,
Ойламаппын басамын деп ізіњді.

Ойламаппын аќын болып μсем деп,
Ойламаппын жыр ескегін есем деп.
Талќысында таѓдырдыњ кμп таландым,
¤мірде кеткен μкініште есем кμп...

Жараланды жастай меніњ талантым,
Ќатал таѓдыр ќырќып ќойды ќанатын.
Жиырма жыл жарыќ к‰нді кμре алмай,
Аћ, ±рѓанда аш μзегім талатын.

Сонда маѓан демеу болѓан аруаѓыњ,
Аруаѓыња арманымды жалѓадым.
Ќиналѓанда, ќысылѓанда т‰сіндім
Сеніњ асыл сμздеріњніњ салмаѓын.

"Жоќ болсањда ќолыњды жайма с±ранып,
Аш болсањда м±њыњды айтпа жыланып.
Ќайратыњды ќара тасќа жанып ап,
Ењбекке кір, екі жењді сыбанып".

Деген сμзіњ оќтай тиді жоќтыќќа,
Жеткізді ењбек барлыќќа да тоќтыќќа.
¦лы-ќызым бірге ±мтылды μзіммен,
¦лы ењбектіњ ќасиетін ±ќтыќта.

Жетімдікке, жесірлікке баѓынбай,
Жалѓан сμйлеп, жалпылдамай, жаѓынбай,

Сексен бестіњ сырын шертіп отырмын,
Тасты теуіп, таудан аќќан аѓындай.

¤зіњ туып, μзіњ μскен еліњ бар,
Кіндік кесіп, кіріњді жуѓан жеріњ бар.
Он миллион ќазаќ деген халќыњ бар,
¤згермейтін єдет-ѓ‰рып салтыњ бар.

Алдын болжап айтып кеткен кμреген,
Ескірген жоќ сеніњ ‰лгі- μнегењ.
Жаппай оќып ±л-ќыздары ќазаќтыњ
Туѓан елін, μнерлі елге тењеген.

Бір перзентіњ ±шты б‰гін ѓарышќа,
Тєуекел деп т‰сті ±лы жарысќа.
Азаматтыњ ар-намысын оятты,
Деген сμзіњ "ќатарыњнан ќалыспа!"

Деген сμзіњ "алѓа ±мтыл, талаптан,
Оќы,‰йрен μнерлі елден, ќанаттан.
Ерінбесењ, ењбектенсењ, жас ±лан,
Ќ±тќарасыњ халќыњды азаптан."

Деген сμзіњ орындалып келеді,
¦ѓа білген жан ќанатын кереді.
"Оќу – білім, μнер – μмір кілті" деп,
Айтќаныња енді ќазаќ кμнеді...

¦лы ±стаз,т±њѓыш ѓалым , ±лы адам,
Ж‰з елу жыл μтсе даѓы арадан,
Туѓан халќыњ ±мытпайды ±рпаѓын,
Сеніњ атыњ μшпес-емес санадан!

04.Х.1991ж.

М.ХАКІМЖАНЌЫЗЫ

ЫБЫРАЙ АТА

     Б‰гін  Ќазаќстанныњ Халыќ жазушысы
     Мєриям Хакімжанованыњ туѓанына 110 жыл толды
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Статистиканы 
сөйлетсек...

Қоғамды жайлаған ажы-
расу дерті соңғы жылдары 
елімізде  тамырын тереңге 
жайып келеді. Бүгінгі стати-
стика деректері бойынша 
еліміздегі əр үшінші отбасы-
ның шаңырағы шайқалғалы 
тұр. Мəселен, бір жылда жүз 
мыңға жуық неке тіркелсе, 
соның тең жарымына жуығы 
бұзылып үлгереді екен. Ең 
қорқыныштысы, ажырасу-
дың көрсеткіші жыл өткен 
сайын жаңарып келеді. Ал, 
оның артында қаншама тағ-
дыр, қаншама отбасы мəсе-
лесі тұр. Жетім бала, жесір 
əйел, жалғызбасты əке, не-
мересін бір көруге зар болған 
ата-əже...

Зәуре Әбішева, Қостанай 
қалалық сотының бас 
маманы:

Бүгінгі статистикаға жүгін-
сек, мəселен Қостанай қалалық 
сотына 2015 жылы ажырасу 
туралы барлығы 1167 талап 
арыз түсті. Соның ішінде 837-сі 
соттың шешімі бойынша нақты 
ажырасқандар. Қалғандары өза-
ра бітімгершілікке келгендер, не 
болмаса сотты аяқсыз қалдырып 
кеткендер. Ал биылғы жылдың 
жарты жылында небəрі 560 жұп-
тан талап-арыз түссе, соның 381-і 
ажырастырылды. Салыстырып 
қарасақ, көбейгендігін байқауға 
болады. Өкінішке қарай, қазір 
неке бұзу деген талап комму-
налдық қызметке өтініш жазған 
сияқты көбейіп барады. Неге 

десеңіз, бұрын ерлі-зайыптылар 
ажырасу үшін соттың алдына 
келгенде сот олардан не себепті 
ажырасайын деп жатқандығын, 
оның себеп-салдарын егжей-тег-
жейлі сұрайтын.  Сөйтіп, сот ең 
алдымен талап берушіден, екін-
шіден жауапкерден жауап алып, 
үш ай ойлануға уақыт беретін. Ал 
қазір сот мəселенің себебі мен 
анық-қанығын да сұрамайды. 
Бірден ажырасып кетіп жатқан-
дар санының кө беюінің себебі 
де осы. Ажырасушылардың дені 
жастар. Арасында ата сақалы ау-
зына түскен үлкен кісілер де кез-
десіп жатады. Сондай кісілерді 
көргенде таң қаламыз, əрине. 
Өзім бүгінде қалалық соттағы 
оқу орталығының бас маманы-
мын, ал бұрын сот мəжілістері-
не қатысатын хатшы қызметін 
атқарған едім. Сол кездері осын-
дай сот процес теріне қатысқанда 
жасы жетпісті алқымдап қалған 
кісілерді көргенде қатты таң қа-
латынмын. Мен үшін ол ұят, ерсі 
саналатын. Осы жерде айта ке-
тейін, Ұлыбритания да арнайы 
институт бар екен. Солардың 
зерттеулері бойынша, дүние-
жүзінде ең мықты отбасылар 
ата-аналары таныстыру арқылы 
қосылған отбасылар болып табы-
лады екен. Мұндай отбасылар-
дың ажырасуы да сирек кезде-

сетін көрінеді. Негізінде атастыру 
салты біздің қазақтарда да бар, 
осы салтты бүгінде неге қайта 
жаңғыртпасқа?

Өмірдің өзінен

Кейіпкер:
Өзім отбасында тоғызыншы 

баламын, үйдің кенжесімін. Мен 
де бір рет үйленіп, енемнің ара-
мызға түсуінің кесірінен ақыры 
ажырасып тындық. Үнемі бізден 
қаржы дəметіп тұратын, реті келіп 
жатса қызы да қолын қаққан жоқ. 
Бірақ, бұл əдеті үдей бергені сон-
дай,  баламыз өмірге келгеннен 
кейін енем бала туғанда берілетін 
жəрдемақыны сұрады бізден. 
Дау дың басы содан бастал-
ды. Сол келіспеушілікті пайда-
ланған енем “кешке қызымды 
алып кетемін” деді. Мен əйелім 
екеуміздің арамызда ешқандай 
түсінбеушілік, не реніш болмаған 
соң, əрине, оған сендім. Кешке 
үйге келсем, əйелім жоқ, енем 
алып кетіпті. Содан көп ұзамай, 
əйелім маған алимент төлеттіру 
үшін сотқа жүгініпті, маған соттан 
қағаз келді. Мен, ең алдымен, ме-
диация, яғни бітімгершілік жол-
мен шешкім келген еді, себебі, 
əйеліммен ажырасу ойымда 
болған жоқ. Алдымен, онымен 
сөйлесіп алып, мəн-жайды білгім 
келді. Əйелім телефон тұтқасын 
алмайды, содан жаныма бедел-
ді кісілерді ертіп алып, енемнің 
үйіне бардым. Бар ойым əйелім-
мен бетпе-бет тілдесу еді. Ал, 
енем “мазамызды алдың” деп, 
менің үстімнен арыз да жазып 
жіберді. Олар мені екі рет сотқа 
берді, мен де екі рет қайтарып 
тастадым. Сотқа береді, бірақ 
өздері сотқа келмейді. Осылай 
мен тоғыз айдай сабылдым, бар 
мүмкіндікті пайдаландым. Ең 
соңғы сотта мен өзім ажырасу 
туралы шешімге қол қойдым, 
сол ажырасқаннан кейін келін-

шегім “бəрі менің кінəм, жаздым, 
жаңылдым” деп қайтып келді. 
Алимент төленбейтін болған 
соң əрі алған несие лерінің өсімі 
көбейіп кетіп, келіншегім менімен 
қосылуды жөн көріпті. Содан 
бəрін ұмытуға тырысып, біз қайта 

бірге тұра бастадық. 
Көп ұзамай тоғыз ай-
дан кейін енем тағы жетіп кел-
ді. “Əке-шешеңмен тұрмайсың, 
менің қолымда тұрасыңдар” деп 
талап қойды. Бұл енді шектен 
шығу əрине, қатты ренжігенім 
сондай əйелімді де, енемді де 
қуып шықтым. Өйткені, одан ар-
тық олармен бірге тұратындай 
мүмкіндігім болмады. Бірнеше 
күннен кейін тағы да алиментті 
өндіріп алу туралы арыз кел-
ді. Бұл жолы қосылуға талпы-
нысым болмаған соң, мен бұл 

қағазды бухгалтерияға жібердім. 
Ондағылар “біз сенің еңбекақың-
ды қорғап отырған адамдармыз, 
мұндай кез келген қаулыға жібере 
салмаймыз” деді. Сөйтіп жүрген-
де сегіз айдан астам уақыт өтті. 
Сегіз айдан кейін прокуратура-
дан менің екі жыл бойы алимент 
төлемегенім үшін  1 млн 460 
теңге қарыз болып қалғаным-
ды растайтын құжат келді. Бұл 
жерде сот орындаушыларының 
кінəсі, олар алдындағы күшін 
жойған арыз бойынша есептеп 
жіберген. Екінші соттың шешімін 
алып барып, дəлелдеп, қарыз 
көлемін 437 мыңға төмендеттім. 
Кейін алиментті 1млн 300 мыңға 
асыра төлегенімді білдім. 

Анасына қарап, 
қызын ал

деген мақалдың аста-
рын түсінбей келеміз

Күлдірайхан БИЖАН, 
ақ жаулықты ана:

Қазір туыстардың себебінен 
ажырасып жатқан жұбайлар аз 

Ойран болған отбасылардың 

обалы кімге?
 Бұл мәселе   “Қостанай таңының” кезекті дөңгелек 
                                          үстелі басындағы әңгімеге арқау болды.

      Қазіргі қоғамдағы түйткілді мәселелердің 
бірі – ажырасу болып отыр. Қайда барсақ та, 
кімді көрсек те “кеше ғана үйленіп еді ғой, 
бір жылға жетпей жатып ажырасып кетіпті”, 
“қазір кім ажыраспай жатыр дейсің?...”, 
“пәленшенің қызы үйге қайтып келіпті, 
түгеншенің келіні кетіп қалыпты” деген 
сияқты сөздерді жиі еститін болдық. Ең 
қорқыныштысы, ажырасу санының жыл сайын 
көбейіп келе жатқандығы. Неліктен қоғамда 
отбасы құндылығы төмендеп кетті? “Қостанай 
таңының” дөңгелек үстелі басында біз осы 
мәселелерді талқылаған едік.  Үстел басына 
жиналған ақ жаулықты ананың да, заңгердің 
де, дін қызметкері мен қоғам қайраткерінің 
де өз айтар ойы, өмірден түйгені бар. Осы 
тақырыпқа жыр жолдарын арнағандар 
да болды. Сонымен, қонақтарымызды 
таныстырып өтер болсақ, жеті баланың анасы, 
алты келін түсіріп, немере-шөбере тәрбиелеп 
отырған әже – Күлдірайхан Бижан, облыстық 
Аналар клубы төрайымының орынбасары, 
көп балалы ана – Ақжан Алтыбаева, облыстық 
Марал ишан мешітінің наиб имамы Дархан 
Сыздықов, Қостанай қалалық сотының бас 
маманы Зәуре Әбішева және бүркеншек атпен 
келген қоғам қайраткері.

Заман дамыды деп 
бұрынғы салтымызды 
ұмыттық. Жеңгелер өз 
міндетін ұмытты. Ол – 
бекершілік.

Зерттеу бойынша, 
атас тырылып қосылған 
отбасылар сирек ажыра-
сады екен. 
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емес. Соның ішінде, ене мен 
келін арасындағы түсініспеу-
шіліктер жиі кездеседі. Ондай 
жағдайда “Не əке-шешеңмен тұр, 
не бөлек шығамыз” деп күйе уіне 
талап қоятын келіндер де жоқ 
емес. Өз басым алты бірдей 
келінді қолыма түсірдім. Менің 
ұстанатын басты қағидам – бар-
лық келін де келген жерінде кем 
дегенде екі-үш жыл ата-енемен 
бірге тұруы тиіс. Бұл неге керек 
дерсіз, мұндағы менің саясатым 
келін жаңа туыс-туғанға сіңісіп, 
міндетті түрде ененің тəрбиесі-
нен өтуі қажет. Келін болды ма, 
қыздың шешесі де ендігі тірлігі-
не араласпауға тырысу керек. 
Қазіргі заманда ұялы телефон 
деген бəле болды. Кейбір келін-
дер отбасындағы ұсақ-түйектің 
бəрін шешесіне, апасына, анасы-
на-мынасына жеткізіп отырады. 
Оның арты үлкен дауға ұласаты-
нын ойлай бермейміз. Жалпы біз 
қыз баланы жат жұрттық болған 
соң, өзге отбасын құрметтеуге 
үйретіп өсіруіміз керек. Құрмет-
теу қолдан келмеді ме, тұрмысқа 
шықпа. Егер адамда сана-сезім 
болмаса, ғашықтық деген жəй 
сөз. Қазіргі жігіттерге  айтарым, 
“анасын көріп – қызын ал” деген 
сөздің астарына терең үңіліп, 
соған қатты мəн берген дұрыс. 

Кейіпкер: 
Рас, өз басым осы мақалға 

бұрындары мəн бермейтінмін. 
Шындығында, дəл осы мақалдың 
қаншалықты маңызды екенін ба-
сыма тигенде бір-ақ түсіндім. 

Күлдірайхан ана:
Өзімде жеті бала. Үлкені қыз, 

алтауы ұл. Алты ұлды өсіріп, 
алты келін түсірдім, қыз да ұзат-
тым. Алты ұл күні ертең бір-
бір ел болады. Олар – бауыр. 
Бір-бірімен араласуы да осы 
келіндерге де байланысты. Сол 
себепті мен алты келінді дұрыс-
дұрыс жерден таңдап алдым. 
Міне, аналар осыған мəн беру-
лері керек. Заман дамыды деп 
бұрынғы салтымызды ұмыттық. 
Жеңгелер де өз міндетін ұмыт-
ты. Ол – бекершілік. Бұрындары 
жақсы жермен құда болуға ты-
рысқан. 

Мен ешқашан бала еркелет-
кен емеспін. Ерке бала – жынды 
бала. Өзім шешемнен жалғыз 
қызбын. Жалғыз болсам да, ерке 
болмадым. Қыздарыма айтарым, 
күйеуді ұстау үшін де ақыл керек. 
Балаларым үйленерде қалың-
дықтарын алдымен өзім көріп 
алдым. Кенже балам үйленерде 
мынадай жағдай болды. Кенженің 
аты – кенже. Оған артылар жүк те 
ауыр. Оның келіншегі бізді бағуы 
керек. Оның сыртында қара 
шаңырақ болған соң үйге бəрі 
келеді. Бір күні балам үйленетінін 
айтты. Қыз біреудің жалғыз қызы 
екен. Содан біреудің мəпелеген 
жалғызы бізді баға ма, қалай бо-
лады деген ойға баттым. Содан 
балама кездесіп жүрген адамың-
ды үйге алып кел дедім. Көзіммен 
көріп, танысуым керек. Сөзімді 
тыңдап үйге қалыңдығын əкелді, 
таныстық. Бірден ашып айттым, 
ертең кəрі ата-енеңді бағасың ба, 
немере-шөберелер келеді, соның 

бəрін көтересің бе деп. Ол өзі 
ата-əже тəрбиесін көрген, тəр-
биелі бала екен. Шүкір, қазір со-
лардың қызығын көріп отырмыз. 
Əркімнің тілеуіне береді дейді 
ғой қазақ. Менің ниетіме қарай əр 
келінім өзім ойлағандай тəрбиелі, 
ибалы болып кездесті. Енеге де 
көп нəрсе байланысты. 

Гендерлік саясат – 
бақ па, сор ма?

Қазіргі заманда əйелдердің 
тым еркін сезініп, өзін еркекпен 
тең ұстауы мүмкін гендерлік 
саясаттың да əсері шығар. 
Себебі, бүгінде отбасының 
тірлігін ұмытып, жұмысба-
сты болып жүрген əйелдер де 
аз емес арамызда. Əрине, бала 
тəрбиесі, үй шаруасы жайы-
на қалған соң бұл күйеуінің де 
наразылығын тудыруы əбден 
мүмкін. Ал, мұндай түсініспеу-
шіліктердің де соңы ажырасуға 
алып келіп жатады...

Ақжан: 
Ол рас,  қазір заман ағымы-

на қарай əйелдерге бүкіл билікті 
бердік, мүмкін осы себеп шығар. 
Бірақ, ол əр əйелдің өз санасына 
байланысты дер едім. Мысалы, 
мен 12 баланың кенжесімін. Еш-
кім бетімнен қақпай, ерке өстім. 
Бірақ, сол еркелігімнің бəрін тұр-
мысқа шыққанда ұмыттым. Жұ-
байым Ербол екеуміз отас қан соң 
үш жыл бір перзентке зар бол-

дық. Талай күндер мен түндерді 
жылаумен өткізсем де, бəріне 
шыдадық. Соған қарамастан 
бізде ажырасу деген ой мүлде 
болған емес. Жолдасымның əкесі 
49 жасында өмірден өтіп, анасы 4 
баламен жалғыз қалған. Мен кел-
генде Ербол ғана жұмыс істей-
ді, біз анасымен бірге тұрдық. 
Қалада өзімнің жеке үйім болса 

да, мен енемнің қолында 
тұрудан қашпадым. Аядай 
екі бөлмелі үйде қалған 
бауыр ларын өсіріп, соларды 
оқытып, ағасын үйлендіріп, 
сондай тату отбасы болдық. 
Алланың бізге деген сыйы 
шығар, үш жылдан кейін 
балалы болдық. Одан кейін 
көп ұзамай қызымыз дүни-
еге келді. Үшіншіміз құрбан 
айтта өмірге келді. Үш бала-
дан соң қатты ауырып, ота 
да жасаттым. Дəрігерлер 
денсаулығыма күтім керек-
тігін ескертті. Осылайша, 
біз үш баланы қанағат ет-
тік. Бірақ, Алланың кеңдігі 
шығар, уақыт өте келе егіз 
баланы өмірге əкелдім. От-
басындағы келіндік тəрбиені 
маған енем берді деп айта 
аламын.  Ол кісіге басымды 
иемін, өзі 5 баланы тəрбие-
леді.Менің бірде бір  жұ-
мыстан қалмауыма жағдай 
жасады. Бүгінде енем сол 
төрт баланың қызығын көріп 
отыр. 
Зәуре: 

Мен де үйдің кенжесімін, 
4 ағам, 5 апам бар. Өте 
еркелетіп өсірді,  ауылда 
тұрсам да сиыр сауып, сүт 
тартуды білмедім. Нағыз 
қаймағы бұзылмаған Торғай 
еліне келін болып түстім. 
Сол кезде əкемнің “ақырын 
жүріп, анық бас” деген сөзі 
мен үшін үлкен сабақ бол-
ды. Ал, анам “өзің таңдап, 
өзің тидің, үйдегі еркелік-
теріңді тастап, сол үйдің 
ережесімен өмір сүресің” 

деді. Мəселе, гендерлік саясатта 
емес, ақылды əйел отбасын да, 
жұмысын да бірге алып жүруге 
тиісті. 

А ж ы р а с у ғ а 
шариғат та қарсы
Дархан Сыздықов:

Исламның көзқарасында 
отбасы ажырасып кететін бол-
са, ер адам əйелінің міндетінен 
ажыратылады. Ал енді балаға 
байланысты болатын болса, əке 
балаға қамқоршы болып қала бе-
реді. Əр адамның өз жағдайына 

байланысты шариғатта ата-ана 
не ішсе, соны балаға беруі ке-
рек. Шариғат бойынша, ажырасу 
мəселесіне келгенде ер адам-
ның құқығына берілген ажырасу 
“талақ” деп айтылады. Ал, əйел 
адам өзі ешқашан ажырастым 
деп айта алмайды. Шариғатта 3 
нəрседе қалжың жоқ: үйленуде, 
құл босатуда жəне осы талақта. 
Қазіргі кезде сенің жағың, менің 
жағым дейтін болмашы нəрсеге 
ұрыс шығаратын жағдай өте көп. 
Ондайда ата-ана да жастарға ке-
дергі етеді. Жалпы, шариғатта 
əйел адамның ата-анасы бол-
сын, ер адамның болсын, еке-
уінің де дəрежесі тең.  Мұны ер 
де, əйел де түсіну керек. Туыс-
туған екіге бөлінбейді, бəріне 
ортақ екенін жастар үйленіп, үй 
болған соң түсіністікпен қараған 
жөн.

Кейіпкер: 
Дін тұрғысынан келгенде 

əйелдің ажырасуға құқығы жоқ 
деп жатамыз.  Меніңше, неке 
қидыру, мешітке бару тек сал-
танатты көрініс беріп тұратын 
жəй дүние сияқты. Мүмкін осы 
мешітке барғанда екі жасқа да 
оларға некенің міндеттерін 
түс інд ірген дұрыс болар. 
Олар ертеңгі күні заң алдында 
ажырасып жатса да, Алланың 
үйінде некесін қидырғанын 
ұмытпаулары керек. Иə, қазір 
АХАЖ-ға интернетпен өтініш 
беріп те некеге тіркеле береді. 
Осы жағдайға да бір қатаңдық 
керек сияқты.

Көкейді тескен 
алимент

Балаға əке бола ма?
Кейіпкер: 

Əрине, көпке топырақ шашу-
дан аулақпын, дегенмен қазір 
көп жағдайда кейбір əйелдердің  
алимент үшін ажырасатындығы 
жанға батады. Ал, ажырасу, 
алимент өндіру туралы заңда 
еркектің құқы көп шектеледі. 
Тіпті, қорғалмаған десе де бо-
лады. Бұл қоғамдағы əкелердің 
беделінің төмендеуіне əкеп 
соқтыр ған кері құбылыс. Əрі 
қазір жиілеп кеткен ажырасуға 
тек отбасылық кикілжің ғана 
емес, алимент те бір себеп деп 
айта алар едім. Өйткені, али-
менттің ажырасуға ынталанды-
ратын жері көп. Мысалы, өзім 
білетін бір азамат бар. Белгілі 
кəсіпкер. Бір əулеттің капиталы 
соның атында. Сол жігіт үйлен-
ді, үш балалы болды. Кенеттен 
келіншегі дəм-тұзы жараспай-
тынын айтып, ажырасуға арыз 
берді. Мүлік туралы дауда сот 
əлгі жігіттің барлық дəулетінің 
тең жартысын келіншегіне ти-
есілі деп шешім шығарған. Бұл 
əділдік пе? Аяқ астынан мол 
қаржыға ие болған жас əйел 
енді қайтып отбасы құндылығын 
бағаламақ?  
Ақжан: 

Қазір көп əкелер де алимент 
төлеуден қашып жүр. Кейбір ер 
кісілер жалақысын аз қылып көр-
сетіп, туған баласына алиментті 
1000-5000 теңге көлемінде ғана 
береді, ал өздері “джип” мініп, 
тайраңдағандарына мəз.  Бұл – 
мəселенің екінші жағы екенін де 
ұмытпауымыз керек.

Кейіпкер: 
Біздегі заң тек əйелдердің 

ғана құқығын қорғайтын сияқты. 
Мəселен, мен əйелімді ұрып-
соққан емеспін, ол өз еркімен 
отбасын бұзды. Соның кесірінен 
менің балам əкесіз өсіп жатыр. 
Егер заң бойынша ер адамның 
табысына қарамай, белгілі бір 
нақты соманы, мысалы ай сайын 
жиырма мың төлейтін болса, ол 
əйел пайданы көздеп, ажыраспас 
еді.  
Дархан: 

Шариғат бойынша ажырасқан 
кезде қыз бала əкесінің тəрбие-
сінде қалады. Себебі, əйел адам 
қыз балаға қамқор бола алмайды. 
Ойлап қарасаңыз, бұл жерде үл-
кен мəн-мағына жатыр. Өйткені, 
қазіргі қоғамда өгей əкелерінен 
қорлық көрген қыз балалардың 
көбейіп бара жатқаны да жасы-
рын емес.  Ал, ер бала əйелге, 
соның ішінде нағашысы атасы-
ның тəрбиесіне беріледі.  

Қарлығаш ОСПАНОВА. 
Айтолқын АЙҚАДАМОВА.

Суреттерді түсірген А.ЖҮЗБАЙ.

Баяғыда бiр əйел енесiнiң үстiнен шағым жасап ғұла-
маға барыпты. Əлгi ғұлама əйелдiң қолына бiр құты ұста-
тып тұрып: “Бұл – у. Енеңнiң тамағына аз-аздан қосып 
берiп отыр. Арада бiраз уақыт өткен соң енең қайтыс 
болады. Бiрақ енеңдi сен өлтiргенiңдi бiлмес үшiн, саған 
күдiк түспес үшiн, ай бойы оған өте жақсы қара”, – дептi. 
Əйел ғұламаның барлық айтқанын iстейдi. Тамағына у қосып 
жүргенiмен, енесiнiң асты-үстiне түсiп, өте жақсы күтiм 
көрсетедi.  Арада ай толмай, көз жасы көл болған əйел ғұламаға 
келiп: “Менiң енем жақсы адам екен. Оған сыйластық таны-
тып едiм, менi қатты жақсы көрiп кеттi. Ендi оның өлгенiн 
қаламаймын”, – дейдi жылап тұрып. Сонда ғұлама: “Менiң саған 
бергенiм у емес, жай су болатын. Ендi ол кiсiнi ренжiтпе”  , – деп 
өсиетiн айтып шығарып салыпты. 

Төркініме келдім кеше қыдырып,
Біраз тұрдым кіруге сəл кідіріп.
Тұруыма себеп болған құбылыс
Анам жүр ғой есік алдын сыпырып.

Көріп мұны мен расында таңдандым
Қолғабыс қып кеше келін алған кім?
Ашу келді тұрып-тұрып сол жерде,
Ақ келіні оянбапты анамның.

Шықты əне, күйеу болған баласы,
Ұйқылары қанбаған ғой шамасы.
Бір апта да болмады ғой үйленіп,
өзі сондай əйел жанды қарашы.

«Оятасаңшы» деді анам келінді,
«Ұйқышыл келін» – деген атқа ілінді.
Керіліп тұрған баласынан кетті рең,
Осы аты бұза ма деп сыныңды.

Өз үйінде бөтен болған ананың
Маңдайдағы əжіміне қарадым,
Балалығым бір сəт түсіп есіме
Ақ шаштарын жылап тұрып санадым.

Анам шықты жас баладай жалтақтап,
Келін келді ас үйінен балпақтап.
Білмегенсіп хəл сұрастым бəрімен,
Інім отыр келіншегін қолпаштап.

Күйіп-күйіп тамағымнан өтті шəй,
Жиналдым ғой қайтуға үйге жай.
Ұрысса да, сыйласа да жақпайтын,
Ене болу қиын қандай, шіркін-ай...

Енемді көрдім дағы жыладым,
Құшақтап ап кешірімін сұрадым,
Түсінбестен аң-таң болып тұр маған
Қоюға да ынғай таппай сұрағын.

Кешегіден өзім қатты өзгердім,
Жер дөңгелек мұны алдын сезгенмін,
Ене емес, ана маған енді енем,
қарсы сөйлеу ісінен де безгенмін.

Келіндерге ақыл берші, бір Алла,
Алда қарттық күтіп отыр, абайла.
Не істесең, сол алдыңа келеді,
Ене болу жолы саған тұр алда.

Ер адам өз отбасы ал-
дындағы міндетін толық 
атқарып, қорған болғанда 
ғана отбасы берік болады.  

Шариғатта 3 нәрседе 
қалжың жоқ: үйленуде, 
құл босатуда және та-
лақта.

Заң еркектің де мүд-
десін ұмытпаса екен. 
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Ы.АЛТЫНСАРИННІЊ ТУЃАНЫНА – 175 ЖЫЛ

¤шпес¤шпес¤шпес¤шпес¤шпес
шыраќ...шыраќ...шыраќ...шыраќ...шыраќ...

Ќазаќ даласына
шамшыраќтай жаѓылып,
μзгелерден дараланып
шыќќан дарынды т±лѓалар
жетерлік. Соныњ бірі –
аѓарту ісіне ењбек сіњіріп, μз
артынан μшпес із ќалдырѓан
Ыбырай Алтынсарин
атамыз. Биыл сол атамыздыњ
туѓанына 175 жыл толды.
Ќанша жыл μтсе де
ќажырлы ењбек етіп, елім
деп μткен ерлердіњ аты да,
заты да μшпейді. "Кел,
балалар, оќылыќ, оќыѓанды
кμњілге ыќыласпен
тоќылыќ" деп жырлаѓан
Ыбырай атамыздыњ сμздері
мектеп табалдырыѓын
аттаѓан єр б‰лдіршінніњ
±раны іспеттес. Ќасиетті
Ќостанай жерінде туып,
μмірін  білімге  арнаѓан
Ы.Алтынсарин –  ќазаќ
санасыныњ шамшыраѓы,
дархан дарын иесі.

Тарих  шежіресініњ
жарќын беттерін м±раѓат
ќ±жаттарынан да табуѓа
болады. Онда жылдар ізі,
ѓасырлар тањбасы
бейнеленген десек артыќ
айтпаймыз. Ќостанай
облысыныњ мемлекеттік
м±раѓатыныњ
м±раѓатшыларыныњ
іссапарлары нєтижесінде
Орталыќ мемлекеттік
м±раѓатынан табылѓан
Ы.Алтынсаринге ќатысты
ќ±жаттар "Ќостанай ќаласы
тарихынан" ќ±жаттар
жинаѓына енді. 1889 жыл
17 шілдемен белгіленген
ќ±жатта Торѓай облысы
ќырѓыз мектептерініњ
инспекторы, статтыќ
кењесші Ыбырай (Ибрагим)
Алтынсаринніњ ќызметі
туралы формулярлыќ тізімі
берілген.

Енді сол формулярлыќ
тізімді оќып кμрелік: Шені,
аты-жμні,  фамилиясы,
ќызметі, жасы, діні, озат
белгілері жєне ќаражаты.
Ал, берілген жауабы былай
деп жазылѓан: Статтыќ
кењесші Ибрагим
Алтынсаринович
Алтынсарин, Торѓай облысы
ќырѓыз мектептерініњ
инспекторы, 53 жаста, діні
ислам, м±сылман. Христиан
дінін ±станбаѓандарѓа
берілетін екінші жєне
‰шінші дєрежелі єулие Анна
жєне 2-3 дєрежелі єулие
Станислав ордендерімен
марапатталѓан. Жер меншігі
бар ма? Жоќ.

Ќайда тєрбиеленген жєне
оќу орындарында толыќ
курс аяќтаѓан ба; ќызметке
ќашан  орналасќан; ќандай
шенмен; ќандай ќызметте
жєне б±рын ќайда ќызмет
істеген; ќызметте ерекше
кμзге т‰скен кездер болѓан
ба; шеннен басќа  айрыќша
марапаттауларѓа  ие  болѓан
ба?  Жауабы: 1858 жылы
Орынбор ќырѓыздарыныњ

облыстыќ басќармасымен
ќ±рылѓан ќырѓыз мектебі
курсын аяќтаѓан. 1859
жылдыњ 1 тамызынан
облыстыќ басќармаѓа
тілмаш болып орналасты.
1860 жылы Орынбор жєне
Самар генерал-губернаторы
μкімімен Орынбор
бекінісінде ќ±рылѓан
(Торѓай) ќырѓыз мектебіне
м±ѓалім жєне байќаушы
болып орналасты. 1860
жылдыњ 20 шілдесінен
аудармашы болды. Орынбор
генерал-губернаторыныњ
р±ќсатымен 1870-1871
жылдары Торѓай уезі
сотыныњ ќызметін атќарды.
Сонымен ќатар 1971-1974
жылдары Торѓай уезі
бастыѓыныњ уаќытша
ќызметін де атќарды. 1879
жылдыњ 1 ќырк‰йегінен
бастап Торѓай облысындаѓы
ќырѓыз мектептері
инспекторыныњ ќызметін
атќарушы, 1888 жылдыњ 28
ќазанынан бастап
инспектор ќызметіне
таѓайындалды. 1889 жылдыњ
17 шілдесінде ќайтыс болды.

Жаулардыњ жорыѓына
ќатысќан ба? Жоќ.

Ќашан жєне ќанша уаќыт
демалыста болѓан, ќызметке
уаќытында шыќќан ба,
ќашан шыќќан? Демалыста
1871 жылдыњ 1 маусымынан
1 тамыз айына дейін жєне
1876 жылы жалаќысы
саќталѓан 2 ай демалыста
болды, ќызметке уаќытында
оралѓан.

Бойдаќ немесе ‰йленген
бе, ќашан жєне кімге,
балалары бар ма,
балаларыныњ туѓан жылы
мен айы, к‰ні, діни
±станымдары? Сырдария
облысы, Перовск уезінде
туѓан, есімі Айѓаныс деген
ќызѓа ‰йленген. ¦лдары
Ѓабдолла 1880 жылы
15 ќазанда, Абдрахман 1887
жылы 15 аќпанда, ќызы
Шарифа 1889 жылы
5 аќпанда туѓан. Єйелі мен
балалары м±сылман дінін
±станѓан.

Ал,  мына  бір  ќ±жатта
Торѓай  облысындаѓы
ќырѓыз мектептерініњ
инспекторы
Ы.Алтынсаринніњ
Ќостанайда орыс
т±рѓындарыныњ
балаларына  арналѓан бір
кластыќ ерлер училищесін
ашылѓаны туралы єскери
генерал-губернаторѓа
хабарламасыныњ мєтіні
былай берілген:

"Сізге, Жоѓары
мєртебелім, тамыз айыныњ
21 ж±лдызында Ќостанайда
орыс т±рѓындарыныњ
балаларына арналѓан бір
кластыќ  ерлер училищесін
ашќаным жайында
хабарлаймын. Училище
ашылѓаннан кейін, келесі
к‰ні 57 оќушы оќуѓа келді"

– деп келе, соњынан
инспектордыњ ќ.о.
Ы.Алтынсарин делінген.

Ќанша жыл μтсе де,
Ыбырай атамыздыњ жаѓып
кеткен шыраѓы μшкен жоќ.
М±раѓатта іріктелген
ќ±жаттарѓа с‰йенетін
болсаќ 1961 жылы Ќостанай
ќалалыќ ењбекші
депутаттарыныњ атќарушы
комитеті Калинин (ќазіргі
Алтынсарин) кμшесі
бойындаѓы №39 кварталда
орналасќан ‰йлерді б±зып,
олардыњ орнына 520
оќушыѓа арналѓан
Ы.Алтынсарин атындаѓы
№1 мектеп интернатыныњ
оќу корпусін салу шешімін
ќабылдап, 1963 жылы б±л
ѓимарат ќолдануѓа берілген
екен.

Келесі, яѓни 1964 жылдыњ
1 ќањтарынан облыстыќ
атќарушы комитеттіњ
№1208-р б±йрыѓымен
Ќостанай ќаласыныњ
№1 мектеп-интернаты
Ќостанай облыстыќ
атќарушы комитеттіњ
ќарауына μтеді.

1966 жылы
Ы.Алтынсаринніњ 125
жылдыќ мерейтойына орай
1967 жылы №1 мектеп-
интернаттыњ мањында
ќазаќтыњ ±лы
аѓартушысына ескерткіш
т±рѓызу шешімі
ќабылданды. Ќазіргі тањда
±лаѓатты т±лѓаны ±лыќтау
жоѓарѓы дењгейде μтеді.
Айтып кететін болсаќ,
"Ыбырай Алтынсаринніњ
туѓанына 150 жылдыќ
мерейтойына дайындыќ
жєне атап μту туралы" 1989
жылѓы 22 желтоќсандаѓы
№282 Ќазаќ КСР
Министрлер Кењесініњ
ќаулысында 1991 жылы
Ы.Алтынсаринніњ туѓанына
150 жылдыќ мерейтойына
орай Ќостанай ќаласында
"Ы.Алтынсаринніњ
педагогикалыќ жєне єдеби
м±расы жєне ќазіргі
мектептердіњ мєселелері"
деген таќырыпта ѓылыми-
практикалыќ конференция
μткізуді ±йымдастыру;
Жанкелдин ауданында
Ы.Алтынсарин м±ражайын
ашу; жергілікті бюджеттен
бμлінген ќаражатќа
Ы.Алтынсаринніњ мазарын
жμндеу жєне таѓы да басќа
іс-шаралар μткізу туралы
мєселелерді алѓа ќойѓан.

Атамыздыњ μмірініњ бір
±шын болса да айќындайтын
ќ±жаттардыњ тарих тμрінде
алатын орны зор. ¦рпаѓы
±лыќтап μтер ±лаѓатты
±стазды мєњгі жадымызда
саќтап, маќтан т±тамыз.

Єсемг‰л
ЌАДЫРМАНОВА,

Ќостанай облысыныњ
мемлекеттік архивініњ

 археографы.

Ел тєуелсіздігініњ
25 жылдыѓы мен
Ќостанай облысыныњ
80 жылдыѓына
араналѓан Сарыкμл
ауданыныњ "Ењбек
Дањќы"кітабын
табыстау эстафетасы
Тєгіл ауылдыќ
округінде жалѓасты.

Алдымен, шара барысында
ќазаќ халќыныњ дєст‰рі –
шашу шашылды. Аудан єкімі
Эльдар К‰зенбаев сμз алып,
ж‰рекжарды лебізін жеткізді.

– ¤њірдіњ ауылдарын ара-
лап келе жатќан б±л кітапќа
б‰гінде осы ауылдыњ да тыл
ењбеккерлері мен ењбек арда-
герлерініњ есімі еніп отыр.
Баршањызды осынау ќуаныш-
ты сєт, тарихи оќиѓамен
ќ±ттыќтаймын! – деді ол.

Сондай-аќ, Эльдар Ќоныс-
бай±лы  аудан жєне Тєгіл
ауылдыќ округініњ єлеу-
меттік-экономикалыќ дамуы-
на  ќосќан ќомаќты ‰лесі ‰шін
бір топ адамѓа ќ±рмет грамота-
сы мен алѓыс хаттар жєне ес-
телік сыйлыќтар табыс етті.
Олардыњ ќатарында ењбек ар-
дагерлері – Кенжебай Саѓаров,
Геннадий Паркин, Ќаду Саќа-
уов, Б‰ркіт Досмаѓамбетов,
Иван Охрименко, Нинель Ры-
бина, Иван Катищев, Мєлік
Шектібаев, Бадина Баймаѓам-
бетова, Михаил Емельянов,
Бμрібай Досмаѓамбетов  жєне
шаруа ќожалыѓы бірлестігініњ
басшысы Баймырза Сатаев пен
ф е л ь д ш е р л і к - а к у ш е р л і к
пунктіњ мењгерушісі Рауиза
Сейткужина болды.

Айтпаќшы, μњір басшысы
ењбек ардагерлері Кенжебай
Саѓаров пен Сапар ¤тетілеуов-
ќа  шапан  жауып,    алѓашќы
тыњгер, кμп балалы ана Ни-
нель Рыбинаѓа ќамзол кигізді.

Б±л к‰нгі жиында б±рынѓы
совхоз директоры Мінайдар
Умаров, "Кμтерме-бμлшек сау-
да" ЖШС директоры, облыс-
тыќ мєслихат депутаты Айт-
жан Есенгелдинов жєне
"¦лттыќ инновациялыќ ќор"
АЌ басќармасыныњ тμраѓасы
Єуелбек Тоќжанов сμз алды.

Єсіресе, алыстан ат терлетіп
келген ќ±рметті ќонаќ Є.Тоќ-
жановтыњ аќтарыла айтќан
аќжарма тілегі тєгілдіктерді
бір тебірентті. Ол осы ауылдыњ
мектебінен білім алѓандыѓын,
соныњ арќасында шетелдік оќу
орындарын бітіргендігін, ќазір
биік дєрежеге жетіп отырѓан-
дыѓын ортаѓа салды. Соналы
мен Тєгіл орта мектептерініњ
кітапханасына белгілі жазу-
шы Олжас С‰лейменовтіњ
"АзиЯ" жєне "Код слова" де-
ген кітаптарын сыйѓа берді.

Шырайлы шараныњ сєнін
аудан мен ауыл μнерпаздары
аша т‰сті. Облыстыќ филармо-
нияныњ єншісі Арыстан
Ќ±рманов ќ±лаќ ќ±рышын
ќандыра єн шырќады. Ж‰рек
ќылын ќоњыр ‰німен шерте
білген μнер иесіне т±рѓындар
тєнті болып, ќайта-ќайта ќол
соќты.

Ал эстафетаныњ ењ ќызыќ-
ты жері – Сарыкμл ауданыныњ
"Ењбек Дањќы"кітабын  табы-
стау рєсімі болды. Оны Тєгіл
ауылдыќ округініњ єкімі Са-
ѓынбай С‰ндеталин мен арда-
герлер Кењесініњ тμрайымы
Майра Тμлебаева  Сарыкμл
кентініњ єкімі Сейтбек Ќаппа-
сов пен кенттіњ ардагерлер ке-
њесініњ тμраѓасы Арѓынѓазы
Шєріповке табыстады.

Сарыкμл ауданы.

СУРЕТТЕ: іс-шарадан кμ-
рініс.

Руслан
        ЄЛКЕЕВ

Есімдері кітапќа
жазылды

Ќостанай облыстыќ мєслихатыныњ "Мемлекеттік орман ќоры
учаскелерінде орман пайдалану ‰шін тμлемаќы мμлшерле-
мелерін бекіту туралы" шешімініњ жобасы Ќостанай облыстыќ
мєслихатыныњ http: maslikhat.kz. ресми сайтында орналасќан.

Проект решения Костанайского областного маслихата "Об ут-
верждении ставок платы за лесные пользования на участ-
ках государственного лесного фонда" размещен на официаль-
ном сайте Костанайского областного маслихата: http :
maslikhat.kz.



микалыќ дамуына ‰лес ќос-
ќан ‰шін" аудандыќ "Біздіњ То-
рѓай" газетініњ тілшісі Б.Ах-
метбеков, коммуналдыќ-ша-
руашылыќ кєсіпорын инже-
нері Руслан Жμкешбаев,
М.Дулатов атындаѓы орта
мектебініњ м±ѓалімі Баќытк‰л
Єлімова, балалар-жасμспірім-
дер спорт мектебініњ жаттыќ-
тырушысы Мереке Досжанов
аудан єкімініњ алѓыс хаттарын
алды.

Салтанатты жиын соњы
"Єнім сенсіњ, жырым сенсіњ,
Ќостанай" атты аймаќтыќ єн
байќауымен  сабаќтасты.
Аќтμбе облысыныњ Ырѓыз
ауданынан жєне  Жанкелдин,
Аманкелді, Денисов, Ќамыс-
ты, Алтынсарин  аудандары-
мен Ќостанай, Арќалыќ ќала-
ларынан республика кμлеміне
танымал к‰міс кμмей єншілер
баќ сынады. Байќаудыњ ере-
желері мен талаптары бойын-
ша байќауѓа ќатысќан 14
‰міткер бір халыќ єнін жєне
Ќостанай туралы бір єн шыр-
ќау керек-тін. Б±л талапќа сай
єуезді єндерді наќышына
келтіріп шырќаѓан аман-
келділік Фариза Жоламанова,
Алтынсарин ауданыныњ
єншісі Г‰лбаќыт Жањбырбай
ѓана болды. Г‰лбаќыттыњ
б±лб±л ‰нді дауысы кμрере-
мендерді еріксіз μзіне елтіп
алды. Ырѓыз ауданыныњ
єншісі Бауыржан Н±рлыбай-
дыњ мінсіз талабына шек жоќ.
Ќазылар алќасыныњ шешімі-
мен ырѓыздыќ єнші ж‰лделі
бірінші орынды жењіп алды.
Екінші орынды алтынсариндік
Г‰лбаќыт Жањбырбай иелен-
ді. Аманкелді ауданыныњ тал-
ѓампаз єншісі Аќтоты Сєдуа-
ќас пен жерлесіміз Асхат Шы-
њѓысов ‰шінші орынды тењдей
бμлісті. Жењімпаздар мен но-
минация иегерлері аудан
єкімініњ алѓыс хаттарымен
жєне аќшалай сый-сияпаттар-
мен марапатталды. Айтулы
мерекелердіњ легі жылдыњ
аяѓына дейін жалѓасады. Б±л
– бастамасы ѓана. Келер
жылы алаш ќозѓалысыныњ
100 жылдыќ тарихи тойы
біздіњ ауданда кењ кμлемде
тойланады деп жоспарланып
отыр.

Байбатыр
НИЯЗБЕК¦ЛЫ.

Жанкелдин ауданы.
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Міне, осындай таќырыпта  Ќос-
танай  ќалалыќ  орталыќтанды-
рылѓан кітапхана ж‰йесініњ
ќ±рылымдыќ бμлімшесі №6
"Южный" кітапхана филиалында
±лы ±стаз Ы.Алтынсаринніњ ту-
ѓанына 175 жыл толуына байла-
нысты онлайн тєртібінде кеш бо-
лып μтті.

– Ќарап отырсањыз, біздіњ
μњірімізден  елімізге есімдері  та-
нымал небір Алаш т±лѓалары,
ќайраткерлер, аќындар мен жа-
зушылар, ѓалымдар шыќќанын
білеміз. Ќазаќ халќыныњ сондай
абзал ±лдарыныњ бірі – аѓарту-
шы, педагог, жазушы Ы.Алтынса-
рин атамыз. Біз кешімізді аќпарат-
тыќ-медиа ќ±ралдарыныњ кμмегі-
не ж‰гініп,  облысымыздаѓы
Ы.Алтынсарин атындаѓы мемори-
алдыќ м±ражайымен бірлесе
Ќостанай ќаласындаѓы индустри-
алдыќ-педагогикалыќ колледж
студенттерін, М.Хєкімжанова
атындаѓы №20 орта мектебініњ
оќушыларын ќатыстыра отырып
μткіздік. Басты маќсатымыз –
оќырмандарымызды ±стаз Ы.Ал-
тынсаринніњ шыѓармашылыѓы-
мен, μмір-тарихымен таныстыру.
Еліміздіњ, мемлекетіміздіњ тари-
хында алтын єріппен жазылатын

"Шыраѓын жаќќан"Шыраѓын жаќќан"Шыраѓын жаќќан"Шыраѓын жаќќан"Шыраѓын жаќќан
білімніњ"білімніњ"білімніњ"білімніњ"білімніњ"

осындай т±лѓаларды тек туѓан,
атаулы к‰ндерінде ѓана емес,
былайѓы к‰ндерде де насихат-
тайтын кештер, кездесулер ±йым-

дастырсаќ артыќ болмайды.
Олардыњ μмірлері мен шыѓарма-
лары келешек ±рпаќќќа ‰лгі,
μнеге. ¦стаздыњ ќай єњгімесін
алмайыќ, барлыѓы да ењбекке,
адамгершілік ќасиеттерге, білім-
ілім алуѓа ‰ндейді, – деді кітапха-
на маманы Г‰лнєр Ќатова.

Іс-шара барысында кітапхана-
шы мамандар Ы.Алтынсаринніњ
балалыќ шаѓы, Балѓожа би тура-
лы, ќазаќ балаларына мектеп
ашу, оќулыќ жазѓаны жайлы  де-
ректер, суреттер келтіре отырып
баяндап, медиа ќ±ралдары ар-
ќылы бейнекμріністер кμрсетті.
Б‰гінгі тањда  оќырмандарѓа ќ±-
лаш-ќ±лаш баяндамалар оќудан
гμрі, кітапхана ісіне ќазіргі заман-
ныњ осы т±рѓыдаѓы ќ±рал-жаб-

дыќтарын ќолдану арќылы жања-
ша кеш μткізу єлдеќайда тиімді,
±ѓыныќты секілді, оќырмандар да
таќырыпты тануѓа, назар ауда-
рып ќызыѓушылыќ танытады деп
ойлаймыз.

– ¦лы аѓартушы Ы, Алтынса-
ринніњ білім саласындаѓы ењбегі
орасан зор. Мєселен, μткен
ѓасырда  жастарымызѓа  экономи-
ка,  ауылшаруашылыѓы, ќол μнері
секілді кєсіптік мамандарды тањ-
дау ќажеттігін, сол кєсіп маман-
дар даярлайтын  училище ашу
керектігін айтып кеткен.  Ы.Алтын-
саринніњ  сол айтќандары  б‰гінгі
к‰нмен ‰ндесіп т±р, – деді кітап-
ханашы Елена Шибаева.

Таѓылымды, мазм±нды кеште
І.Омаров атындаѓы ќазаќ драма
театрыныњ актері Ќабдол-Мажит
С‰ндет±лы, М.Хєкімжанова атын-
даѓы №20 орта мектебініњ 7 "б"
сынып оќушысы Мєди Тμкешев-
пен бірге Ыбырай Алтынсаринніњ
"¤рмекші, ќ±мырсќа, ќарлыѓаш"
єњгімесін сахналады. Ал, осы теа-
трдыњ актері  Мейрам Жапаров
болса оќырмандарѓа Ыбырайдыњ
рμлінен монолог, кітапхана мама-
ны Мєдина Сєрсенбаева μлењ
оќыды.

Сол секілді  кешке жиналѓан-
дар онлайн арќылы Ы.Алтынса-
рин атындаѓы мемориалдыќ м±-
ражайыныњ, Ыбырай Алтынсарин
атындаѓы кμшеніњ ашылу тарихы-
мен танысты. М±ражайдыњ ќыз-
меткері  Жањаг‰л  Досжанова  сол
секілді Торѓайда ашылѓан  мектеп
туралы, Ыбырай Алтынсаринніњ
ќолданѓан заттары мен "Ќ±ран"
кітабы жайында єњгімелеп берді.

Кеш аясында "Дала ж±лдызы
– Ыбырай" атты кμрме болды, кі-
тапхана мамандары ќысќаша шо-
лу жасап, єњгімелеп берді. Кμрме-
ге аѓартушыныњ кμп томдыќ шы-
ѓармалар жинаѓы, μлењдері, єњгі-
мелері жєне  Єнуар Дербісалин-
ніњ "Ыбырай Алтынсарин", "Ж‰з
т±њѓыш" атты кітаптары ќойылды.

Ы.АЛТЫНСАРИН  – 175 ЖЫЛ

‡ш мереке‡ш мереке‡ш мереке‡ш мереке‡ш мереке
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тойтойтойтойтой

Н.Ахметбеков атындаѓы мєдениет ‰йінде
аудандыќ  білім беру бμлімініњ ќолдауымен,
Б.Хамзин атындаѓы μнер мектебініњ ±йымдасты-
руымен Ќостанай облысыныњ 80 жылдыѓына
жєне  Ы.Алтынсаринніњ 175  жылдыѓына арнал-
ѓан "Білім мен μнер μлкесі – ќазыналы Ќостанай"
таќырыбына негізделіп, Ыбырай шыѓармалары-
нан сахналыќ ќойылымдар байќауы μтті.

Сахна шымылдыѓын ¤нер мектебініњ жанын-
даѓы кітапхана оќырмандарынан ќ±рылѓан "Си-
ќырлы театрдыњ" кішкентай єртістері "Маќта ќыз"
ертегісімен ашып берді. Байќауѓа аудан, ауыл,
ауылдыќ округтардыњ барлыќ мектептерініњ
оќушылары ќатысып, киелі сахнада μнер
кμрсетті. Сахналыќ ќойылымдардыњ мазм±ны-
на жете кμњіл бμлген оќушылар кμрермендерге
кμтеріњкі кμњіл-к‰й сыйлады. Сахна мєдениетін
саќтай  білген  байќау ‰міткерлері єртістік шебер-
ліктерімен  ерекшеленіп,  ќазылар алќасыныњ та-
лѓамына сай Ыбырай шыѓармаларын наќышына
келтіріп, сомдады.

Байќау ќорытындысы бойынша, Жанкелдин,
Аманкелді, С.Мєуленов атындаѓы орта мектептіњ
оќушылары  ынталандыру сыйлыќтарын иеленді.
Оларѓа естелік ретінде С.Оспановтыњ "Сμнбес
шыраќ" атты кітабын сыйѓа тартты. Ал бірінші орын-
ды  Ш.Уєлиханов атындаѓы орта мектебі  жењіп
алды. Екінші орынѓа  Ы.Алтынсарин атындаѓы орта
мектеп лайыќты деп баѓаланды. ‡шінші орын

Шыѓармалар байќауы

Ќ.Ќайдосов атындаѓы орта мектептіњ еншісіне
б±йырды. Аудан єкімініњ орынбасары Т‰бекбай
Ѓабсалыќ±лы  жењімпаздарды  аудан  єкімініњ ал-
ѓыс хаттарымен марапаттап, аќшалай сыйлыќтар-
ды табыс етті. Сонымен ќатар жаќсы дайындыќ-
пен келіп, Торѓай ж±ртшылыѓына рухани демалыс
сыйлаѓан мектеп оќушыларыныњ одан єрі μнер-
лерініњ шыњдала беруіне тілектестігін білдіріп,
ауыл, ауылдыќ округтардыњ єкімдеріне, мектеп
басшыларына, μнер мектебініњ ±жымына шексіз
алѓысын жеткізді.

  Байбатыр АХМЕТБЕКОВ.
Жанкелдин ауданы.

Г‰лназым
    САЃИТОВА

Ел Тєуелсізідігініњ 25 жыл-
дыѓы, Ы.Алтынсаринге 175
жыл жєне Ќостанай облысына
80 жылдыѓына орай аудан
єкімдігініњ бастамасымен
мєдени іс-шара ±йымдасты-
рылды. Шара аѓартушы Ы.Ал-
тынсаринніњ ескерткішіне г‰л
шоќтарын ќоюдан бастау
алды. Содан кейін Н.Ахметбе-
ков атындаѓы мєдениет ‰йінде
салтанатты жиын μтті. Аудан
єкімі жиын барысында шаќы-
рылѓан меймандарды таныс-
тырды. Олардыњ ќатарында
"Ќазаќтелеком" акционерлік
ќоѓамы Ќостанай облыстыќ те-
лекоммуникация дирекциясы-
ныњ бас диреторы Ќажым±рат
Темірханов пен халыќаралыќ
"Ќазаќстан Заман" газетініњ
Ќостанай μњіріндегі тілшісі
Ќыдырбек Ќиысќан бар.

Салтанатты жиында аудан
єкімі Асќарбек Кенжеѓарин об-
лыстыњ кешегі жєне б‰гінгі та-
рихын параќтап, жеткен жетіс-
тіктерін тілге тиек етті. Соны-
мен ќатар астыќты μлкеніњ
±ланѓайыр жерінде тек ќана
егін шаруашылыѓы емес, асыл
т±ќымды мал шаруашылыѓы
кењінен дамып келе жатќанды-
ѓын ќуанышпен жеткізді. Облыс
єкімі Архимед М±хамбетовтыњ
ќолдауымен ауданымыздаѓы
бірќатар білім ошаќтарына к‰р-
делі жμндеу ж±мыстары ж‰ргі-
зілгендігін сμзіне арќау етті. 80
жылдыќ тарихы бар облыстыњ
жер кμлемі Ќазаќстан бойын-
ша алдыњѓы ќатарда екен.
Аудан басшысыныњ баяндама-
сында ењ басты ќамтылѓан та-
ќырыптардыњ бірі осы болды.
Сондай-аќ, ќазаќ елініњ кμкіре-
гін оятып, біліммен кμзін аш-
ќан ±лы аѓарушы Ы.Алтынса-
ринніњ μмір деректеріне шолу
жасап, мектеп ашу жолындаѓы
елеулі ењбектеріне тоќталды.
Баяндама соњында егемен
еліміз кемелденіп, облысы-
мыздыњ экономикасы μркен-
деп, ќарыштап дами берсін
деген тілегін білдірді. Жєне де
Ќажым±рат Ж±мабек±лына
"Жанкелдин ауданныњ ќ±рмет-
ті азаматы" деген атаѓын сал-
танатты т‰рде табыс етті.

Ауданымыздыњ "Ќ±рметті
азаматы", Ќостанай облысы-
ныњ 80 жылдыѓына арналѓан
медальдіњ иегері Кєкімжан
Карбозов "Туѓан μлке, ќазына-
лы Ќостанай" таќырыбында
єњгіме μрбітті. Айтпаќшы,
"ауданныњ єлеуметтік-эконо-



1015 қараша 2016 жыл

(Жалғасы. Басы газеттің 
өткен санында).

Қызғаныштың қызыл иті 
мен қара ниеттілерді жеңу. 
Біреуді жек көрумен, ақыл жо-
лымен болсын, жек көрсең де, 
бəрібір жеңе алмайсың. Жеңу-
дің ең дауа жолы – əдептілікпен 
кек алу. Дұшпаның жайлы жақ-
сы сөз айту – ерекше мақтауға 
тұрарлық үлгі; өзіне кек сақтап 
жүргендерге ақжүректілікпен, 
қайраттылықпен кек қайтарады.
Міне, осылай ғана қызғаныштан 
іші жарылып жүргендерді жеңе 
аласың. Сенің əрбір қуанышты 
тірлігің кекшіл қызғаныштың мой-
нындағы арқанды қыса түседі; 
сенің жұмағың – дұшпаның үшін 
тозақ. Осы жаза оған өте лай-
ық, ол біреудің тəтті шырынын у 
есебінде ішеді. Қызғаныштан іші 
жарылатын адам, дұшпаны жай-
лы қанша рет мақтау естісе, сон-
ша рет өледі; басқаның мерейі 
асып жатқанда, келесі біреудің 
азабы жалғасып жатады; біреу-
дің лəззаты – басқаға уайым. 
Біреулер мəңгі өлмейтін мəртебе 
естіп жатқанда, екіншілер қызға-
ныштан қылғынып жатады.

Сөздің адамы жəне істің 
адамы. Бұл кісілерді айыра білу 
қажет. Қасыңдағы досың нағыз 
досың ба, əлде, басыңа қонған 
бағыңның досы ма. Егер досың 
істе жаман болмай, сөзде нашар 
болса, дұрыс болмағаны, ал 
сөзде тəуір, істе нашар болса, 
тіптен жаман болғаны. Сөзбен 
ешкімді тойдыра алмайсың, сөз 
желге ұшып кетеді, құр ықы-
лас пен ниетің ас болмайды. 
Сыпайы лықпен алдау – жа-
рықпен көзін шағылыстырып аң 
аулағандай. Атаққұмар ғана ау-
амен қорек етеді. Сөзіңнің ісіңе 
кепілдік беретін бағасы болсын. 
Өзегі шіріген ағаштың жемісі 
болмайды, жапырағынан басқа 
ештеңесі жоқ. Оның пайдасы 
көлеңкесі ғана.

Бір  сəтсізд іг ің  жүз 
жетістігіңді басып кетеді. 
Шаңқай түсте күнге тіке қарай 
алмайсың, күн тұтылса болды, 
барша жұрт оған назарын ауда-
рады. Қаншама жетістігіңнің бар 
екенін жұрт санамайды, мүлт 
кетіп көрші, сол заматта көре қо-
яды. Ақымақтарды жұртшылық 
жақсы біледі, жаман істерін ай-
қайлап айтады, тəуір адамдар 
аз мақталады; қаншама адам 
қылмыс жасағанға дейін аты 
ешкімге естілмей өмірден өтті. 
Бір ғана қарапайым қатең, өмір 
бойы жинаған жетістіктеріңді жоқ 
етеді. Сондықтан тоқмейілсіме, 
адамзаттың қаратілекшілері жақ-
сы істеріңді көрмейді, тек жаман 
жағыңды көреді.

Бəрін түгел жұмсама. 
Бұл жеңістің кепілі. Бəрін түгел 
жұмсама, жарты күшіңді артыңа 
қалдыр. Біліміңді де кейінге қал-
дыра тұр, сонда олардың құны 
артады. Бір күндерге қажет бо-
лып қалар деген қорың қалсын. 
Артыңа күш қалдыра білу, батыр-
лықтан да маңызды; ержүрек-
тігіңді арттырады, сенімді бо-
ласың. Ақылмен іс атқаратын 
адам сенімге сүйеніп іс жасайды. 
Мына бір қисынға келмейтін сөз 
оны нақпа-нақ қолдайды: «Жар-
ты – бүтіннен маңызды».

Беделді достарыңды бе-
кер шашпа. Ықпалды доста-

рыңды – тек маңызды істерге 
жұмса. Мықты достарыңның зор 
ықпалын майда-шүйдаға ысырап 
етпе. Олай етсең, олардың шара-
патын шашып төккенің: «қасиетті 
зəкірді» тек қауіп-қатер төнгенде 
ғана пайдалан. Майда-шүйдаға 
бəрін жұмсап тауыссаң, үлкен 
істерге нең қалады? Бүгінгі таңда 
ықпалды қолдаушыдан қымбат 
ештеңе жоқ. Оның қолынан бəрі 
келеді, жоқтан бар жасай алады, 
барды жоқ ете алады, тіпті дарын 
тауып бере алады, дарыныңды 
жоқ ете алады. Сол себептен де 
беделді достарыңның болғаны, 
оларды сақтай білгенің – ақшалы 
болудан да жақсы.

Өмірде шыны сияқты 
мортылдақ болма. Əсіресе, 
достықта. Кейбіреулердің тез 
жарық түсіп шытынайтын се-
бебі, ішінің қуыс болуынан; ішіңді 
ренішпен, өзгенің ішін ызамен 
толтырғаның. Мұндай шыбық 
тимей шыңқ етерлер көздің қа-
рашығындай нəзік келеді; оларға 
əзілдеп те, шын көңілмен де 
тиіспе; олардың бір шырпысы-
на зиян тигізгенің, басыңа қара 
күн туғызғаның. Мұндайлар-
дың нəзік көңілі мен желкілдек 
намысына кішкентай да сызат 
түсірмеуге тырыс. Олар көбіне-
се делқұлы есерсоқ келеді, наз 
көңілінің құлы, ол үшін бəріне 
барады: өркеуделік – пір тұтқан 
мақсаты. Оның шын құмары – 
асыл тастың өзі емес, жасанды-
сы. Жасанды тас əрі мықты, əрі 
ұзақ өмірлі келеді.

Өзің біл, білмесең, білетін-
нің айтқанын тыңда. Өз 
ақылың болмай, біреуден ақыл 
сұрап алмай өмір сүруге болмай-
ды; көп адамдар өзінің білмей-
тіндігін білмейді, кейбіреулер 
білмесе де білемін деп ойлай-
ды. Ақылсыздықтан туған ауру-
дың емі жоқ, себебі надандар 
өзін білмейді, білмегендіктен 
өзіне не жетіспейтінін білмей-
ді. Біреулер ғалым болар ма 
еді, əттең ғалым болдым деп 
ойламағанда; өзіне өзі риза-
лар болады, олар данышпан 
əулиелердің сирек туатынын 
біле тұра, өздерін даңқ шыңына 
шықтым деп санайды, ешкімді 
тыңдамайды. Ақыл сұраудан 
қорықпа, одан сенің ұлылығың 
азайып қалмайды, ақылыңа да 
зияны тимейді: кеңес сұрай білу 
– ақылдылықтың белгісі. Мəсе-
лені жан-жақты талқылап алған-
да ғана, ақылды іс жасайсың.

Адамдармен қатынаста 
орта қашықтықты ұстай 
біл. Адамдармен ара қатына-
ста ағайынгершілікті орынсыз 
пайдаланып өзгенің ата-тегінің 
қадірін  арзандатпа, өзіңе де 
өзгелер солай етпесін. Арзан 
ағайынгершілік абыройыңа 
зиян, ұяты бар құрметтейтін 
адамыңа зиян. Жарық жұлдыз 
алыс тұрғанда ғана оның сəулесі 
бəрімізді жарқыратады. Құдірет-
ті адам қастерленуі керек, қа-
рапайым заттарды адамдар 
ұнатпайды: жиі көрген сайын, 
құрметтеуі азая түседі, жақын 
көрген сайын жасырынып келген 
кемшіліктерін аңғара бересің. 
Ешкіммен етене жақындаспа: 
жоғары дəрежелілермен – ол 
қауіпті, төменгі қатардағылармен 
– ерсі, оның ішінде қарашамен 
араласу – ақымақ адам сыйлас-
тықты сыпайылық демейді, со-

лай болуға тиіс нəрсе деп қабыл-
дайды. Шектен тыс қарапайым 
қарым-қатынастан көргенсіздік 
тууы мүмкін.

Өтірік айтпа, бірақ бар-
лық шындықты жайып сал-
ма. Ерекше сақтықпен айналы-
сатын іс – бұл шындық. Оны өз 
жүрегіңнен қан жіберумен теңе-
уге болады. Ақиқатты айту мен 
ол жайлы үндемей қалуға қан-
шалықты ақыл керек десеңші. 
Бір ғана рет өтірік айттың, біт-
ті адал адам деген атағыңнан 
айырылдың. Алданған адамды 
аңғал десе, алдаушыны, жаман 
атпен – арамза деп атайды. 
Шындықтың бəрін айтуға бол-
майды: бір шындықты өзің үшін, 
екінші шындықты – басқалар 
үшін айтпа.

Салтанатқұмар болма. 
Патшаның паңдығын заманын-
да қылжақтық деп сынаған кезі 
болыпты. Паңмінез адам ебе-
дейсіз, жарасымсыз, бұл ауру 
түгел бір халықта кездесіп қа-
лады. Ақымақтың мінезі ісінбе 
матадан тоқылған. Біреуді пір 
тұтуға құмарлардың ар-намысы 
– өте-мөте мортылдақ болады, 
оларға қылаудай нəрсе қауіпті. 
Əрине, абырой мен құрмет-
ке ие болу жақсы нəрсе, бірақ 
салтанатқұмарлықты сүюш-
ілік жағымсыз қылық. Сөз жоқ, 
салтанат пен құрметсіз жүретін 
адамның жанында оның мерейін 
көтерушілерінің болғаны қажет. 
Өзіңе көрсетілетін əдеп пен құр-
меттің рөлін өте асыра берме, 
өте кеміте берме. Майда-шүй-
даға сезімтал адам – майдашыл 
адам.

Бір ғана əрекетпен шек-
телме: бірінші жолы істей ал-
мағаның – жамандықты жеңе ал-
мағаның. Алғашқыда, қателесуің 
қиын емес: адамның ылғи жолы 
бола бермейді, əр істің өз мезгілі 
бар, «кезі келгенде – ісіңнің тезі 
болады» деген сөз содан қалса 
керек. Алғашқы əрекетіңді екінші 
рет қайтала – осы ретте жолың 
болса, алғашқы жолғы сəтсізді-
гіңді толтырғаның. Əрқашан 
үздікке ұмтыл, əр жолы асып түс. 
Ісіңнің сəтті болуына көп жағдай 
əсер етеді, табысты болу – сирек 
бақыт.

Кемшілікті бет-жүзіне 
қарамай танитын бол. Əділ 
көзден кемшілік жасырына ал-
майды, бетінде пердесі болса 
да; мейлі мүкісті алтын тəжбен 
жап, алтынмен жаманды жасы-
ра алмайсың. Құлмінездіні қан-
ша биікке қойсаң да қортықтығы 
көрініп тұрады. Мүкісті əдеміле-
уге болар, бірақ ол ешкімді əдемі 
ете алмайды. Пəленше деген ба-
тыр пəлен істе оқыстық жіберіпті 
дейді, бірақ оның бұл істе батыр-

лығы жоқ екендігін ешкім ойла-
майды. Дегенмен жоғары орын-
ның адамдарының істері бірден 
баттиып көрінетіндіктен, ондай 
адамның келеңсіз істерінің өзі 
тəуір болып көрінеді, ұлы адам-
ның кескінсіз құлмінезділігін үлгі 
етушілер мына шындықты ұмы-
тады: ұлы адамға жарасатын 
кемшілік, құлдың орындауында 
жиіркенішті.

Жүрегің ұнатқанды өзің 
істе, ұнатпайтынды  өзгелер 
арқылы. Өзің ұнататын істі өзің 
істесең, жүрегің махаббат сезімі-
не толады, өзгелер арқылы 
істесең, ұнатпайтын істі наза-
рыңнан тыс етеді. Жан сезімі 
жоғары адамдар біреуден жақ-
сылық күтуден гөрі, өзгелерге 
жақсылық етуді ұнатады, олар 
осыдан рахат табады. Біреуге 
жамандық істеген кезімізде, ол 
кісілерге аяныштық сезіміміздің 
немесе ұятымыздың оянуы си-
рек кездеседі. Белгісіз күштердің 
біздің жан сезімімізге əсер етуі 
көңілімізге кейде орынды, кейде 
орынсыз күдік тудырады. Себебі 
жақсылық жасаймын деп жа-
мандық жасауымыз да мүмкін. 
Мұндай кезде наразы жақтың 
жеккөрініші мен қарғаған садағы-
ның оғының астында қаласың. 
Өшіккен итке ұқсаған қара тобыр 
себебіне үңілмей басты кінəліні 
емес, бірақ қару болған адамға 
бар өшін бағыттап бас салады, 
барлық соққыны сол жейді.

Əсіре сыпайыларға сенбе. 
Бұл алдамшылықтың бір түрі. 
Кейбіреу бақсының дəрі шөбін іш-
кендей басы арбалады. Олар на-
дан мен атаққұмарлардың миын 
оп-оңай айналдырады. Олар 
сенің ар-намысыңның бағасын 
өздері қойып, желбуаз мақтаумен 
пұлын төлейді. Уəдемен бəрін 
береді, бос уəде – аңғалдарға ар-
налған тұзақ. Шынайы əдептілік 
– əр адамның парызы; жəдігөй, 
əсіре сыпайылық, ауызды аңқай-
тып алдау, оның бойында бір түй-
ір де сыпайылық жоқ, алдап өз 
пайдасын іске асыру. Жарбақай 
жарамсақ сенің өзіңе жағым-
пазданып отырған жоқ, басыңа 
қонған бағыңа жарамсақтанады. 
Абыройыңды аспанға көтермек 
болып, өз пайдасын күйттейді.

Өз бағаңды асырма, 
əліңді біл. Əсіресе өмірді жаңа 
бастаған адамға айтылатын 
ақыл. Ешбір адам өзін төменге 
қоймайды. Неғұрлым биікке қой-
са, соғұрлым бағасының төмен 
болғаны: қияға шығып жарқ ет-
сем деп армандайтындар, өзін 
анадан асыл туған ардақпын 
деп санайды. Үміт адамға бəрін 
үйіп-төгіп уəде береді, ал өмір 
болса оны орындамайды, арман 
қуған аттаққұмар өмір бойы оған 

жете алмай азапты өмір шегеді. 
Мұндай арманмен адасқан-
дарға ақылы жар болсын. Тəтті 
арманға берілгеннің айыбы жоқ, 
бірақ жаманды күт, кездесе қал-
са, дайын боласың. Сұрмерген 
көздегенде сəл асырып көздейді, 
бірақ ешқашан нысанадан тай-
қымайды. Іске кіріскен кезде са-
наңа мына пікірді шегелеп ұста 
– тəжірибесі жоқтың ісі есалаң-
ның ісіне пара пар. Ақымақтың 
барлық түрін емдейтін бесаспап 
дəрі бар, ол – ақыл мен парасат. 
Əрбір адам өзіне лайық істі шең-
берлеп алғаны жөн, сонда ғана 
өзгенің пікірімен салыстыра оты-
рып өзі жайлы шындықты білетін 
болады.

Басқаларды бағалай біл. 
Іліп алар білігі жоқ адам болмай-
ды, кемел шебер жоқ. Əр адам-
ның пайдалы жерін жарата білу 
– өте ақылды тірлік. Данышпан 
адам жұртқа қадір көзбен қарай-
ды, себебі жақсыны тани ала-
ды, игі істің қымбатқа түсетінін 
біледі. Ақылсыз жұртқа қадірсіз 
көзбен қарайды, себебі жақсы-
ны танымайды, тек жамандықты 
көреді.

Нақұрысқа ұқсағанның 
бəрі ақымақ, ұқсамағанның 
жартысы ақымақ. Дүниені 
ақылсыздық жайлап барады, жер 
бетіндегі даналықты Тəңірдің да-
налығымен салыстырсақ, оның 
нағыз бассыздық екенін көруге 
болады. Өзінің ақымақ екенін 
мойындамайтын, өзінен басқа-
ның бəрін ақымақ санайтын 
адамды ақымақтардың ақымағы 
деуге болады. Данышпан болу 
үшін дана болып көріну, өзіңе 
өзің солай көріну жеткіліксіз; 
өзінің аз білетінін түсінген адам-
ды - білгір деуге болады, басқа-
лардың түсінгенін түсінбейтінді 
– мақау деуге болады. Дүние 
ақымақтарға толы, бірақ ешкім 
өзінің ақымақ екендігін түсінген 
емес, ондай ойы да жоқ.

Елемеушілік – дұшпаның-
ды жазалаудың бір амалы. 
Мақсатыңа жету жолындағы 
тəсілдің бірі – елемеушілік. Бір-
нəрсені іздеп кейде оны таба 
алмайсың, ұмытып кетші, сол за-
матта өзі табыла қояды. Біз мəңгі 
əлемнің көлеңкесінде өмір кешіп 
жүрміз, көлеңкенің бір қасиеті бар 
емес пе – ол қусаң ұстатпайды, 
қашсаң, соңыңнан қалмайды. 
Елемеушілік те дəл осындай – 
саясатқа тəн кек алушылыққа 
ұқсайды. Зерделі адам үшін бірін-
ші қағида - ешқашан қаламның 
тілімен қорғанба, олай етсең ер-
теңгі күнге із қалдырып, қарсыла-
сыңды жазалау дың орнына атын 
шығарасың. 

(жалғасы бар).

Бальтасар Грасиан 

ОЙ – МАРЖАН
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Кμктайѓаќта нені
ескерген жμн?

К‰нніњ салќындауына ќарай даладаѓы жара-
ќаттар да арта бастайды: с‰йектіњ орнынан шы-
ѓып кетуі, ќатты ауыртып алу жєне сынып кетуі.
Дєрігерлердіњ мєліметі бойынша,осы к‰ндері
жараќат алушылардыњ саны 2 есе артады.

Жерге ќ±лаудыњ алдын алу ‰шін, тайѓанаќ ке-
зінде  келесі ж‰ру ережесін саќтау ќажет:

1.Тайѓанамайтын аяќ киім тањдау ќажет, биік
μкшелі аяќ киімнен бас тартќан жμн. Аяќ киімніњ
тайѓанамауын ‰й жаѓдайында μзбетінше тμмен-
детуге болады. Ол ‰шін, ќ±рѓаќ табанѓа лейко-
пластырь немесе изоляциялы лентасын жабыс-
тырып ќоюѓа болады.

2.Жолыњызды ќарап ж‰ріњіз, ќауіпті жерлер-
ден айналып μтіњіз. Егерде м±зды жерді μту
м‰мкіндігі болмаса, онда оныњ ‰стінен шањѓы теп-
кендей жайлап μткен жμн.

3. Жол бμлігіндегі жолда м±ќият болыњыз: асыќ-
пањыз, ж‰гірмењіз.

4. ‡сті биіктетілген жерлерден алыстау ж‰рген
жμн.

5. Тізені босањќы ±стап, табанды жерге толыќ
басу ќажет.

6. Ќолдарыњыз м‰мкіндігінше бос болу ќажет,
ауыр сμмкелерді кμтермеуге тырысыњыз, ќолы-
њызды ќалтада ±стамањыз – ол ќ±лап кету
м‰мкіндігін арттырады.

7. Ќарт адамдарѓа  ќолындаѓы ±стаѓан таяќта-
рыныњ ±штары резењкелі немесе ‰шкір болуына
±сыныс беріледі.

Егерде ќ±лаудан кете алмаѓан жаѓдайда, ќол
буындарын шыѓарып алмау ‰шін,   ќолыњызды
алѓа созбањыз.

Есте саќтањыз: єсіресе арќаѓа ќ±лау  ќауіпті,
бетпен жоѓары ќ±лау жаѓдайында, мидыњ шай-
ќалуы м‰мкін. Жараќат алѓан кезде, міндетті т‰рде
дєрігерге медициналыќ кμмек алу ‰шін жолыѓу
ќажет.

Как обезопасить себя
во время гололедицы?

С наступлением холодов растет количество
уличных травм: ушибы, вывихи и переломы. По
данным медицинских работников, в такие дни ко-
личество пострадавших увеличивается в 2 раза.

Чтобы уменьшить вероятность падения, необ-
ходимо соблюдать следующие правила поведе-
ния при гололеде:

1.  Подберите нескользящую обувь с подошвой
на микропористой основе, отказавшись от высо-
ких каблуков. Скольжение обуви Вы можете умень-
шить в домашних условиях сами. Для этого
наклейте лейкопластырь или изоляционную лен-
ту на сухую подошву.

2. Смотрите себе под ноги, старайтесь обхо-
дить опасные места. Если ледяную "лужу" обой-
ти невозможно, то передвигайтесь по ней, как
лыжник, небольшими скользящими шажками.

3. Будьте предельно внимательны на проез-
жей части дороги: не торопитесь и, тем более,
не бегите.

4. Старайтесь обходить все места с наклонной
поверхностью.

5. Наступать следует на всю подошву, ноги
слегка расслабить в коленях.

6. Руки по возможности должны быть свобод-
ны, старайтесь не носить тяжелые сумки, не дер-
жите руки в карманах – это увеличивает вероят-
ность падения.

7. Пожилым людям рекомендуется использо-
вать трость с резиновым наконечником или спе-
циальную палку с заостренными шипами.

Если все таки падения не удалось избежать,
не выставляйте вперед руки, чтоб не сломать ки-
сти, предплечья.

Помните: особенно опасны падения на спи-
ну, вверх лицом, так как может случиться сотрясе-
ние мозга. При получении травмы обязательно
обратитесь к врачу за оказанием медицинской
помощи.

Мереке Ќасым±лы ДИХАЕВ Мереке Ќасым±лы ДИХАЕВ

2016 жылдыњ 11 ќарашасында ауылшаруашы-
лыќ саласыныњ ардагері Дихаев Мереке Ќасым-
±лы д‰ниеден μтті.

Ол  1950 жылы 1 мамыр к‰ні Ќостанай облысы
Боровской ауданыныњ Екпінді ауылында туды. 1971
жылы Целиноград ауылшаруашылыќ институтын-
да оќып бітіргеннен кейін Ќостанай облысыныњ "Ми-
хайловский" совхозында агроном мамандыѓы бой-
ынша ењбек жолын бастады. Одан кейін "Есенколь-
ский", "Можайский" совхоздарында  бас агроном,
"Карабалыкский" совхозыныњ партком хатшысы,
директоры болды. 1984-1992 жылдары Ќостанай
облысы Науырзым ауданы ауылшаруашылыќ бас-
ќармасыныњ басшысы ќызметін атќарды. 1992-1994
жылдары "Кустанайский хлебный дом "Алтын дєн" АЌ директоры, 1994-
2012 жылдары Ќазаќстан Республикасы Жер ресурстарын басќару
агенттігініњ  Ќостанай жєне Солт‰стік Ќазаќстан облыстары бойынша μњір-
аралыќ жер инспекциясыныњ басшысы ќызметін атќарды. Оныњ жоѓары
ќабілеті мен іскерлігі, ерен ењбегі ‰шін "За освоение целинных земель" (1994),
"Тыњѓа 50 жыл" (2004) медальдарымен марапатталды.

Жаны жайсањ, ардаќты азамат Мереке Ќасым±лыныњ жарќын бейнесі
оны білген, бірге ќызметтес болѓандардыњ жадында єрдайым саќталады
жєне туѓан туыстары  мен жаќындарына орны толмас ќайѓыларына ор-
таќтасып кμњіл айтады.

Науырзымдыќтар атынан: Т.С.Даиров, Е.Ж.Айсаѓалиев,
Ќ.Ќ. Орманов, А.Т.Исмаилов, ¤.Б.Ихтиляпов, Б.Ж. М±ттаќов,
Е.Ы.Тасќынбаев,   Д.Т.Кμбеев, Ж.Х. Халыќов, С.Ѓ.Оразбаев,

Г.Е.Єбенова,  Ќ.Ќ. ¤тебай, Т.М.Хасенов.

 Мереке Ќасым±лы ДИХАЕВ

2016 жылы 11 ќарашада  ауыл шаруа-
шылыќ μндірісініњ ардагері,білікті агроном
Дихаев   Мереке Ќасым±лы д‰ниеден μтті.

Ол 1950 жылы 1 мамыр к‰ні Мењдіќара
ауданы Екпінді ауылында туѓан.

  Ќаратал орта мектебін,Целиноград
ауыл шаруашылыќ институты Ќостанай фи-
лиалыныњ агрономия факультетін аяќтап,
Комсомол ауданы "Михайлов", "Есенкμл",
"Маѓынай" кењшарларында агороном, бас
агроном болып, жемісті ењбек етті. Сол
ауданныњ "Ќарабалыќ" кењшарында  парт-
ком хатшысы, "Комсомол" кењшарыныњ ди-
ректоры, Науырзым аудандыќ, Алтынсарин
аудандыќ ауыл шаруашылыќ басќармала-
рыныњ басшысы, "Алтын дєн" астыќ ‰йініњ
президенті болып терењ ізденіс танытты, сол
кењшарлар мен аудандарда μзініњ ќайталанбас ізін ќалдырды, т±рѓындар-
дыњ ыстыќ ыќыласы мен ілтипатына бμленді, егіншілік мμдениетін артты-
руѓа, мал шаруашылыѓын дамытуѓа, ауылдаѓы єлеуметтік саланы жања
сатыѓа кμтеруге μзіндік ‰лесін ќосты.

"Алтын дєн" таратылѓан соњ М.Ќ.Дихаевќа ерекше жауапты сала-жер
ресурстарын пайдалану жμніндегі облыстыќ комитетті басќару ж‰ктелді.
Кейін Ќазаќстан Республикасы Жер ресурстарын басќару жμніндегі агенттігі
аймаќаралыќ жер инспекциясы атанѓан б±л мекемеде  білікті агроном жер-
анаѓа деген ерекше жауапкершілік танытып, оны барынша тиімді пайдала-
нуѓа ыќпал етті.

Жастайынан жетім μскен Мереке Ќасым±лы ќарамаѓындаѓыларѓа ерек-
ше ілтипатпен ќарайтын, ќайда ењбек етсе де ќарттар мен жалѓыз ілікті
жандарѓа пана бола білді, шыѓармашылыќпен айналысатын жандарды,
талантты жастарды ќолдады. Оныњ ќолынан 326 отбасы жања салынѓан
пєтердіњ кілтін алѓанын ерекше маќтаныш ететін.

Ел игілігі жолындаѓы ерен ењбегі мемлекеттік наградаларымен аталып
μтілді,оныњ есімі облыс энциклапедиясына енгізілді.

М.Ќ.Дихаевтыњ отбасында екі ±л, екі ќыз туып, айтулы азаматтар бол-
ды. Бєрі де жоѓарѓы білімді мамандар.

Айтулы азамат, білікті агроном, абзал достыњ кенеттен ќайтыс болуына
байланысты аяулы жары Єлия ќажыѓа, балалары мен немерелеріне, аѓай-
ын-туѓандарына ќайѓырып, кμњіл айтамыз. Марќ±мныњ алды пейіш, арты
кеніш, ќуаныш болѓай!

Кенжебек ‡кі±лы,Тμлебай Ахметов, Серікбай Бисетаев, Рахым-
бек Ж±маќ±лов, Орал Тањжарыќов, Сєкен Тμкенов, Ќуаныш

Єуезбеков, М±хамеджан Жетпісбаев, ¤мірзаќ Ихтиляпов, Сєлім
Ќайыров, Т±рсынбай Сєдуаќасов, Ныѓмет Ќонаќов, Ибраш Естаев,

Сєлім Мењдібай, Жан±заќ Аязбеков.

Мереке Ќасым±лы Дихаев
67 жасќа ќараѓанда μмірден озды.

Мереке Ќасым±лы 1950 жылѓы
1 мамырда Ќостанай облысы Бо-
ровской ауданыныњ Екпенді
ауылында д‰ниеге келді.

1971 жылы Целиноград ауылша-
руашылыќ институтын "Агроном"
мамандыѓы бойынша тємамдады.
Кењес Єскері ќатарында μз боры-
шын атќарды.

1971-1978 жылдар аралыѓында
Ќостанай облысыныњ "Михайлов",
"Есенкμл", "Маѓнай" совхоздарыныњ
агрономы, бас агрономы болып
ќызмет етті.

1978-1984 ж.ж. – Ќостанай облы-
сыныњ "Ќарабалыќ" совхозы пар-
тиялыќ комитетініњ хатшысы, сов-
хоз директоры.

1984-1991 ж.ж. – Науырзым
АА¤Б тμраѓасы, Науырзым ААШБ
басшысы.

1991-1992 ж.ж. – Обаѓан ААШБ
басшысы.

1992-1994 ж.ж. – "Алтын Дєн"
Ќостанай нан ‰йі" АЌ президенті.

1994-2012 ж.ж. – ЌР Жер ресурс-
тарын басќару агенттігініњ Ќостанай
жєне Солт‰стік-Ќазаќстан облыста-
ры бойынша аймаќаралыќ жер

инспекциясыныњ басшысы.
Мереке Ќасым±лы μз ењбек жо-

лын Ќостанай облысы бойынша
жер ќатынастар басќармасыныњ
басшысы лауазымында аяќтады.

Мереке Ќасым±лы "За освоение
целинных земель", "Тыњѓа 50 жыл"
медальдарымен, "Знак почета"

орденімен наградталды.
Кєсіби шеберлігі мен ж±мыс ќабі-

леттілігі жоѓары, ой-μрісі кењ, жинаќы,
±йымдастырушы, таланты бар жєне
жедел шешім ќабылдай алатын жан
еді.

Айналасындаѓы адамдар Мере-
ке Ќасым±лын ќарапайымдылыѓы,
бауырмалдыѓы, адалдыѓы мен
адамдарѓа ќ±рметпен ќарайтыны
‰шін сыйлайтын. Ол μнегелі єке
жєне сенімді жолдас болды.

Жерлесіміздіњ жарќын бейнесі
біздіњ ж‰регімізде саќталады.

Мереке Ќасым±лыныњ туыста-
ры мен жаќындарына кμњіл айта-
мыз.

А.Б.М±хамбетов, С.Е.Еща-
нов, Ѓ.Т.Н±рм±хамбетов,
Р.К.Кемалова, М.Ќ. Ж‰ндібаев,
С.А. Карплюк, А.Т.Єбенов,
С.Ш.Бект±рѓанов,  Ж.М. Н±рѓа-
лиев, И.П. Аронова, Б.Ш. Жа-
ќыпов, Т.С. Даиров,  Б.Б. Мур-
зин, Н.А. Єбдуов, Н.Ж.Ќатар-
беков, К.‡.Укин,  К.Б.Дμненба-
ева, С.Б. Б±ќанов,  Б.П.Князев,
В.С. Розинов,  Р.Н. Файзуллин,
М.К. Жетпісбаев, О.Б.Иќтиля-
пов, Т.С.Серѓалиев.

"Лодяной" ШЌ  сенімді  т±лѓасы –  Ќызылбасова Гульмира Се-
рикбаевна  кепілдік м‰лікті соттан тыс μткізу тєртібімен сауда
μткізілетіні туралы хабарлайды.

М‰лік саудаѓа 2 лотпен ќойылады.
1 лот:
– Ќостанай облысы, Денисов ауданы, Некрасов селолыќ округі

мекенжайында орналасќан, кадастрлік нμмірі 12-187-025-016, жал-
пы алањы 408,2  га, маќсаттыќ нысаны: шаруа ќожалыѓын ж‰ргізуге
арналѓан жер теліміне т±раќты жер  пайдалану ќ±ќыѓы;

– Ќостанай облысы, Денисов ауданы, Некрасов селолыќ округі
мекенжайында орналасќан, кадастрлік нμмірі 12-187-025-010, жал-
пы алањы 351,6  га, маќсаттыќ нысаны: шаруа ќожалыѓын ж‰ргізуге
арналѓан жер теліміне т±раќты жер  пайдалану ќ±ќыѓы;

 2 лот:
– Ќостанай облысы, Денисов ауданы, Некрасов селолыќ округі

мекенжайында орналасќан, кадастрлік нμмірі 12-187-025-011, жал-
пы алањы 18,0  га, маќсаттыќ нысаны: шаруа ќожалыѓын ж‰ргізуге
арналѓан жер теліміне т±раќты жер пайдалану ќ±ќыѓы;

– Ќостанай облысы, Денисов ауданы, Некрасов селолыќ округі
мекенжайында орналасќан, кадастрлік нμмірі 12-187-025-017, жал-
пы алањы 35,5  га, маќсаттыќ нысаны: шаруа ќожалыѓын ж‰ргізуге
арналѓан жер теліміне т±раќты жер пайдалану ќ±ќыѓы.

Бастапќы баѓа 7 955 000  тењге.
Сауда єдісі аѓылшын.
Кепілдік жарна лоттыњ бастапќы баѓасыныњ 10% -ын ќ±райды.
Сауда саѓат 11.00-де 30.11.2016 жылы мына мекенжайда бола-

ды: Денисов ауданы, Денисов с., ±ялы телефон: 8 705 145 27 36.
¤тінім ќабылдау жєне сауда ќатысушыларын тіркеу  осы хабар-

ландыру жарияланѓан к‰ннен кейін келесі к‰ннен бастап ж±мыс
к‰ндері саѓат 09.00-ден 17.00-ге дейін, т‰скі ‰зіліс 12.00- ден 13.00-
ге дейін мына мекенжайда ж‰ргізіледі: Денисов ауданы, Денисов с.
Сатып алу баѓасы ќолмаќол аќшамен сауда μткізілген сєттен бастап
5 к‰нтізбелік к‰н ішінде енгізіледі. ¤тінім ќабылдау жєне сауда ќаты-
сушыларын тіркеу  сауданыњ басталуына бір саѓат ќалѓанда аяќта-
лады.  Сауда ќатысушысы ретінде тіркелу ‰шін ќ±жаттар сауда
±йымдастырушыныњ μзіне не болмаса тиісінше ресімделген μкілеттігі
бар ‰шінші т±лѓаныњ μкілдігі бойынша ±сынылады.

Доверенное лицо КХ "Лодяной" – Кызылбасова Гульмира Серик-
баевна  в порядке внесудебной реализации залогового имущества,
объявляет о проведении торгов.

Имущество выставляется на торги 2 лотами.
1 лот:
– постоянное землепользование на земельный участок, распо-

ложенный по адресу: Костанайская область, Денисовский район,
Некрасовский сельский округ, кадастровый номер 12-187-025-016,
общей площадью 408,2 га, целевое назначение: для ведения крес-
тьянского хозяйства;

– постоянное землепользование на земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Костанайская область, Денисовский район,
Некрасовский сельский округ, кадастровый номер 12-187-025-010,
общей площадью 351,6 га, целевое назначение: для ведения крес-
тьянского хозяйства;

2 лот:
– постоянное землепользование на земельный участок, распо-

ложенный по адресу: Костанайская область, Денисовский район,
Некрасовский сельский округ, кадастровый номер 12-187-025-011,
общей площадью 18,0 га, целевое назначение: для ведения крес-
тьянского хозяйства

– постоянное землепользование на земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Костанайская область, Денисовский район,
Некрасовский сельский округ, кадастровый номер 12-187-025-017,
общей площадью 35,5 га, целевое назначение: для ведения крес-
тьянского хозяйства;

Стартовая цена  7 955 000 тенге.
Метод торгов английский.
Гарантийный взнос составляет 10% от стартовой цены лота.
Торги состоятся в 11-00 часов 30.11.2016 года, по адресу Дени-

совский район, с. Денисовка,сот телефон 8 705 145 27-36.
Прием заявок и регистрация участников торгов производится

со следующего дня после опубликования настоящего объявления
в рабочие дни с 09-00 до 17-00 часов, перерыв на обед  с 12-00 до
13-00 часов, по адресу: Денисовский район, с. Денисовка. Покуп-
ная цена вносится наличными деньгами  в течение 5 календарных
дней с момента проведения торгов.

Окончание приема заявок  и регистрации участников торгов
производится за час до начала торгов.

Документы для регистрации в качестве  участника торгов  пре-
доставляются организатору торгов  лично либо при наличии надле-
жащим образом  оформленных полномочий по представительству
третьего лица.

Ќостанай облысы єкімдігініњ жердіњ пайдаланылуы мен ќорѓалуын ба-
ќылау басќармасы "ЖРБА Ќостанай облысы бойынша аумаќтыќ жер ин-
спекциясы" мемлекеттік мекемесініњ б±рынѓы басшысы μз ісініњ білгірі,
жаны кењ адам, адал жолдас

Мереке Ќасым±лы Дихаевтыњ
ќайтыс болуына байланысты отбасы мен жаќындарыныњ ќайѓысына ор-
таќтасып, шын ниетпен кμњіл айтады.

Єріптестіњ жарќын бейнесі ќызметкерлердіњ есінде мєњгі саќтала-
ды.

"Ќостанай облысы єкімдігініњ жер ќатынастары басќармасы" ММ ±жымы
Мереке Ќасым±лы Дихаевтыњ

ќайтыс болуына байланысты марќ±мныњ отбасы мен жаќын туыстарына
ќайѓыларына ортаќтасып кμњіл айтады.

Бір топ жолдастары ауыл шаруашылыѓыныњ ардагері
Мереке Ќасым±лы ДИХАЕВТЫЊ

ќайтыс болуына байланысты марќ±мныњ отбасы  мен туѓан-туысќанда-
рыныњ ќайѓысына ортасып, кμњіл айтады.

Есм±ратов С.Б., Ќуанышпаев Е.Т., Ќосшыѓ±лов А.У, Ермаѓамбе-
тов А.К, Гришин Г.П., Воронков С.П., Кμдебаев К.А., Стешин Н.В.,
Коломин Н.В., Кулешов М.И., Тасќожин А.Ш., ‡сенов С.С., Чесноков
Н.Н., Шєйкенов Н.Ж.

Облыстыќ "Ќостанай тањы" газеті редакциясыныњ ±жымы газетіміздіњ
шынайы жанашыры жєне  т±раќты авторы

 Мереке Ќасым±лы Дихаевтыњ
ќайтыс болуына байланысты оныњ отбасы мен аѓайын-туѓандарына ќайѓыѓа
ортаќтасып, кμњіл айтады.
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келе бермейдi. Редакция оќырман хаттарына жауап бермейдi, оны
ќайтармайды.  ‡ш компьютерлiк беттен асатын материалдар
ќабылданбайды.  “Ќостанай тањында” жарияланѓан материалдарды
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дыњ мазм±ны мен мєтiнiне жарнама берушi жауап бередi.
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Ењбегі
ел есінде
Айтолќын

 АЙЌАДАМОВА

Мєриям аќынныњ шыѓар-
машылыѓы жайында кµп ай-
туѓа болар. Ол кісініњ кµптеген
кітаптары, ќолданѓан д‰ние-
лері м±ражайда саќтаулы.
Суреттегі апамыздыњ жазу
‰стелі, ќобдишасы мен
ќоњырау саѓаты. Бєрі де µзініњ
кµзі тірісінде ќолданып, талай
шыѓармаларын жазуѓа себеп
болѓан ќ±нды д‰ниелер. Осы
орындыќта отырып, ой-тол-
ѓаулар аќ параќ бетіне т‰скен.

сµйлегеніндей ерекше сµй-
лейтін. Апамыз д‰ниеден
µткен соњ баласы кµп затын
осы м±ражайѓа табыстады.
Бєрі де м±ражай ќорында
саќтаулы, – дейді м±ражай-
дыњ бас ќор саќтаушысы

ТУЃАН ЖЕРДІЊ Т¦ЛЃАЛАРЫ

Є.Боранбаев
атындаѓы
кинотеатрда
белгілі ќолµнер
шебері
Ш.Байділдє±лыныњ
70 жас
мерейтойына орай
шыѓармашылыќ
кеші µтті.

Кеште мерейтой иесі-
ніњ кітаптары мен оюла-
рынан кµрме ќойылып, мультимедиялыќ слайд
кµрсетілді.

Ш.Бєйділдє±лы сурет салу, аѓаш жону, темір, к‰міс
соѓу сияќты µнер т‰рлерін, яѓни ±сталыќ, зергерлікті
жаќсы мењгерген. Отыз жылдан астам уаќыттан бері
т±раќты т‰рде ќазаќ ою-µрнегін жасаумен айналысады.

Таѓылымды кешті аќын Молдатай Жапаров жыры-
мен айшыќтап, Орекен Алмат, Кєки Аќан, Еркін Ќожах-
метов сынды аѓа буын µкілдері мерейтой иесі жайлы
жылы лебіздерін білдірді.

"Кісі танымаќ болсањ, ісіне ќара" деп дана сµз ќалды-
рѓан ±лы Ж‰сіп Баласаѓ±н бабамыз. ¤нер – ата-бабадан
даритын ќасиет. Оны шайќалтпай алып ж‰ру – кейінгі
±рпаќ еншісінде.

 Єлия  ЌАРСАЌБАЙЌЫЗЫ.
Арќалыќ ќаласы.

"Ѓасырѓа ќанат ќаќќан
дєст‰рлі µнер"

Зора Балтабаева.
Мєриям Хакімжанова ту-

ѓан жерін ±мытпай, ‰немі
келіп, жыраќта ж‰рсе де, об-
лыстыќ "Ќостанай тањы" га-
зетін ‰йіне т±раќты т‰рде жаз-
дырып алып т±рѓан деседі.

Басылым арќылы туѓан же-
ріндегі барлыќ игі істер жай-
ында аќпарат алып отырѓан.
Б‰гінде арамызда жоќ болса
да, артында µшпестей д‰ние
ќалдырѓан апамыздыњ
ењбегі ел аузында.

Кіші ж‰здіњ табын руынан
шыќќан М±хамедєлі деген кісі
Аќтµбе жаќта дінді ќуаттаѓаны
‰шін Кењес µкіметі тарапынан
ќудалауѓа т‰сіп, Орынборѓа
ќашып, аты-жµнін µзгертіп алып,
±рпаќ ауысып барып Ќараќал-
паќ асќан екен. Нµкіс универси-
тетінде сол М±хамедєлініњ бала-
сы Ќасымныњ бір ±лы Ибадул-
ланыњ (Орынборда орыс тамы-
ры µзініњ аты – Иван болсын деп
±сыныпты, кейін елге оралѓан
соњ Ибадулла етіп µзгерткен)
‰йінде жатып оќыдым. ¤те
мейірімді, асќан жанашыр жан-
дардыњ отбасы м‰шесініњ бірі
болдым десем артыќ болмас. Бір
кµрпеніњ астында жатып, бір
ќазаннан ас ішкен 7 балаѓа мен
сегізінші болып ќосылдым. Осы
к‰нге дейін бауырлар болып
араласып т±ратынымыз сол аѓа
±рпаќтыњ кµрсеткен ‰лкен µне-
гесі мен ќазаќтыњ ќанына сіњген
ќайырымдылыќ, ізгілік ќаѓида-
сын мыќты ±станѓандыѓыныњ
єсері болса керек. Сол Ќасым
атамыздыњ (сол кезде сексеннен
асса да жады мыќты, с‰йегі асыл
кісі еді) маќсым деген де аты
болды, яѓни Ќасым маќсым деп
атайтын ол кісіні баршасы. Ата-
дан балаѓа м±ра болып келе
жатќан адамгершіліктіњ асыл
ќасиеттерін насихаттайтын Ис-

РЕДАКЦИЯ ПОШТАСЫНАН

Маќсымныњ мысалы
лам дінініњ ерекшеліктерін
уаѓыздаѓан ±рпаќтыњ µкілі Ќасым
ата µмір бойы дінді оќып,
‰йреніп кетті. Ќасым маќсым
ќайтќанда мен университеттіњ 4-
ші курсында сырттайѓа ауысып,
Нµкіске ќысќы сессияѓа барѓан
едім. Маќсымныњ намазына жи-
налѓан сонша ќараќ±рым халыќ-
ты мен тек кµсемдер туралы де-
ректі фильмдерден ѓана кµрген
едім. Кµшеге шыѓып ќараѓанда
кµшеніњ о басынан б± басына
шейін нµпір халыќ болды. Е, атай
сондай жаќсы адам болѓан екен
ѓой дегенмін іштей. Сол Ќасым
маќсымныњ µз аузынан естіген
бір наќыл єњгімесі еді айтпаѓым.

Бір єйел баќилыќ болып, о
д‰ниеге барѓанда µзінен ерте-
рек ќайтып кеткен балалары
тµњіректеп ж‰ріп, жаќындай ал-
маса керек. Мањайындаѓылар-
дан:

– Неге біздіњ анамыз кµлдіњ
ортасында т±р, бізге неге жаќын-
дамайды? – деп с±растырады.

– Сіздердіњ аналарыњыз
µмірінде аѓайын-туыс, кµрші-
кµлемге м‰лдем ќайырсыз, µте
шайпау, адам баласына бір
ж±тым су беріп кµрмеген ќатты,
ќатыгез жан болѓан екен. Жара-
тушы сондыќтан да ол кісіге
осындай жаза б±йырыпты б±л
д‰ниеде, – деп жауап беріпті

білетіндер.
– Кµлдіњ ортасындаѓы табан

сыятындай ±лтараќтай жерде
бір аяѓымен ѓана т±рѓан єйелдіњ
ќолын соза ±стаѓан баќырашы-
на кµктен жауѓан жањбырдыњ бір
тамшысы да тамбайды екен.
Мейірімді болыњдар, ќандай да
жасаѓан жаќсылыќтыњ ќайтары-
мы болады. Сондай-аќ, жаќсы-
лыќты ертењ ќайтар-ау деген пи-
ѓылмен емес, таза кµњілмен, аќ
пейілмен шын ж‰ректен ±сын-
ѓанда ѓана ізгілік ретінде ќабыл-
данады.  М±ќтаж жандарѓа
єрдайым кµмек ќолын созѓанда-
рыњ жµн, – деп мысал келтіріп
отыратын Ќасым атай. Ќасым
маќсымныњ екінші ±лы Роман-
ныњ ±рпаќтары Аќтµбе жаќты
мекендесе, ‰лкен ±лы Ибадулла
мен ќыздарынан тараѓан ±рпаќ-
тар Алматы мањына ќоныс
аударѓан. Ќараќалпаќстанда да
т±ратын ±рпаќтары бар.

Таяуда Талѓардаѓы Ибадулла-
дан жаќсы хабар жетті. Немересі
Асылбектен туѓан ±л, Ќасым маќ-
сымныњ шµпшегі болып келетін
М±хаммедќасымды ќырќынан
шыѓарыпты. Баба ќасиетін ±лыќ-
тай білетін, сол есімді жауапкер-
шілікпен алып ж‰ре алатындай
±рпаќ болып µссін деп тіледім.

Рєзия БИКЕНОВА.
Ќостанай ауданы.

Ќазаќтыњ кµрнекті аќыны, Ќазаќстанныњ халыќ
жазушысы Мєриям Хєкімжанованыњ 15 ќараша,
яѓни б‰гін  туѓан к‰ні. Арѓы атасы – ±лы аѓартушы
Ыбырай Алтынсаринніњ биыл 175 жылдыѓы болса,
Мєриям апамыздыњ 110 жылдыѓы. Облыстыќ
Ы.Алтынсарин мемориалдыќ  м±ражайында ќазаќ
єдебиетіндегі ќыз-келіншектер шыѓармашылыѓын
алѓашќы шамшыраѓы болѓан Мєриям апамызѓа
арналѓан  б±рыш бар.

– Биыл апамыз 110 жасќа
толып отыр. Б±л халќымыз
‰шін маќтануѓа т±ратын жаѓ-
дай. Сµз ќадірін, сµз асылын
баѓалай білген апамызды
µзім кµзін кµрген едім. Алма-
тыдаѓы ‰йіне арнайы іздеп
барѓанымда, ±лы аѓартушы
Ы.Алтынсарин жайында
кµптеген деректермен бµ-
ліскен болатын. Сол кезде ол
кісі 87 жаста болѓан екен.
Дауысы аныќ, дикторлардыњ
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