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Білімдіден шыққан сөз, талаптыға болсын кез.
                                     Абай
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Қадір түнінің ұлықтығы 
мен артықшылығы 

Қасиетті айға, оның 
аса қадірлі Қадір түні 
кездесетін соңғы 
түндеріне есен-сау 
жеткізген Аллаһқа 
мақтаулар болсын! Елшісі 
Мұхаммедке, салауаттар 
мен сәлемдер, оның үй 
іші мен сахабаларына, 
соңынан ерген барша 
мұсылманға Аллаһтың 
рахымы мен берекеті 
жаусын!

Қаламыздағы № 4 емхана ашылғалы 8,9 
шағын аудандарға қызмет көрсету сапасы 
жақсарғаны белгілі, соңғы бірер жылда 
бұл мекемеге ескі қаладағы № 3 емхана, ал 
былтыр қазан айында Ақтау кенті ауруханасы 
біріктірілді. Мұның басты себебі маман 
дəрігерлердің зəрулігіне орай сырқаттарға 
неғұрлым ыңғайлы ету болатын, тəулігіне бес 
жүздей адам қабылдайтын бұл емхана осындай 
қажеттіліктерге орай қызмет аясын барынша 
кеңейту мүмкіндігін ойластырған, қазір 
мұнда отбасылық денсаулық орталықтары 
қосылуына байланысты учаскелер саны 36-ға 
жетті, оның ішінде 17 терапиялық, 10 балалар 
жəне 9 жалпы дəрігерлік учаскелер құрамдалған.

ақтау: 
медициналық

қызмет жақсарды

Болайын деген бала бұл...
Салауатты өмір сал-

тын ұстанып, спортпен 
достасып, түрлі дене 
жаттығуларын жасай-
тын адамның жаны 
да, тәні де сау бола-
ры сөзсіз. Дегенмен, 
спортқа жасөспірім 
шағынан ден қойып,  
кәсіби түрде айналы-
сып жүрген жастар 
баршылық арамызда. 
Оларды жаттықтырып, 
алдағы алар асула-
рына лайықты бап-
тап жүрген Қазақстан 
Республикасына еңбегі 
сіңген жаттықтырушы 
Жасөркен 
Құрмашевтың есімін 
теміртаулықтар жақсы 
біледі. Ол талай 
жастың спорттың бокс 
пен кигбоксинг түрінен 
бағын ашып, чемпи-
ондар тәрбиелеген 
тәжірибелі маман. 
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2 Апта – ақпар
Іске сәт!

Жаңа әкім, жаңа мүмкіндіктер

Олардың ішінде 695-і ата-ана лары-
ның қамқорлығынсыз қалған балалар 
болса, 845-і әлеуметтік жағынан аз 
қамтылған отбасылар, сонымен қатар  
бюджеттік ұйымдарда қызмет ететін - 
551, ал апатты деп танылған үйлерде 
тұратын — 41 отбасы бар.Үстіміздегі 
жылдың 1 қаңтарындағы есеп бойынша 
коммуналдық тұрғын үй қорынан 24 от-
басы баспаналы болған. Ал түрлі себеп-
терге байланысты кезектен 46 отбасы 
шығарылған.

Теміртауда талай жылдардан бері 
шешілмей келе жатқан бір мәселе бар, 
ол иесіз қалған пәтерлердің жай-күйі, 
кейбір тұрғындар мұндай мүмкіндікті 
мүлт жібермей, өз беттерінше заңсыз 
қоныстанып алған.

- Тұрғын үй қорын түгендеу бары-
сында мұндай пәтерлер анықталып, 
„Теміртау қаласының Әділет бас қар-
масы„ мемлекеттік мекемесіне есепке 

Сіздерді медицина қызметкерлері күнімен құттықтаймыз. 
Сіздердің жұмыстарыңыз аса жауапты және ерекше құрметке 
лайық, сіздерге бұл өмірдегі ең қымбат нәрсе — адамдардың 
денсаулығы, сәбидің өмірге келуі, елдің өмірін құтқару 
міндеттері сеніп тапсырылған. Жұмыстарыңыздың бірегейлігі 
де  анық, өйткені тек кәсіби білімділік, біліктілік, бай тәжірибе 
арқылы ғана түпкі нәтижеге қол жеткізіп, сырқаттардың 
сеніміне ие боласыздар. Нағыз дәрігер жанашыр, әділетті, 
сөзі дәру, емі шипа жан болуы керек.

Ел Президенті, ұлт Көшбасшысы Н.Назарбаев әрдайым 
өз сөзінде „Халықтың денсаулығы елдің қалыпты дамуының 
басты шарты „деп қадап айтып келеді. Бүгін мемлекет 
денсаулық сақтауға, оның материалдық-техникалық базасын 
нығайтуға басымдық беріп отыр.  „100 нақты қадам„ ұлт жо-
спарында ҚР Президенті алғашқы медициналық-санитарлық 
көмекке және аурудың алдын алуға бірінші кезекті назар 
аударды. Елбасы  медициналық қызметтің қолжетімділігіне, 
сапалылығына, жекеменшік медицинаны дамытуға, алдыңғы 
қатарлы мөлшерлемелерді енгізуге міндеттеп отыр. Теміртау 
қаласының медицинасы да бір орында тұрған жоқ, жаңа тех-
нологиялар енгізіліп, жас мамандар тартылуда. Қалалықтарға 
медициналық қызмет қолжетімді болуы үшін барлық шара-
лар қарастырылып жатыр. Әсіресе алдын-алу ерекше на-
зарда, медициналық байқаулар тұрақты өтеді. салауатты 
өмір салты насихатталуда. Мамандандырылған және жоғары 
білікті медициналық көмек жіті дамып отыр. Біздің Теміртау 
қаласында  үш мыңға жуық медицина қызметкері жұмыс 
істейді, біз олардың әрқайсысының кәсіби сапасының тиісті 
талапқа сай екеніне сенімдіміз. Өйткені соңғы жылдары қала 
тұрғындарының денсаулығын сақтаудың негізгі көрсеткіштері  
өсіп келеді, өмір сүру ұзақтығы ұлғайды, ана өлімі мүлде 
жоқ, ал сәбилердің шетінеуі облыстық деңгейдегіден төмен, 
туберкулез сырқаты да азайды. Біздің ортақ мақсатымыз 
осы бағытты ұстап тұру, біз осылайша Елбасы алға қойған 
міндеттерді толық орындайтынымызға сенімдіміз.

          
 Қымбатты денсаулық сақтау қызметкерлері!

Құттықтау
Қымбатты денсаулық сақтау 

қызметкерлері, 
сала ардагерлері!

Медицинада кездейсоқ адамдар жоқ, сіздердің 
мамандықтарыңыз нағыз шын жүректен таңдалған іс. 
Құтқарылған өмір, қайтарылған денсаулық, міне, нағыз 
кәсібіи жоғары жауаптылық деген осы. Қымбатты меди-
цина қызметкерлері, сіздердің бойларыңыздағы кәсіби 
даналық пен шығармашылық бастамалар бұлағы 
ешқашан сарқылмасын, сауыққан адамдардың 
алғыстары еңбек жолдарыңызды нұрландырсын. 
Өздеріңіздің де денсаулықтарыңыз мықты болсын!

Қала әкімі                                                 Ғ.ӘШІМОВ,
Мәслихат хатшысы                                 В.СВИРИДОВ.

Бұл лауазымға үш үміткер 
тіркелген еді, олар: Ақтау кенті 
әкімінің орынбасары Тимур-
жан Ақыбаев, „АрселорМит-
тал Теміртау„ АҚ қызметкері 
Сәулет Тұтқабеков және ҚР 
Парламент Мәжілісінің экс-
депутаты, жерлесіміз Андрей 
Бегенеев болатын. Теміртау 
қалалық мәслихатының 
он сегіз депутаты өз 
өкілеттіліктерін пайдаланып, 
жасырын дауыс деру арқылы 
Ақтаудың жаңа әкімі ретінде 
Андрей Бегенеевті таңдады.

Содан кейін қалалық 
әкімдіктің кезекті кеңейтілген 
аппарат мәжілісі Ақтау 
кентінде өтіп, онда елді 
мекеннің жаңа әкімі ресми 
түрде қызметіне кірісті.

- Мен өзімнің осыған 
дейінгі Парламент мәжілісінде 
заң шығару билігінде 
және „АрселорМиттал 
Теміртау„ өндірісінде істеген 
тәжірибемді, шаруашылық 
басшысы, экономист-қаржыгер 
ретіндегі машығымды  тиімді 
пайдаланып, қала мен 
кент арасындағы  шека-
раны мүлде алып таста-
уды мақсат етіп қойдым. 

Жақында 
Ақтау кентінің 
жаңа әкімі Ан-
дрей Бегенеев 
өз жұмысын 
бастады. Сай-
лау заңындағы 
өзгерістерге 
орай екінші 
рет әкімді 
тұрғындар 
емес, қалалық 
мәслихат 
депутаттары 
таңдады.

Сондықтан коммуналдық 
қызмет, денсаулық сақтау, 
білім беру, еңбекпен қамту 
салаларындағы жағдай 
қаладағымен бірдей бо-
лады. Өйткені бізде қала 
ұстаушы кәсіпорындар  це-
мент, қиыршық тас заводта-
ры, „Нұрқазған„ кәсіпорны 
бар. Мен тіпті үй құрылысын 
жүргізетін қандай да бір  
кәсіпорынға байланысты 
жаңа жобаны қолға алсам 
деймін. Сонда Ақтау мен 
Теміртаудағы үй құрылысының 
мәселелері шешілер еді. 
Кенттің артықшылықтары 
аз емес, дәл қасымызда 
республикалық бюджеттен 
үлкен жол саланып жатыр. 
Мұнда бизнесті дамытудың кең 
мүмкіндігін ашып береді, -дей 
келе жаңа әкім қазіргі кезде 
ақтаулықтарды алаңдатып 
отырған проблемаларға 
да назар аударды.  Бүгінгі 
таңдағы басты міндет жылыту 
жүйесі, қазір  мұнда он сегіз 
қазандық жұмыс істейді, ал 
қазіргідей технология дамыған 
заманда  осы шағын  елді 
мекенге он сегіз қазандықтың 
қажеті бар ма? Сондықтан 

жаңа технологияға көшіп, 
жақсы-жақсы үш қазандық 
қоюды ойластырғанын ай-
тады әкім. Осы идея жүзеге 
асса қалғандары жұмыс 
барысында шешіле жататы-
ны рас.Үйлер де жөндеуді 
қажет етіп тұр, үш үйді күрделі 
жөндеуге 14 млн. теңге есеп-
телген, жекеменшіктің бау-
бақшаларын суару мәселесі 
де кезек күттірмейді. „Цен-
тралАзия Цементтің„ құрғақ 
технологияға көшуіне байланы-
сты су тарту жүйесі тоқтаған. 
Оны қалпына келтіру үшін 
шағын бизнесті тарту жоспары 
бар.

Міне, осындай жұмыстар 
күтіп тұр. 

Жеті мыңнан аса халық 
тұратын елді мекеннің 
күнделікті тұрмыс-тіршілігінде 
кездесетін мәселелер мұнымен 
шектелмейді. Жаңа әкімнің 
жаңа жоспарлары мен тың 
идеялары көп. Ол осындағы 
иесіз су қоймасын демалыс 
орнына айналдыруды да 
ойлап қойыпты. Олай болса, 
Ақтаудың айы оңынан туатын 
күн де алыс емес.

Өз тілшімізден

Қалалық әкімдікте
Баспана мәселесі қашан да өзекті, „Үйі жоқтың — 

күйі жоқ„ деп бекер айтылмағаны белгілі. Бүгінгі таңда 
қаламызда мемлекеттік тұрғын үй қорынан баспана алуға 
кезекте тұрғандар саны жетіп артылады. Егер нақты дерек-
терге жүгінсек, іргедегі Ақтау кентін қоса есептегенде  2741 
отбасы кезекте тұр.

2741 отбасы үй кезегінде

алынады. Мысалы, өткен 2013 жылы 
— 15, 2014 жылы — 11, 2015 жылы -15 

ал үстіміздегі 2016 жылдың бес айында 
иесіз 9 пәтер есепке қойылды,- дейді 
тұрғын үй секторының меңгерушісі Ири-
на Губарь. 

Әрине, мұндай пәтерлерге қатысты  
есепке алу, тиісті құжаттарды жинау,  

сотқа арыз жазу, секілді бірқатар тиісті 
жұмыстар атқарылады. Атап айтар 
болсақ, ескі қаладағы Тольятти, Мектеп 
көшелеріндегі бұзылған үйлерде 450 
иесіз пәтер бар.  Бұл орамда барлығы 10 
бос үй болған, олардың 2-і, яғни Мектеп 
көшесі, 55 үй, Толятти, 46 үйлер қайта 
қалыпқа келтіріліп, 2014-2015 жылдары 
оларға тұрғындар қоныстандырылды. 
Тольятти көшесіндегі №44 үйде 90 
пәтер коммуналдық меншікке өткізі-
ліп, енді Мектеп көшесіндегі үйдің 
құжат тары дайындалуда. Қалған үйлер 
құзырлы органдардың техникалық 
қорытындысымен бұзылатын бо-
лып шешілген. Иесіз баспаналарды 
коммуналдық меншікке өткізу  ҚР Аза-
мат тық Кодексімен және ҚР „Тұрғын үй 
қатынастары туралы„ Заң шеңберінде 
жүзеге асырылады.

– Бұл бағыттағы жұмыстар, атап 
айтқанда пәтерлерді заңды түрде та-
залау жүйелі түрде бірнеше бағытта 
жүргізілуде, осыған орай былтыр сотқа 
39 өтініш берілсе, 2016 жылы 15 өтініш 
жазылды, - дейді Губарь.

Қ- АҚПАРАТ
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ақтау: медициналық
қызмет жақсарды

Емханаға Теміртау 
қаласы мен Ақтау кентінің 
64587 тұрғыны тіркелген. 
Жоғарыда айтып өткендей 
қала жанындағы Ақтау 
кентінің ауруханасы емхана 
қарауына байланысты 
ондағы 6270 тұрғын біржола 
тұрақты тіркелді. Қазір 
бұл емдеу орнында 48989 
ересек адам қаралса, соның 
4470-і Ақтау тұрғындары. 
Ал 1844 жасөспірімнің 181-
і ақтаулықтар, сондай-ақ 
кенттегі бүлдіршіндер де осы 
емханада тиісті медициналық 
көмек алып тұрады.

Ақтау ауруханасының 
тарихы әріде. Ұзақ уақыт 
дербес емдеу мекемесі 
болып келген онда кейінгі 
жылдары дәрігерлік 
кадрлардың жетіспеушілігі 
проблеманы осы жолмен 
шешуге мәжбүрледі. Айталық 
бұған дейін 3 учаскеде 
бірғана жалпы тәжірибелік 
учаскелік дәрігер жұмыс 
істеді. Ал әйелдер дәрігері 
аптасына бір рет тек сенбі 
күні қабылдау жүргізетін. Бұл 
әрине денсаулық сақтау ісіне 
өзіндік қиындықтар тудырғаны 
анық, сондықтан облыстық 
денсаулық сақтау басқармасы 
кенттік аурухананы №4 
емханаға қосу арқылы 
жағдайды жақсартуға мүмкіндік 
жасады. Бірінші дәрежелі 
дәрігер А.Абдрахимова № 
5 отбасылық денсаулық 
орталығының меңгерушісі 
болып тағайындалды, 
шақытуларға баратын 
бір фельдшер жұмысқа 
қабылданды. Сырқаттарды 
қабылдап кеңес беру үшін 
қаладағы 4 емхананың білікті 
мамандары екі аптада бір рет 
қабылдаулар өткізіп тұрады. 
Күн сайын әйелдер дәрігері 
қабылдау жасауда. Сондай-
ақ ұйымдастару-әдістемелік 
жұмыстар жағынан да нақты 
көмектер көрсетіліп келеді. 
Бір жыл ішінде № 4 емхана 
тарапынан Ақтау кенті 
тұрғындарына қандай қызмет 
көрсетілді дегенге келсек бізде 
ауыз толтырып айтарлықтай 
жұмыс баршылық. Әр аптаның 
белгілі бір күндері мамандар 
қабылдау жасайды. Олардың 
кестесі нақтыланған және 
тұрғындар оны жақсы біледі. 
Әр аптаның дүйсенбі және 
бейсенбі күндері оташы 

Мереке құтты болсын!
Қаламыздағы № 4 емхана ашылғалы 8,9 

шағын аудандарға қызмет көрсету сапасы 
жақсарғаны белгілі, соңғы бірер жылда 
бұл мекемеге ескі қаладағы № 3 емхана, 
ал былтыр қазан айында Ақтау кенті 
ауруханасы біріктірілді. Мұның басты 
себебі маман дəрігерлердің зəрулігіне 
орай сырқаттарға неғұрлым ыңғайлы 
ету болатын, тəулігіне бес жүздей 
адам қабылдайтын бұл емхана осындай 
қажеттіліктерге орай қызмет аясын 
барынша кеңейту мүмкіндігін ойластырған, 
қазір мұнда отбасылық денсаулық 
орталықтары қосылуына байланысты 
учаскелер саны 36-ға жетті, оның ішінде 
17 терапиялық, 10 балалар жəне 9 жалпы 
дəрігерлік учаскелер құрамдалған.

дәрігер үш сағат қабылдау 
жасайды. Ал жүйке жүйелері 
сырқаты маманы айына екі 
рет ақтаулықтарға жәрдем 
береді. Қарағанды қаласынан 
келетін кардиолог дәрігер әр 
сенбі сайын бес сағат қызмет 
көрсетеді. Сондай-ақ № 4 
емхананың өзінде бірқатар 
мамандар тек ақтаулықтарды 
ғана қабылдайтын уақытты 
белгілеген. Ай сайын ашық 
есіктер күні өткізіледі, онда 
жоғары білікті мамандар 
алдын ала жазылусыз-ақ 
сырқаттарды қабылдайды. 
Олардың қатарында 
Қарағанды шағын хирургия, 

көз дәрігерлері және облыстық 
диагностика ауруханасы 
мамандары бар. № 4 емха-
на арқылы қажетті жағдайда 
басқа емдеу орындарына 
портал арқылы жазылуға 
болады. Мұның бәрі де 
ақтаулықтарды қажетті 
мамандармен қамтудың 
нақты іс-шаралары. Соған 
қарамастан әрине әлі де 
шешілмеген проблемалар 
баршылық. Мәселен кәсіби 
мамандардың қарауын толық 
қамтамасыз ету мақсатында 
маман дәрігерлерді кентке 
жеткізу мәселесі шешілуі 
қажет оның ішінде Теміртау 
қаласы емханаларында келісім 

бойынша тиісті аппараттар 
арқылы тексерілу мәселесі тұр. 
Кент ауруханасында жұмыс 
істейтін дәрігерлердің кәсіби 
біліктілігін арттыру мәселесі 
де ұмыт қалған жоқ.Өткен 
жылы дәрігер Т.Сейітханның 
біліктілігін арттыру мақсатында 
ол «жалпы дәрігерлік 

қарау тәжірибесінің өткір 
проблемалары» тақырыбында 
біліктілігін арттыру курсынан 
өтті. Учаскелік медбикелер № 
4 емханада жүктілікті бақылау 
бойынша арнайы  оқытылды. 
Алматы қаласынан келген 
маман онкология мәселелері 
бойынша дәрігер мен 
медицина қызметкерлеріне 
дәріс оқыды. Тұрғындар 
арасында санитарлық ағарту 
жұмыстарын жете жүргізуге, 
көрнекі ақпаратқа, түрлі 
танымдық материалдарды 
таратуға назар аударылды. 
Салауатты өмір салтын 
сақтау орталығының 
мамандары басқа да салалық 

медбикелерді қатыстыра 
отырып сырқаттың алдын 
алу мәселесі бойынша және 
скринингтік бақылауларға 
қатысуға өз үлестерін қосты. 
Қажет болған жағдайда 
сырқаттарды облыстық 
және қаланың басқа 
емдеу орындарына қарату 

үшін көптеген медицина 
мекемелерімен келісім-
шарттар жасалды. Нақтылап 
айтсақ 9 мердігерлік медицина 
мекемесімен жасалған 
келісімдер бойынша биылғы 9 
айда жекеменшік клиникалар 
6389 түрлі қызмет көрсетті. 
Ал 15 облыстық емдеу орны 
4237 науқасты қабылдады. 
Қабылдау мен сырқатты 
анықтаудың электронды әдісін 
жүзеге асыру – дәрігердің, 
медбикенің жұмысын біршама 
жеңілдетуге, жолдамалар 
мен дәрілерді дайын үлгілер 
арқылы жазуға мүмкіндік беріп 
отыр.

Емханада барлық қажетті 

құралдармен жабдықталған 
диспансерлік кабинеттер 
жұмыс істейді. Қандайда 
бір сырқатпен есепте 
тұратын науқастар телефон 
арқылы белгілі бір уақытқа 
шақырылады. Сөйтіп 
бұлардың жоспарлы тексерісті 
ешбір кідіріссіз, кезек күтпей 
өтуіне мүмкіндік туғызылған. 
Ақтау кенті тұрғындарын 
рентген, маммограф 
аппараттарынан өткізу 
кезінде емхананың қаражаты 
есебінен жылжымалы 
құралдар пайдаланылады. 
Бұл да тұрғындардың уақытын 
үнемдеуге көп жәрдемін 
тигізуде.

№ 4 емхана қызметкерлері 
келушілердің сұранымын, 
талап-тілегін, ұсынысын зерт-
теп білу мақсатында сауална-
ма қызметін жүзеге асыруда. 
Бұл қызметті емханадағы 
медициналық қызмет көрсету 
сапасын бақылау жөніндегі 
директордың орынбаса-
ры жүргізеді. Тұрғындарға 
ыңғайлы болуы үшін 
емхананың жедел байла-
ныс жүйесі тұрақты жұмыс 
істейді, ал Ақтау кенті ау-
руханасында ұсыныстар 
мен арыз-шағымдар үшін 
жәшік қойылды. Емхана 
директорының мына сайтына 
да www.pol 4temirtau.kz. үзбей 
хабарласуға болады.

Қорыта келгенде № 4 
емхана қалалықтармен қатар 
Ақтау кенті тұрғындарына 
медициналық қызметті 
барынша сапалы, әрі жоғары 
деңгейде көрсету үшін барлық 
мүмкіндіктерді қолданып 
отыр. Соның нәтижесінде 
кент тұрғындары тарапынан 
арыз-шағымдар азайды, 
сондай-ақ халықтың денсаулық 
көрсеткіші біршама жақсарды 
деп айтуға толық негіз бар.

 
Алтынай ЕСҚАЛИЕВА, 

№ 4 емхананың 
директоры
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4 ел тыныштығы
Терроризмге жол жоқ

TENGRINEWS: – Сіз терроризм 
мә се лелерімен ұзақ уақыт бойы 
айналысып жүрген маман ретінде 
ІІМ басшысының және ҚМБД өк-
ілінің мәлімдемесіне дейін-ақ 
Ақтөбеде теракт жасағандардың 
шабуылға дейін ДАИШ лаңкестік 
ұйымының имамдарын тыңдағанын 
білген шығарсыз. Ақтөбелік 
ұяшықтың Ислам мемлекеті тобы-
мен байланысы қаншалықты жақын 
болды?

Ерлан Қарин: – Бұл халықаралық 
лаңкестік ұйымдармен, нақтысында 
ДАИШ-пен байланысы бар немесе 
содан тараған топ дегенді білдірмейді. 
Көптеген адамның ІІМ басшысының 
мәлімдемесін қате түсіндіріп жатқанын 
көріп отырмыз. Олар Ақтөбедегі топ 
ДАИШ-тың Қазақстандағы ұяшығы 
дейді — олай емес. Менің жеке пікірім: 
Ақтөбеде теракт жасаған топтың 
артында қандай да бір халықаралық 
лаңкестік ұйым тұр деп айта алмаймын, 
осы топтың мүшелері қандай да бір 
лаңкестік ұйымның өкілі емес. Алайда 
осы секілді радикал ұяшықтар ДАИШ 
таратып отырған үгіт материалдарынан 
қуат алады. Бұл ұйымның ақпараттық 
қызметті белсенді жүргізіп отырғаны 
белгілі, тіпті күн сайын әлеуметтік 
желілерде түрлі үндеулер, видеолар 
және аудиолар жариялайды.

Ақтөбеде көрініс алған ұяшықтарды 
біз «ұйқыдағы ұяшықтар» деп атаймыз. 
Яғни қандай да бір белсенді әрекет 
етпей отырған, нақтылы бір ұйымдарға 
тіркелмеген, нақты бір атауы мен 
құрылымы жоқ топтар. Бұл радикал 
идеологиясын ұстанған, қандай да бір 
жоспарын ойлап жүрген адамдардың 
тобы, жекеленген ұяшық. Бірақ мұндай 
адамдар әрдайым біреу-міреудің 
ықпалында, насихат материалдарының 
әсерінде жүруі мүмкін.

Соңғы уақытта көптеген адам 
терроризм жайлы айта келіп, қауіптің 
сырттан келетінін, яғни Қазақстанға 
содырлардың Ауғанстаннан немесе 
Сириядан қайтып келуін меңзейді, 
бірақ біз екі жыл бойында ұйқыдағы 
ұяшықтардың оянуы қауіптірек бола-
тынын айтып келеміз. Батыс елдерінде 
терроризмнің ең қауіпті түрі шабуыл-
ды жалғыз жасайтын адамдар. Олар 
да белгілі бір радикал идеологияның 
ұстанушысы, белгілі бір насихаттың 
ықпалында, осы идеяларды ұстанып, 
қандай да бір актілерді жасауға 
ұмтылады. Мұндайды біз Еуропа мен 
АҚШ-та көрдік. Таяуда болған жарқын 
мысал — Орландодағы теракт.

Ал Ақтөбеде болған жағдай — ради-
кал ұяшықтардың әрекетінің нәтижесі. 
Сондықтан тағы бір қайталап айтарым, 
біз терроризм қаупі жайлы айтқанда 
шабуылды жалғыз жасайтындар мен 
ұйқыдағы радикал ұяшықтардың 
қалғандарына қарағанда қауіптірек 
екенін білуіміз керек. Себебі олар 
лаңкестік ұйымдардың белсенді 
мүшесі емес немесе жекелеген мүшесі 
емес, олар бар болғаны қандай да 
бір идеологияның ұстанушысы болуы 
мүмкін және олардың шабуылын алдын 
ала болжау қиын.

Ақтөбедегі оқиғадан екі апта бұрын 
бақылау барысында біз ДАИШ-тың 
лидерлерінің бірінің әлеуметтік желілер 

Ақтөбедегі лаңкестер ДАИШ-тың филиалы 
емес, ұйымның тілектесі ғана болған„ 

Ерлан Қарин

Қазақстанның Ішкі істер министрлігінің 
өкілдері ақтөбелік лаңкестердің қылмыс ал-
дында Сириядағы имамның аудиожазбасын 
тыңдағанына дәлелдің табылғанын хабарлады. 
ІІМ басшысының бұл мәлімдемесінен бұрын 
Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының 
өкілі ДАИШ-тың белсенді шейхтерінің бірі 
шығарған пәтуа жайлы айтып өткен еді. Онда 
жиһад жасауға үндеу болған. Ақтөбеде шабуыл 
жасаған банданың сириялық баскесерлермен 
байланысы бар ма деген мәселеге қатысты 
өз пікірін саясаткер, терроризм бойынша сарапшы Ерлан 
Қарин Tengrinews.kz тілшісіне айтып берді.

мен мессенджерлерде тарап жатқан 
аудиоүндеуін тіркедік, онда акциялар 
жасауға нақты үндеулер болды. Бұл 
әр елдегі діндес адамдарды белсенді 
әрекет етуге шақыруға арналған ұзақ 
аудиожазба болды. Олардың ішінде 
Қазақстан да бар. Сондықтан да, 
Ақтөбеде болған оқиға басқа едерде де 
қайталануы мүмкін. Бұл Қазақстан үшін 
ғана емес, басқа мемлекеттер үшін де 
үлкен қауіп. Менің ойымша, АҚШ-та 
болған лаңкестік әрекет те осы сияқты 
насихаттың салдары. Себебі, ақпарат 
құралдары АҚШ арнайы қызметінің Ор-
ландода болған атысты ұйымдастырған 
адамның арнайы тізімінде болғанын 
хабарлағанын жазды. Яғни, бұл адам 
діни сайттарды, оның ішінде ДАИШ-
тың сайтына кіріп, сол жерден үнемі 
ақпарат алып тұрған. Жиһад жасауға 
шақыруға жасалған мұндай үндеулер 
әлемнің бірнеше елінде таралды деп 
ойлаймын. Сондықтан да мұның үлкен 
қауіп екенін айтқым келеді. Орландода 
болған төтенше жағдайға дейін АҚШ-
тың мемлекеттік департаменті ресми 
сайты арқылы өз азаматтарына жаз 
кезінде Еуропаның бірнеше елінде 
лаңкестік әрекет болуы мүмкін екені 
туралы хабар таратты. Яғни, экстре-
мизм мен терроризмді насихаттаудың 
күйшейгені айтылды. Қазақстанда 
кенеттен болған жағдай да осының 
дәлелі. Мысалы, Парижде де осыған 
ұқсас оқиға болды, бір адам полицейді 
пышақтап өлтіріп, оның отбасын кепілге 
алды.

TENGRINEWS: – Ал Ақтөбедегі 45 
адамнан тұратын осындай топтар 
Қазақстанның басқа да өңірлерінде 
болуы мүмкін бе?

Е. Қарин: – Оларды бөліп-жарып 
қарауға болмайды, себебі олар өте 
бекем топ. Біз 2003-2013 жылдар 
аралығындағы қылмыстық істер ая-
сында террорлық және экстремистік 
топтарға сараптама жасадық. 
Қазақстандағы террорлық және 
экстремистік әрекеттерге қатысы бар 
19 топты сараптадық. Осы топтарды 
үшке бөлдік. Біріншісі — диверсиялық 
топтар, олар сырттан оқып келген, 
ел аумағында осыған ұқсас жасырын 
ұйымдар құрғысы келетін арнайы 
адамдардың ықпалымен пайда болады. 
Мұндай топтардың мақсаты айқын, ал-
дын ала дайындалған құрылымы бар, 
әрекет ету жоспарлары бар. Екіншісі 
— жамағат деп аталатындар, мұндай 
топтарға дінге көзғарасы ортақ адамдар 
бірігеді. Бірнеше уақыттан кейін мұндай 
топтар лидерлерінің немесе басқа да 
факторлардың ықпалымен радикал-
данады. Үшінші топ — банда. Бұл 
қарапайым қылмыстармен — ұрлық, 
тонау, алаяқтықпен айналысады. Бұлар 
да бірнеше уақыттан кейін радикал-
данып, экстремистік көзқарастарды 
қолдай бастайды. Осы уақытқа дейін 
Қазақстан территориясында әрекет 
еткен топтардың көбі діни қауымдармен 
және криминалдық топтармен арала-

сады. Мысалы, Ақтөбеде лаңкестік 
жасағандардың жетеуі бұған дейін 
ұрлық, тонау, зорлау сияқты қылмыстық 
істер бойынша сотты болған. Яғни, 
бұлар бұрынғы қылмыскерлер. Ал 
екеуі бұған дейін экстремизм және 
терроризм үшін жаза өтепті. Бұл діни 
идеяларды талқылауға болатын қауым 
болды, дегенмен оларды ұйым неме-
се топ деп атауға келмейді. Олардың 
көшбасшылары болуы мүмкін, деген-
мен оларда нақты құрылым, мақсат, 
дайындық, талаптары болмады. 
Бұл құрылымы жоқ автоном ұяшық. 
Олардың арасында талқылау жүріп, 
кейін радикалданады. Мұндай адамдар 
кенеттен, жоспарсыз теракт жасауы 
мүмкін. Оларды жоспар құрмайды де-
уге де болмайды. Дегенмен оларда ірі 
террорлық топтардағыдай, яғни идео-
логиядан, операциялық орталықтардан 
тұратын, сонымен қатар қоғамда резо-
нанс туғызатындай жоспар жоқ. Яғни 
мұндай ірі ұйымдар шабуыл жасау үшін 
шабуыл ұйымдастырмайды.

Ақтөбедегі лаңкестікті 
ұйымдастырғандар акция 
ұйымдастырғанымен, оны мұқият 
жоспарлаған жоқ. Бұл үлкен 
айырмашылық.

TENGRINEWS: – Cіздің 
айтуыңызша, Ақтөбедегі топтың 
ДАИШ ұйымына қатысы жоқ. Яғни, 
олар тек халықаралық террорлық 
ұйымды қолдайтын адамдардың 
тобы ма?

Е. Қарин: – Иә. Себебі «ВКон-
такте» желісіндегі парақшаларынан 
олардың нақты бір бағытты 
ұстанатыны көрінбейді. Олар жиһад 
жайлы ақпараттарды оқыған. Бірақ 
нақты бір ұйымның бағытын немесе 
нақты бір идеологияны ұстанбаған. 
Ешқандай қауіп жоқ. Лаңкестердің 
қайтып келу қаупі де төніп тұрған 
жоқ. Қарулы қақтығысқа қатысқандар 
немесе Қазақстанға қайтып 
оралғысы келетіндерді біздің арнайы 
қызметтегілер бақылап отыр. Кіретін 
кездерінде оларды бәрібір анықтайды 
немесе ұстайды, керек болса бейта-
раптандырады. Ал тығылып отырған 
ұйымдарды анықтау қиын болып 
тұр, олардың әрқайсысын бақылай 
алмайсың.

TENGRINEWS: – неге бұл оқиға 
Ақтөбеде болды? Бұл кездейсоқтық 
па?

Е. Қарин: – Меніңше, бұл 
кездейсоқтық емес. 2006-2007 жыл-
дар аралығында жыл сайын тер-
роризм бабы бойынша 40-80 адам 
жауапкершілікке тартылады. Егер 
өңірлер бойынша қарайтын болсақ, 
бұл жағдай көбінесе Ақтөбе қаласында 
кездеседі. Бұл, біріншіден, Ақтөбенің 
радикал идеологияның кең таралған 
өңірі екенін көрсетеді. Екіншіден, 
Ақтөбеде шабуыл жасаған топ осы 
өңірде 2011 жылы белсенділік көрсетіп, 
арнайы қызметтегілер оларды ұстаған 
болатын. Яғни, биыл да бұл оқиғада 

сол топтың мүшелері бар.
TENGRINEWS: – Ақтөбеде болған 

терактідегі күдіктілердің бірі бұған 

дейін лаңкестік жасағаны үшін 
сотталған болатын…

Е. Қарин: – Иә, өлімшінің Ұлттық 
қауіпсіздік комитетінің ғимаратының жа-
нында өзін-өзі өртеп жіберуі туралы іс 
қаралған болатын. Мұнда бір ескеретін 
жағдай бар, яғни радикал ұйымдардың 
желілерде таралуы. Мен Ақтөбеде 
болған терактіні АҚШ пен Еуропадағы 
әріптестеріммен талқыладым. Олар 
лаңкес Мұхаммед Мерді мысал ретінде 
келтірді. Мұхаммед Мер 2012 жылдың 
12 наурызында балалар мектебінде 
атыс ұйымдастырған. Ол қарапайым 
бала болатын, екі ай сынау мерзімінен 
өтіп, жұмысқа алынып, мектепте атыс 
ұйымдастырған. Арнайы операция 
кезінде оны ұстады. Кейін оның отбасы 
мүшелері кешірім сұрап, ақталды. Бірақ 
екі жыл өткен соң оның досы Сирияға 
кетеді, кейіннен әпкесі, тағы бір жыл-
дан соң жиені, немере ағасы және 
басқалары да соңынан кеткен. Яғни, 
Мұхаммед Мердің жағдайында бірнеше 
уақыт өткен соң оның жақындары мен 
оны қоршаған адамдардың ұстанған 
бағыты өзгеріп, олар кете бастаған. Бұл 
вирус сияқты, ол енеді де қоғамдағы 
белгілі бір адамдарға зақымын тигізеді: 
біреулер тез арада бағытын өзгертсе, 
біреулері тек бірнеше уақыт өткен соң 
өзгереді.

Шабуылға қатысқандардың 
өмірбаяндарын зерттей отырып, 
осыдан бес жыл бұрын Қазақстандағы 
2011-2012 жылдары болған оқиғада 
олардың жасы 24-25-те болған, ал ең 
кішісінің жасы — 14-те екені белгілі 
болды. Әрине, сол уақыттың өзінде 
олардың бұл әрекетке қатысты 
көзқарасы пайда бола бастаған. 
Ал келесі оқиғаларда олардың 
көзқарасы өзгерген. Сонымен қатар, 
сириялықтардың да әсері болды. 
Сириядағы жағдай оларға бұған дейін 
болған оқиғаларға қарағанда қатты 
әсер етті. Сириялықтар бізге Интер-
нетте, әлеуметтік желілерде радикал 
идеологияны қарқынды түрде насихат-
тады. Сондықтан мұндай жағдайлар 
кез келген өңірде, кез келген елде 
болуы мүмкін. Қазір, менің ойымша, 
америкалық билік өкілдерінің Еуропа 
елдерінде террорлық қауіптің болу-
ын мәлімдегені кездейсоқтық емес. 
Франция мен АҚШ-та да осындай 
оқиғалар қатарынан болуы жайдан жай 
емес. Меніңше, қауіп расында да төніп 
тұр. Кенеттен осындай зорлықтардың 
болуы да қауіпті. Мен Париж бен 
Орландода шабуыл жасағандардың 
ДАИШ ұйымының мүшелері емес 
екеніне сенімдімін. Себебі олар 
ешқандай нұсқау алмаған, ол ұйымның 
мүшелерімен де хабарласпаған және 
оларды ешкім оқытпаған. Мүмкін 
Интернет арқылы бір сәт хабарласқан 
болар, бірақ мұның өзі жетерлік.

 Сұхбаттасқан Ренат Ташқынбаев, 
қазақ тіліне аударған Мөлдір 
Қалықова

kaz.tengrinews.kz  
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Бала тәрбиесі

Курсқа  «Өрлеу» БАҰО» 
АҚФ Қарағанды облысы 
бойынша  ПҚ БАИ «Тәрбие 
және тұлғаны әлеуметтендіру» 
кафедрасының доценті,аға 
оқытушысы,  сын тұрғысынан 
ойлау тренері Смагуло-
ва Ғазиза Ғабдоллақызы  
басшылық  етті.

Біліктілікті  арттыру 
курсының  мақсаты  қазақ 
тілі пәні мұғалімінің кәсіби 
құзыреттілігін дамыту болып 
табылды. Осы курс барысында 
бірнеше міндеттер өз шешімін 
тапты:

1) білім беру мазмұнын 
жаңарту жағдайында мектепке 
дейінгі ұйымдар қызметінің 
мәні мен маңызын, мектепке 

Берері мол курсТеміртау 
қаласында  мек-
тепке дейінгі 
мекемелердің қазақ 
тілі мұғалімдерінің 
арасында  «Мектеп-
ке дейінгі білім беру 
мазмұнын жаңарту 
жағдайында қазақ 
тілін оқыту бой-
ынша білім беру 
процесін жобалау» 
тақырыбында  
педагогтердің 
біліктілігін арт-
тыру  курсы болып 
өтті.    

дейінгі ұйымдардың қызметін 
реттейтін нормативтік-құқықтық 
құжаттар зерделеу;

2) білім беру процесін 
модельдеу, ғылыми 
зерттеулер жүргізу бой-
ынша функционалдық 
сауаттылықтарын және жаңа 
нормативтік құжаттарға 
сәйкес басқару дағдыларын 
қалыптастыру;

3) мектепке дейінгі 
ұйымдарда инновациялық 
білім беру технологиялар-

ды пайдалану біліктерін 
қалыптастыру;

4) тілдерді үйрету 
сабақтарын технологиялық 
тұрғыда ұйымдастыру әдіс-
тәсілдері бойынша біліктерін 
қалыптастыру;

5) тілдік ортаны құрудың, 
коммуникативтік-тілдік  
қатынасты  жобалаудың 
негізгі аспектілері бойынша 
қажеттіліктерін дамыту;

6) педагогтің өзіндік ізденіс-
зерттеу әрекетін (жобасының) 

практикалық тұрғыда 
бағыттай алуын, ақпараттық-
коммуникациялық технология-
ны (ары қарай-АКТ) тәжірибеде 
еркін қолдануын дамыту.

«Тәрбие және 
тұлғаны әлеуметтендіру» 
кафедрасының доценті,аға 
оқытушысы, сын тұрғысынан 
ойлау тренері Смагулова 
Ғазиза Ғабдоллақызы  өз 
біліктілігімен, тәжірбиелігімен 
курсты сәтті ұйымдастыра 
білді. Курс педагогтарға 
ұнап,олар  көп нәрсе үйренді.

Біліктілігін  арттыру курсы 
кезінде педагогтар теория 
жүзінде алған білімдерін іс-
тәжірбиеде қолданып, көрсете 
білді.

   Курс соңында  №8 
«Гүлдер» балабақшасының  І 
санатты қазақ тілі  мұғалімдері 

Р.Б Дуйсебекова және Ш.Э 
Утеуова ересек топта «Ұлттық 
тағамдар» тақырыбымен 
шебер сынып көрсетті. 

Ал,  №18 «Балдырған» 
балабақшасының ІІ са-
натты қазақ тілі мұғалімі 
Ж.К Гладышева ересектер 
тобында «Қазақстан- менің 
Отаным» тақырыбымен  шебер 
сынып көрсете отырып, өз 
білімділігімен ерекшеленді. 

 Педагогтар  қазақ 
тілін оқытуда  ақпараттық-
коммуникациялық 
технологияны қолдану арқылы 
шебер сыныпты балаларға 
қызықты, әрі түсінікті, 
жеңіл түрде ұйымдастыра 
отырып, іске асыра білді. 
Олар  «Өрлеу» БАҰО» АҚФ 
Қарағанды облысы бойынша  
ПҚ БАИ-дың алғыс хаттарымен 
марапатталды.

Келешекте осындай  
біліктілігін арттыру курстары 
көптеп ұйымдастырылса, 

мемлекеттік тілді оқыту 
мәртебесі де біршама 
артар деген үміттемін.
Жас тәрбиеленушілердің 
де тілді үйренуге деген 
қызығушылықтары  жоғарылар 
еді.

Қазақ тілі- еліміздің 
мемлекеттік тілі. Тілді 
қастерлеу,үйрену- әр 
қазақстандықтың парызы. 
Біздің парызымыз- бүлдіршін 
балаларға мемлекеттік тілді 
меңгерту. Себебі, өз білгеніңді 
біреуге үйрету- үлкен ғанибет.

                 А. ҮйСІнБАЕВА, 
№ 5 «Сәуле» бөбекжайы  

ның  қазақ тілі мұғалімі                                                                                                                         
Ш.ӨТЕуОВА,
№8 «Гүлдер» 

балабақшасының  қазақ тілі 
мұғалімі.

- Бұл бағдарлама бізде 
үшінші жыл жұмыс істеп 
келеді. Осыдан екі жыл бұрын 
жергілікті бюджеттен 600 
мың теңге бөлініп, 30 бала 
жұмыспен қамтылған. Былтыр 
1 млн. теңге қаражат бөлінді, 
90 адам еңбек етті. Бұл жастар 
үшін тек жұмыс ғана емес, аз 
да болса табыс көзі, сонымен 
бірге бос уақыттың тиімді пай-
даланылуы. Маусым соңында 
облыстық штаб жұмысты 
қорытындылап, үздіктерді 
де іріктейді. Өткен жылы 
қаламыздағы №8 орта мектеп 
оқушысы Нұрлан Шаймүлік 
жеңімпаз атанды,-деді өткен 
жылдарға шолу жасаған жа-
стармен жұмыс орталығының 
жетекшісі Айнагүл Абдрахма-
нова.

Биыл да екі еңбек отряды 
жасақталды, оның бірі қала 
көшелерінде шілде, ал екіншісі 
тамыз айында жұмыс істемек. 
Алдымен күл-қоқысқа толы 
иесіз аймақтарды тазалау 
белгіленген, сосын балалар 
алаңдары қалпына келтірілмек. 
Әрине, бұл жұмыс айтуға оңай, 
себебі көлемі мүлде аз емес. 
Солай болса да  өз маңдай 

Жастар саясаты „Жасыл ел„ 
іске кірісті„Жасыл ел„ республикалық бағдарламасы 

жылдан-жылға қанатын кеңге жаюда. Биыл 
Теміртаудан жүзге жуық жасөспірім  осы 
бағдарлама бойынша еңбек етуге құлшыныс 
білдіруде. Әрқайсысы  30 мың теңгеден артық 
жалақы табады, оның үстіне туған қаласының 
көріктенуіне өз үлестерін қосады.

терлерімен алғашқы табыс 
табуға деген құлшыныс басым 
балаларда. Биыл „Жасыл ел„ 
отрядтарына

 2,6 млн. теңге бөлініп 
отыр. Бұл қаражатқа 100 
жасөспірім жұмыс істей алады, 
сондай-ақ республикалық 

бюджеттен де қосымша 
төленеді. Бүгінге дейін жастар 
орталығына 21 адам өтініш 
жасады, 1 шілдеге дейін 
олардың қатары көбейері анық. 
Еңбек отрядтарының биылғы 
маусымы 24 маусымда ашы-
лады. Оған дейін тұрғын үй 
коммуналдық шаруашылығы 
мекемесі жастардың атқаратын 

жұмысын анықтайды. Бұл 
бағдарламаны қала әкімі де 
қолдап отыр. Өйткені шаһарды  
белгіленбеген жерге тасталған 

күл-қоқыстан тазартудың, 
өсіп кеткен ағаштарды кесіп 
тастаудың бір жақсы мүмкіндігі 
бұл.

Әрбір жаңа істегідей бұл 
бағдарламаның да өзіндік 
кемшіліктері жоқ емес, 
мәселен, жергілікті бюд-
жет қаражаты мезгілінде 
түскенімен, республикадан 

келетін ақша ылғи кешігеді. 
Тіпті оның  қарашаға дейін со-
зылатыны да бар. Бірақ жастар 
бұған ешбір ойланбайды, 

еңбек етіп, қолдарына жалақы 
алуға  деген құштарлық 
бәрінен басым. Сонымен 
қоса өткен жылы бөлінген 
млн. теңге 90 адамға жетсе, 
биыл 2,6 млн. 100 адамға 
жететіні мамандарды орынды 
сұраққа тіреген еді. Деген-
мен жастар жетекшісі өткен 
жылдары келіп-кетушілердің 
көп болғанын, сонымен бірге 
еліміздегі ең аз жалақы 23 мың 
теңге екені де тілге тиек етілді. 
Оның үстіне әлеуметтік және 
зейнетақы аударымдары да 
бар. 

„Жасыл ел„ мүмкіндігін 
осылайша тіиімді пайда-
лану жөнінде әңгімелеген 
жастар басшысы қала 
кәсіпорындарының жастар-
ды жұмысқа қабылдауға 
тым селсоқтығын да айтты. 
Мәселен, жуырда  бос орын-
дар жәрмеңкесіне дайындық 
барысында оған шақырылған 
500 кәсіпорынның тек алтауы 
ғана он шақты жұмыс орнын 
ұсынған. Мұндай жағдайда 
мектеп, колледж, жоғарғы 
білім беру орындарын бітірген 
жастарды қалайша еңбекпен 
қамтуға болады? 

Өз тілшімізден
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Қадірі мың айдан да артық 
болған Қадір түнінің ұлықтығы 
жайлы Құранда: «Негізінен 
Құранды Қадір түнінде түсірдік. 
(Әй, Мұхаммад!) Қадір түнінің не 
екенін білесің бе? Қадір түні мың 
айдан қайырлы. Періштелер және 
Жебірейіл ол кеште Раббысының 
рұқсаты бойынша барлық іс үшін 
түседі. Ол бейбітшілік кеші таң 
рауандағанға дейін жалғасады» 
(«Ләйләтул-Қадр» сүресі, 1-5), 
‒ делініп, арнайы сүреде баян 
етіледі. 

Құранның тағы бір сүресінде 
Аллаһ Тағала Қадір түнінің құтты 
екенін білдіріп: «Айқын Кітаппен 
ант! Шын мәнінде оны құтты 
бір кеште түсірдік. Расында, Біз 
ескертушіміз. Ол кеште барлық 
хикметті істер айрылады. Бұл Өз 
қасымыздан бір бұйрық. Расында 
елшілерді жіберушіміз» («Духан» 
сүресі, 2-5), ‒ деп сипаттайды.

Осы аятқа қатысты Ибн 
Аббас (оған Аллаһ разы бол-
сын): «Аллаһ Тағала Қадір түні 
Құранды толығымен және бірден 
«сақтаулы тақтадан» (Ләухул-
махфуз) «Ұлылық үйі» деп атала-
тын көктің астыңғы қабатындағы 
орынға түсірді. Ол жұлдыздар 
бататын жерде орналасқан еді. 
Ал, бұдан кейін, Аллаһ Құранды 
Өзінің Пайғамбарына (оған 
Аллаһтың игілігі мен сәлемі бол-
сын) Жәбірәйіл періште арқылы 
бөлек-бөлек (түрлі жағдайларға 
байланысты)  жиырма үш жыл 
бойы түсірді», ‒ деп түсініктеме 
берген.  (“Тафсир әт-Табари” 
2/144)

Қадір түнінің игілігі туралы 
Әнас ибн Мәлик (р.а.): «Рама-
зан келгенде Аллаһтың Елшісі 
(оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі 
болсын): “Расында, сендерге бұл 
ай келді! Онда мың айдан да 
қайырлы бір түн бар. Сонда кім 
ол түннен мақрұм қалса, оның 
барлық игілігінен мақрұм қалады. 
Ал оның барлық игілігінен тек 
нағыз мақрұм адам ғана айыры-
лып қалады!» ‒ деп айтты», ‒ деп 
жеткізеді. (Ибн Мәжаһ 1/289).

Қадір  түні ‒ тағдыр түні
Қадір түнінде тағдыр тақта-

сына құлшылықтағы құлдардың 
тілектері тоқылып, алдағы бір 
жылға қатысты үкімдер бекітіледі. 
Бұл туралы ғұлама Мужаһит:  
«Қадір түні – тағдыр түні.  Оның 
бұлай аталуының себебі, Алла 
тағала бұл түні келесі жылғы 
Қадір түніне дейін кімнің ажалы 
жететінін, кімге қанша  ризық-
несібе бөлінетінін, тағы басқа 
үкімдерді белгілейді. Содан 
соң барлығын төрт періштеге: 
Жәбірәйіл, Исрафиль, Микәйіл 
және Өлім періштесіне тапсыра-
ды», ‒ деген.

Ал, Абдуллаһ Ибн Аббас 
(Аллаһ әкесі екеуінен разы бол-
сын): «Сол түні кітаптың ана-
сынан, яғни Ләухул Махфуздан 
бір жылдың ішінде кімге қанша 

Қадір түнінің ұлықтығы 
мен артықшылығы 

Қасиетті айға, оның аса қадірлі Қадір 
түні кездесетін соңғы түндеріне есен-сау 
жеткізген Аллаһқа мақтаулар болсын! Елшісі 
Мұхаммедке, салауаттар мен сәлемдер, оның 
үй іші мен сахабаларына, соңынан ерген 
барша мұсылманға Аллаһтың рахымы мен 
берекеті жаусын!

ризық бөлінетіні, қашан қанша 
жаңбыр жауатыны, кімнің дүниеге 
келетіні, кімнің дүние салатыны, 
кімнің қажылыққа баратыны да 
жазылады», ‒ деген.

Қадір түнінде кімдердің қажы-
лық жасайтынына дейін жазы-
латыны жайлы Икрима ғалым: 
«Қадір түнінде бір жыл ішінде 
Аллаһтың үйі ‒ Қағбаны зиярат 
етіп, қажылық жасайтындардың 
есімдері әкелерінің есімдерімен 
қосылып жазылады», ‒ деген.   

Қадір түнінің «қадір» 
деп аталуының себебі

Бұған қатысты ғұлама Әбу 
Бакр Уаррақ: «Қадір түнінің олай 
аталуының себебі, ешқандай 
қадірі, қасиеті жоқ адам сол түнді 
құлшылықпен өткізсе, ол осы 
түнде қадір-қасиет иесіне айна-
лады», ‒ деп айтқан.

Ал, Имам Куртуби:  «Қадір 
түнінің құлшылығының даңқы 
биік болғандықтан бұл түн 
«қадір түні» деп аталды. Алла 
тағала бұл түні қадір-қасиет иесі 
болған ардақты Пайғамбарға аса 
қасиетті Құран Кәрімді түсіріп, ең 
қадірлі үмметке нәзіл етті. Ол түні 
қадірлі, абырой иелері болған 
періштелер жерге түседі. Жер 
періштелердің көптігінен тар бо-
лып қалады», ‒ деген.

Бүкіл өмірге тең 
келетін түн

Қадір түні тұтас бір ғұмырды 
қамтитын қасиетке ие. Бұл тура-
сында Имам Куртуби:  «Аяттағы 
мың айдан да қайырлы» деген сөз 
«бүкіл заман» дегенді білдіреді. 
Өйткені, арабтар шексіздікті 
білдіру үшін «мың» деген сөзді 
қолданады», ‒ дейді.  

Қадір түніндегі ғибадаттың са-
уабы сексен үш жылға тең келетіні 
жайлы ғұлама Жазайири: «Қадір 
түні – сөзсіз ең жақсы түн! Аллаһ 
Тағала оны берекелі етті, ол түні 
Құранды түсіріп, басқа түндерден 
ерекшеледі. Сондай-ақ, осы түнді 
құлшылықпен өткізген адамға сек-
сен үш жыл ғибадат еткеннің сауа-
бы жазылады», ‒ деп баяндайды.

Ал, Хафиз Ибн Ражаб: «Ей, өз 
өмірін ешбір игілікке қол жеткізбей 
өткізген адам! Қадір түнін жіберіп 
алғандарымды қайта толықтыру 
үшін қолданамын, өйткені бұл түн 
тұтас өмірге тең келеді ғой!» ‒ деп 
айтқан (“Ләтаифул-мә’ариф” 191).

Қадір түні жерге түсетін 
періштелер

Қадір түнінде жерге түсетін 
періштелердің саны соншалықты 
көп болатыны туралы Аллаһ 
Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен 
сәлемі болсын): «Шын мәнінде, 
Қадір түні жер бетінде періштелер 
ұсақ тастардан да көп болады», 
‒ деп хабар береді (Ибн Хузайма 
2/223)

Бұл ‒ амандық түні
Қадір түнінде жер үсті тын-

ыш тыққа бөленіп, амандықта, 
бейбітшілікте болады. «Қадір» 
сүресінің: «Ол бейбітшілік кеші 
таң рауандағанға дейін жал ға-
сады», ‒ деген аятына байланы-
сты ғұлама Мужаһит: «Бұл түн 
‒ амандық түні, өйткені шайтан 
бұл түні ешқандай жамандық 
істей алмайды, ешқандай азар 
жеткізе алмайды», ‒ деген пікір 
айтады. Ал, Имам Шаъби бұл 
аяттың тәфсірінде: «Қадір түні 
періштелер таң атқанға дейін 
мешітте құлшылық еткендерге 
сәлем береді», ‒ дейді.

Сондай-ақ, белгілі тәпсірші 
ғалым имам Саъди: «Бұл түн 
бүкіл апат және жамандық ата-
улыдан аман, өйткені ол түннің 
жақсылығы өте көп. Ол түн күн 
батқанда басталады да таңның 
атуымен аяқталады», ‒ деген.

Қадір түні бар 
ынтамен құлшылық ету

Қадір түнінің кешіне аман-есен 
жетіп, құлшылығы мен ықыласы 
сол түнге сай келген адамның бағы 
бес елі болмақ. Себебі, Аллаһ 
Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен 
сәлемі болсын): «Кім Қадір түнін 
Аллаһқа иман келтірген және 
сауабынан үміт еткен күйде на-
маз оқып өткізсе, оның алдынғы 
күнәлары кешіріледі», ‒ деген. 
(әл-Бұхари 38, Муслим 760).

Айша анамыздың (Аллаһ оған 
разы болсын)  Пайғамбарымыздан 
(оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі 
болсын): «Уа, Аллаһтың елшісі, 
егер мен Қадір түнінің басталғаны 
туралы білсем, не айтуым ке-
рек?» ‒ деп сұрағаны риуаят 
етіледі. Бұған Пайғамбарымыз 
(оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі 
болсын): «Ия, Аллаһ, расын-
да, Сен – Кешірімдісің, кешіруді 
жақсы көресің. Мені кешіре гөр! /
Аллаһуммә иннәкә Ъафуун, ту-
хиббуль-ъафуа фаъфу-ъанни/» ‒ 
деп айт», ‒ деп жауап берген (әт-
Тирмизи, Ибн Мәжаһ, әл-Хаким).    

Осы хадистерді атаған ха-
физ Ибн Ражаб: «Суфьян әс-
Саури: «Қадір түні дұға ету мен 
үшін намаз оқудан да сүйіктірек», 
‒ дейтін. Суфьянның айтпақшы 
болғаны: «Көп дұға ету ‒ дұғасы 
жиі айтылмайтын намаздан артық. 
Алайда, егер адам Құранды оқып, 
дұға ететін болса, онда, әрине, 
бұл жақсырақ. Рамазан айын-
да түнгі намаздарды оқығанда, 
Пайғамбар (оған Аллаһтың игілігі 
мен сәлемі болсын) Құранды 
ырғақтап оқитын және мейірім ту-
ралы аят оқыса, оны тілейтін, азап 
туралы аят оқыса, одан Аллаһқа 
сиынып, пана сұрайтын. Осылай-
ша ол намаз бен Құранды, дұға 
мен зікірді бірге жинаған! Бұл Ра-
мазан айының соңғы он түнінде 
және басқа түндері жасалатын 
ең жақсы әрі ең кемел іс болып 
табылады», ‒ дейді. (“Ләтаифул-
мә’ариф” 204).

Қадір түні қашан болады?
Қадір түнінің нақты қай күні 

болатыны жөнінде ғалымдар ара-
сында көптеген пікірлер болған, 
алайда олардың барлығы да 
Қадір түнінің Рамазан айының 
соңғы он түнінің бірінде екендігіне 
бірауыздан келіседі. Ол туралы 
Пайғамбарымыз (оған Аллаһтың 
игілігі мен сәлемі болсын): 
«Қадір түнін рамазанның соңғы 
ондығының тақ түндерінің бірінде 
күтіңдер!» ‒ деп хабарлаған. (әл-
Бұхари 2017, Муслим 1169).

Имам Әбу Иса әт-Тирмизи: 
«Пайғамбардан (оған Аллаһтың 
игілігі мен сәлемі) Қадір түні рама-
зан айының жиырма бірінші, жи-
ырма үшінші, жиырма бесінші, жи-
ырма жетінші және соңғы түніне 
сай келгені жеткен», ‒ дейді. (“Су-
нан әт-Тирмизи” 1/372).

Убай Ибн Каъбтың (оған 
Аллаһ разы болсын): «Одан басқа 
ешбір тәңір болмаған Аллаһпен 
ант етемін, Пайғамбарымыз 
(оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі 
болсын) бізге құлшылықпен 
өткізуімізге бұйырған Қадір түні 
қай түн екенін білемін! Ол ‒ 
Рамазанның 27-түні. Ал, оның 
белгісі ‒ оның таңында күн сәулесі 
жоқ, аппақ болып шығады», ‒ де-
ген сөзі келтіріледі. (Муслим)

Қадір түнінің белгісіз 
болуының даналығы

Иә, Қадір түні ‒ оның нақты 
қай түні екені белгісіз болуы-
мен де қадірлі. Қадір түнінің бар 
екендігі хақ. Бірақ ол Рамазанның 
соңғы тақ түндерінің біріне жасы-
рылды. Осыған қатысты Ғұбада 
ибн Самит (Аллаһ оған разы 
болсын): «Аллаһ елшісі (оған 
Аллаһтың игілігі мен сәлемі 
болсын) Қадір түнін хабарлауға 
шықты. Осы кезде екі мұсылман 
кісі жанжалдасып қалды. Сон-
да ол (оған Аллаһтың игілігі мен 
сәлемі болсын): «Негізінде, сен-
дерге Қадір түнін айтқалы шығып 
едім, пәленше мен пәленше 
жанжалдасып (тұрғанын көріп), 
(ол) есімнен көтеріліп кетті (оны 
ұмытып қалдым). Бәлкім, бұл сен-
дерге қайырлы болар, (енді Қадір 
түнін) жетісінде, тоғызында не-
месе бесінде (Рамазанның соңғы 
ондығының жетінші, тоғызыншы 
және бесінші түндерінде) іздең-
дер»,— деді», ‒ деп жеткізеді. 
(Бұхари)

Хадистегі «қайырлы болар» 
деген сөз туралы Ибн Кәсир: 
«Егер адамдар Қадір түнін білсе, 
тек сол күні ғана құлшылық ету-
ге күш-жігер салар еді. Ол түнді 
білмеудің себебінен құлшылықтар 
көбірек орындалуда», ‒ деген 
екен.

Аллаһ Елшісінің өзі де (оған 
Аллаһтың игілігі мен сәлемі 
болсын) рамазанның соңғы он 
күндігінде ерекше ынтамен 
құлшылықты күшейтетін болған. 
Бұл туралы `Айша (Аллаһ одан 

разы болсын): «Рамазанның 
соң ғы он күндері келгенде, 
Аллаһтың Елшісі (оған Аллаһтың 
игілігі мен сәлемі болсын) 
түндерін намазбен өткізетін, от-
басы мүшелерін де оятатын және 
құлшылықтарында ерекше ынта 
танытатын», ‒ деп айтқан (әл-
Бұхари 2024, Муслим 1174).

Соңғы он күндіктегі 
құлшылықтар

Жоғарыда сөз еткеніміздей, 
Пайғамбарымыздың өзі (оған 
Аллаһтың игілігі мен сәлемі 
болсын) соңғы он күндікте аса 
ыждағаттылықпен құлшылық 
қылған. Соңғы он күндікте ол 
(оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі 
болсын) өзін түгелімен Аллаһқа 
құлшылық етуге арнайтын. 
Әрине, Аллаһ елшісінің ғибадаты 
қай кезде де ерекше, ынта мен 
ықыласқа толы еді. Әйтсе де Ра-
мазан айындағы ғибадаттың аса 
маңыздылығы үшін, әсіресе соңғы 
он күндіктің аса қадірлі болуы 
себепті, Ол (оған Аллаһтың игілігі 
мен сәлемі болсын) өзінің үмметіне 
үлгі болды. Айшадан (Аллаһ оған 
разы болсын) жеткен хадисте: 
«Пайғамбар (оған Аллаһтың игілігі 
мен сәлемі болсын) Аллаһқа 
қайтқанға дейін рамазанның 
соңғы ондығында иғтикафта 
(оңашалануда) отыратын, со-
сын оның әйелдері(Пайғамбар, 
оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі 
болсын, дүние салғаннан кейін) 
иғтикафқа отыратын болды»,—
делінеді. (Бұхари)

Қадір түнінің белгілері 
жайында

Қадір түнінің ерекшелікке толы 
болмауы, әлбетте, мүмкін емес. 
Мың айдан да қайырлы,  қадірлі 
түннің қарапайым түндерден 
өзгеше болуы заңды да. Убада 
ибн Самиттен (Аллаһ оған разы 
болсын) Аллаһ Елшісінің (оған 
Аллаһтың игілігі мен сәлемі бол-
сын) Қадір түнінің белгілері тура-
лы: «Қадір түнінің белгісі,  оның 
– тұнық әрі жарық, ал айдың 
ол түнде бейне бір жарқырап 
тұрғандай болатыны. Ол түн 
тыныш және жайлы, суық та 
емес, ыстық та емес. Бұл түні 
таң атпайынша, жұлдыздардың 
лақтырылуына рұқсат берілмейді. 
Және бір белгісі ‒ таңертең күн 
сәулесіз, толған ай секілді түзу 
болып шығады  әрі шайтандарға 
онымен бірге шығуға рұқсат 
етілмейді», ‒ деп сипаттағаны риу-
аят етілген. (Ахмад 5/324,“Тафсир 
Ибн Кәсир” 4/255).

Міне, ағайын, бізге белгілі 
болған Қадір түніне қатысты ілімнің 
қазынасын алдарыңызға ұсындық. 
Ілім артса, құлшылық та арта-
ды. Аллаһтан осы жазылғанның 
бәрін де сіздер үшін пайдалы етуін 
сұрап, дұға қыламыз! Ең басты-
сы, Рамазанның соңғы он түнінде 
Аллаһқа шынайы ықыласпен 
және дұрыс құлшылық еткен әрбір 
мұсылманның, Қадір түні жасалған 
ғибадат үшін уәде етілген ұлы 
сыйдан, тіпті егер, ол оның дәл 
қай түні өтіп кеткенін білмей қалса 
да құр қалмайтынын ескертеміз! 
Аллаһ тағала Қадір түніне аса 
ықыласты құлшылықпен кез болу-
ды жазсын баршамызға! Әумин...

(Интернеттен алынды)



Ққ
7№ 09 (58) 17 маусым 2016 жыл Төрт құбыла

Спорт деген бір сиқыр

Жақында Жасөсркен 
Құрмашевпен жолығып, 
жаңалықтарымен бөлісуін 
сұраған болатынбыз.

– Биылғы оқу жылы 
бітер-бітпестен жағымды 
жаңалықтарға, яғни елеулі 
жеңістерге қол жеткізіп 
жүрміз.Үміттерін үкілеп, 
шаршы алаңға шығарған  
жас спортшыларым таңдай 
қақтыратындай өнер 
көрсетуде,-деді ол көтеріңкі 
көңіл-күймен.

Бұлай деуінің жөні бар, 
мамыр айының алғашқы 
онкүндігінде Жаңарқада 
бокстан өткен турнирге 
2001, 2002, 2003, 2004, 
2005 және 2006 жылы туған 
жасөспірімдер қатысып, 
солардың арасында 38 келі 
салмақта өнер көрсеткен 
Әлихан Қуанышбеков екінші 
орынды иеленсе, Төлебек 
Сахиев жүлделі бірінші 
орынды алыпты. Сонымен 
қатар 26 келіде рингке шыққан 
Нұрдәулет Жақсылықов екінші 
орынға, ал 2004 жылы туған 
Жансұлтан Төкенов 60 келіде 
үшінші орынды жеңіп алған. 

– Мұнан соң жарыс жолы 
ел Тәуелсіздігінің 25 және 
Приозерск қаласының 60 
жылдығына орай өтіп, аталған 
қалаға барған шәкірттерім 
тамаша ойын үлгісін көрсетіп, 
олжалы оралды,-деп әңгімесін 
одан әрі жалғай түсті бапкер.

Приозерск қаласындағы 
бокстан өткен республикалық 
турнирде  60 келі салмақ 
дәрежесіндегі  Диас Молдабек 
пен 40 келіде өнер көрсеткен 
Әлішер Құдайбергенов және 
Сахиев Төлебек бірінші орын 
алып, ел чемпионы атанса, 
Мақсат Мәнібеков 2-ші, Ислам 

Болайын деген бала бұл...

Салауатты өмір салтын ұстанып, спортпен достасып, түрлі дене 
жаттығуларын жасайтын адамның жаны да, тәні де сау болары сөзсіз. 
Дегенмен, спортқа жасөспірім шағынан ден қойып,  кәсіби түрде айна-
лысып жүрген жастар баршылық арамызда. Оларды жаттықтырып, 
алдағы алар асуларына лайықты баптап жүрген Қазақстан Республи-
касына еңбегі сіңген жаттықтырушы Жасөркен Құрмашевтың есімін 
теміртаулықтар жақсы біледі. Ол талай жастың спорттың бокс пен 
кигбоксинг түрінен бағын ашып, чемпиондар тәрбиелеген тәжірибелі 
маман. 

Құдабек 3-ші орынды алып,  
теміртаудың мерейін үстем 
еткен. Ал мамыр айының 
соңында қаламызда өткен 
турнирде Төлебек пен Диас 

чемпион атанып, бұл жолы да  
өз шеберліктеріне тәнті еткен. 
Бапкерінің жанында жүрген 
Төлебек Сахиевты әңгімеге 
тарттық.

– Төлебек, қай сыныпта, 
қай мектепте оқисың? 

– Мен қаламыздағы №15 
қазақ мектеп-гимназиясының 6 
сыныбын бітіріп, 7-ші сыныпқа 
көштім.

– Спортқа қашан, қалай 
келдің?

– Осыдан төрт жыл 
бұрын  Қазбек деген ағам 
мені жетелеп осы „Строи-
тель„ спорт кешеніне әкеліп, 
жаттықтырушы Жасөркен 
Құрмашевқа тапсырған еді. 
Басында өз қалауыммен 
келмегесін  амалсыздан 
жүргем, кейін өзімнің спорт-

ты, оның ішінде боксты 
қаншалықты жақсы көріп 
кеткенімді байқамай да 
қалдым. Күн өткен сайын 
қызығушылығым артты, 
әсіресе жарыстарға барып, 
қарсыластарымды жеңе 
бастағанымда одан сайын 
боксты жақсы көрдім,- дейді 
көңілі қуаныштан алып-ұшқан 
Төлебек Сахиев.

Осы маусым айының 
1- 4 аралығында Астанада 
республикалық турнир өтіп,  
сонда Төлебек тараздық 
қарсыласын 3:О, ақтөбелік 
спортшыны нокаудқа жіберіп, 
ақтық финалда шымкенттік 
боксшыны  бірінші роундта-ақ 
нокаудпен жеңді. Мұнан соң 
Астана қаласының тарланын 
3:0 есебімен жеңіп,  жеңіс 
тұғырына көтерілді.

– Мен ұзақ жылдардан бері 
жаттықтырушы болып тер төгіп 
келемін. Бұл қиын да қызық 
спорт жолында талай чемпи-
ондарды тәрбиеледім, мұны 
айтып отырғаным, Төлебек 
болайын деп тұрған бала, 
оның спортқа, бокс пен киг-
боксингке деген сүйіспеншілігі 
мен қызығушылығы, икемі, 
техникалық айла-тәсілдерді 
орнымен қолдана білуі ерек-
ше. Ол аптасына бес күн 
екі сағаттан жаттығады, сол 
төккен терінің нәтижесін 
көріп отырмыз,-дейді бапкер 
ризашылықпен.

Бүгінгі спортта осындай 
талантты жастардың бары 

көңілге қуаныш ұялатқанмен, 
кей ретте оларды шыңдайтын 
жарыстарға баруда қаржы 
мәселесінің қолбайлау болаты-
ны жасырын емес. Бапкерлер 
әрбір жарысқа баратын кезде 
демеуші іздеп, табанынан 
таусылып жүргеніне талай рет 
куә де болдық. Қаламыздың 
жомарт кәсіпкерлерінің 
қаржылай көмек көрсеткені 
үшін спортшының да, 
жаттықтырушының да айтар 
алғысы шексіз. Бір ғана мы-
сал, жоғарыда айтқан дүбірлі 
додаларға Әсет Сәрсекенов 
демеушілік көрсетіпті, ал 31 
мамыр мен 5 маусым ара-
сында Тараз қаласында өткен 
жасөспірімдер арасындағы 
кигбоксингтен Қазақстан 
чемпионатына Қарағандыдағы 
іріктеуден өткен теміртаулық 
жасөспірімдер қаржының 
қолбайлау болғаны салда-
рынан бара алмай қалғаны 
өкінішті-ақ. Олардың арасында 
Төлебек те бар еді. 

Осындай олқылықтарды 
болдырмауға  жауапты 
басшылар жол бермесе 
екен деген тілек айтпақпыз. 
Ал болашағынан зор үміт 
күттіретін Төлебек Сахиев 
сынды басқа да өрімдей спорт-
шыларымызды тек қана жеңіс 
тұғырынан көруге жазсын. 

Руза АЛДАШЕВА

 Сөйтіп, 2016 жылдың 21 маусымын-
да Елшілік немістің  „Bergen  Belsen e.V.„ 
қоғамдық ұйымымен бірге Херстендегі әскери 
тұтқындардың зиратына гүл қоюды жоспар-
лауда. Ресми мәлімет бойынша Херстен 
зиратындағы бауырластар қорымына 19500-
ға жуық кеңес әскери тұтқындары, оның 
ішінде 1941-1945 жылдары Берген-Бельзен 
концлагерінде қаза тапқан қазақстандық 
әскери тұтқындар жерленген.

 Ганновер (ФРГ) қаласында Ұлы Отан соғысына арналған  іс-шара  өткізу туралы
Тағзым
Ұлы Отан соғысына 

арналған іс-шара 
өткізу аясында  (бұдан 
әрі ҰОС) Қазақстан 
Республикасының 
Құрметті Елшілігі Ганно-
вер қаласында (Елшілік) 
жыл сайын  Зеельхорст 
қорымына және Машзее 
Ганновердегі  кеңестік 
әскери тұтқындардың 
жерленген мемориалы-
на гүл себеттерін қоюға 
қатысады.

Жалпы алғанда, соғыс жылдарында 
Ганноверге жақын маңда кеңестік әскери 
тұтқындарға арналған бірнеше концла-
герьлер негізін қалаған. Оларда тұтқында 
болғандардың жүздеген мыңы ауру-
сырқаудан, аштықтан көз жұмған немесе 
атылған. Мұрағат құжаттары бойынша тек бір 
ғана Эрбкей Витцендорф лагерінде ең аз де-
генде 30 000 кеңес әскери тұтқындары жер-
ленген, олардың арасында қазақстандықтар 
да болған.

Өткен жылы  ҰОС мұрағатының құпиясы 
ашылуына орай және  „ Bergen  Belsen 
e.V.„ қоғамдық ұйымының қызметімен оған 
Елшіліктің араласуымен қазақстандық от-
басы өздерінің соғыс жылдарында хабар-
ошарсыз кеткен туыстарын тауып, жерленген 
жерін көріп қайтты. 

Сонымен қатар,  қаза тапқан қазақс тан-
дықтардың аты-жөндерін іздестіруде алдағы 
жұмыстарды жалғастыру үшін және атылған 
қазақстандықтарды мәңгі есте қалдыру үшін 
Қазақстан ардагерлер ұйымдарын неміс 
халқының әскери зираттарды күтіп ұстау 
бойынша Одағымен және кейбір жекелеген 
ФРГ азаматтарының бастамасымен, сондай-
ақ қоғамдық негізде өз қызметін бастаған 

„Bergen  Belsen e.V. „ жұмысшы тобымен 
біріктіру дұрыс болып табылары сөзсіз. 

Жерленген жауынгерлердің ара-
сында қазақстандық мұсылмандар мен 
христиандардың барын ескере келе,  
мұсылман және христиан дінбасыларының 
қатысуымен құдайы ас беріп, оларды еске 
алу туралы шешім қабылданды.

Бұлардан басқа өткен жылдан бері 
Германиялық Бундестаг (2015 жылдың 
21 мамырынан) Германия аумағында 
болған бұрынғы концлагерлердің әскери 
тұтқындарына бір реттік жәрдемақы 
төлеу үшін қаржы бөлу туралы шешім 
қабылданғанын назарға аламыз. Концла-
герь тұтқындарына берілетін бір реттік 
жәрдемақының көлемі 2500 еуроны құрайды. 
Оны алуға 1941 жылдың 22 маусымы-
нан 1945 жылдың 8 мамыры аралығында 
Германияның концлагерінде шын мәнінде 
болған бұрынғы әскери тұтқын ғана (немесе 
оның сенімді өкілі) үміткер бола алады. 

Өтініш беру үшін нақты толық ақпаратпен 
шешілмеген мүліктік мәселелер (BADV) 
ФРГ және  Федералды ведомствоның  
орталықтандырылған қызметінен  интер-
неттегі  сілтемеден таныса аласыздар.

Қазіргі уақытқа дейін бұрынғы концла-
герь тұтқындары болған қазақстандықтар та-
рапынан бірде бір өтініштің келіп түспегенін 
атап өту керек.  Осыған алаңдаушылық 
білдіре отырып, Елшілік осы бір реттік 
жәрдемақы төленетіні туралы ақпаратты 
барлық қызығушылық танытатын адамдарға 
жеткізуді сұрайды. Сонымен қатар Елшілік 
өтініш берушілердің немістер жағынан 
берілетін төлемақыны алуы үшін барлық 
қажетті көмекті көрсететін болады. 

Осы жоғарыда айтылғандарды еске-
ре отырып, Елшілік қазақстандық соғыс 
ардагерлері делегациясының қазақстандық 
жауынгерлердің жерленген жерлеріне 
баруын және олардың зираттарына гүл 
дестелерін қоюын жөн деп есептейді.  Соны-
мен қатар неміс халқының әскерилар зират-
тарын күтіп ұстау бойынша Одағымен және  
„Bergen  Belsen e.V.„ қоғамдық ұйымымен 
әскери тұтқында болған қазақстандықтарды 
іздестіру мен оларды мәңгілік есте қалдыру 
мәселелері бойынша байланыстар қалып-
тас тырады.

Ішкі саясат бөлімінен



№ 09 (58) 17 маусым 2016 жыл

Ққ

8 Соңғы бет

МеншІк иеСІ:
 «Құрыш қала KZ» газетінің 

редакциясы» ЖшС
Құрылтайшысы әрі директоры

Т. Смағұлов

Бас редактор Руза алдашева
Техникалық редактор: 

Қарлығаш БейСенҚызы

Мақала авторының пікірі редакция көзқарасын білдірмейді, жарнама мәтініне тапсырыс беруші жа уап ты.
 Газетте жарияланған матери алдар мен суреттерді сілтемесіз көшіріп басуға болмайды.

Редакция мекен-жайы: Теміртау қаласы, Блюхер көшесі, 13 үй, 237 кабинет. 
Телефон: 8 (7213) 44-76-62. Телефон/факс: 8 (7213) 98-16-11 Электронды поштамыз: 

khurysh_khala_KZ@mail.ru

Газетті есепке қою туралы № 15007-Г куәлікті 2014 жылғы 18 желтоқсанда 
Қазақстан Республикасы инвестициялар және даму министрлігі  

Байланыс, ақпараттандыру және ақпарат комитеті
Мерзімді баспасөз басылымын және ақпараттық агенттік берген. 

Газет айына төрт рет шығады
Тапсырыс  58

Тиражы 700 дана.
Форматы А-3. 

көлемі 3 баспа табақ.
Офсетті басылым: 

Газет «Құрыш қала KZ» газеті редак циясында теріліп, беттелді. 
Газет «Арко» ЖшС баспаханасынан басылды. 
(Қарағанды қ., Сәтбаев к., 15 үй). индекс 65023

Еске алу
Қаламыздың тумасы 

Қиманов Мұрат Мәжитұлы 
1978 жылы Қарағанды 
медицина  институтын 
бітіріп,  жолдамамен өзі 
туып-өскен Теміртауына 
келіп,  №2 қалалық емханаға 
терапевт-дәрігер болып 
қызметке кіріскен болатын. 
Білімді де білікті маман 
мұнан соң бөлімше бастығы, 
кардиолог болып елеулі 
еңбек етті. Әрине, мұндай 
жауапты жұмыстарды 
атқару үшін бірнеше рет 
Алматыға, Қарағандыға және 
Орал қалаларына барып,  
біліктілігін арттырды, ізденді, 
оқыды, тәжірибе жинады. 

1987 жылы Мұрат 
Мәжитұлы Теміртау жедел-
жәрдем станциясына ауысып,  
өмірінің соңына дейін сонда 
директор болып он сегіз жыл 
еңбек етті. Сол жылдарда 
Мұрат  өзін білгір маман, 
қабілетті ұйымдастырушы 
ретінде көрсетіп, қала 
тұрғындарының сый-
құрметіне, ыстық ықыласына 
бөленді. Атап айтар болсақ, 
әсіресе Мұрат Мәжитұлының 
науқасты емдеуде халық 
емшісі Д.Давиташвилидің 
әдіс-тәсілін пайдалануы 
атақ-абыройының одан 
сайын асқақтай түсуіне себеп 
болды. Сонымен қатар оның 
бойында Алланың берген бір 
қасиеті болатын, ол - артық 
тиімді энергия!

Міне, осы тиімді 
энергияның арқасында 
Мұрат Мәжитұлы қан 
қысымының жоғарылауы 
мен төмендеуін бар-болғаны 
5-10 минут ішінде емдеп, 
мұрын қанаса оны да үш-
төрт минутта тоқтататын 
еді. Сонда сырқаттар не 
сенерін, не сенбесін  білмей, 

ризашылығын білдірумен 
болатын. 

Мұраттың бойында 
көптеген ізгі қасиеттер бол-
ды. Ол бәрімізге қиналған 
кезде көмекші,  ақылшы, 
ауырғанда  емші, көріпкел 
азамат еді. Ол ешкімнің 
көңілін қалдырмайтын, қайта 
көмек жасау жағын ойлайтын,  
қолынан тек жақсылық қана 
жасау келетін жан болды. 
Бірақ тағдыр осындай жаны 
адал арда азаматты арамыз-
дан тым ерте алып кетті. 

Бүгінде Мұрат 
Мәжитұлының фәниден 
бақиға аттанғанына 10 жыл 
толып отыр екен. Асыл аза-
матты сағынышпен еске ала 
отырып:

Еске алып тірі кезіңді,
Ескеріп әрбір сөзіңді.
Басыңа Құран бағыштап,
Сағынып жүрміз өзіңді,-

дейміз.
Алла алдынан жарылқап, 

жатқан жері жайлы, топырағы 
торқа болсын.

Ермек ЖҰМАДІЛОВ,
Жедел-жәрдем 

станциясының атынан

Құрметті қала тұрғындары! 
Мүлікті жариялау 2016 жылдың 

соңына дейін  жалғасады
Қолданыстағы заңға сәйкес мүлікті жария етуге мыналар 

жатады: Қазақстан Республикасы аумағындағы құрылыс та-
лаптары мен ережелеріне сәйкес ғимарат (нысан құрылысы), 
сонымен қатар субъектінің жария етуге құқық беруге жататын 
мақсатты пайдаланылған жекеменшік жер учаскесі. Бұл заң жа-
рия етілетін және жария етіліп жатқан, жария етілуге жататын, 
сондай-ақ 2014 жылдың 1 қыркүйегіне дейін алынған мүліктерге 
қатысты қолданылады. 

Мүлікті жария етуге құжаттарды қабылдау Теміртау қаласы 
әкімдігінде №50 кабинетте сенбі мен жексенбіден басқа күндері  
сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін, түскі үзіліс  сағат 13.00-ден 14.00-
ге дейін мына мекен-жайда жүргізіледі.: Теміртау қаласы, 
Тәуелсіздік гүлзары, 12. Анықтама үшін телефон: 44-46-16.

В.КОСТЮШИн,
қала әкімінің орынбасары 

Кірістері мен мүлік 
туралы мәлімет

„Теміртау қалалық қазынашылық басқармасы„ мемлекеттік 
мекемесінің жетекшісі Хасанов Қайрат Ғалиұлының салықтық 
декларацияға сәйкес 2015 жылдағы кірістері мен мүлкі туралы 
мәліметі.

1. Кіріс түрі: жалақы — 2 411 653 теңге, соның ішінде  төлем 
көзіндегі  салық салынатын кірістер — 1 647745 теңге;

2. Жеке меншік құқығындағы мүліктер:
- Қарағанды қаласындағы Ленин көшесінде орналасқан 3 

бөлмелі (жекеменшік құқығы жеке-дара) пәтер;
- Қарағанды қаласындағы Бейбітшілік гүлзарында 

орналасқан  3 бөлмелі (жекеменшік құқығы жалпы үлестік) 
пәтер.

„Теміртау қалалық қазынашылық басқармасы„ мемлекеттік 
мекемесінің жетекшісі Хасанов Қайрат Ғалиұлының 2015 
жылдағы кірістері мен мүлкі туралы мәліметі 23.02.2016 жылғы 
салықтық декларацияға сәйкес. 

- Бүгінгі бұл рейдке жас 
инспекторлардың ХҮІІ қалалық 
слетінде жеңімпаз болған 
№2 орта мектеп оқушылары 
қатысуда. Олар ересектерге 
жол-көлік оқиғасының алдын 
алу жөнінде әңгімелеп бе-
руде. Үлкендер балаларды 
жақсы тыңдайды, сондықтан 
біз осындай қадамға барып 
отырмыз,-дейді  ІІБ жол-

10 маусымнан бастап бұл 
мәртебелі міндетті тендер-
де жеңіп алған тараздық гүл 
егушілер  жәшік-жәшік гүл 
өскіндерін жеткізді. Қазірдің 
өзінде 20 мыңнан аса түрлі 
-түсті гүлдер қала көшелерін 
жайнатып жіберді. Әр шаршы 
метрге  он алты гүлден келіп 
тұр, бұл келісімшартына сай. 
Алғашқы кезде аптасына екі 
рет, одан кейін бір рет суары-
лады. Сондықтан тараздық ма-
мандар күзге дейін осында бо-
лып,  гүлдің, гүл алаңдарының 

Теміртау қаласының әкімі Ғ.Ә.Әшімов мырзаға
Құрметті Ғалым Әбиханұлы!

Сізді Теміртаудағы іс-шарада өз қонақтарымның арасында көргеніме қуаныштымын.
Менің туған күніммен құттықтап, игі тілек пен ыстық ықылас білдіргеніңізге шын көңіліммен 

алғыс айтамын.
Сізге және айналаңыздағы жақын-жуықтарыңызға мықты денсаулық, жұмыстарға табыс және 

ізгілік пен бақыт тілеймін.
Құрметпен  Владимир ЛИСИн

көгалдандыру
Үстіміздегі жылы қала көшелері мен де-

малыс алаңдарына  гүл отырғызу үшін 
жергілікті бюджеттен 5 млн. теңге қаражат 
қарастырылды, оған мың шаршы мет-
рден артық гүл алаңқайлары жасалып, 
тұрғындардың көзқуанышына айналуы 
жоспарланған. 

Жиырма мың гүл отырғызылды

күтіміне өздері жауап беретін 
болады. 

- Біз гүл өсіру бизнесімен 
ұзақ жылдардан бері айналы-
сып келеміз, өзіміздің жылы-
жайымыз бар. Тек Тараз емес, 
Қазақстанның басқа қалаларын 

да гүлдендірдік. Енді міне, 
биыл Теміртауға жол түсіп 
отыр. Әрбір отырғызылған 
гүлдің өсетініне кепілдік бере 
аламыз,- дейді мамандар.

Қ-АҚПАРАТ

Қауіпсіз қозғалыс
Жол бойында 

жас инспекторларІшкі істер басқармасы өткізген кезекті 
жол қозғалысын тексеру рейдіне он екі бала 
қатысты. 10 маусым күні қолдарына жол 
ережелері жазылған қағаздар, көрнекі бу-
клеттер ұстаған жеткіншектер жүргізушілерді 
тоқтатып, оларға жол қозғалысы ережелерін 
мұқия сақтауды тапсырып жатты. 

патрульдік бөлімінің инспекто-
ры Ж.Рахметулина.

„Қауіпсіз жол қозғалысы он 
күндігі„ республикалық акция-
сы аясында өткен бұл іс-шара 
барысында жүргізушілердің өзі 
балалардың біліктілігін жоғары 
бағалады. 

Жыл сайын қаламызда өтіп 
тұратын жас инспекторлар 
слеті балалардың бұл жұмысқа 

деген қызығушылығын туды-
ратыны осы рейд кезіндегі 
олардың белсенділігінен анық 
байқалып тұрды. 

Қ-АҚПАРАТ


