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Міне, әкімдердің ел алдында есеп 
беру науқаны  басталды.  Халықтың 
әкімдермен жүзбе-жүз сөйлесіп, талап-
тілектерін айтатын кезі келді. Есеп беруді 
ауыл әкімдері бастаса, ақпан айының 
басында аудан әкімдері эстафетаны 
қолға алады.  

4-бет

АУЫЛ ӘКІМДЕРІ «ЕМТИХАН» ТАПСЫРУДЫ 
БАСТАДЫ
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ЖАНҒА ЖАЙЛЫ 
ЖАҢА АВТОБУСТАР

ШЭНЬСИМЕН БАЙЛАНЫС ӘУЛИЕАТАНЫҢ ӘЛЕУЕТІН АРТТЫРАДЫ
Барыс-келіс

Алло, «Арай» тыңдап тұр! Байланыс телефоны: 8 (7262) 43-69-06, 43-69-04

Бәрекелді! 4-бет

ШУДА АН-2 ҰШАҒЫ ШУДА АН-2 ҰШАҒЫ 
АПАТҚА ҰШЫРАДЫАПАТҚА ҰШЫРАДЫ

Оқыс оқиғаСын мен шын

9-бет

Біздің оқырман

6-бет

7-бет

Бүгінгі жұрт несие десе түн ұйқысынан 
шошып оянатын болды. Көпшілігі «қара 
тізім» деген қауіпті «аймақтан» шыға алмай, 
қарызы еселеп өскендер тіпті, ес жия 
алмауда.  Әсіресе, зейнеткерлердің 
бүгінде зәре-құты қашып отыр.

САРЫСУЛЫҚ СОЛДАТТАР

Кешегі  сұрапыл  күндерде  от кешіп, 
Отан қорғаған жауынгерлердің  біздер  
үшін еңбегі ерен, жүрген жолы құрметті. 
Оларға қандай құрмет жасалса да 
артық болмайды. Сарысулық соғыстың 
солдаттарының  айтары бөлек,  ерліктері  
ұрпаққа үлгі.  

Абай атындағы орталық кітап-
ха на сында Абай Құнанбайұлына 
арналған кітаптар аз. Мәселен, 
жуырда белгілі Абайтанушы Мекемтас 
Мырзахметұлының «Абай ұлағаты» атты 
кітабы жарық көрген болатын. Алайда, 
аталған кітапты ақын атын алған 
кітапханадан кездестіре алмадық. 

АБАЙ КІТАПХАНАСЫНДА АБАЙ ТУРАЛЫ 
КІТАПТАР НЕГЕ АЗ?
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Қамар ҚАРАСАЕВА,
kamar28@mail.ru

Облысымыздың əлеуетін арттырып, 
экономикасын көтеруге сеп болатын жоғары 
технологиялы аграрлық-инновациялық 
сая   бақ, жел электростансасы Əулиеата 
өңірінде салынатын болды. Қазақстан мен 
Қытай елінің арасындағы ынтымақтастық 
шеңберінде көне шаһар Тараздан «Шай үйі» 
ашылады. Сондай-ақ, Тараз мемлекеттік 
педагогикалық институты мен Сиань 

педагогикалық университеті арасында да 
студенттер мен оқытушылардың бір-бірімен 
тəжірибе алмасулары болуы мүмкін. Мəдени 
ынтымақтастықтың аясында бірлескен 
халықаралық фестиваль өткізіледі. 

Бұл бастамалардың жүзеге асырылуы 
жөніндегі екі ел арасындағы келісімдер 
облыс əкімі Кəрім Көкірекбаев бастаған 
жамбылдық делегацияның Қытай Халық 
Республикасына барған ресми сапарында 
жасалды. Облыс басшысы бастаған 
арнайы делегацияның Қытай еліндегі 
ресми сапарының түпкі мақсаты – екі 

мемлекет басшыларының жоғары деңгейде 
қол жеткізген келіссөздерінің шеңберінде 
экономикалық, ғылыми-техникалық жəне 
мəдени ынтымақтастықты одан əрі ілгерілету. 

Осы мақсатпен барған ресми сапарда 
облыс əкімі Кəрім Көкірекбаев ҚХР-ның 
Шэньси провинциясының Сиань қаласында 
халық үкіметінің төрағасы Лоу Циньцзянмен 
бірқатар келіссөздер жасасты. Негізінен 
келіссөздер сауда-экономикалық жəне 
мəдени ынтымақтастық, энергетика 
саласындағы қарым-қатынас жайында 
болды. Облысымыздың кəсіпкерлік жəне 

инновациялық дамыту, ауыл шаруашылық, 
мəдениет басқармаларының басшылары 
ҚХР-ның инвесторларымен жəне ауыл 
шаруашылық саласының басшыларымен 
келіссөздер жүргізіп, Қытайдың жетекші 
кəсіпкерлерімен бірлескен инвестициялық 
жобаларды жүзеге асыруға келісім-шарттар 
жасалды. Қытайдың Янлинь үлгілі ауыл 
шаруашылық аймағы Комитетімен бірлесіп, 
облысымызда жоғары технологиялы 
аграрлық-инновациялық саябағын құру 
жөнінде келісімге келді.

2-бет

Сейсенбі күні сағат 15:40-та облысқа қарасты 
Шу ауданында Ан-2 ұшағы апатқа ұшырап, 6 
адам қайтыс болып, бір адам жансақтау бөліміне 
жеткізілді. Балқаш – Шатыркөл бағыты бойынша 
ұшып бара жатқан тікұшақтың бортында 7 адам  
болған, оның үшеуі экипаж мүшесі болса, ал қалған 4 
азамат «Қазақмыс» компаниясының  қызметкерлері.

Қазіргі таңда жұмыс барысында қайтыс болған азаматтардың 
аты-жөні жарияланды. Олар «Қазақмыс» компаниясына 
қарасты даму департаментінің директоры Г.Төлеубаев, 
«Балқаштүстімет» өндірістік бірлестігінің бас механигі Е.Ыбыраев 
жəне «Балқаштүстімет» өндірістік бірлестігінің техникалық жəне 
инвестициялық жоспарлау бөлімінің басшысы У.Есмағамбетова. 
Сондай-ақ, қаза тапқан экипаж мүшелерінің арасында  АН-2 
командирі Г.Клюшев, АН-2 ұшағының екінші ұшқышы В.Савельев 
жəне борт-механик В.Литвиновтер бар. 

Ал, апаттан аман қалған жеті адамның біреуі «Балқаштүстімет» 
өндірістік бірлестігінің бас геологы Əсем Шаяхметова 
ауыр жарақатпен жансақтау бөлімінде жатыр. Шу қалалық 
ауруханасының дəрігер-реаниматологы Бану Спанқұлованың 
айтуынша, науқастың жағдайы өте ауыр. Алайда, дəрігер қажетті 
ем-дом жасалғаннан кейін зардап шегушінің денсаулығы тұрақты 
болғанын айтады.  Сондай-ақ, ол науқастың екі аяғына Астанадан 
келетін мамандар ота жасайтынын мəлім етті.

Алдын ала мəліметтер бойынша, ұшақ көк тұманның 
салдарынан апатқа ұшыраған болуы мүмкін. Алайда, арнайы 
комиссия алдағы уақытта апаттың шығу себебін анықтайтын 
болады.

«Арай» - ақпарат.

ТАРАЗДАҒЫ ЖАЛҒЫЗ ЖЕРАСТЫ ТАРАЗДАҒЫ ЖАЛҒЫЗ ЖЕРАСТЫ 
ӨТКЕЛІ ӨТКЕЛІ ««ЖЕТІМСІРЕП»» ТҰР ТҰР
ИƏ, ЕГЕМЕНДІГІМІЗДІ 

АЛҒАЛЫ ӨШКЕНІМІЗ ЖАНЫП, 
ӨЛГЕНІМІЗ ҚАЙТА ТІРІЛДІ.  ҰМЫТ 
БОЛҒАНЫМЫЗ ЖАҢҒЫРЫП, 
ЖОҒАЛҒАНЫМЫЗ ТҮГЕНДЕЛДІ.   
ДЕСЕ ДЕ, КЕҢЕСТІК КЕЗЕҢДЕ 
ЕРЕКШЕ КЕЛБЕТКЕ КЕНЕЛГЕН 
ДҮНИЕЛЕРДІҢ БҮГІНДЕ ҰМЫТ 
ҚАЛЫП, ҚИРАП ТОЗҒАНДАРЫ ДА 
АЗ ЕМЕС. МІНЕ, СОЛАРДЫҢ БІРІ 
ЖАМБЫЛ ДАҢҒЫЛЫ БОЙЫНДАҒЫ 
ЖЕРАСТЫ ӨТКЕЛІ.

Саятхан САТЫЛҒАНОВ

Тараз мемлекеттік педагогикалық 
институтының ғимаратының қарсы 
алдында орналасқан жерасты өткелінің 
қазіргі жайы аянашты күйде. Бір кездері 
студенттердің қауіпсіз қатынауының 
бірден-бір жолы болып саналған 
өткелдің қақпасына қара құлып 
салынып, темір тормен бекітілгеніне де 

талай жылдың жүзі болыпты. Дəл қазір 
аталмыш өткел күл-қоқысқа толып, 
қаңғыбастардың мекен етер қонысына 
айналған. Бұл өткелді жергілікті билік 
қалпына келтіріп, құрылыс жұмыстарын 
жүргіземіз дегеніне, міне екі-үш жыл 
болды. Алайда, қажет қаржы əлі күнге 
қаралмай, тек қағаз жүзінде ғана қалып 

келеді. Биыл қалпына келе ма деген 
халықтың үміті тағы ақталмайтын 
түрі бар. Себебі, құзырлы мекеме 
мамандары жыл басталмай жатып, 
құрылысқа қажетті қаржы тағы кейінге 
шегерілгенін  айтып отыр. 

6-бет

Болысбек ПІРƏЛІ, 
«Қазпошта» АҚ Жамбыл 
облыстық филиалының 
директоры

Халықты 

бұқаралық 

ақпарат 

құралдарымен 

қамтамасыз 

етуде пошта 

қызметінің рөлі 

үлкен. «Қазпошта» 

әрдайым халық үшін 

қызмет атқарады. 

Алыс пен жақынды 

байланыстыратын 

да осы пошта 

қызметі. Әрбір 

оқырман дер кезінде 

басылымдармен 

қауыша алады. Халыққа 

сапалы түрде қызмет 

көрсету – біздің негізгі 

мақсат. 
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Оның сөзіне сүйенсек, қазіргі 
таңда облыс бойынша мемлекеттік 
қызметшілердің штаттық саны – 5584 
бірлікке жетіпті. Оның  6-ы саяси 
мемлекеттік қызметшілер болса, 17-ы 
«А» корпусының, 5144-і «Б» корпусының 
əкімшілік қызметшілері екен. Ал, 
мемлекеттік қызметтің 2164-і əйелдерге 
тиесілі. Яғни, негізгі құрамның 41,9 
пайызын құрап отыр.  

Сапалық құрамына келсек, жоғары 
білімді қызметшілердің саны – 4557. Орта 
кəсіби білімділер – 610 адам. 

Жас жағына қарай үлес салмақ та əр 
түрлі. Десе де, 30 пайыздық басымдықпен 
мемлекеттік қызметтің денін 30-39 жастағы 
азаматтар атқаруда. 

Есепті кезеңде бос əкімшілік  қызметке 
1284  конкурс жарияланған. Осы 
конкурстарға 1147 үміткер қатысып, бір 
бос орынға 0,9 адамнан келген екен. Ал, 
конкурс қорытындысында  1147 үміткердің 
тек 599-ы жеңімпаз деп танылған. 
Нəтижесінде, өткен жылы 683 бос орын 
сол күйі қалған. 

2014 жылы мемлекеттік 
қызметшілердің алмасушылығы да кең 
көрініс тауыпты. Атап айтсақ, есепті мерзім 
ішінде 701 ауыс-түйіс болған. Оның таза 
алмасушылығы – 547 бірлік. 64 қызметкер 
зейнеттік жасы келуіне байланысты 

қызметін босатқан. Ал, 6 адам сыбайлас 
жемқорлық сипатындағы құқық бұзушылық 
жасағаны үшін мемлекеттік қызметтен 
шеттетілген.

Тəртіптік кеңестің жұмысына 
тоқталсақ, өткен жылы бұл құрылым 71 
тексеріс жүргізіпті.  Нəтижесінде, кеңестің 
ұсыныстары бойынша 66 тұлға тəртіптік 
жауапкершілікке тартылып, оның 59-ын  
мемлекеттік қызметшілер құраған.

Оның 3-і атқаратын қызметінен 
босатылса, 3-нің қызметі төмендетілген. 
Ал, 42 қызметшіге қызметіне толық сəйкес 
еместігі жөніндегі жаза белгіленіп, 12 
қызметші қатаң сөгіс алған.   Десе де, 
«Бұл көрсеткіш өткен жылға қарағанда сəл 
төмендеген»  – дейді Тəртіптік кеңестің 
төрағасы Ғалым Сұлтанұлы.

Ал, жаза басқандарды сала-салаға 
жіліктеп айтар болсақ, ең көп тəртіптік жаза 
аудандық атқарушы органдарға тиесілі 
болған. Сондай-ақ, 8 ауылдық округтің əкімі 
мен  облыстық аумақтық орган басшысы 
тізімде көш бастап тұр. 

Тəртіптік кеңестің сын садағына ілігіп, 
ең ауыр жаза алғандардың қатарына 
Мойынқұм ауданы əкімдігінің ветеринария 
бөлімін жатқызса болады. Сыбайлас 
жемқорлыққа жол берді деп айыпталған 
бөлім басшысы К.Сейсенбеков қазіргі 
таңда қызметінен толықтай босатылыпты. 

Сондай-ақ, «Ар-намыс» кодексінің 
талаптарын сақтамағаны үшін Т.Рысқұлов 
ауданы Құмарық ауылдық округінің əкімі 
М. Жайлыбаев қатаң тəртіптік жазаға 
тартылған. Бұдан бөлек, Сарысу ауданы 
əкімінің орынбасары К. Аукенов пен  Шу 
ауданы əкімінің орынбасары Е. Умралиев  
қызметіне толық сəйкес емес түріндегі 
ескерту алған. 

Мұндай жазалардан облыстық 
басқарма басшылары да шет  қалмаған. 
Атап айтсақ, облыс əкімдігі сəулет жəне 
қала құрылысы басқармасының басшысы 
Е.Ахметов пен  Сот актілерін орындау 
департаментінің басшысы Ж.Шалдарұлы 
тиісті тəртіптік жазаға тартылған.

Міне, осы жұмыстарды баян еткен 
Ғалым Сұлтанұлы, келер жылы да 
департамент тарапынан ауқымды 
жұмыстар атқарылатынын тілге тиек етті. 

Бұдан кейін сөз алған департамент 
басшысының  орынбасары Камал 

Қабылбеков, Елбасының тапсырмасына 
орай сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
құрылған  мемлекеттік органның жұмысы 
мен құқықтық базасына тоқталып кетті. 
Жəне ағымдағы жылдың 1 қаңтарынан 
бастап күшіне енген заңға сай енді  
жемқорлыққа жол берген мемлекеттік 
қызметші мемлекеттік қызметтен біржолата 
шеттетілетінінен хабардар етті. 

Ал, жиын соңында  БАҚ өкілдері 
тарапынан бірқатар сауалдар 
қойылды. Сұрақтардың дені тəртіптік 
жаза туралы ұсыныстар қаншалықты 
орындалатындығына жəне заңсыз акт 
толтырған тексерушілердің өзін тəртіптік 
жазаға тарту жайына бағытталды. Бұл 
сауалдарға департамент басшысының 
орынбасарлары «Осы таңға дейін 
жолданған ұсыныстардың барлығы 
қанағаттанды, ал заңсыз тексеріс 
жүргізгендерді жазаға тарту жайы қаралып 
жатыр», – деп жауап берді. 

АЛУАН АҚПАРАТ

Есепті жиын

ЖАЗАЛАУ ОҢАЙ, ЖАЗАЛАУ ОҢАЙ, 
ал, мемқызметке қайта келу қиынал, мемқызметке қайта келу қиын

КӨШЕ АТЫНА КӨЗ САЛАТЫНДАР КӨПКӨШЕ АТЫНА КӨЗ САЛАТЫНДАР КӨП
ҚҰРЫЛЫС ҚАРҚЫНЫ КӨҢІЛ КӨНШІТЕДІ ҚҰРЫЛЫС ҚАРҚЫНЫ КӨҢІЛ КӨНШІТЕДІ 

МЕДРЕСЕ БІТІРГЕНДЕР МАГИСТРАТУРАДА ОҚЫҒЫСЫ КЕЛЕДІМЕДРЕСЕ БІТІРГЕНДЕР МАГИСТРАТУРАДА ОҚЫҒЫСЫ КЕЛЕДІ

БАС ЖОСПАР – БАСТЫ ҚҰЖАТ      

Облыс бойынша Мемлекеттік қызмет істері жəне сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл департаменті  бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің басын 
қосып, өткен жылы атқарған жұмыстарын қорытындылады. Жиында аталмыш 
департамент басшысының орынбасары, Тəртіптік кеңес төрағасы Ғалым 
Тұрсынбаев алғашқы болып сөз алып, мемлекеттік қызметтің құрылымы мен  
Тəртіптік кеңестің жұмысына тоқталып өтті. 

Саятхан САТЫЛҒАНОВ

Алдымен  облыс əкімдігі құрылыс, жолаушылар  
көлігі  жəне автомобиль жолдары  басқармасының 
басшысы Рахманқұл  Байтелиев 2014   жылды 
қорытындылаған есепті баяндамасына кірісті. 
Құрылыс, жол, жолаушы тасымалдау салалары 
облыс  экономикасына  жəне тұрғындардың 
жағдайына қашанда  оң əсерін тигізетінінен 
бастады басқарма басшысы өз сөзін. Өткен  жылы  
құрылыс  саласының  өзіне республикалық  жəне 
жергілікті бюджеттен 30,8 млрд. теңге  бөлініп, ол 
толығымен игеріліпті. Нəтижесінде, 50 нысанға 
жобалау-сметалық  құжаттамалары əзірленіп, 151 
жаңа нысанның құрылысы ерекше қарқынмен алға 
басыпты. Мəселен,  білім саласы бойынша 41 
нысанның құрылысы басталып, 24  нысан   жыл ішінде 
пайдалануға берілген, өзге 17  нысан келесі жылға  
өтпелі. Денсаулық саласы бойынша бөлінген 7 млрд. 
теңгеге өткен  жылы 31  нысан жаңадан салынып, елді 
қуанышқа  бөлепті. 

«Қолжетімді тұрғын үй – 2020» бағдарламасы 
бойынша өткен жылы 258,1 шаршы метр тұрғын 
үй  пайдалануға беріліп,  жоспар жүз пайыз жүзеге 
асыпты. Кезекте тұрған азаматтар үшін тұрғын  үй 
құрылысына 526,4  млн. теңге бөлініп, 20,3  мың 
шаршы метр тұрғын үй халық игілігіне  берілген. 

Əр  қайсысы 75  пəтерлі  екі көпқабатты тұрғын үй  
құрылысы аяқталды. Биылғы  жылы 260  мың шаршы 
метр  тұрғын  үй пайдалануға  беріледі  деп болжам 
жасалуда. «Ақ бұлақ»  бағдарламасы бойынша 
барлық бюджет көздерінен қарастырылған   4,3 млрд. 
теңге толық игеріліп, 11 нысан  пайдалануға  беріліпті. 
Спорт саласында жаңадан 3 нысан ел игілігіне 
ұсынылыпты. 

Автомобиль жолдары  бойынша да атқарылған  
жұмыс аз емес. Өткен жылы бұл салаға барлық 
көздерден 6,8 млрд.  теңге бөлінген. Нəтижесінде 
облыстық мəндегі 9 шақырым жол күрделі, 74 шақырым 
жол ағымдағы жөндеуден  өткізілді. Аудандық  
маңызы  бар автожолдардың 53 шақырымына орта 
жөндеу жүргізілді. Ал, Тараз қаласында 8 шақырым 
жол күрделі, 18  шақырым жол орта жөндеуден 
өтіпті. Нəтижесінде,  жақсы жəне  қанағаттанарлық  
жолдардың көлемі 2013  жылмен  салыстырғанда 3,6  
пайызға артып отыр. Жолаушылар   көлігі  бойынша 207 
маршрутта 1117 автобус қызмет етеді. Облысымыздағы 
373  елді мекеннің 3335-і  қоғамдық көлікпен  қамтылған. 

Басқарма   басшысының  есепті  баяндамасын 
талқылау үшін жарыссөзге Байзақ  ауданы əкімінің 
орынбасары Əзімхан Қилыбаев, Меркі аудандық  сəулет, 
қала құрылысы  жəне  құрылыс  бөлімінің басшысы 
Ақылбек Маханов , облыстық  мəслихаттың депутаттары 
Сембек Сейдəзімов, Совет Қалманбетов, мердігер 
Мұрат Олжабековтер  шығып, пікір білдірді. 

Облыс əкімдігі білім  басқармасының  мəжіліс  залында өткен жиында бірқатар  басқарма   басшылары 
жылқы  жылы атқарған  жұмыстары  жөнінде қорытынды есептерін  берді.  Облыс əкімдігінің басқарма 
басшылары, Тараз  қаласы  жəне аудан  əкімінің  орынбасарлары, мердігер  компания  жетекшілері,   
жол, көлік тасымалы саласының өкілдері, Тараз   қалалық құрылыс,  сəулет  бөлімдерінің  басшылары 
мен БАҚ өкілдері  шақырылған   басқосуға  облыс   əкімінің  бірінші  орынбасары  Бекболат Орынбеков  
қатысып отырды.  

Есет  ДОСАЛЫ

ШЭНЬСИМЕН БАЙЛАНЫС ШЭНЬСИМЕН БАЙЛАНЫС 
ƏУЛИЕАТАНЫҢ ƏЛЕУЕТІН АРТТЫРАДЫƏУЛИЕАТАНЫҢ ƏЛЕУЕТІН АРТТЫРАДЫ

1-бетте

Алдағы 3 жылда органикалық 
жеміс-жидектер мен көкөністерді 
өндіріп, жəне қайта өңдейтін, сол 
секілді ет, сүт шығаратын жəне 
қайта өңдейтін кəсіпорындарды 
құруға заманауи мал шаруашылық 
кəсіпорындарының кластерлерін 
құру жөніндегі ынтымақтастыққа 
қол қойылды. Облысымыздың 
экономикасына қытайлық «XINGHUO» 
Шэньси іскерлік корпорациясы ЖШС 
инвестиция құюды жоспарлап отыр. 
Жалпы, аграрлық секторға 950 
миллион АҚШ доллары көлемінде 
инвестиция тартылатын болды. 

Сондай-ақ, қытайлық «Да И» 
компаниясымен қуаты 200 МВт жел 
электростансасының құрылысын 
салу жөнінде бірлескен жобаны 
жүзеге асыруға келісім жасалды. 
Сонымен қатар, Қазақстан-қытайлық 
өңіраралық мəдени даму жайы 
да сөз болып, бірлескен істердің 
жүзеге асуына байланысты тиісті 
меморандумға да қол қойылды. 
Өнер, мəдениет саласындағы 

технологиялар мен тəжірибе алмасу, 
Қытай археолог-ғалымдарының 
Көне Тараздың ғылыми-
қазба жұмыстарына, ҚХР өнер 
қайраткерлерінің Қазақ хандығының 
550 жылдық мерейтойға арналған 
салтанаттарға қатысуларына да 
келісімдер жүргізілді. 

Мұндай екі елдің бірлесіп 
жүзеге асыратын істері жөніндегі 
келісімдер білім, ғылым саласында 
да жасалды. «Казинформ» тілшісіне 
берген сұхбатында облыс əкімі Кəрім 
Көкірекбаев 

«Ежелгі Сианьда екі мыңжылдық 
тарихы бар Тараз арқылы өтетін Ұлы 
Жібек жолы басталған. Сондықтан, 
біздің бауырлас қалалар мен 
өңірлер арасында туристік саланы 
дамытпақ ойымыз бар. ЭКСПО-2017-
ге біз Тараздың ежелгі тарихымен 
таныстыру үшін қытайлық туристерді 
молынан тартуға ниеттіміз» – деді. 

Байырғы Ұлы Жібек жолы 
байланыстырған екі ел арасындағы 
достық қайта жаңғыратын болады.

Адам өмірі

ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ КЕҢЕСТІҢ ПАЙДАСЫПСИХОЛОГИЯЛЫҚ КЕҢЕСТІҢ ПАЙДАСЫ
Психология – жан мен тəн емшісі. Жан саулығы мен 

тəн саулығының негізін қамтамасыз ету психологияның 
басты мақсаты. Осы орайда психолог қызметкерлердің 
түзеу мекемесінде атқарар рөлі зор. ЖД 158/7 ерекше 
режимді түзеу мекемесіндегі сотталған азаматтардың 
психологиялық ахуалы қалыпты. Себебі, өзін-өзі 
сенімділікке, болашаққа үмітпен қарауға, əр нəрседен 
ізгілік күтуге олардың санасын  қалыптастыру –  біздің 
міңдетіміз. 

Осы міндетті атқаруда түрлі тестер,  
психодиагностикалық əдістемелер, семинар сабақтар, 
кеңестер,  тұлғалық қасиеттерін дамыту тренингтері, 
солардың барлығы психокоррекциялық ретінде көптеп 
жүргізіледі. Сотталған азаматтармен психологтар 
ертеңгі күнге сену мен болашақ тұрғысында əңгіме 

өрбітеді. Қазіргі танда мекемеде 947 сотталған 
азамат жазаларын өтеуде. Олардың  ішінде əр түрлі 
ұлттардың өкілдері бар. Олармен түрлі тақырыптарға 
психокоррекциялық, психопрофилактикалы, 
психодиагностикалық жұмыстар, іс-шаралар 
жүргізіледі. Тренингтің негізгі мақсаты – ақыл-ойын, 
санасын жандандыру, алған білімдерін күнделікті 
өмірінде пайдалану, саналарын түбірімен өзгертуге 
тырысу, ішкі жан дүниесінің дау-жанжалды, күйзеліс 
жағдайын еңсеру, ойлау қабілетін дамытуға 
бағытталған.           

ЖД 158/7 мекемесінің 
психологиялық қызметі.

Тараз қаласы.

Облыс əкімдігі сəулет  жəне  қала құрылысы 
басқармасының басшысы Ержан Ахметов жылдық 
қорытынды есебін берді. 

Басқарма басшысының сөзінен аңғарғанымыз  
облыста елді мекендердің аумақтарын дамыту 
жəне оған құрылыс салу  белгіленген  тəртіп  
бойынша бекітілген бас жоспар бойынша 
жүзеге асырылып келеді. Тараз қаласының  бас 
жоспарына  сəйкес, өткен жылы «Хамуқат-125», 
«Автобекет маңы-100 га», «Арай-14 га», «Орталық 
базар -201 га», «Сүлейменов  көшесінің  аяғы-
362,2»  алқаптары Тараз қаласы əкімінің №636 
қаулысымен  бекітілді. 2014  жылы аудандар 
бойынша бас жоспарлар жобасын бекітуге  149 
елді  мекен жоспарланды. Мұның  88 елді мекеніне 
аудан əкімдері тарапынан қаржы бөлінгенімен, 

61 елді  мекенге  ешқандай қаражат қаралмаған. 
Жуалы ауданында -14, Байзақ   ауданында -10, 
Т.Рысқұлов ауданында -10 елді мекенге   қаражат  
бөлінбегені  көңілге қонбайды. 

Тараз қаласында  орналасқан  11 базардың 
тек  екеуі  «Орталық базар» мен «Атакент»  қана 
сəулеттік  жоспарлау жобасына   сай орналасыпты. 
Өзге  базарларда басқа нысандар  орналасуы 
немесе  көпшілігінде абаттандыру алаңы болуы 
тиіс екен. Сондай-ақ,  облыс аумағында 80 
билбордтың  заңсыз ілінгені анықталып отыр. 
Сондай-ақ, Қазақ хандығының 550 жылдығына 
орай монумент  тұрғызылуы қажеттігі, Шу 
қаласындағы теміржол вокзалының  сəулетін 
жақсарту  жоспарланып отырғаны да осы жиында 
айтылды. 

Жыл қорытындысы

Жиынды   облыс əкімінің  бірінші орынбасары Бекболат Орынбеков қорытындылап, бүгінгі 
таңда тұрғындарды  баспанамен қамту  мəселесі өте өзекті болып отырғанына тоқталды. 
Елбасымыздың   дəстүрлі Жолдауында жəне  тапсырмаларында көрсетілген міндеттерді  
орындасақ, жұмысымыздың көп ілгерілейтінін айтып өтті.  Құрылыс  нысандарының сметалық 
құжаттарын жасауда   кешігу, немкеттілік  бар екенін де, автожолдарда ауыр  жүк тасыған 
көліктердің жолды талқандауы азаймай отырғаны жөнінде ескертіп өтті. Сондай-ақ, Б.Орынбеков  
екі басқарманың  жұмысын саралап, екі басқармаға да қанағаттанарлық  деген баға берді. 

Алло, «Арай» тыңдап тұр!

БАЛАБАҚША БАҒАСЫ НЕ СЕБЕПТІ ҚЫМБАТТАЙДЫ?
– Менің екі ұлым, екі қызым бар. Екі 

ұлым балабақшаға барса, қыздарым 
мектеп оқушылары. Осы жолы балабақшаға 
барғанымда тəрбиешілер сауалнама 
толтыртты. Ол жерде тамақтану ақысының 
көтерілетіндігі жөнінде ұсыныстар 
қарастырылыпты. Тəрбиешілер барлығы 
заң жүзінде, нормаға сəйкес деп жауап 
қатты. 500 немесе 1000 теңге емес, бірден 
3000-нан жоғары сомада қымбаттайын 

деп отыр. Егер ол жеке меншіктегі 
балабақша болса, жағдайды түсінер 
едік. Өйткені, оларда барлық шығынды 
өздерінің табысынан өтейді. Ал, мемлекет 
қарамағындағы мекеменің шығындарына 
үкіметтен арнайы қаржы қарастырылады 
емес пе? 

Сандуғаш ОҢЛАБЕКҚЫЗЫ. 
Тараз қаласы.

Гүлзия ЗАУРБЕКОВА, Тараз қаласы əкімдігінің 
білім бөлімінің басшысы:

– Қаладағы  мектепке дейінгі білім 
мекемелерінде 2012 жылдың наурыз айына дейін 
ата-аналар тарапынан бір балаға төленетін айлық 
төлемақы мөлшері 4500 теңгені құраса, көрсетілген 
уақыттан бүгінгі күнге дейін 5700 теңгені құрап отыр. 
Бұл дегеніміз аталған төлемақы балалар орташа 
есеппен тəулігіне 4 рет 21 күн тамақтанады (бір 
баланың тамақтану құны тəулігіне 271,4 теңгені 
құрайды). Сауалнаманы біз бірнеше ай көлемінде 
жүргізіп, қорытынды шығардық. Ата-аналардың басым 
бөлігі балабақшадағы тамақтандыру құнын бір күнге 
шағып есептемегендіктен түсініспеушіліктер орын алып 
жатыр. Дегенмен, барлық ақы заңға сəйкестендіріліп, 
статистика мамандарымен бекітілген. Мұндай мəселе 
басқа қалаларда да өз шешімін табуда. Мəселен, 

мемлекеттік балабақшаға ата-аналар тарапынан 
төленетін төлемақының құны Оңтүстік Қазақстан 
облысында 7100-10000 теңгені, Павлодар қаласында 
9200 теңгені, Қарағанды қаласында 15000 теңгені, 
Алматы қаласында 2-5 жас аралығында 26700 болса, 
5-6 жас аралығында 13350 теңгені, Астана қаласында 
10300 теңгені (ата-аналар төлемінің мөлшері жыл 
сайын бағаның өсуіне байланысты белгіленіп отырады) 
жəне одан жоғары болып бекітілген. Егер сауалнама 
бойынша қарастырылған төлемақы құнын бір күндік 
4 рет тамақтандыруға шағып есептесек, 11915,19 
теңге (567 теңге)–100 пайыз, 10536,54 теңге (501 
теңге)–90 пайыз жəне 9436,98 теңге (449 теңге)–80 
пайыз құрайды. Ал, балабақшаларға қай бағаның 
тұрақты болатыны бүгінгі таңда шешіліп жатқан мəселе. 
Балаларыңыздың дені сау, саламатты ұрпақ болып 
өссін десеңіз бағаларды бағамдап көріңіздер.

КЕШЕ ОБЛЫС ƏКІМДІГІ ТІЛДЕРДІ ДАМЫТУ БАСҚАРМАСЫНЫҢ 
«МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛДІ ОҚЫТУ ОРТАЛЫҒЫНЫҢ» МƏЖІЛІС ЗАЛЫНДА 
БАСҚАРМАНЫҢ БЫЛТЫРҒЫ ЖЫЛЫ АТҚАРҒАН ЖҰМЫСЫ ЖƏНЕ 

АЛДАҒЫ МІНДЕТТЕРІ ТУРАЛЫ ЕСЕПТІ ЖИЫНЫ ӨТТІ. ОҒАН ОБЛЫС 
ƏКІМІНІҢ ОРЫНБАСАРЫ ЕРҚАНАТ МАНЖУОВ АРНАЙЫ КЕЛІП 
ҚАТЫСТЫ. 

Есепті кездесуде алдымен басқарма басшысы 
Үртай Сапақова баяндама жасады. «Облыс 
əкімдігінің тілдерді дамыту басқармасы 2014 
жылы облыстағы мүдделі мемлекеттік органдар 
жəне үкіметтік емес ұйымдармен бірлесіп, 
өңірде мемлекеттік тіл саясатын жүзеге асыру, 
мемлекеттік тілдің мерейін көтеруге байланысты 
белгіленген құзырет аясында барлығы 51 іс-шара 
ұйымдастырып өткізді. Яғни, 2 «дөңгелек үстел» 
отырысы, 14 облыстық байқау мен олимпиада, 
мемлекеттік тілді жетік меңгерген өзге ұлт өкілдерін 
жəне тіл жанашырларын қолдау мақсатында 
«ҚАЗТЕСТ» байқау сынағы ұйымдастырылып, 
көрнекі ақпараттардағы тіл тазалығын зерделеуге 
бағытталған 11 рейд, 10 тексеру жұмысы жүргізілді» 
– деген Үртай Сапаққызы 2014 жылы тіл шараларын 
ұйымдастырып, үгіт-насихат жұмыстарын жүргізуге 
бөлінген қаражат 2013 жылмен салыстырғанда 52 
пайызға өскенін атап өтті. 

Басқарма басшысының айтуынша, есепті 
мерзімде басқарма дəстүрлі іс-шаралардан 
бөлек жаңа бағыттағы шараларды өткізіп, тың 
бастамаларды қолға алған. Атап айтқанда, 2014 
жылы тұңғыш рет ұлттық тəрбие арқылы келешек 
ұрпаққа ұлттық құндылықтар мен туған тілдің 
құдіретін ұғындыру мақсатында «Əженің сөзі – 
тəрбие көзі» атты əжелер байқауы, қазақтың қара 
өлеңінде өз өрнегімен орын алған жерлес ақын 
Нарша Қашағанұлының шығармаларын насихаттау 
мақсатында «Нарша оқулары», этномəдени  
бірлестік өкілдерінің арасында «Менің Қазақстаным» 
атты облыстық патриоттық əн байқауы – караоке шоу 
тұрғысынан ұйымдастырылды. Үртай Сапаққызы 
бұдан өзге де атқарылған жұмыстарға тоқтала 
келе, облыстағы ономастика мəселесіне жəне көше 
атауларын беру мəселесін де айтып өтті. «Көше 
атауын өзгертуге ұсыныс жасаған кейбір кісілер 
көше атын маған бер деп сұрайды. Бұл дұрыс емес.
Петров көшесі туралы айтайын. Бұл жолы қала əкімі 
Нұржан Календеров жолдас қателесті. Əспетов кім, 
бірінші зерттеу керек еді. Бірінші кісі атын аты жоқ 

көшеге, одан кейін идеологиялық тұрғыдан ескірген 
көшелерге беру керек» – деді ол. Бұдан кейін 
облыс əкімінің орынбасары Ерқанат Манжуов сөз 
алып, көше атын беру мəселесіне қатысты пікірін 
білдірді. «Бүгінде ақшасы бар кейбір азаматтар бір 
көшенің атын əкемізге, болмаса досымызға алып 
берсек деп жатады. Сол көшеге асфальт төсеуге, 
жарық орнатуға уəделерін де береді. Мүмкін ол 
кісілер жақсы адам шығар, бірақ бүкіл ұлтқа ортақ 
тұлғалар емес қой. Осы мəселені абайлау керек. 
Əйтпесе «коммерческий» көше жасайық. Үш жылға 
берейік бір көшені. Бұл ұят емес пе?» – деді Ерқанат 
Нұрбапаұлы. Өз кезегінде «Мемлекеттік тілді оқыту 
орталығының» директоры Күлшат Қожатаева 
орталық мемлекеттік тілді үйренуге ниет білдірушілер 
үшін тегін қызмет көрсететінін, «Қазтест» əдісі 
бойынша білім беретінін баяндады. Ал, облыстық 
мəслихаттың депутаты Асаубай Майлыбаев өз 

сөзінде басқарма жұмысының жүйелілігіне оң пікірін 
білдірді. Тіл жанашырлары үшін «Ана тілі» газетін 
тегін жаздырып беру де шынайылықтың белгісі 
екенін айтып өтті. Сонымен қатар, Жамбыл ауданы 
əкімінің орынбасары Үміткен Найманова сөз алып, 
аудан көлемінде идеологиялық тұрғыдан ескірген 
ауылдар мен көше атауларының бар екенін, оларды 
қалпына келтіру үшін жұмыстар жасап жатқанын 
айтты. Дүнген ұлтының өкілі Рашид Бакиров қазақ 
тіліне деген сүйіспеншілігін жеткізсе, республикалық 
«Абай оқулары» байқауының І орын иегері, орыс 
ұлтының өкілі Марина Усинова Абай Құнанбаевтың 
«Өлсем орным қара жер сыз болмай ма?!» өлеңін 
мəнерлеп жатқа оқыды. 

Есепті жиын соңында Ерқанат Манжуов айтылған 
мəселелерден қорытынды шығару керектігін баса 
айтты. 

Облыс   əкімдігі  білім басқармасының   мəжіліс  залында  облыс əкімдігі  дін 
істері  басқармасы  басшысының  міндетін атқарушы Сəуле Байбатшаева жиналған  
көпшілік   алдында қорытынды есебін берді. Облыс əкімінің орынбасары Ерқанат 
Манжуов қатысқан    басқосуға бірқатар   басқарма  өкілдері,  аудан   əкімінің  
орынбасарлары, Тараз қаласы мен   аудан əкімдігі ішкі саясат  бөлімінің  басшылары, 
облысымыздағы діни  бірлестіктің жетекшілері, БАҚ өкілдері  шақырылды. 

Алдымен  облыс əкімдігі  Дін басқармасы  
басшысының  міндетін атқарушы Сəуле  
Дəнегүлқызы есепті  баяндамасын жасады. 
Ол  өз баяндамасында өткен  жылы облыс  
аумағында   тұрақтылыққа жəне діни  
қалыпты  жағдайға  қауіп төндіретіндей  
көріністер  орын алмағанын, мұның  барлығы  
діни бірлестіктермен бірлесіп өткізген  
ауқымды  іс-шаралардың жемісі екенін 
баса айтты. Аудандарда  өткізілген  көшпелі  
семинарларда сауатты  дінтанушылар  
көпшілікке дəстүрлі  діни бағытты жан-жақты 
түсіндіріп, теріс түсініктен  сақтандырып  
отырыпты. Облыс əкімдігі жанынан құрылған 
дін мəселелерін  зерттеу орталығы да 
аумақтағы  діни тұрақтылыққа оң  ықпалын 
тигізген. Есеп  беруші  өз ұсынысында діни 
білімі бар азаматтарды аудан əкімдігіне 
жұмысқа тарту, діни нысандар салуды 
діни бірлестік  жетекшілерімен  ақылдаса 
отырып жүзеге асыру жағдайына  баса 
көңіл бөлді.  Облыс əкімінің  орынбасары  
Ерқанат Нұрбапаұлы баяндамашыдан  
«Тұрғындардың теріс бағытқа  бұрылуы  
қаншалықты азайды, мешіт имамдарының 
80  пайызында арнайы білім жоғын қалай 
түсінуге  болады?» – деп сұрады. Сəуле 
Дəнегүлқызы насихаттық   топтардың  
белсенділігімен  теріс  бағытты таңдаушылар 
саны  жылдан жылға азайып  отырғанын 
айтты. Ал, имамдардың діни білімі жөніндегі 
сұраққа ҚМДБ-ның  облысымыздағы  өкілі, 
облыстық «Һибатулла Тарази» мешітінің  
бас имамы  Данияр Жұмабаев жауап берді. 
Облысымыздың  бас имамы айтып өткендей, 

облыс мешіттерін  сауатты имамдармен  
жүз пайыз қамту үшін біраз  жылдар қажет. 
Облысымызда  ашылған   медресенің өзі  бұл  
мəселенің  шешілуіне айтарлықтай ықпал 
ете алмауда. Мəселен, «Һибатулла Тарази» 
мешітінің жанындағы медресені биыл 14  
түлек бітіретін  болса, олардың 80 пайызы 
Алматыға жəне  Ислам  елдеріне  барып, 
жоғары білімдерін дамытуды көздеп отыр 
екен. Алматыдағы  «Нұр -Мүбəрак» ислам  
университетінде жамбылдық 61  шəкірт  
білім алуда, олардың  11-і  биыл диплом 
алады. Ал, сол бітірушілердің  көпшілігі 
магистратурада білімдерін жалғастыруды 
көздейді. Алайда, Д.Жұмабаевтың  айтуынша 
арнайы  білімі жоқ болғанымен қазіргі таңда 
көп имамдардың  өмірлік тəжірибесі, ізденісі  
өте жоғары. Ондай  сауатты имамдар   біздің 
облысымызда аз емес екен. Имамдардың  
материалдық жағдайын шешу де өзекті 
мəселе. 

Жиында сөз алған облыс əкімдігі 
жанындағы дін мəселерін зерттеу  
орталығының директоры  Гүлжаһан 
Мамешова облыс көлемінде  ауқымды  
жұмысты атқару үшін тағы  5  штат 
қажеттілігі жөнінде  ұсыныс айтты. Сондай-
ақ, орыс-православ шіркеуінің жетекшісі 
Юрий Власенко, Қордай ауданы əкімінің 
орынбасары Бейқұт Жамангөзов, Тараздағы 
«Жийде»  діни қоғамдық  бірлестігінің 
үйлестірушісі Таңжарық Тұрғанқұлов сөз 
сөйлеп,  пікір білдірді. 

Есепті  жиынды  облыс əкімінің 
орынбасары Е.Манжуов қорытындылады.  

Хамит ЕСАМАН
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ЖАНАРТАУ

– Студент кезіңізде журналист болуды армандапсыз. 
Дегенмен, өмір ағысы сізді басқа арнаға бұрған сияқты... 

– Бала күнімде шығармашылыққа жақын болып өстім. 
Алға қойған мақсаттарымның бірі журналист болу еді. 
Дегенмен, өмір біз ойлағандай емес, тосын сыйға толы екен. 
Студент болып, оқу ордасының табалдырығын аттағаннан 
бастап белсенділер қатарына қосылдым. Алғаш пікір сайыстан 
басталған жұмыс жастар саясатына алып келді. Еңбек 
жолымды 2010 жылы «Еркін Пікір» жастар қоғамдық бірлестігі 
төрағасының орынбасары қызметінен бастадым. 2011-2013 
жылдар аралығында «Нұр Отан» ХДП Тараз қалалық 
филиалының жастар саясаты жөніндегі консультанты, «Жас 
Отан» Жастар қанатының Атқарушы хатшысы, «Жамбыл 
облысы ауыл жастары одағы» корпоративтік қорының 
Атқарушы директоры, Тараз қаласы əкімдігінің ішкі саясат 
бөлімінің «Тараз жастар орталығы» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесінің аға кеңесшісі сияқты еңбек сатыларынан өттім. 
Сондай-ақ, облыс əкімдігінің жастар саясаты мəселелері 
басқармасының «Жастар орталығы» КММ ұйымдастыру 
бөлімінің меңгерушісі қызметін де атқардым. 

– Облысымыздан 600-ден аса ҮЕҰ бар екен. Олардың 
дені қағаз жүзінде тіркеліп, іс жүзінде жүйелі жұмыс 
жасамай отырғаны жасырын емес. Мұндай бірлестіктердің 
бүгінде қоғамға қажеттілігі қанша?

– Кейбір үкіметтік емес ұйымдар ақша үшін, белгілі бір 
есеп үшін жұмыс жасайды деп көп жерде айтылып жүр. 
Дегенмен, көпке топырақ шаша алмаймыз. Нақты жұмыс 
жасап жүрген қоғамдық бірлестіктер бар. Көпшілік олардың 
жұмыстарын елеп, өз бағаларын беріп те жатыр. Мəселен, 
«Еркін пікір», «Жайдарман», «Жастардың ғылыми-зерттеу 
орталықтары» сынды бірлестіктердің жұмыстары бірқатар 
реттеліп, істері алға басуда. Бүгінде мемлекет тарапынан ҮЕҰ-
ға бақылау күшейтіліп жатыр. Олар алған əрбір тиын үшін, 
жасаған əрбір шара үшін жауапты. Жастарға талап бүгінде 
мүлдем басқа. 

– Жаңа қызметке келгеніңізге көп бола қойған жоқ. 
Дегенмен, ауданға келгенде қандай қиындықтарға 
кездестіңіз? «Қаладан келді» деп шеттетулер болған жоқ 
па?

– Ауданға барып жұмыс атқару мен үшін тосыннан болды. 
Жасыратыны жоқ, онда барғаннан кейін жұмыс қалай болады, 
жаңа орта, бөтен адамдар, анығы  жұмыс жасау қиынға 
соқпайды ма деп қобалжыдым. Ауданға келген соң,  ауыл 
жастарын қала жастарының деңгейіне көтеремін деген 
алдыма үлкен мақсат қойдым. Қаланың жастары мен ауыл 
жастарында айырмашылық жоқ. Тек жаңа технологиялық 
ақпараттану, яғни, креативті жаңашылдықты енгізсек, бəрі бір 
үйдің баласындай-ақ жастар. 

Жалпы, Байзақ ауданы менің кіндік қаным тамған жер. 
Сондықтан, жаңа жұмысты бастауымда аса қиындықтар 
тумады. Аудандағы аға буын өкілдері барынша көмек жасап, 
білгендерін үйретіп жатыр. Ал, сіз айтқан кері итеру мəселесін 
байқағаным жоқ. 

– Байзақ ауданы қалаға іргелес аудан болғандықтан 
ол жақта болып жатқан жаңалықтар бірден ел құлағына 
жетеді. Жас директор ауданға қандай тың идеялармен 
келді?

– Ауданда ұлттық өнеріміз айтыстың тоқтап қалғанына 
біраз жыл болыпты. Соған орай, былтыр облыстық ақындар 
айтысын өткіздік. Сонымен қатар, аудан əкімі мұндағы жастар 
саясатындағы мəселелерді біліп, оң шешуге ықпал етуі үшін  
жастармен жиі кездесу ұйымдастыруды үрдіске айналдырдық. 

Ал, биылдан бастап үлкен жобаны бастасақ па деп отырмыз. 
Оның алғашқысы кəсіпкерлер палатасымен бірлесе отырып, 
жас кəсіпкерлер мектебін ашу. Мұнда кез келген жас өзінің тың 
идеяларын жүзеге асыруға мүмкіндік алатын болады. Сондай-
ақ, кəсіпкер болам деушілерді оқытып, заңды тұлғалар 
тарапынан құқықтарын білуге,  жоба жасауға үйрету. Ал, екінші 
жоба «Дала академиясы» деп аталады. Бүгінде «Ұрпақтар 
сабақтастығы» деп аталып жүрген жобаны біз басқа қырынан 
алдық. Осы тұрғыда, біз өмірінде белгілі бір жетістікке жеткен, 
облыстың бетке ұстар азаматтарынан көмек сұрауды 
жоспарлап отырмыз. Бұның барлығы уақыт еншісіндегі дүние. 
Алда жоспарлар көп. Жағымды жаңалықтарымызбен əлі 
талай бөлісетін боламыз.

– Облыс көлемінде көптеген жиындар өтіп тұрады. 
Өзекті мəселелер айтылып, оны шешу жолдары да 
қарастырылады. Дегенмен, айтылған ұсыныстардың 
басым көпшілігі айтылған жерде қалады. Бұған не себеп, 
əлде белгілі бір кедергілер бар ма?

– Жастардың мəселесін қарайтын облыс  əкімдігінің 
жастар саясаты жөніндегі кеңесі 2012 жылдан бастап жұмыс 
атқарып келеді. Сол кеңестің арқасында өткен жылдың барлық 

тапсырмасының 93 пайызы орындалды. Кеңестің тиімділігі ол 
əр ауданмен жұмыс жасайды. Қазіргі таңда, Байзақ ауданында 
он сегіз ауылдық округ бар. Онда арнайы ауыл нұсқаушылары 
жұмыс атқарады. Ұсыныстарды жолдаған адам өзінің ұсынысы 
жүзеге асқанша кері шегінбеуі керек. Жастардың бірқатарын 
біз ұсындық, ары қарай өздері жасап алсын деген оймен өмір 
сүріп келеді. Ол қате ұғым. Адам өзіне керек дүние үшін күресе 
білу керек деп ойлаймын. Мəселен, Серікбол Берікқожа есімді 
азамат дебатты қалайда көтеремін деп қаншама жылдар бойы 
еңбек етті. Əр ауылда пікірсайыстың штатын ашудың 
маңыздылығын дəлелдеп келді. Түбі сол еңбегі жемісті болды. 
Ол бір жылда бола салмады, араға 3-4 жыл өткеннен кейін 
барлық мектептерде дебат клубының бөлімдері ашылып, 
мектеп жасынан бастап жас пікірсайысшыларға қолдау 
көрсетілді. Сол сияқты əрбір ұсыныс беруші талпынып, еңбек 
етіп, күресетін болса нұр үстіне нұр болар еді. Жалпы, кез 
келген жұмыс бір жылда нəтижесін бермейді ғой.

– Қазір аудандағы басым көпшілік ауылдарда арнайы 
жастар нұсқаушылары бар. Естуімізше, осы қызметтегі 
жастар тұрақсыздық дертіне шалдыққан. Тіпті, бір 
ауданда жылына тоқсанға жуық нұсқаушы ауысыпты. 
Байзақ ауданында осындай мəселе бар ма? Жалпы, 
Байзақтағы ауыл нұсқаушыларына қандай жағдай 
жасалған?

– Байзақ ауданында он сегіз нұсқаушы жұмыс атқарады. 
Олардың жалақысы қырық мың теңге көлемінде. Өзге 
аудандардан  біздің ауданның бір айырмашылығы кадр 
мəселесі жиі ауыспайтындығында. 2008 жылдан бері ауданда 
он нұсқаушы ауысқан. Дені  «əлеуметтік лифт», яғни, қызметте 
жоғарлауы бойынша жұмыстарын тоқтатуы себеп болған. 
Олардың ішінде екеуі бүгінде мекеме директоры қызметінде. 
Ал, облыс əкімдігінің жастар саясаты жөніндегі кеңесі ауыл 
нұсқаушыларына барлық керекті жағдайды жасап отыр. 
Оларды жеке кабинетпен қамтамасыз етіп, керекті 
материалдық техникалық базасының барлығын соңғы үлгіде 
жасап берген. 

– Ернұр Берікұлы, қазіргі таңда жергілікті биліктің 
жастарға қолдауына көңіліңіз тола ма? 

– Жамбыл облысы ауыл жастарымен жүйелі түрде жұмыс 
жасауда алдына жан салмайтын республикадағы жалғыз 
облыстың бірі. Бұл дегеніміз ауыл жастарынан бастап, облыс 
жастарына дейін бақылауда. Сонымен қатар, жастар 
орталықтарының қолдауымен кешкі сағат 19:00-ден – 21:00-ге 
дейін ауыл мектептерінің спорт залдары ашық тұрады. Онда 
спортпен шұғылданамын деушілерге есік қашанда ашық. 
Одан бөлек, ауыл нұсқаушыларының арқасында 
республикада, облыста болып жатқан жаңалықтармен ауыл 
жастары кез келген уақытта барып танысуға мүмкіндіктері бар. 
Соның арқасында, ауыл жастары «Сəтті қадам», «Жастар 
кадрлық резерві» сияқты жобаларға қатысып, белгілі 
жетістіктерге жетіп жүр. Бұл да жастар орталығының жемісті 
жұмысының айқын бір көрінісі. 

Біздің құрылтайшымыз аудан əкімдігі болғандықтан, 
мəселелерімізді шешу, қаржы бөлу, материалдық-техникалық 
базамен қамтамасыз ету, қолдау көрсету ол тікелей аудан 
əкімдігіне қарасты. Өткен жылы жергілікті бюджеттен 17млн. 
530 мың теңге бөлінсе, биылғы жылы 22 млн. 958 мың теңге 
бөлініп отыр. Бұл дегеніміз жастардың тенденциясының артып 
келе жатқанының белгісі. 

– Əңгімеңізге рахмет.

Сұхбаттасқан Арайлым ШАБДЕНОВА. 

Жастар және саясат

 «ЖАСАЛҒАН ЖҰМЫСТЫҢ НƏТИЖЕСІ БІР ЖЫЛДА КӨРІНБЕЙДІ»

АЛМАС ƏЛЕМІНЕ САЯХАТ
Осыдан біраз уақыт бұрын əдебиет 

əлемінде қаламының қарымдылығымен 
танылып үлгерген жас жазушы, прозаик 
Алмас Нүсіптің «Жалын» баспасынан жарық 
көрген  «Барлау» атты тұңғыш кітабы қолыма 
түсті. Жас прозаиктің бұл тұңғыш жинағына 
осы уақытқа дейін мерзімді басылымдарда 
ерекше көзге түскен тілі жатық, сюжет 
желілері тартымды, идеясы бай əңгімелері 
мен сапарнамалары, əдеби сын мақалалары 
мен хикаяттары топтастырылған екен. 

Əлеуметтік-тұрмыстық тақырып, қарапай-
ым адамдар өмірі, елеусіз жандардың ішкі жан 
сыры, мұң-наласы Алмас əңгімелерінің негізгі 
арқауы.  Тиісінше, қай шығармасы болмасын 
бүгінгі күннің көріністерін боямасыз жеткізеді. 
Автор көбінде кейіпкерді жағымды-жағымсыз 
етіп бөлуге талпынбайды. Керісінше, əрбір 
адамды өзіне тəн кемшілігі мен артықшылығын 
тең көрсете отырып, дəл сол қалпында 
əсірелемей, асқақтатпай суреттейді.  Жалпы, 
кітапты бастан-аяқ толық қарап шыққан адам 
ең алдымен, Алмастың бүгінгі өмірді айнытпай 
əңгімелейтініне көңілі тояды. 

Алмас Нүсіптің ең сəтті шыққан əңгімелерінің 
бірі – «Кандидат». Көркем шығарманың желісіне 
қазақтың жас сəби есімін үйіндегі қонағының 
құрметіне атай салатын əдеті өзек болған. 
«Кандидат» деп сол күні үйінде түнеген ғылым 
кандидатының атын есінен шығарып алып, 
атақ-дəрежесін ырым етіп атай салуы да 
əңгіме кейіпкерінің Қожанасырлық қылығын 
əжуалай отырып суреттейді. Автор осылайша 
қарапайым, бəрімізге таныс оқиғаны басы 
бар, аяғы бар, шиеленісуі мен шарықтау шегі 

бар, тұтас композициялық көркем туынды етіп 
шығара білген. Оқисыз. Көзіңізден жас аққанша, 
айызыңыз қанып тұрып күліп аласыз. Тілі 
сатираға келмесе де, мазмұнында сатиралық 
сарынның бар екенін жоққа шығара алмайсыз. 

«Барлауға» енген хикаяттардың тағы бірі 
– «Қазық». Туындыда екеуара түсінбестіктен 
кейін алғаш кездескен қызға үйлене салған 
Жанболаттың Айгүлмен ажырасып, алғашқы 
махаббаты Бануына жеткенше басынан өткені 
əңгімеленеді. Шығармаға рухани əлемдері 
бөлек екі жастың шаңырақты шайқалтып алуы, 
отбасының берекесін ұйыстыра білмеуі арқау 
болған. 

Əдеби шығармашылықтың маңызды кезеңін 
белгілі деңгейде сəтті аяқтап, бүгінгі əдебиеттің 
бет-бейнесін қалыптастыру жолында мəн, 
мазмұн тереңдігі тарапынан өсуге бет алған  
жас қаламгер Алмас Нүсіпке тек сəттілік 
тілеп, алдағы уақытта да оқырмандарын тың 
тақырыптағы туындыларымен қуанта беруіне 
тілектеспіз.   

 Азат САЙЛАУБЕКОВ, М. Х Дулати 
атындағы ТарМУ-дың магистранты.

Біздің кітапхана

Ернұр МАДИЯРОВ, Байзақ ауданы 
əкімдігінің «Жастар орталығы» КММ-нің 
директоры Естеріңізге сала кетейік, өткен жылдың 

мамыр айында ҚХР Сиань қаласында 
«Ұлы Жібек жолының экономикалық 
белдеуі» атты форум өткен болатын. 
Оған Тараз инновациялық-гуманитарлық 
университетінің ректоры Ерболат 
Саурықов қатысып, қос  оқу ордасының 
арасында байланыс орнату үшін арнайы 
жоба жасалған еді. Форум нəтижесінде  
қос университет арасында ортақ білім 
беру, ғылыми жұмыстар мен экономикалық 
байланыс орнату туралы əріптестік 
меморандумға қол қойылды. Осы 
меморандум негізінде енді аталған оқу 

орнының 10 студенті үстіміздегі жылдың 
ақпан айында  аспан асты елінде білімін 
жалғастырады деп жоспарлануда. 

Егемен елдің ертеңі

ТИГУ студенттері биыл да аспанасты елінде білім алады

Биыл Тараз инновациялық-гуманитарлық университетінің 10 студенті Қытай 
Халық Республикасында оқуларын жалғастырады. Бұл жоба ТИГУ мен ҚХР 
Солтүстік-Батыс  университетімен  ортақ білім беру, əріптестік байланыс орнату  
туралы меморандум негізінде жүзеге асырылмақ. 

Елдің ертеңгі тұтқасын ұстар жастарға артылған 
сенім ерекше. Келешектерінен күтілетін үміт те мол. 
Əрине, «Ұлым дейтін ел болмаса, елім дейтін ұл 
қайдан болсын?!» – дейді Ахмет Байтұрсынұлы. 
Келер күннің иелері жастарға билік тарапынан 
жасалып жатқан қамқорлық та аз емес. Елбасының 
қолдауымен əр өңірден жастар саясаты жөнінде 
басқармалар құрылды. Əрбір аудан, ауылдарда 
жастарға қатысты істерді ұйымдастыратын арнайы 
мамандар да қызметтік міндетке бекітілді. «Жас 
келсе іске...» дегендей, қажырлы да білімді жас 
азаматтар араласқан талай істер нəтижесін беріп те 
жүр. Сол секілді жамбылдық жастар да біраз көптің 
игілігіне жарар істерге ұйытқы болды. 

Бүгінде облысымызда 14 пен 29 жас аралығында 
282 816 ұл-қыз бар. Яғни, жастар жалпы облыс халқының 
26 пайызын құрап отыр. Олардың 110 481-і Тараз, 
Жаңатас, Қаратау, Шу қалаларының тұрғындары болса, 
ауылдық елді мекендерде 172 335 жас мекендейді. Осы 
жас тұлғаларың 21 218-і өз өңіріміздегі 3 жоғары оқу 
орнынан, ал,  29 мың 922-сі техникалық жəне кəсіптік оқу 
орындарынан білім алуда. 

Негізінде, басқарма Елбасының «Қазақстан - 2050» 
Стратегиясын, Қазақстан халқына жыл сайынғы 
Жолдауларын, Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
жастар саясаты туралы заңы мен «Қазақстан – 2020: 
болашаққа жол» мемлекеттік жастар саясатының 2020 
жылға дейінгі тұжырым дамасын жүзеге асыру бағытында 
облысымызда мемлекеттік жастар саясатын жүргізіп 
келеді.

Мемлекеттік жастар саясатын қаржыландыру көлемі 
жыл санап артуда. 2014 жылы облысымызда мемлекеттік 
жастар саясатына жалпы 389,4 млн. теңге қаржы 
бөлінсе, оның аудандар мен Тараз қаласына 276,4 млн. 

теңгесі тиесілі болған. Ал, басқармаға жергілікті 
бюджеттен 122,2 млн. теңге бөлініпті. Бұл қаражаттар 
2013 жылмен салыстырғанда 8,5 пайызға артық. 

Есепті мерзімде облыстық жастар саясаты 
басқармасының ұйымдастыруымен 200-ге тарта ірі іс-
шаралар патриотизм, адамгершілік-имандылық, құқық-
тық, эстетикалық, кəсіптік, тіл, нашақорлыққа жəне 
қылмысқа қарсы күрес, салауатты өмір салты, экология, 
жастардың əлеуметтік мəселелеріне байланысты жəне 
қоғамдағы түрлі салалар бойынша өкізілді. Елбасының 
«Қазақстан жолы – 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір 
болашақ» атты Қазақстан халқына Жолдауын ауыл 
жастары арасында насихаттау жəне талқылау 
мақсатында «Өрле, ауылым!» ақпараттық-насихаттық 
автокеруені облысы мыз дың 10 ауданында түрлі 
саладағы жастармен семинар-кеңестер, жастар форум-
дарын ұйымдастырды. Солардың ішінде басқарманың 
«100 мейірімді іс», «Жатақхана тынысы», «Жастар 
ауылға» сынды жаңа жобаларының шеңберінде 
қоғамдық-саяси маңызға ие іс-шаралар да жүзеге 
асырылды. 

Атап айтқанда, облыстық «Мен Отанды қорғауға 
дайынмын» атты акциясы, «Сұңқар» əскери-патриоттық 
ойындары, «Тау самалы» лагерінің базасында өткен 
«Зияткер жастар» оқыту лагері, еліміздің барлық 
аймағындағы ірі өндіріс орындары мен кəсіпорындардың 
жұмысшы жастарының басын қосқан І Республикалық 
«Еңбек жастарының» спартакиадасы, Халықаралық 
студенттер күніне орай облысымыздың «Үздік студент-
терін марапаттауға арналған салтанат ты кеш», 1 
желтоқсан – Қазақстан Республи ка сының Тұңғыш 
Президенті күні мерекесіне орай «Кемелді келешекке – 
кемеңгер басшымен!» атты облыстық жастар форумы, 
12 тамыз дүниежүзілік жастар күніне орай «BOOM-
BOOM - 2014» заманауи би жəне «Stand up Comedy 
Battle» көңілді тапқырлар фестивалі т.б. шаралар 
өткізілді. Сонымен қатар, «Ауылдың ең үздік жас 
маманы» облыстық байқауы да болып өтті. Аталған 
байқау шеңберінде денсаулық сақтау, мəдениет, спорт, 
білім беру, ветеринария жəне əлеуметтік сала қызмет-
керлері арасында сайыстар өткізіліп, 100-ге жуық жас 
мамандар өздерінің біліктілігі мен білім деңгейлерін 
көпшілік алдында дəлелдей алды. Жастарды кəсіби 
мамандықтарға баулу мақсатында кəсіби жастардың 
«Профий» байқауы өткізіліп, əсіресе, аспазшы, 
дəнекерлеуші, шаштаразшы сынды сала лар дағы жастар 
өздерін жан-жақты көрсетуге мүмкіндік алды. 
Шығармашыл, талантты, өнерлі жастарды ынталандыру 
мақсатында «Х облыстық жастар Дельфийлік ойындары» 
ұйым дас тырылып, облыстық байқаудың жеңімпаздары 
республикалық байқауға да қатысып, өз өнерлерін 
көрсетіп, жүлделі орындарды иеленді.  

Жалпы, 1 жыл ішінде ұйымдастырылған іс-шара-
ларға облыс жастарының 70 пайызы тартылыпты. 
Жүзеге асырылған көпшілік шаралар «Нұр Отан» 
партиясының облыстық филиалы жəне «Жас Отан» 
Жастар қанаты, үкіметтік емес ұйымдар, жоғары жəне 
орта арнаулы оқу орындары секілді облыс əкімдігінің 

мүдделі басқармаларымен бірлесіп жүргізілді. 
Облысымызда мемлекеттік жастар саяса тының 

жүйелі əрі нəтижелі жүргізілуін қадағалау жəне бағыт-
бағдар беру мақсатында облыстық, қалалық жəне 10 
аудандық əкімдіктер жанындағы Жастар ісі жөніндегі 
Кеңестің отырыстары жарты жылда бір рет тұрақты 
түрде өткізілді. Онда жастар арасындағы жұмыс-
сыздықтың, қылмыстың, діни экстремизм мен 
терроризмнің алдын алу мəселелері, жастар 
ұйымдарының жұмысын тиімді ұйымдастыру, қылмыстық 
жазасын өтеп шыққан жастармен жұмыс жүргізу, еңбек 
жастарымен тығыз қарым-қатынас орнату, жастардың 
бос уақытын тиімді ұйымдастыру жəне жастарды 
салауатты өмір салтын сақтауға тарту, аула клубтарының 
жұмысын жандандыру, ауылдық округтердегі жастар ісі 
жөніндегі нұсқаушы мамандардың жұмыстарын жүйеге 
келтіру, жас кəсіпкерлерді қолдау, орта арнаулы оқу 
орындарындағы жастар ісі комитеттерінің жұмысын 
жандандыру, өнерлі жастарға қолдау көрсету, «Жастар 
тəжірибесі» бағдарлама сының, «Дипломмен ауылға» 
жобасының іске асырылуы сияқты жастар арасындағы 
өзекті мəселелер қаралып, тиісті шешімдер қабылданды. 
Кеңес отырыстарында жастарға қатысты бірқатар 
мəселелер өзінің оң шешімін тапты. Атап айтсақ, 
студенттік құрылыс жасақтары айлық жалақыларының 
30 мың теңгеден 40 мың теңгеге дейін көтерілуі, жергілікті 
жердегі «Жастар орталықтары» штат санының 156-дан 
250-ге дейін яғни, 32 пайызға өсуі, əрбір ауылдық 
округтердегі жастар ісі жөніндегі нұсқаушылардың 
материалдық-техникалық базамен жабдық та луы, 
өңірімізде жастар арасындағы жұмыссыздықтың, 
қылмыстың деңгейінің төмендеуі жəне тағы басқа 
жастарға қатысты мəселелер шешімін тапты. Енді, 
мұндай кеңестің отырыстары ҚР Президенті жанындағы 
Жастар ісі жөніндегі кеңестің ұсынысымен тоқсанына 1 
рет өткізіледі. 

Жасырары жоқ, бүгінгі жастар арасындағы басты 
мəселелердің бірі – жұмыспен қамту. Жастар саясатын 
жүргізіп отырған облысы мыздағы басқарма бұл жайды 
да назардан тыс қалдырмайды. Басқарма тарапынан 
жастарды уақытша жұмысқа тарту, бос уақыттарын 
тиімді ұйымдастыруға баулу мақсатында «Жасыл Ел» 
бастамасын облыста дамыту мен насихаттауға 2014 
жылы облыстық бюджеттен 11,2 млн. теңге бөлініп, 
Тараз қаласы мен аудандарда 300 жасты уақытша 
жұмыспен қамтуға мүмкіндік туды. Республикалық 
бюджеттен қарастырыл ған қаражатқа 930 жас уақытша 
жұмысқа тартылды. Ал, студенттік құрылыс жасақ-
тарының құрамында 405 адамды құрайтын 22 жасақ 
жұмыс жасады. Сондай-ақ, 100-ге тарта студент жастар 
«Ежелгі Тараз» қалашығында жүргізіліп жатқан қазба 
жұмыстарына қатыстырылды.

Облыс жастарының жұмыспен қамты луына ықпал 
жасау, оларға қызметтің бос орындары туралы кең 
ауқымды ақпарат беру мақсатында басқарманың арнайы 
сайты жыл бойы жұмыс жасады. Аталмыш сайттың 
«Жастардың еңбек биржасы» бөлімінен жастар өздеріне 
қажетті аймақтағы бос жұмыс орындары туралы 

мəліметтерді еш қиындықсыз алуына зор мүмкіндік бар. 
Оның дəлелі ағымдағы жылдың 12 айында басқарма 
сайты 25 мыңға жуық интернет пайдалану шыларына 
қызмет көрсеткен. Бұл өз кезегінде жастар арасындағы 
жұмыссыздықтың алдын алудың бірден-бір жолы деп 
есептейміз. Сондай-ақ, басқар маның «Жастар 
орталығы», «Жас Отан» Жастар қанатымен бірлесе 
отырып, ұйым дас тырылмаған жастарды жұмысқа орна-
ластыру, жеке кəсібін ашуға көмектесу мақсатында 
«Кеңес беру» орталығы қызметін үйлестірді. Сол қызмет 
аясында мемлекеттік бағдарламалармен («Дипломмен 
ауылға», «Жұмыс пен қамту» – 2020, «Бизнестің жол 
картасы – 2020» т.б.) жастардың ақпарат тандырылуын 
қамта масыз ету бойынша жұмыстар жүргізуде.   

Аталған жоба аясында Тараз қаласындағы ірі сауда 
орындарының əкімшілік ғимарат тарында кеңес беру 
пункттері орналастырылып, оған мемлекеттік 
мекемелер, екінші деңгейлі банк өкілдері бар, барлығы 
20-дан астам мекемелер тартылды. Кеңес беру 
орталығында жыл басынан 825 адамға кеңес беріліп, 
430 азаматқа тегін медициналық көмек көрсетілді. 

Сонымен қатар, орталықта əр айда екі рет тегін 
медициналық көмек көрсетіліп, базардағы емдеу 
мекемелеріне жүгінуге уақыты тапшы азаматтар үшін 
«Денсаулық күні» ұйымдастырылып тұрды. 

Сол секілді аула клубтарының жəне еріктілермен 
жұмысты жандандыру да басқарманың басты назарында. 
Басқарма жанындағы облыстық «Жастар орталығы» 
мекемесі жанынан «Еріктілер мектебі» құрылып, өткен 
жылы облыстың белсенді жастары Өскемен қаласындағы 
еріктілердің Халықаралық форумына қатысып, тəжіри-
белерін толықтырып келді. Енді бұл мектепке ағымдағы 
жылы 150 жасты тарту көзделіп отыр. Облыста жастарға 
қызмет көрсететін 36 аула клубының 21-і «Жастар 
орталықтарының», 15-і білім бөлімінің теңгерімінде. 
Жастар арасындағы тағы бір өзекті мəселе – қылмыс.  
2014 жылдың 12 айының қорытындысы бойынша жастар 
қолымен 15 401 қылмыс жасалынған. 2013 жылдың  12 
айымен салыстырғанда қылмыс саны 460-қа азайып 
отыр. Əрине, жастар арасындағы қылмыстың азаюы 
патриотық, адамгершілік тақырыптарда жүргізілген іс-
шаралардың нəтижесі. 

ЖАСАМПАЗ ЕЛДІҢ ЖАСТАРЫ ЖАҢАШЫЛДЫҚҚА ҚҰМАР
Жалын

Еркебұлан ҚҰРАЛБАЕВ, облыс əкімдігі 
жастар саясаты мəселелері басқармасының 
бастығы
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Облыс әкімдігінде

Бірақ, жолға құм мен тұз себетін адам жоқБірақ, жолға құм мен тұз себетін адам жоқ

БОЛАШАҚ ЧЕМПИОНДАР АУЫЛДА ЖҮР...БОЛАШАҚ ЧЕМПИОНДАР АУЫЛДА ЖҮР...
Жаңа нысан

БИЫЛҒЫ ҚЫС МЕЗГІЛІ 
ƏУЛИЕАТАНЫ АНАУ АЙТҚАНДАЙ 
ҚЫСЫП ТҰРҒАН ЖОҚ. АЛАЙДА, 
АЛДАҒЫ УАҚЫТТА КƏРІ ҚҰДАНЫҢ 
КƏРІНЕ МІНІП, ХАЛЫҚТЫ 
ДІҢКЕЛЕТПЕСІНЕ ЕШКІМ ДЕ 
КЕПІЛДІК БЕРМЕЙДІ. СОНДЫҚТАН, 
АРҚАНЫ КЕҢГЕ САЛЫП, 
ТАБИҒАТТЫҢ ТОСЫН МІНЕЗІНЕН 
«ТАЯҚ» ЖЕП ҚАЛМАУЫМЫЗ 
КЕРЕК. БҰЛ ТУРАЛЫ ОБЛЫС 
ƏКІМДІГІНДЕ ӨТКЕН АППАРАТ 
ЖИЫНЫНДА ОБЛЫС ƏКІМІ КƏРІМ 
КӨКІРЕКБАЕВ ТИІСТІ САЛА 
БАСШЫЛАРЫНА ҚАТАҢ ЕСКЕРТТІ.

АҚША БАР! АҚША БАР! 

Жиында облыс  əкімдігінің құрылыс, 
жолаушылар көлігі жəне автомобиль 
жолдары басқармасының басшысы 
Рахманқұл Байтелиев сөз алып, 
жергілікті мəндегі автомобиль жолдарын 
қыс мезгілінде күтіп ұстау  мəселесі 
туралы баяндама жасады. Рахманқұл 
Тұрсынқұлұлының айтуынша, өткен 
жылы жергілікті маңызы бар автомобиль 
жолдарын қыс мезгілінде күтіп ұстауға 
147,9 миллион теңге қарастырылған 
екен. Оның ішінде, облыстық маңызы 
бар жолдарға 107,7 миллион теңге жəне 
аудандық жолдарға 40,2 миллион теңге 
бөлінген. Аталған қаражаттың 100,0 
миллион теңгесі қаңтар, ақпан жəне 
наурыз айларында қардан тазалау 
жұмыстарына, қалған 74 миллион 
теңгесі қараша, желтоқсан айларына 
жоспарланған. Басқарма басшысы өз 
сөзінде бөлінген қаржының көлемі 2014 
жылмен салыстырғанда 2015 жылы 1,3 
есеге артып отырғанын тілге тиек етті.

– Жергілікті маңызы бар 
автомобиль жолдарының жалпы 
ұзақтығы 4128,0 шақырымды құрайды, 
оның ішінде 2210 шақырым облыстық, 
ал 1918 шақырым аудандық маңызы 
бар жол болып есептеледі. Бүгінгі 
таңда қысқы мезгілде жергілікті 
мəндегі автомобиль жолдарды күтіп 
ұстау жұмыстарын 11 мердігерлік 
мекеме жүргізсе, 2014 жылы 24 
мердігерлік мекеме қызмет көрсеткен. 
Оның 14-і облыстық, ал 10-ны 
аудандық жолдарды ретке келтірумен 
айналысады, – деді Рахманқұл 
Тұрсынқұлұлы.

Сондай-ақ, ол жағымсыз ауа райы 
салдарынан автожолда төтенше 
жағдайларды болдырмай, алдын 
алу мақсатында басқарма мен аудан 
əкімдіктерінің тұрғын жай-коммуналдық 
шаруашылық ЖК жəне АЖ бөлімдерінің 
жауапты қызметкерлерінен тəуліктік 
кезекшілік ұйымдастырылғанын айтты. 

Аталған кезекшілер жол көлік оқиғасы 
немесе көктайғақ болған жағдайда 
Төтенше жағдайлар департаменті, ІІД-
нің Əкімшілік полициясына хабарласады. 

Алайда, ол жергілікті мəндегі 
автомобиль жолдарын қыс мезгілінде 
күтіп ұстауда əлі күнге дейін шешілмеген 
мəселенің де бар екенін ашық айтты. 
Мəселен, Жамбыл, Талас, Жуалы 
жəне Шу аудандары бойынша 
қызмет көрсететін мекемелерде 
тайғақтыққа қарсы материалдар 
ашық алаңға жинақталған. Сондай-
ақ, басқарма басшысы Талас, Қордай 
аудандарындағы пунктер өз деңгейінде 
күтілмей отырғанын жеткізді.

– Сонымен қатар, жергілікті 
маңызы бар жолдарын қыста күтіп 
ұстау жұмыстарына өткізілетін 
мемлекеттік сатып алуда да 
кемшіліктер жоқ емес. Нақтырақ 
айтсақ, Талас ауданының жергілікті 
маңызы бар жолдарын қысқы күтіп 

ұстау жұмыстарына 21,7 миллион 
теңге қарастырылған. Оның ішінде 
18,7 миллион теңге облыстық, 3,0 
миллион теңге аудандық жолдарға 
бөлінген. Алайда, мемлекеттік сатып 
алу конкурсы жарияланбағандықтан 
бұл жолдарға қызмет көрсететін 
мекеме анықталмаған. Сондай-ақ, 
Байзақ ауданының жергілікті маңызы 
бар жолдарын қыста күтіп ұстау 
жұмыстарына қызмет көрсететін 
мекеме анықталмаған, –  деп атап өтті 
Рахманқұл Тұрсынқұлұлы.

Басқарма басшысы əу баста 
жоғарыда тілге тиек еткен кемшіліктерді 
аудан əкімдіктеріне ескерткенін, алайда 
одан нəтиже шықпағаннан кейін бұл 
мəселені қайта көтеріп отырғанын облыс 
əкіміне жеткізді.

Мəселенің мəнісін мұқият тыңдаған 
облыс басшысы кеткен кемшілік ретке 
келтіріліп, олқылықтың орнын толтыруды 
сала басшыларына тапсырды.

Серік ЖОЛДАСБАЙ

Елімізде бұқаралық спортты 
насихаттап қана қоймай, оның 
материалдық-техникалық базасын 
нығайтуға да баса көңіл бөлінуде. Міне, 
күні кеше ғана аудан орталығындағы  
күре жол – Жібек жолы көшесі бойында 
салынып, іске қосылған Спорт кешені 
осының  айқын дəлелі. 

Құны 264 млн. теңгені құрайтын спорт 
кешенінің құрылысын «Ынсап» ЖШС 
өткен жылы көктемде бастаған болатын. 
Білікті де, тəжірибелі құрылысшылардың 
арқасында аталмыш нысан бір жылға 
жетпей пайдалануға берілді.

Спорт кешенінің ашылу салтанатына спортшылар 
мен ауыл тұрғындары жиналды. Салтанатты жиында 
сөз алған аудан əкімі Батырбек Құлекеев тұрғындарды 
қуаныштарымен құттықтап, игі тілегін жеткізді. 

– Өткен жыл аудан үшін табысты жыл болды. 
Ауылдарда бірқатар маңызды нысандар салынып, іске  
қосылды. Олар аудан орталығындағы 280 орындық 
балабақша, 300 орындық мектеп, сондай-ақ, үш 
ауылда ашылған медпункттер. Енді міне, ауылда 
аумағы 1,2 мың шаршы метрді құрайтын зəулім  спорт 
кешені ашылып отыр. Бұл спорт сүйер қауым үшін 
үлкен қуаныш, əрі үлкен  мүмкіндік. Кешеннің бірнеше 
залында спорттың əр түрінен бір мезгілде жарыс 
өткізуге болады. Енді, ауыл тұрғындары спортқа  
көбірек ден қойып, ауданымыздың спорттық даңқын 
асқақтата береді деген үміттеміз, – деді Батырбек 

Əбдірəсілұлы. 
Əрі қарай сөз алған ҚР Білім беру ісінің үздігі, 

еңбек ардагері, Жуалы ауданының Құрметті азаматы 
Əбілқасым Ергебеков Жуалы өңірінен талай əлем 
чемпиондары шыққанын айта келіп, бүгінгі жастардан 
да небір дүлдүл саңлақтар шығатынына сенім білдіріп, 
болашақ чемпиондар ауылда жүргенін айтып өтті. 

Жаңа нысанның салтанатты лентасын аудан əкімі 
Батырбек Құлекеев, аудандық ардагерлер кеңесінің 
төрағасы  Жарас Мұратай жəне ардагер ұстаз 
Əбілқасым Ергебековтер қиды. 

Жиналған қауым спорт кешенінің ішін аралап, 
құрылысшыларға шексіз алғысын білдірді.

Сəбит КҮЗЕМБАЕВ. 
Жуалы ауданы. 

Бәрекелді!

ЖАНҒА ЖАЙЛЫ ЖАҢА АВТОБУСТАР

Тараз  қаласындағы қоғамдық көліктер қатары 
су жаңа 20 жолаушы тасымалдауға арналған шағын 
автобустармен толықты. Жыл басында қалааралық 
қоғамдық көліктерде жол жүру бағасының 60 теңгеге 
көтерілгенін жұрт  жылы қабылдай қойған жоқ. Бірақ, 
соның  нəтижесі   ұзамай жемісін беріп тұр. Облыс 
орталығындағы  «ƏулиеатаТрансПасс» ЖШС су 
жаңа «ДунФен» маркалы орташа сыйымдылықты 
автобустар сатып əкелді. Əр автобустың құны 26 
мың АҚШ долларын құрайды. Аталмыш автобустар 
алдағы уақытта серіктестіктегі ескірген жылжымалы 
құрамдарды жəне №36 шағын автобус бағытындағы 

шағын автобустарды ауыстыратын болады. Бұл 
қоғамдық көліктердің барлығында бейнекамералар 
мен  JPS навигаторлар орнатылған. «Осындай 
заманауи құрылғылар арқылы жаңа маршруттардың 
жұмысын бақылап отыратын боламыз» – деді 
жүргізушілерге жаңа автобустың кілтін тапсыруға 
арналған жиында Тараз қаласы əкімдігі тұрғын жай-
коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі жəне 
автомобиль жолдары бөлімінің басшысы Бақытжан 
Жақсылықов. Алдағы бірер айдың көлемінде  Тараз 
автобазалары тағы  85  жаңа автобуспен толықпақ. 
Оған «ТаразТрансМоторс», «СапарТранс-2012», 
«Саяхат-99», «Дамрус» жəне  «№1 Тараз автобус 
паркі» ЖШС-лары  құлшыныс   танытып отыр. 

Анық-қанық

БАСПАНАЛЫ БОЛУҒА «ТҰРҒЫН ҮЙ ЖИНАҚ БАНКІ» ТИІМДІ

Аталмыш банк арқылы жүретін «Жас 
отбасылардың баспанаға қол жеткізуіне 
көмектесетін «Қолжетімді баспана – 
2020» бағдарламасы тоқтатылыпты» 
дегенді естіген едік. Расында, бағдарлама 
тоқтамаған, тек атауы «Өңірлерді дамыту» 
болып өзгертіліпті. Кеңесшінің сөзіне 
сүйенсек, жас отбасыларға арналған 
бағдарламамен некеге отырған жұптардың 
екеуінің де жасы 29-ға дейін болу керек. 
«Тұрғын үй жинақ банкі» арқылы алатын 
үйінің бағасының 50 пайызын сол баспанада 
тұрып депозитке жинай алады. Ол үшін кем 
дегенде 8 жыл уақыт беріледі. Қалған жарты 

соманы 4 пайыз жылдық мөлшерлемемен 
15 жыл мерзіміне тұрғын үй заемын 
пайдаланумен төлей алады. Барлық соманы 
төлеп болғанда сол үйді өз меншіктеріне 
иеленеді. 

Жас отбасыларға арналған 
бағдарламамен үй алуға ниетті жұбайлардың 
некеде тұрғандарына 2 жылдан кем болмау 
керек. Соңғы 5 жылда екеуінің де аттарында 
үй болмауы тиіс. 

Сол секілді мемлекеттік бағдарламамен 
үй алуға ниеттенген өзге азаматтар жасы 
21 мен 65 жас аралығында болуы тиіс. 
Мұнда да соңғы 5 жылда атында баспанасы 

жоқ жəне зейнетақы қорына түсім түсіп 
тұратындай жұмыс істеуі міндетті. Бұл 
халықтың барлық санаттағы азаматтарына 
арналған бағдарлама. Осы жолмен үйлі 
болғысы келетіндер сол баспанада тұрып, 
қажетті соманың 50 пайызын депозитке 
жинай отырып, əрбір шаршы метрге 100 
теңгеден жалақы төлейді.  

Ал, мемлекеттік бағдарламадан тыс үй 
алуға ниеттілер «Тұрғын үй жинақ банкінің 
50-50 стандартындағы жеңілдікті пайдалана 
алады. Яғни, алғысы келген үй бағасының 
50 пайызын депозитке салып, қалған 50 
пайызын жеңілдетілген түрде банктен несие 
алады. Яғни, сіз 3 000 000 теңге тұратын 
пəтерді алатын болсаңыз, оның жартысын, 
1 500 000 теңгесін депозитке саласыз. 
«Тұрғын үй жинақ банкінен» депозитке есеп 
шот ашып, 1 500 000 теңгеңізді салсаңыз, 
қалған 1 500 000 теңгені банк 6 жылға дейін 
5 пайыз көрсеткішпен несиеге береді. Бұл 
мүмкіндікті тек дайын үйді алуға ғана емес, 
жөндеу жұмыстарына немесе баспана 

тұрғызу мақсатына да пайдалануыңызға 
болады.

Егер сіздің қолыңызда мұншалықты көп 
сомада қаржы жоқ болса, болашақта үйлі 
болу үшін банктен есеп шотты 5 500 теңгемен 
де аша аласыз. Сіз ол есеп шотыңызға ай 
сайын 5-10 мың теңге салып тұрсаңыз да, 
тіпті ай арасында сала алмай қалсаңыз 
да, сіздің депозиттік сақтау мерзіміңіз өсіп 
отырады. Ол есеп шотыңызға 3 жыл толғанда 
онда жинақталған сомасына қарай банктен 
тиісті балл жинай аласыз. Ол пайдалануға 
берілетін үй кезегіне өткізілген салымшылар 
арасындағы конкурста есепке алынады. Ал, 
депозиттегі ақшаңызға жылына мемлекеттен 
20 пайыз, банк тарапынан 2 пайыз сыйақы 
қосылып отырады. 

Тоғыз ауыз сөздің тобықтай түйіні – 
баспаналы болуға əрбір қазақстандық үшін 
«Тұрғын үй жинақ банкі» тиімді. Мүмкіндіктен 
құр қалмаңыз!

Қ.РАХМЕТУЛЛИНА.

Билік пен бұқара

АУЫЛ ƏКІМДЕРІ «ЕМТИХАН» ТАПСЫРУДЫ БАСТАДЫ

МІНЕ, ƏКІМДЕРДІҢ  ЕЛ АЛДЫНДА ЕСЕП БЕРУ НАУҚАНЫ  БАСТАЛДЫ.  ХАЛЫҚТЫҢ 
ƏКІМДЕРМЕН ЖҮЗБЕ-ЖҮЗ СӨЙЛЕСІП, ТАЛАП-ТІЛЕКТЕРІН АЙТАТЫН КЕЗІ КЕЛДІ. ЕСЕП 
БЕРУДІ АУЫЛ ƏКІМДЕРІ БАСТАСА, АҚПАН АЙЫНЫҢ БАСЫНДА АУДАН ƏКІМДЕРІ 
ЭСТАФЕТАНЫ ҚОЛҒА АЛАДЫ.  ТҮСКЕ ДЕЙІН ЖҰМЫСТА, ТҮС ҚАЙТА АУЫЛ-АУЫЛДЫ 
АРАЛАП КЕТЕТІН АУЫЛ ƏКІМДЕРІНІҢ БІРҚАТАРЫНЫҢ ЕСЕПТЕРІНЕ «АРАЙДЫҢ» 
ТІЛШІЛЕРІ ДЕ ҚАТЫСҚАН ЕДІ.

• Байзақ ауданы
Байзақ ауданы Бурыл ауылдық округі əкімінің өткен жылы атқарған жұмыстары 

туралы есебі Құмжота ауылындағы Ы.Алтынсарин орта мектебінде өтті. Ауыл 
тұрғындары жиылған келелі жиынға аудандық мəслихаттың хатшысы Нұрғали Үкібаев 
қатысып отырды. Атқарылған ауқымды шаралар жөнінде ауылдық округтің əкімі Ерік 
Əліқұлов баяндады. 

Баяндамадан білгеніміз, дəл қазір  Бурыл 
ауылдық округінде 2180 үй, 12839 адам тұрады 
екен. Сондай-ақ, жылдан жылға округке 
көшіп келушілер саны ұлғайып, тұрғын үйлер 
тұрғызылып, халық саны едəуір артыпты. 

– Ауылдық округ əкімшілігі аумағында 
барлық меншік нысанындағы шаруашылық 
субъектілер саны 195, жұмысшылар саны 
3500-дей адам, негізгі жұмыс бағыттары ауыл 
шаруашылық егістерін егу, мал өнімдерін 
өндіру. Бүгінгі күнге 800 гектар зяб көтеріліп, 
550 күздік бидай себілуде. Бюджеттің кіріс 
бөлігін толтыру жөнінде жергілікті салықтарға 
2014 жылға 780,0 мың теңге есептелген 
жəне ол толықтай орындалды, – деген Ерік 
Елубайұлы «Өңірлерді дамыту», «Жұмыспен 

қамту-2020», «Бизнестің жол картасы-2020», 
«Өрлеу», «Сыбаға» бағдарламалары бойынша 
жасалған жұмыстармен таныстырды. Сонымен 
қатар, ауылдық округ əкімі ауыл халқын 
алдағы айтулы мерейтойлар – Ұлы Жеңістің 
70 жылдығы, Қазақ хандығының 550 жылдығы 
іс-шараларына атсалысуға, көгеріштендіру, 
абаттандыру тазалық айлықтарына белсенді 
түрде қатысуға шақырды. Жиын барысында Ұлы 
Отан соғысының ардагерлеріне жасалып жатқан 
қамқорлықтар, ауыл ақсақалдарының жастар 
тəрбиесіндегі рөлі, қылмыспен күрес, əлеуметтік 
көмектер, ауылдағы шаруа қожалықтарының 
жұмысы, Бурыл ауылынан мектеп соғу 
сынды көкейкесті мəселелер егжей-тегжейлі 
айтылды.

• Сарысу ауданы 
Байқадам ауылдық округ əкімінің міндетін атқарушы  Болат Ермекбаев есепті жиынды 

ауыл шаруашылығын дамытудан бастады. Əсіресе, мал шаруашылығы мен егін егумен 
айналысам деген азаматтарға барлық жағдай жасалғанын жəне мал басы жылдан-жылға 
артып келе жатқанын жан-жақты баян етті.  

– Ауыл ішіндегі жолдарды жөндеу бүгінде 
өзекті мəселе болып отыр. Қоғамдық көлік 
қозғалысына байланысты облыс орталығы 
Тараз қаласына қатынайтын автокөліктер 
күнделікті екі мезгілде жүріп жатыр.  Жеңіл 
автокөліктердің қозғалысы да реттелген. 
Ауылда көптен шешімін таппай келген 
мəселе – Саудакент мəдениет үйі ғимаратын 
жылыту болатын. Оған байланысты биыл 
бюджеттен 7 млн. 200 мың теңге қаржы 
бөлініп, жөндеу жұмыстары жүргізілуде. 
Орта жөндеу жұмыстары ауылдық балалар 
кітапханасында да жүргізілуде, – деді өз 

баяндамасында Б.Ермекбаев.
Сондай-ақ, Досбол ауылдық округінің 

əкімі Ерболат Ұзақбеков, Тоғызкент ауылдық 
округінің əкімі Серік Ниязов, Түркістан 
ауылдық округінің əкімі Дəулетберді 
Шортанбаев, Қамқалы ауылдық округінің əкімі 
Асан Тілемісов, Жаңаарық ауылдық округінің 
əкімі Оңласын Мұқашев, Игілік ауылдық 
округінің əкімі Айбол Бердібаев, Жаңаталап 
ауылдық округінің əкімі Жандарбек Смағұлов, 
Жайылма ауылдық округінің əкімі Əмірəлі 
Əбеновтер де халық алдында есеп беріп, 
атқарған жұмыстарына жіті тоқталды. 

• Жуалы ауданы 
Ауылдық округ əкімдерінің тұрғындар алдында есеп беру жиналыстары Мыңбұлақ 

ауылдық округіне қарасты Талапты ауылында болып өтті.

Жынды ауыл əкімі Анар Ахметова ашып, 
өткен жылы атқарған жұмысы туралы 
баяндама жасады. Баяндамашы ауылда 
жасалған жұмысты жан-жақты айта келіп, 
ауыл тұрғындарын жаңа кəсіпті меңгеріп, 
ел игілігі үшін жұмыс істеуге шақырды. 
Басқосуда Анар Садыққызы тазалық 
мəселесіне ерекше тоқталды. Өйткені, ол 
басқарып отырған округ өткен жылы «Ең 
таза ауыл, ең таза округ» аталымы бойынша 
бірінші орынды жеңіп алған. Сол үрдіс 
биыл да өз жалғасын табатындығын айтып, 
оған ауыл тұрғындарын көп болып жұмыла 

атсалысуға шақырды.
Жарыссөзге ауыл имамы  Əзілхан 

Балданбаев, Рахман Мырзахметов жəне 
Мейірхат Махамедовтар шығып, ауылда 
көшені жарықтандыру, жол жөндеу, көпір 
салу, көшені қардан тазалау жұмыстарының 
уақтылы атқарылғанын жеткізіп, ауыл əкімінің 
есебіне қанағаттанарлық деген баға берді. 

Жиын барысында көптеген сұрақтар 
қойылды. Сұрақтардың дені ағын су, жол 
жөндеуге қатысты болды. Сұрақтарға Анар 
Ахметова жан-жақты түсінік бере отырып, 
жауап берді.

• Жамбыл ауданы
Айшабибі ауылдық округіне қарасты Қаратау елді мекенінде өткен есеп беру 

жиналысына облыс əкімдігінің ұйымдастыру-инспекторлық бөлімінің бас инспекторы 
Ербол Жаңабаев қатысып, онда ауыл əкімі Райымбек Сеитов ауыл тұрғындары алдында 
есеп беріп, көпшіліктің ұсыныс-пікірлеріне құлақ түрді.

Қаратау ауылы өркениеттен қалыс қалған 
ауылдардың санатында емес. Жолы тақтайдай 
тегіс, білім ордасы қазіргі заман талабына сай, 
ауыз су мəселесі оң шешімін тапқан. Алайда, 
ауыл тұрғындарының ендігі жерде тілеуі көп 
кешіктірілмей көгілдір отынның келуі.  

Жамбыл ауылдық округіне қарасты 
Бесжылдық ауылында өткен кездесуде ауыл 
əкімі Бақыт Садырбаев 2014 жылы атқарылған 
жұмыстар туралы халық алдында есеп 
берді. Онда ауыл əкімі аппараты жанындағы 
ақсақалдар алқасының төрағасы Қ.Жүндібаев 

Ə.Ысмайлов атындағы орта мектептің жылыту 
қазандығын табиғи газға қосу керектігін 
көлденең тартса, зейнеткер О.Жылқыбай 
мектеп ғимаратының бос тұрған бөлігін 
күрделі жөндеуден өткізіп, балабақша етіп 
беруін өтінді. Ал, Ə.Ысмайлов атындағы орта 
мектептің мұғалімі Ш.Болысбеков Бесжылдық 
ауылының бас жоспары бекітілгендігін, енді 
кезекте тұрған азаматтарға жер телімін беру 
жағы қарастырылса деген ұсынысын жеткізді.  

«Арай»-ақпарат.

Есет  ДОСАЛЫ

«ТҰРҒЫН ҮЙ ЖИНАҚ БАНКІНІҢ» БАСПАНАЛЫ БОЛУҒА НИЕТТЕНІП, БІРАҚ 
ҚОЛЫНДАҒЫ ҚАРЖЫСЫН ЖЕТКІЗЕ АЛМАЙ ЖҮРГЕН ҚАЗАҚСТАНДЫҚТАРҒА 
ҰСЫНАТЫН МҮМКІНДІКТЕРІН ТАНЫСТЫРУ МАҚСАТЫНДА БАНКТІҢ КЕҢЕСШІСІ 
ОБЛЫСТЫҚ «АРАЙ» ЖАСТАР ГАЗЕТІНДЕ БОЛДЫ. НЕГІЗІНЕН ЖАСТАР ҚЫЗМЕТ 
ЕТЕТІН БАСЫЛЫМ РЕДАКЦИЯСЫНА АРНАЙЫ КЕЛГЕН «ТҰРҒЫН ҮЙ ЖИНАҚ 
БАНКІНІҢ» КЕҢЕСШІСІ ДАРИҒА ӨСКЕНБАЕВА БАРЛЫҚ МƏН-ЖАЙДЫ ТҮБЕГЕЙЛІ 
ТҮСІНДІРІП, СҰРАҚТАРҒА ЖАУАП БЕРДІ.
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– Сізді оқырман алдымен жазушы 
ретінде таниды. Жалпы, əдебиетте əрбір 
кезеңнің өз мазмұны мен кейіпкерлері 
болды. Əдебиеттің алтын ғасыры 
ретінде саналатын алпысыншы жылдар 
жазушыларының сомдаған кейіпкерлері 
тіптен бөлек. Енді, бүгінде жаңа қоғам 
қалыптасты. Жаңа дəуірдің жаңа əдебиеті 
болуы керек. Сіздің ойыңызша – бүгінгі 
күннің кейіпкерлері кімдер болуы тиіс?

– Шындығында, əр заманның өзінің 
кейіпкерлері болады. Біз жаңадан 
əдебиетке келгенде жазушылар көбінесе 
ауыл еңбеккерлерінің өмірін көп жазды. 
Колхоз бастығы, ары кеткенде обкомның 
бірінші хатшылары көркем шығармаларға 
арқау болды. Ал, еліміз тəуелсіздік 
алғаннан кейінгі жылдары облыстың бірінші 
басшылары туралы, болмаса əр салада 
еңбек еткен адамдар туралы жазылуы 
керек еді. Мүмкін, жазылып та жатқан 
шығар. Өз басым мұндай дүниелерді 
кездестірмедім. Оның да өзінің себебі бар 
ғой деп ойлаймын. Еліміз егемендік алғалы 
жиырма төрт жыл болды. Біз тəуелсіздік 
алған жылдары жиырма жаста болған бала 
бүгінде қырықтан асты. Бəлкім, ол қаламын 
тəрбиелеп, əдебиетке енді қадам басқалы 
жүрген болуы мүмкін. Ал, оның алдындағы 
біздер баяғы социализмнің ілімімен 
өскенбіз. Қанша дегенмен, социализмнің 
көзқарасы бізде əлі күнге дейін бар. Рас, 
тəуелсіздікті жақсы көреміз, бірақ, ескі 
көзқарастан арылу оңай емес. Ойлау 
қабілетімізге əлі күнге дейін əсер етеді. 
Сондықтан, жазушылардың ескі сүрлеуден 
шыға алмай, бүгінгі күннің тақырыбына 
кіре алмай жатқаны содан шығар. Бірлі-
жарым бүгінгі күннің тақырыбына жазылған 
шығармалар болғанмен, олардың барлығы 
алып туындыға жатпайды. 

Күні кеше ғана Қажығали 
Мұхамбетқалиұлы Сырым Датұлы тура лы 
жазылған «Тар кезең» романымен 
Мемлекет тік сыйлық  ты алды. Шығарма 
жақсы болғанымен, оның барлығы да өткен 
кезеңді қамтиды. Ал, бүгінгі күннің мəселесін 
көркем шығармаға айналдырып, 
Мемлекеттік сый лық алып жат қан 
жазушыларды білмеймін. Ал, тəуелсіздіктің 
жемісін жырлап жүрген ақындар бар. 
Несіпбек Айтұлы сондай ақындардың бірі. 
Дегенмен, прозаның жүгі ауыр. Бір шығарма 
жазу үшін бірнеше кейіпкер жасау керек. 
Мұның бəрі оңай емес. Мысалы, жаңа 
əдебиетте көрініс табуға тиіс кейіпкерлер 
бар. Тəуелсіздікті баянды ету жолында 
күресіп жүрген тұлғалар туралы жазылса 
деймін. Ол үшін ең алдымен адамның 
санасын өзгерту керек. Бұл – жазушының 
міндеті. Біз қазір капиталистік жүйеге көшіп 
бара жатырмыз, бірақ капитализмнің 
жүйесін болмысымызға толық сіңіріп алған 
жоқпыз. Əлі баяғыша ойлаймыз. Сондықтан, 
нақты кейіпкерлеріміз туындап жатқан жоқ. 
Шерхан Мұртаза секілді ағаларымыз кезінде 
Парламенттен шындықты шырқыратып 
айтты. Мүмкін, кейіпкерлер осындай 
қайраткерлер болатын шығар. Ал еңбек 
адамдарын біз ұзақ уақыт іздейміз. Мысалы, 
орден шаруа қожалығында жұмыс істейтін 
қарапайым жұмысшыға емес, оның 
басшысына беріледі. Біз əлі бір жүйені 
қалыптастыра алмай жатырмыз. 

– Алдыңғы буын ағалар көп 
жазды. Том-том кітаптар қалдырды. 
Ал кейінгі жастарда бұл артықшылық 
жоқ. Сондықтан, кей жағдайда аға 
буын жастарды кінəлап жатады. Сіздің 
ойыңызша көп жазу дұрыс па өзі?

– Қазақта ең көп роман жазған жазушы 
Сəбит Мұқанов. Одан кейін кеше ғана 
дүниеден өткен Дүкенбай Досжанов көп 
жазды. Бүгін арамызда жүрген Сəбит 
Досанов та аз жазған жоқ. Ол жыл сайын 
бір роман жазады. Роман жазу, мақала жазу 
сияқты түк емес болуы керек. Дүниежүзілік 
əдебиетті алатын болсақ, Бальзак, 
Толстойлар көп жазды. Енді бұған қарама-
қарсы алатын болсақ, Асқар Сүлейменовтер 
аз жазды. Меніңше, қаламгерді көп жазды, аз 
жазды деп кінəлау орынсыз болады. Алпыс 
жасында жазылған «Дон Кихот» деген бір 
ғана романмен Сервантес əлем əдебиетінің 
тарихында қалды. Ешкімнің таланты 
көп жазғанымен немесе аз жазғанымен 
өлшенбейді. Бірақ, идеясы пісіп-жетілмеген 
күлдібадам дүниені жазып, оқырманға 
ұсынғанша, əбден кемеліне келген нəрсені 
берген артық деп ойлаймын. Жастарды 
кінəлауға болмайды. Өзіміздің өңірді ғана 
алайық. Жамбылда жас ақындар баршылық. 
Барлығын қадағалап отырамын. Тіпті, ырза 
боламын. Ең бастысы, жастарымыздың өсіп 
келе жатқанын көрдім. Сол үшін қуанамын. 

– Əдебиетте буын (поколение) деген 
түсінік бар. Сол буын мəселен, Шерхан 
Мұртаза, Əбіш Кекілбаев сияқты үлкен 
тұлғаларды қалыптастыру үшін келеді 
ма, əлде сол көрнекті тұлғалар буынды 
қалыптастыра ма? Қалай ойлайсыз?

–   Алдымен  заманы адамды тудыра-
ды ғой. Заманына байланысты адам 
қалыптасады. Бұл жерде екі жақта да 
мəселе бар деп ойлаймын. Мысалы, 
социализмнің кезінде жеке тұлғаларды 
тарихты жасайды деп айтпайтын. Тарихты 
бұқара халық жасайды дейтін. Бірақ, 
біз қазір жеке тұлғалардың қоғамды 
қалыптастыруда ықпалды екенін көріп 
отырмыз. Негізі, барлық көрнекті тұлғаның 
жақсы қасиеттерімен қоғамға əсер ететіні 
рас. Ешкім оны өмірден сызып тастай 
алмайды. Енді ондай тұлғалардың қанша 

буынды қалыптастыратынын білмеймін, 
бірақ орта қалыптастырады. Əсер ететіні 
анық. Шерханның өткірлігі, Əбіштің 
даналығы, бір сөйлемнен бір кітап жазатын 
шеберлігі тəнті етеді. Көбіміздің Асқар 
Сүлейменов сияқты жазғымыз келеді. 
Ал, классик жазушы Тəкен Əлімқұловтың 
шығармалары тіптен керемет. Қайталап 
оқыған сайын оқи түсесің. Қарапайым 
таланттың шығармалары да қарапайым, 
оны екінің бірі жаза алатын сияқты болып 
көрінеді. Бірақ, олай емес. Мысалы, Василий 
Шукшин де ауылдың көріністерін жазады. 
Қарапайым. Бірақ, мықты. Халық классик 
деп қабылдайды. Бірақ, бұл шығармаларда 
шынайы өмір бар. Жазушы боямасыз 
жазады. Екі адам қалай шынайы сөйлеседі, 
диалекті сөздерді қолданады, бұлар да 
сондай. Тəкен Əлімқұлов шығармаларында 
да диалект сөздер көп. Шукшин де сондай. 
Ең бастысы, ол өмірді біледі, жазып отырған 
нəрсенің табиғатымен жақсы таныс. 

Мысалы, бұрында əдебиеттегі кейіпкер-
лер дің көбі қолдан жасалды. Өзіміз газетте 
қызмет етіп жүргенде де очерк жазу үшін 
көптеген кейіпкерлерді қолдан жасағанбыз. 
Бір адамның партиялық билетін суға түсіріп 
алғаны үшін жылап жібергені жайлы очеркті 
оқып едім бұрында. Болмаса, Мұхтар 
Əуезовтің «Түркістан солай туған» деген 
очеркін алайық. Бір ауылдағы шопанның 
орнына боранды күні обкомның бірінші 
хатшысы қой бағып қалады. Негізі, мұндай 
жағдай өмірде болмаған ғой. Обкомның 
басшысы бір сағат та қой бақпайды. 
Шопанның орнын ауыстыратын адамды 
табады ғой ол. Бірақ, өзінің баруы мүмкін 
емес. Қолдан кейіпкер жасау деген осы. 
Мысалы, ұлы Мұхаң оқырмандарға 
«Түркістан солай туған» очеркінің негізінде 
роман жазуға уəде де берген. Бірақ, 
жазылған жоқ. Себебі, үлкен шығармаға 
қолдан кейіпкер жасауға ары бармады. 
Қолдан кейіпкер жасауға болмайтындығын 
өмір дəлелдеп отыр. 

– Кеше ғана дүниеден өткен Қалихан 
Ысқақ бастаған үлкен əдебиетшілер 
бүгінгі көркем прозаның табиғатына 
публицистикалық сарын араласып кетті 
дегенді жиі айтады. Суреткерлік қасиет 
жоқ дейді. Бұл туралы не айтасыз?

– Осы жайлы өзім де көп ойланамын. 
Мысалы, мен журналистпін. Алдыңғы жылы 
Қазақстан жазушыларының құрылтайына 
қатысу үшін Алматыға бардық. Сол жерде 
бір үлкен жазушы елімізде шын мəнінде 
жиырма-отыз шақты ғана жазушының 
бар екенін айтты. Əйтпесе, жазушылар 
одағына мүшелікке өткендердің саны жеті 
жүзден асып, сегіз жүзге жақындайды. Мен 
ойланып қалдым. Кейде осы сөз рас па деп 
ойлаймын. Себебі, əдебиетке мен сияқты 
журналистикадан келгендер көп. Шынында 
да, қазір көркем əдебиет жанры мен 
журналистика екеуі қабысып, бітісіп кетті. 
Мысалы, байқап отырсақ, қазіргі жазылып 
жатқан роман, повесть, пьесаларда монолог 
көп. Тартыс жоқ. Драмада он минутқа дейін 
сөйлейтін кейіпкерлер болады. Енді оның 
авторының кім екенін қарасақ, əлбетте  
кешегі  журналист болып шығады. Бəрі бірдей  
болмаса да  қазіргі көптеген кітаптарда тек 
қана журналистік баяндау басым. Ғабит 
Мүсірепов, Ғабиден Мұстафиндердің 
деңгейіндегі суреткерлік жоқ. Əрине, жақсы 
шығармалар бар. Бірақ аз. Мысалы, жапон 
халқының Харуки Мураками деген үлкен 
жазушысы бар. Əңгімелері шағын-шағын 

болып келеді. Одан Нобель сыйлығын 
алып жатқан əлемдегі мықты жазушыларды 
қараңыз. Барлығының шығармаларында 
журналистік баяндау басым болып келеді. 
Əдебиет пен журналистика біте қайнасып 
кеткен. Бірақ, екеуінің де жанры сақталған. 
Кейде жалғыз бізде ғана емес, бүкіл 
əлемде осындай үрдіс пайда болған ба деп 
ойлаймын. Нобель сыйлығын беру жөніндегі 
комиссия мүшелері де көркем шығарманы 
публицистикалық сарынмен жазады. Ол 
жерде де осы үрдісті қолдайтын адамдар 
отыр. Бұл жағдай бізде де белең алып отыр. 
Журналистиканы əдебиет дейтін болдық. 
Енді сол бағыттан құтыла алмай отырмыз. 

Мен былтыр көркем шығармаларымның 
басын қосып «Бақатерек» деген кітап 
шығардым. Сондағы шығармалардан 
журналистика бірден көзге ұрады. Мұны 
білемін. Бірақ, одан қашып құтыла 
алмаймын. Өйткені, менің ой-санам мен 
тұтас ғұмырым солай қалыптасып кеткен. 

– Сіздің «Желсаз», «Күміс белдік» 
деген прозалық кітаптарыңыз бар. 
Алайда, өзіңізді жазушы ретінде 
мойындамайсыз. Мысалы, қоғамда бір-
екі əңгіме сияқты бірдеңе жазса болды, 
өзін жазушы санап шыға келетіндер 
кездеседі. Өзгелерді мойындағысы 
келмейді. Бұл туралы не дейсіз?

– Енді ол əркімнің мінезіне байланысты. 
Мысалы, менің Қазақстан Жазушылар 
одағының мүшелігіне өткеніме он жылдан 
асып кетті. Бірақ, əлі күнге дейін өзімді 
жазушымын деп айтуға ұяламын. Менің 
əдебиетке сіңірген еңбегім журналистикаға 
сіңірген еңбегімнен төмен. Дегенмен, 
пендеміз ғой, өзгелерді де қараймыз. 
Өзімізбен салыстырамыз. Асып тұрған 
ештеңесі жоқ. Мен прозаға кешірек ден 
қойдым. Ол кезде бір əңгімең баспасөз бетіне 
шықса, болмаса кітабың баспадан жарық 
көрсе, рецензия жазылмай қалмайтын. 
Талқандап тұрып сынайтын. Жезқазған 
жерінде жүргенімізде, жасы келіп қалған 
бір кісінің «Жазушы» баспасынан повестер 
кітабы шықты. Сол кітаптағы бас кейіпкер 
бір тараудан кейін өліп қалады. Енді екінші 
тарауға ауыссаңыз əлгі өліп қалған кейіпкер 
оқиға ішінде қайтадан жүреді. Мүмкін шегініс 
шығар десем, олай емес. Авторы бізбен 
бірге жұмыс істейтін, шақырып алып айттым. 
«Ешкімге айтпа, ұмытып кетіппін» дейді. 
Міне, сол да Жазушылар одағына бізден 
көп бұрын мүшелікке өтіп кетті. Көп жазды. 
Барған жерінде жазушы екенін айтып айқай 
салатын. Ал жазуының түрі əлгі. Түк те жоқ. 
Енді өзін мойындау, мойындамау адамның 
қасиетіне, сосын ішкі түйсігіне байланысты 
деп ойлаймын. 

Соңғы кезде өзін насихаттайтындар 
көбейіп кетті. Немесе жазғандарын біреуге 
айтып, насихаттатады. Өзі туралы өзі 
жазып, соңынан белгілі бір тұлғаға қол 
қойдырып алатындар да шықты. Оның 
несін жасырамыз? Ал мен өзім туралы 
айта алмаймын. Өзің айтып отырған «Күміс 
белдік» деген шығарманы ұзақ уақыт 
жаздым. Қайталап жаздым. Екі жыл кетті. 
Бірақ, жариялауға жүрексіндім. Сөйтіп, оны 
Алматыдағы əдебиетші жолдастарыма 
оқыттым. Олар оң бағасын берді. 
«Қараңғыда жалғыз» дейтін шығармам 
туралы «Қазақ əдебиеті» газетіне жақсы пікір 
жазылды. Сосын Жезқазғанда жүргенде 
Қаныш Сəтпаев туралы материалдар 
жинаған едім. Кейін сол туралы повесть 
жаздым. Осы шығарма «Қарсақбай» мыс 

қорыту зауытының сексен жылдығына 
байланысты «Қазақмыс» пен Қазақстан 
Жазушылар одағы бірлесіп ұйымдастырған 
əдеби конкурста бас жүлдені алды. Көп 
нəрсе адамның өзінің парасаты мен 
біліміне байланысты. Білімді адам əрдайым 
қарапайым болады. Кеудесін көтермейді. 
Мысалы, Бейімбет Майлиннің «Ұлық болсаң 
– кішік бол» деген сөзі бүкіл қазақтың 
мақалы болып кетті ғой. Адамгершілікке 
де, қарапайымдылыққа да, ұлылыққа да 
бастайтын тек қана білім. Білімсіз ештеңе де 
жоқ.

– Мысалы, Алаш қайраткерлерінен 
бастап, көптеген қазақ ақын-жазушылары 
журналистика саласында қызмет етті. 
Кезінде Мұхтар Əуезов, Оралхан Бөкей 
секілді жазушылар көркем шығарма 
іспетті очерктер жазды. Қазір бұл үрдіс 
жоғалып бара жатқандай. Қазіргі жас 
журналистер очерк жазбайды. Əлде 
очерктің күні өтті ма?

– Бұрында бір үлкен журналистің 
айтқаны ойға түсіп отыр. Ол кісі бізге 
«Егер суреттеме мақала, тарих жайлы 
мақала жазсаңдар өмірі өлмейтіндей етіп 
жазыңдар» дейтін. Ал, науқандық дүниелер 
онсыз да жарамсыз болып қалады. Мен 
Ұлы Отан соғысы туралы көптеген очерктер 
жаздым. Тарих, экология туралы да аз 
жазған жоқпын. Соның барлығын кейіннен 
жинап, аз таралыммен болса да кітап 
шығардым. Мен де жас журналистерге 
жоғарыдағы ұстазымның айтқанын айтамын. 
Қазір очерктердің жазылмай жатқаны рас. 
Өзім облыстық «Ақ жол» газетін алты жыл 
басқардым. Сонда да газет бетіне очерктер 
аз шығатын. Көбінесе аға буын очеркті жақсы 
жазатын. Жеке адамдар туралы жазғандары 
əңгімеге бергісіз еді. Жастар көп ізденіп, көп 
жазуы керек. Мен де біраз жастарды осы 
тұрғыда тəрбиелегенмін. Сосын редактор 
журналистің жазғанын ерінбей-жалықпай 
түзеп-күзеп отыруы керек. Жастардың 
маңдайынан ұрудың қажеті жоқ. Жазғаны 
келіспесе, келістіріп жіберу қажет. Талантты 
журналист екі-үш жылда қалыптасады. 
Жастарды очерк жазуға тəрбиелейтін адам 
керек болып тұр қазір. Очерк жазу шеберлікті 
керек етеді. Көркем əдебиеттің талабы оған 
да қойылады.

– Мұрағаттанушы ретінде де еңбегіңіз 
елеулі. Бірқатар материалдарды 
аршып алып, басылым беттерінде 
жарияладыңыз. Енді болашақта қандай 
тарихи оқиға немесе жекелеген тұлғаның 
тағдыры туралы деректер іздестіру 
ойыңызда бар?

– Ордалы Қоңыратбаев деген азамат 
Тұрар Рысқұловтың өмірбаяны ның күнде-
лігін шығар  ды. Керемет еңбек. Бірақ, 
ешкімнің тарапынан рецензия жазылмады. 
Мынандай еңбек жасау шынында да айтуға 
тұрарлық. Өзі қазір Тараз қаласында 
қызмет істеп жүр. Осы жігіт кезінде Тұрар 
Рысқұловпен Меркіде оқыған кісілер туралы 
жазғанмын дейді. Бірақ, ол көп таралмаған. 
Мен де қазір осы мəселе бойынша мəлімет 
жинап жүрмін. Тұрар Рысқұлов өзі жазып 
қалдырған өмірбаянында Абланов пен 
Нұршанов дегендер туралы көп айтады. 
Сыдық Аблановты білеміз. Ол туралы 
деректер бар. Ал Нұршанов деген кім? 
Рысқұлов екеуін арнайы жазған. Арасында 
Қабылбек Сарымолдаев та бар. Мұрағатты 
тексеріп қарасақ, мұның бəрі де табылады. 
Осы кісілер туралы жазсам деп ойлап 
жүрмін. Бұл кісілердің бəрі де Тұрар 
Рысқұловтың Меркіден шыққан үзеңгілес 
достары. Əулиеата өңірінің азаматтары. 
Мысалы, Тұрар Рысқұлов алты-ақ ай 
Əулиеатада Совдепте жұмыс істеген. Оның 
осы уақыт ішінде тындырған ісі қыруар. Тап 
осы өңірдің адамдарының аштан қырылып 
қалмауына үлкен еңбек сіңірген қайраткер. 
Бұл тарихтағы 1932 жылғы ашаршылық 
емес, 1917-1921 жылдар аралығындағы 
ашаршылық уақыты. Бұл туралы құжаттарда 
жазылған. Одан кейін 1919 жылдың қазан 
айынан 1920 жылдың мамыр айына дейін 
Əулиеата Совдепінде Сəкен Сейфуллин 
жұмыс істеді деген əңгіме бар. Бұл туралы 
да іздестіріп жатырмын. Бірақ, нақты 
деректер бізден шықпай жатыр. Əулиеатаға 
Сейфуллинді шақырған Рысқұлов. 
Анненковтың азап вагонынан Əулиеатаға 
Сəкен оралғанда Тұрар Ташкентке қызмет 
ауыстырып кеткен. Негізі іздестіретін 
тақырып көп. Кейде кейбір деректер басқа 
жүйенің, басқа биліктің тарихы сияқты болып 
көрінеді. Осы мəселенің ара-жігін ажырата 
алмай, кейде қиналып қаламын. Мысалы, 
келер ұрпақ Ұлы Отан соғысын мойындай 
ма? Жиырма Совет Одағының Батыры 
болғаны оларға керек пе? Осы төңірегінде 
ойланамын. Жақсы болсын, жаман болсын, 
тарихтың аты тарих. Бірақ, бəрінің санасы сол 
деңгейге жетуі керек. Алайда, оған əлі жете 
алған жоқпыз. Біз кешегі өткен жолымызды 
жамандамауымыз керек. Себебі – ол тарих. 
Ата-бабамыз жаумен Отан үшін айқасты. 
Дегенмен халықтың бəрі бірдей емес. 
Содан кейін Совет өкіметі орнағанға дейінгі 
Əулиеатаның тарихы мені қызықтырады. 
Бірақ, ол деректер біздің мұрағатта жоқ. 
Мұндағы мұрағат 1917 жылдан басталады. 
Мен іздеп отырған деректің бəрі Ташкентте. 
Ал, Ташкент қазір кіргізбейді. Ресейдің Омск, 
Орынбор қалаларындағы мұрағаттарда да 
бар. Енді бізге қаражат бөлінсе, солардың 
барлығын да алып келу керек. 

– Əңгімеңізге рахмет.

Сұхбаттасқан Хамит ЕСАМАН.

Біздің мінбер

«ӨЗІМ ТУРАЛЫ ӨЗІМ АЙТА АЛМАЙМЫН»
Дүние дүбіре

19 қаңтар күні Иранда «Таза ауа» күні атап өтіледі, осыған байланысты 
Хасан Рухани метромен экологиялық таза қоғамдық көлік түрлерінің бірі 
ретінде қолданған. Президентпен бірге Экология жəне қоршаған орта 
бойынша ұйымның төрайымы Масума Ибтикар жүрді. Сонымен қатар, бұл 
күні қоғамдық көліктерге Иранның басқа ресми тұлғалары мінді.

Алайда  бейресми мəлімет бойынша аталған елде отырған қыздар 
саны 2 миллионнан асып кеткен көрінеді. Ал, бойдақ жігіттер болса 
тұрмыстық жағдайдың төмендігін желеу етіп, үйлену мəселесін кейінге 
ысырып қойған. Айтуларынша, отбасын ұстап тұруға немесе қыздың 
қалыңмалын төлеуге жағдайлары жоқ. Сондықтан, араб жігіттері жарды 
шетелден таңдайды екен.

Айта кетейік, 2010 жылы Кувейтте шетелдік қыздарға үйленуге тыйым 
салынатын заң қабылданған болатын. Ал, Бахрейн заңы бойынша, ер 
азамат шетелден қалыңдық алып келсе, ол міндетті түрде өз елінен тағы 
үш əйелге үйленуі тиіс.

БАҚ материалдары арқылы дайындалды.

Бұдан бөлек, Ұлттық мəжілісте сөйлеген сөзінде Франция Премьер-
Министрі Манюэль Вальс лаңкестікке қарсы қызметті жəне лаңкестікпен 
күрес саласындағы заңнаманы күшейтуді, сондай-ақ əуе жолаушыларын 
тіркеудің жалпыеуропалық жүйесін құруды ұсынды. Өз кезегінде 
британдық Премьер-Министр Дэвид Кэмерон үкімет бақылай алмайтын 
барлық байланыс желілеріне тыйым салу керектігін алға тартуда. Оның 
пайымынша, бұндай қадам лаңкестікпен күрес үшін қажет.

РУБЛЬ ҚҰНСЫЗДАНЫП 
БАРАДЫ

Түркияда судья мен прокурорларды тағайындау өзге елдерге 
қарағанда өте қиын. Соған қарамастан судьялықтан үміткер заңгерлердің 
арасынан қандасымыз Кəмшат Йігіттің де бағы жанды. Түркияға оқуға 
келген қазақ қызы осы жақта болашақ жарын кездестіріп отау құрған. Ал 
Түрік елінің азаматтығын ол 2010 жылы алған екен. 

– Барлықтарыңыз көріп тұрғандай, осы жерде компьютер арқылы 
барлығымыз тағайындалдық. Мен Түркиядағы Хатай қаласының Низип 
деген ауданына тағайындалдым. Енді барлығымыз сол жаққа қызметке 
бара жатырмыз. Ол жақта 2 жыл 10 ай жұмыс істеуіміз керек, – дейді 
қандасымыз Кəмшат Иігіт.

Мақұлбек РЫСДƏУЛЕТ, Қазақстан Жазушылар одағының 
мүшесі, Қазақстанның Құрметті журналисі

Эбола вирусы – тез жұғатын, өте қауіпті індет. Вирус алғаш рет 
1976 жылы Батыс Африканың Эбола өзенінің жанында орналасқан елді 
мекендерде анықталғандықтан аурудың атауы солай аталған. Қазір бұл 
ауру Батыс Африканы былай қойып, Еуропа мен Америкаға да жетіп 
отыр.   Эбола қызбасының алғашқы белгілері дене қызуының 39оС – 
40оС дейін кенеттен көтерілуі, қатты əлсіздік, бастың жəне аяқ бұлшық 
еттерінің ауруымен білінеді.

ҚАЗАҚ ҚЫЗЫ ТҮРКИЯНЫҢ ҚАЗАҚ ҚЫЗЫ ТҮРКИЯНЫҢ 
СУДЬЯСЫ БОЛДЫСУДЬЯСЫ БОЛДЫ

АКЦИЯҒА ПРЕЗИДЕНТ ТЕ АКЦИЯҒА ПРЕЗИДЕНТ ТЕ 
АТСАЛЫСТЫАТСАЛЫСТЫ

КƏРІ ҚЫЗДАР КƏРІ ҚЫЗДАР 
ҚАЙТПЕК?ҚАЙТПЕК?

Түркияның оңтүстік бөлігінде орналасқан Хатай провинциясы 
Низип ауданына тұңғыш рет қазақ қызы судия болып сайланды. 
Кəмшат Йігіт қатаң сот сынақтарынан сүрінбей өтіп, лауазымды 
қызметке ие болды.

«Fars» ақпараттық агенттігі Иран Президенті Хасан Рухани 
жұмысқа метромен барғанын жазды. Метроның «Азади» 
стансасынан «Имам Əли» стансасына дейін жеткен Рухани 
жол бойы жолаушылармен сөйлесіп, олардың проблемаларын 
тыңдаған.

Сауд Арабиясында жасы 30-дан асып, күйеуге шықпаған 
қыздардың саны 1,5 миллионнан асып кеткен. Бұл дегеніңіз 
елдегі барлық əйелдердің үштен бірі күйеуге тиіп, бала туа алмай 
отырғандығын білдіреді

Күллі əлемді алаңдатып отырған Эбола вирусы елімізді де бей-
жай қалдырмады. Бүгінде Қазақстанда Эбола қызбасынан сақтану, 
оның алдын алу шаралары қатаң жүргізіліп жатыр.

Франциядағы қайғылы оқиға мен Бельгияда терактілердің 
алдын алу шаралары ЕО тарапынан лаңкестікке қарсы іс-қимыл 
бойынша қосымша шараларды əзірлеуге ықпал етті. Бұл тұрғыда 
Францияның сондай-ақ барша ЕО-ның бірінші қадамы көші-қон 
заңнамасын күшейтуге байланысты болатыны анық.

ЭБОЛА ҚАЗАҚСТАНДЫ ЭБОЛА ҚАЗАҚСТАНДЫ 
ДА АЛАҢДАТАДЫДА АЛАҢДАТАДЫ

Ресейдің ұлттық валютасы 2014 жылдың қорытындысына 
сəйкес АҚШ долларына шаққанда - 41 пайызға, еуроға шаққанда 34 
пайызға дейін құнсызданған. Доллар мен еуроның рекордық өсуі 
əсіресе 16 желтоқсан күні орын алды.

Валюта айырбастау орталықтарында 1 долларды 80,1 рубльге сатып 
алсаң, еуро тіпті 100,74 рубльге дейін жетті. Яғни, Ресей валютасы 2014 
жылдың қаңтар айындағы бағаммен салыстырғанда жыл соңына қарай 
59 жəне 55 пайызға дейін құнсызданған. Рубльдің құнсыздануының 
басты себебі бірнеше жылдан бері тұрақты болып келген мұнай 
бағасының құлдырауы. Сондай-ақ, АҚШ пен Еуропа елдерінің Ресейге 
салған санкциясы да бұған əсер етуде.

ЕУРОПАЛЫҚ ОДАҚ ЕУРОПАЛЫҚ ОДАҚ 
ЗАҢНАМАСЫН КҮШЕЙТПЕКЗАҢНАМАСЫН КҮШЕЙТПЕК
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ШЫНДЫҚТЫҢ ЖҮЗІ

ТАРАЗДАҒЫ ЖАЛҒЫЗ ЖЕРАСТЫ ӨТКЕЛІ ««ЖЕТІМСІРЕП»» ТҰР
Қадырбек ДЕМЕТБАЕВ, қала əкімдігінің 

тұрғын жай-коммуналдық шаруашылық, 
жолаушы көлігі жəне автомобиль жолдары 
бөлімі басшысының орынбасары:

– Жер асты өткелінің жайы бірінші мəрте 
қаралып отырған жоқ. Былтырдан бері 
жоспарда тұрған дүние. Сметалық құжаты 
əзірленіп, бүгінде мемлекеттік сараптамаға 
жіберілді. Алайда, ағымдағы жылы қаржы 
қаралмайтын болып, жөндеу жұмыстары 
уақытша  тоқтатылды. Келер жылға қажетті 
қаржы бөлінеді деп күтіліп отыр. Сондықтан, 
бəрі уақыт еншісінде. Ал, құрылыс жұмыстары 
толықтай аяқталғанда аталмыш өткел 
қауіпсіз қатынау жолы ғана емес, əлеуметтік 
нүктелер ашатын орынға айналатын болады. 
Ол үшін кəсіпкерлер ұсыныс жасаса болғаны, – 
дейді жауапты маман. 

Иə, екі жылдан бері бұл мəселе бауын 
тапса, байлауын таппай келе жатқанынан біз де 
хабардармыз. Алайда, бар жоғы он  метр жерді 
алып жатқан жер өткелін жөндеуге соншалықты 
қомақты қаржы қажет пе? Бұған құзырлы 
саланың маманы нақты жауап бере алмады. Тек 
миллиондаған қаржы керек  деген бір-ақ ауыз 
сөзбен қайырды. Ақыры, қомақты қаржы қажет 
екен, неге демеуші тартып, талқаны шыққан жерді 
тап-тұйнақтай етпеске? Жоқ, əлде, өткелді өткен 
заманда өзіне тиесілі етіп алған адам бар ма? 
Жамбыл облысы əкімдігінің мəдениет, мұрағаттар 
жəне құжаттама басқармасының тарих жəне 
археология бөлімінің маманы Бақытжан 
Устаевтың айтуынша, аталмыш өткел тарихи 
нысан ретінде бірде-бір құжатта тіркелмепті. 
Жəне оның салыну уақыты мен кезіндегі тыныс-
тіршілігінен  басқарма мамандары  хабарсыз 
болып шықты. Ал,  тарихшы Бекқұлы Əліұлының 
айтуынша, өткел 1970 жылдары салынып, 
сол кездері Бүкілодақ бойынша теңдесі жоқ 
нысандардың біріне айналған екен. 

– 1970 жылдары Жамбыл жерінен екі өткел 
салынған болатын. Бірі Жамбыл даңғылының 
бойында болса, екіншісі Меркі ауданында кірпіші 
қаланды. Сол кезде Мəскеу баспаларының өзі 
тың жоба жанданғанын жазып, Бүкілодаққа 

сүйіншілеген  болатын. Айта кету керек, 
ол жылдары Алматы қаласының өзінде жер 
асты өткелдері бірен-саран еді. Сондықтан, 
аталмыш екі өткелдің орны ерек болды. 

Ал, кейін  келе 1990 жылдары қиын-қыстау 
кезеңдер туып, өткел қараусыз қалды. 
Бұзақылардың жиылатын орнына айналып, 
ол жолмен жүру қаупі арта түсті. Өткелдің 
жарықтары сөніп, қондырғылар талан-
таражға түсті. Осылайша бүгінгі күйді бастан 
кешірді. Ендігі арман сол қираған дүниелер 
қайта қалпына келсе деген ой. Мүмкін болса, 
шағын сауда нүктелерін ашып, бойына   қан 
жүгіртсе, нұр үстіне нұр болар еді. Егер 
тəртіп сақшаларының өткелді қадағаға алуы 
қиындыққа соқса, бұрнағы кездегідей ерікті 
жасақтарды жұмылдырса, ұтарымыз көп 
болары анық. Бұған əрине, жергілікті билік көңіл 
бөліп, жіті назарына алғаны жөн, – дейді өткен 
күнді көзбен көрген тарихшы. 

Əрине, қарияның сөзін ешкім орынсыз дей 
алмас. Себебі, аталмыш өткел шағын сауда 
нүктелерін орналастыруға, қаланың түкпір-
түкпірінен  жабайы сауда орындарын ашқан  
зергерлер мен етікшілердің басын қосар орынға 
сұранып-ақ тұр.  Тек өткелді қалпына келтіріп, 
жарығын жүргізіп, əкімдік тарапынан рұқсат 
берілсе болғаны. 

Мұндай мүмкіндікті мүлт жібермей, 
əлеуметтік нүктелер ашуға құлық танытып 
отырған мекемелер де жоқ емес. Мəселен, 
ТарМПИ-дың тəрбие жұмысы жəне əлеуметтік 
мəселелер жөніндегі проректоры Орынқыз 
Көпбосынқызының айтуынша, егер өткелді 
қалпына келтіріп, жергілікті билік нысанды 
жоғары оқу орнының қарауына берсе,  бұл жерді 
қауіпсіз қатынау жолы ғана емес, студенттерге 
қажетті материалдар сататын  сауда нүктелерін 
орналастыруға мол мүмкіндік бар көрінеді. 

– Негізі, бұл құп көретін дүние екен. Оқу 
орнымыздың  қас алдында тұрған өткелді 
көзіміз көріп жүргенімен, оны пайдаға жаратуға 
қауқарымыз жетпей жүрген болатын. Егер 
əкімдік жөндеу жұмыстарын жүргізіп берсе, 
оны іске жаратуды қос қолмен қолдаймыз. 

Мəселен, мұнда көшірме жасайтын, компьютер 
парақшаларын  теретін арнайы орындар 
ашуға болады. Сондай-ақ, тəулік бойы  кеңсе 
тауарларын сататын дүңгіршектер жұмыс 
жасаса артықтық етпес.  Бұл жатақханада 
жатқан студенттерге қажетті материалдар 
алуға  мол мүмкіндік туғызатыны анық. 

Ал, біз өз тарапымыздан өткелдің тазалығын 
қадағалап, сенбіліктер ұйымдастырып,  
қауіпсіздік шараларын да қолға алатын едік. Ол 
үшін оқу орнының материалдық  базасы мен 
қауқары жеткілікті, – дейді проректор. 

Иə, байқап тұрсақ, өткелдің өміршеңдігін 
арттырып, тіршілігін қыздыра түсетіндер  аз 

емес. Олар тек өткел тез арада жөнделсе 
болғаны  деген тілектерін білдіруде. Сондықтан,  
қала əкімдігі өткелді жөндеу мəселесін кейінге 
шегере бермей, нақты бір шешім қабылдағаны 
абзал. Мүмкін, жоғарыда айтқанымыздай, бұл 
жұмыстарға демеушілерді жұмылдырған  жөн 
шығар.

ЗЕЙНЕТКЕР НЕГЕ ЗАР ЖЫЛАЙДЫ?ЗЕЙНЕТКЕР НЕГЕ ЗАР ЖЫЛАЙДЫ?
Сұлтан САМАТҰЛЫ

Ақ пен қара

Мұндай жандардың бірі редакциямызға Мойынқұм 
ауданынан хат жолдапты. Зейнеткер Тілеукүл Жаманаққызының 
сөзіне сүйенсек, қазір аталмыш елді мекенде зейнетінің 
заңды ақшасына қол жеткізе алмай жүрген көрінеді. 

– Мен айына 57 000 теңге зейнетақы алып отырған 
болатынмын. Алайда, жуырда банкомат кəртешкемнен 
14 000 теңге кем шықты. Бұл жайтқа таңғалып, аудандық 
зейнетақы төлеу бөліміне бардым. Сөйтсем,  2006 жылы 
«Альянс Банкінен» алған несиемді ұстап қалыпты. 

Негізі  осыдан тоғыз жыл бұрын аталмыш банктің 
ауданда филиалы ашылған болатын. Сол кезде 26 
пайызбен 398 016 теңге несие алдым. Тура екі жыл үздіксіз 
төлеп тұрдым. Алайда, 2008 жылы бөлімше жабылып 
қалып, төлемді қайда төлейтінімізді білмей қалдық. 
Аудандық пошта төлемді қабылдаудан бас тартып, банк 
қызметкерлері өздері хабарласатынын жеткізді. Сол 
кезде менің негізгі алған сомадан 34 734 теңге қалған 
еді. Ал, сыйақысы 228 311 теңге болатын. Толық төлей 
салуды сан мəрте ойландым. Алайда, одан кейін  бізді 
жан пендесі іздемеді. Амал жоқ, 2009 жылы үстемесі өсіп 
кетер деген қауіппен  банктің облыстық филиалына өзім 
іздеп келдім. Мұндағылар төлемді Алматы қаласындағы 
банктің бас ғимаратына барып, сол жақтың шешімімен 
төлеу керектігін айтты. Алайда, дəл сол жылы қатты 
сырқаттанып, төсек тартып жатып қалдым. Ауруханада 
ұзақ уақыт жатқанымды растайтын анықтама қағаздарым 
да бар. 

Əлі күнге облыстық аурухананың гастроэнтрология 
бөлімінде тіркеуде тұрмын. Міне, өткен жылдың соңында 
тағы бір емімді қабылдап, ауданға келсем жоғарыда 
айтқанымдай зейнетақымның 14 000 теңгесі кем шығып 
отыр.  Оған қоса, менің «Халық Банкіне» төлеп отырған 
29000 теңге жəне «Альфа Банкке» 9000 теңге несием 
бар. Барлығын қоссақ 52 мың теңге болады екен. Сонда 
айына заңды зейнетақымнан қолға қалатыны бар жоғы 
5000 теңге болып отыр. Ай сайын алатын дəрі-дəрмек, 
күн-көрісімді ескерсек, бес мың теңге менің қай қажетіме 

жарайды? 
Мен несие төлеуден қашып отырғаным жоқ. Алайда, 

«Альянс Банкі» қалған қарызымды үстемесімен қазір 579 
878  теңгеге  еселеп өсіріп отыр. Менің бастапқы алған 
несиемнен де асып кеткен. Сонда бұл əділдік пе? Біз 
төлемді банктің жіберген қателігінен кейін айма-ай төлей 
алмай  қалдық. Осыдан кейін, олар қалай ғана төлемді 
талап ете алады. Егер шын мəнінде борышкерді іздегіш 
болса, тоғыз жыл бойы іздемей қайда қарап отырды? Оған 
қоса, банктің коллекторлық компаниялары неге бізге сот 
шешімін таныстырмай жатып, ақшамызға қол салған? 
Жəне сот біздің өзге банктерде бар қарызымызды неге 
ескермейді? Əлде «басы ауырмағанның басқамен ісі жоқ» 
деп қолды бір сілтегені  ме?

Аудандық зейнетақы төлеу бөліміне келген шешімге 
қарасақ, біздің тағдырымыз жеке сот орындаушы Г.Умароваға 
байланып тұр екен. Умароваға қоңырау шалып, кездесуді 
қанша мəрте сұрандым. Алайда, ол Тараз қаласынан бөлім 
ашып, өзі Алматы қаласында жүр. Сол себепті нақты сот 
шешімін көрсетуден қашқақтайтындай. Əйтеуір, «ертең, 
əлде  бүрсігүні кел» деп жолатпауда. Ал, шалғай Мойынқұм 
ауданынан қалаға апта сайын келуге əркімнің мүмкіндігі 
келе бермейтіні анық. Қазір ауданда мен сияқты қайда, 
кімге жүгінерін білмей сенделіп жүргендер аз емес.  

Осы мəселеге  байланысты  бір шешімін тауып 
берулеріңізді сұранып, хат жолдап отырмын, – депті 
жанайқайында  зейнеткер.

Хат мəтінімен танысқан бойы бірден Тараз қаласындағы 
«Альянс банкі» бөлімшесіне хабарластық. Мұндағы 
берешектерді өндіру бөлімінің мамандары бұл мəселеге 
жауап беруден бас тартып, «коллекторлық компанияларға 
өтіп кеткен несиелерге қатысымыз жоқ» деген жауап 
қайтарды. Алайда, білгеніміз борышкерлерді банк екі түрлі 
жолмен коллекторларға тапсырады екен. Бірі уақытша 
тапсырылған болса, екіншісі сатылып кеткен несиелер. Бірақ, 
екі несиені де өндіруде коллектор барын салады. Мұндай 
компаниялардың Тараз қаласында бір банкке тиесілісінің өзі  

оннан асып жығылады екен. Жəне бұл мекемелерде  жеке 
сот орындаушылары жұмыс жасауда.  

Біздің мақсатымыз мəселенің анық-қанығын ажырату 
болғандықтан, жеке сот орындаушы Умароваға «іздеу» 
салдық. Шын мəнінде сот орындаушы ұялы телефон арқылы 
ғана сөйлеседі екен. Жəне онымен кездесу үшін алдын 
ала қабылдауына жазылуыңыз тиіс. Себебі, сан мəрте 
хабарлассақ та Умарова дəл қазір жұмыс орнында жоқтығын 
айтып, əйтеуір кездесуді кейінге шегерумен  болды. Ал, 
журналист екенімізді білгенінде тіпті борышкердің атынан 
сенім хат əкелуімізді талап етіп, ақпарат беруден түбегейлі 
бас тартты. 

Мойынқұм ауданы зейнеткерлеріне қатысты орын алып 
отырған бұл жайт жалғыз емес екен. Аудандық зейнетақы 
төлеу бөлімінің берген мəліметіне сүйенсек, дəл қазір елді 
мекенде жиырмадан астам зейнеткер не банктен мардымды 
жауап ала алмай, не заңды қаржысына қол жеткізе алмай, 
зар жылап жүрген көрінеді. Ал, Тілеукүл Жаманаққызы  бізге 
жіберген хатын Жамбыл облыстық сотына да жолдапты. 
Алайда, аталмыш соттың азаматтық жəне əкімшілік 
істер жөніндегі апелляциялық сот алқасының төрағасы 
А.Смаилов банк жұмыстары құзыреттеріне кірмейтінін  
айтып, жоғары сотқа шағымдануға кеңес беріпті. Енді, банк 
пен коллекторлардың қызметіне ашынған зейнеткер жоғары 
сотқа шағым түсіріп отыр.

Əрине, үш банк үш жақтан қысып, зейнетақыңды жоққа 
шығарса, кім де болмасын ашынатыны анық. Араға тоғыз 
жыл салып, борышкерлеріне іздеу салған «Альянстың» 
əрекетінің қаншалықты заңды екенін сот анықтай жатар.   

ТӘРБИЕ БАСТАУЫ – ТӘРБИЕ БАСТАУЫ – 
АТА-ӘЖЕАТА-ӘЖЕ

Ниязхан БЕЙСЕНОВ, ардагер ұстаз

Оқырман ойы

«АРАЙ» ГАЗЕТІНІҢ 9 ҚАҢТАР КҮНГІ №2 
САНЫНДА «БІЗДІҢ ПОЛЮС» АЙДАРЫМЕН 
БЕРІЛГЕН «БАЛАНЫ АТА-ƏЖЕ ТƏРБИЕСІНЕ 
БЕРГЕН ДҰРЫС ПА?» ТАҚЫРЫБЫНДАҒЫ 
ӨЗЕКТІ ДЕ ӨТКІР МАҚАЛАНЫ ОҚЫП, 
АЙТЫЛҒАН ПІКІРЛЕРГЕ ДƏН РИЗА 
БОЛДЫМ. ЖƏНЕ ӨЗ ОЙЫМДЫ ЖАЗУҒА БЕЛ 
БАЙЛАДЫМ.

Негізі, бала тəрбиесінің бастауы атасы мен 
əжесінен екені ақиқат. Алыс кетпей-ақ, мысалға 
қазақтың бас ақыны Абайды алайық. Əжесі Зеренің 
тəрбиесімен өскен оны қазіргі уақытта дүниежүзі 
таниды. Егер, Абай басқаның тəрбиесін алғанда одан 
біз білетін ұлы тұлға шықпас па еді...

Шүкір, қазіргі уақытта немере-шөбересін бағып, 
оларға ұлттық тəрбиенің дəнін сеуіп, қазақы мінезді 
жас бала ұғымына сіңіріп жатқан ата-əжелер аз емес. 
Мен бұл үрдісті толығымен қолдаймын. Дегенмен, 
соңғы жылдар шамасында ата мен əженің тəрбиесінен 
шыққандардан гөрі балабақша мен теледидардың 
дегенімен өскен бүлдіршіндер саны артып келеді. 
Оның басты себебі – жастардың ата ұрпақтың қадіріне 
дендеп жете бермеуінде болып отыр. «Қазаны бөлектің 
қайғысы да бөлек» болғанымен, балаға олардан артық 
тəрбиеші жоқ екені ғасырлар дəлелдеген шындық.

Осы орайда жас ата-аналарға айтарым, баланы 
ата-əже тəрбиесіне бергеннен артық дұрыс шешім жоқ. 
Өйткені, көрген-түйгені бір төбе, өмір тəжірибелері мол 
қазыналы қарттардың берер ұлттық тəрбиесін ешбір 
мектеп те, балабақша да бере алмайды. Осылайша 
əженің бесік жырымен, атасының ертегі-аңыздармен 
ой-өрістері дамыған баладан жаман азамат шығады 
деп айтуға болмайды. Керісінше, батырлыққа, ерлікке, 
өз Отанын сүюге жасынан үйренген балдырған 
есейгенде елінің ертеңі үшін аянбай еңбек ететін арда 
ұлдар қатарын толықтырмақ.

Байзақ ауданы, 
Түймекент ауылы.

1-бетте

БҮГІНДЕ ЖҰРТ НЕСИЕ ДЕСЕ ТҮН ҰЙҚЫСЫНАН ШОШЫП ОЯНАТЫН БОЛДЫ. ƏСІРЕСЕ, «ҚАРА ТІЗІМНЕН»  ШЫҒА 
АЛМАЙ, ҚАРЫЗЫ ЕСЕЛЕП ӨСКЕНДЕР ТІПТЕН ЕС ЖИЯ АЛМАУДА. БОРЫШКЕРЛЕРДІҢ БІР ҚАТАРЫ «БƏЛЕНШЕ 
ДЕГЕН БАНКТЕ ТӨМЕНГІ ПАЙЫЗБЕН ҚАЙТА РƏСІМДЕУГЕ БОЛАДЫ ЕКЕН» – ДЕП ƏР ЕСІКТІ БІР ҚАҚСА, ЕКІНШІЛЕРІ 
КƏРТІШКЕЛЕРІ БҰҒАТТАЛЫП, ШАҚШАДАЙ БАСТАРЫ ШАРАДАЙ БОЛУДА. 

МƏСЕЛЕНІҢ МƏНІСІНЕ ТУРА КӨШСЕК, ОСЫДАН БІРНЕШЕ ЖЫЛ БҰРЫН «ЖОҒАЛЫП», ҚАЙТА ТАБЫЛҒАН 
«АЛЬЯНС БАНКІ» ҚАРЫЗГЕРЛЕРІН ҚАЙТА ІЗДЕП ТАУЫП,  ЗЕЙНЕТКЕРЛЕРДІҢ ӨЗІН АЯМАУДА. ТАЛАЙ ЖЫЛ ЕҢБЕК 
ЕТІП, БЕЙНЕТІНІҢ ЗЕЙНЕТІН КӨРУГЕ ШЫҚҚАН ЖАНДАРДЫҢ ЗЕЙНЕТАҚЫСЫН ҚОЛЫНА ТИГІЗБЕЙ, БАНКОМАТ 
КƏРТЕШКЕЛЕРІН КІСЕНДЕП ТАСТАУДА. 

Жамбыл даңғылы бойындағы жерасты өткелі.Жамбыл даңғылы бойындағы жерасты өткелі.
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ƏЛЕУМЕТ

КҮЗЕННІҢ КӨЗ ЖАСЫНДАЙ КҮЗЕННІҢ КӨЗ ЖАСЫНДАЙ 
ҚЫМБАТ ІШІКҚЫМБАТ ІШІК

Бар мен жоқ

Қ.РАХМЕТУЛЛИНА

Ойсалар

Серік ЖОЛДАСБАЙ

АБАЙ КІТАПХАНАСЫНДА АБАЙ КІТАПХАНАСЫНДА 
АБАЙ ТУРАЛЫ КІТАПТАР НЕГЕ АЗ?АБАЙ ТУРАЛЫ КІТАПТАР НЕГЕ АЗ?

ҚАЗАҚТЫҢ ҰЛЫ АҚЫНЫ АБАЙ ҚҰНАНБАЙҰЛЫ «АРТЫҚ ҒЫЛЫМ КІТАПТА ЕРІНБЕЙ ОҚЫП КӨРУГЕ» – ДЕП ХІХ ҒАСЫРДЫҢ 
АЯҒЫНДА ҚАЗАҚ ЖАСТАРЫНА ӨСИЕТ ЕТІП СӨЗ ҚАЛДЫРҒАН. ҚАЗІРГІ ТАҢДА ХƏКІМ АБАЙ АЙТПАҚШЫ, «ЕРІНБЕЙ ОҚЫП 
КӨРЕМІН» ДЕГЕН ТАРАЗ ҚАЛАСЫНЫҢ ТҰРҒЫНДАРЫНА ЕШҚАНДАЙ КЕДЕРГІ ЖОҚ. ӨЙТКЕНІ, ШАҺАР ХАЛҚЫНА ОБЛЫСТЫҚ 
ШОҚАН УƏЛИХАНОВ АТЫНДАҒЫ  ƏМБЕБАП-ҒЫЛЫМИ КІТАПХАНАСЫНАН БАСТАП БІРНЕШЕ ƏМБЕБАП КІТАПХАНА 
ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТЕДІ. СОЛАРДЫҢ ІШІНДЕ ТАРАЗ ҚАЛАСЫ «ОРТАЛЫҚТАНДЫРЫЛҒАН КӨПШІЛІК КІТАПХАНАЛАР ЖҮЙЕСІ» 
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІНІҢ АЛАР ОРНЫ ЕРЕКШЕ.

«Орталықтандырылған көпшілік кітап-
ха на лар жүйесі» деп аты айтып тұрғандай 
аталған мемлекеттік мекемеге қаладағы 
8 кітапхана қарайды. Атын атап, түсін 
түстейтін болсақ, Абай атындағы орталық 
кітапхана, Мұхтар Əуезов жəне Ғани 
Мұратбаев атындағы кітапхана филиалдары 
көпқабатты тұрғын үйлердің ғимаратында 
орналасқан. Сондай-ақ, Михаил Шолохов 
атындағы кітапхана филиалы «Тараз-
Ғасыр» колледжінің, №4 кітапхана «Ана 
мен баланы аялау» орталығының, №5 
кітапхана «Болашақ» колледжінің,  №6 
кітапхана Қалалық мəдениет үйінің,  №7 
кітапхана Құмшағал елді мекенінің əкімдігінің 
ғимаратында орналасқан.

Тараз қаласы «Орталықтандырылған 
көпшілік кітапханалар жүйесі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі директорының 
орынбасары Ұлбосын Сəулебаеваның 
айтуынша өткен жылы орталыққа жаңадан 
кітап сатып алуға  жергілікті бюджеттен 
7445,0 теңге бөлінген. Нақтырақ айтсақ, 
қазақ тілінде – 4258 дана жаңа кітаптар, 
оның ішінде 227300 теңгеге 123 дана, 113 
дана электронды басылымдар алынды. 
Сондай-ақ, 6499881 теңгеге 1094 дана, оның 
ішінде 825 дана мемлекеттік тілде мерзімді 
басылымдар жаздырылды.

– Өткен 2014 жылы ОККЖ кітап 
қорына 10275 дана кітаптар, оның 
ішінде мемлекеттік тілде 8640 дана 
жəне мерзімді басылымдар 6949 дана, 
мемлекеттік тілде 4820 дана түсті. 2013 
жылмен салыстырғанда жүйенің кітап 
қоры 6786 данаға, яғни 2 пайызға өсті, 
оның ішінде қазақ тіліндегі басылымдар 

10738 данаға, нақтырақ айтсақ, 12 пайызға 
өсті. Негізі, өткен жылы біз  жоспарланған 
жұмыстар жеткілікті өсіммен орындалды 
деп нық сеніммен айта аламыз. Мəселен, 
кітапханаға келетін жалпы оқырмандардың 
саны 42 960 болса, оның 39 979 қазақ 
оқырмандары болып есептеледі. Сондай-ақ, 
кітап 956 965 дана болса, 751 928 данасына 
қазақ тіліне сұралған. Жалпы, қазіргі таңда 
кітапханаға келетін оқырманның саны 441 
733 жетіп отыр, – деді Ұлбосын Сəулебаева.

Əрине, Тараз қаласы «Орталықтан-
ды рыл ған көпшілік кітапханалар жүйесі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
жасап жатқан жұмыстарына ешкім де дау 
айта алмайды. Алайда, аталған мемлекеттік 
мекемеге қарасты Абай атындағы орталық 
кітапханада Абай Құнанбайұлына қатысты 
соңғы жылдары шыққан кітаптар аз көрінеді. 
Бұл аталған кітапхананың тұрақты оқырманы 
Жансая Құдайбергеннің сөзі. Оның айтуынша, 
кітапханашылар керек кітапты іздеп, 
оқырманға тауып беруге ерінетін сияқты.

– Студент болғаннан кейін кітапханаға 
жиі барып, орталықта өзімізге қажетті 
кітаптарды іздейміз. Алайда, Абайтану 
саласына қатысты кітапты Абай 
атындағы орталық кітапханадан табу өте 
қиын. Мəселен, жуырда Абай Құнанбайұлы 
жайында жазылған Тұрсын Жұртбайдың 
«Күйесің, жүрек... сүйесің...» атты кітабын 
Абай кітапханасына іздеп барғанмын. 
Кітапханашы апай аталған кітаптың 
қолда екенін айтып шығарып салды. Негізі, 
кітапханашылардан қандай да бір кітапты 
сұрап барсаң «жоқ, ол кітап қолда немесе оқу 
залында» деп айтады. Ал, оқу залына іздеп 

барсаң, іздеген кітабыңның абонементте 
екенін айтады, – деді Жансая Құдайберген.

Алайда, Ұлбосын Сəулебаева Жансая 
Құдайбергеннің «Абай атындағы орталық 
кітапханада Абайға қатысты кітаптар аз» 
деген уəжімен келіспей, өзінің дəлелін алға 
тартып отыр. Мəселен, оқырман іздеген 
Тұрсын Жұртбайдың «Күйесің, жүрек... 
сүйесің...» атты кітабы кітапханада бар 
екен. Алайда, неге екені белгісіз аталған 
еңбекті кітапханашылар оқырманға беруге 
құлық танытпаған. Соған қарағанда Жансая 
Құдайбергеннің «Кітапханашылар керек 
кітапты оқырманға тауып беруге ерінеді» 
деген сөзі орынды сияқты. Дегенмен, 
Ұлбосын Сəулебаева айтуынша Тараз қаласы 
«Орталықтандырылған көпшілік кітапханалар 
жүйесі» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесінде Абайға қатысты 1 700 дана кітап 
бар.  Сондай-ақ, ол мемлекеттік мекемеде 
ақынға арналған  8 000 дана  кітаптар мен 
газет-журналдар қабылдап алғанын мəлім 
етті.

Шынында, Абай атындағы орталық 
кітапханасында Абай Құнанбайұлына 
арналған соңғы шыққан кітаптар аз көрінеді. 
Мəселен, жуырда белгілі Абайтанушы 
Мекемтас Мырзахметұлының «Абай ұлағаты» 
атты кітабы жарық көрген болатын. Бірақ, 
аталған кітапты ақын атын алған кітапханадан 
кездестіре алмадық. Əрине, елімізде 
шығатын кітаптардың таралымы небəрі 2-3 
мың данамен таратылады. Сондықтан да, 
Абай Құнанбайұлы туралы жазылған кітаптың 
барлығы кітапханаларға түсе бермесі анық. 
Алайда, ақын атын иемденген кітапханада 
ақын туралы жазылған кітаптың аз болуы ұят.

Сіз не дейсіз?

КӨШЕ КІТАПХАНАЛАРЫ КЕРЕК ПЕ?КӨШЕ КІТАПХАНАЛАРЫ КЕРЕК ПЕ?

Қазір кітап дүкендері құдды бір 
есігі ашық мұражай іспетті. Жаңа 
баспадан шыққан шығармаларды 
іздеп, əуре-сарсаңға түскен 
адамды көрмейсің. Аяқ баспаған 
табалдырығын көргенде жаның 
ауырады. Тек балалары мектепте 
оқитын ата-аналардың оқулық 
іздегені ғана медет. Əй, бір күні 
ол да жоққа айналмасына кім 
кепіл? Əлемдік өркениетті барлық 
мемлекет пайдалануға, озығын 
қолданып, тозығын тастауға 
құқылы. Десек те, ғаламторды 
бізден бəленбай жыл бұрын 
меңгерген америкалықтар, 
еуропалықтар кітаптан мүлдем 
бас тартып, шетке ысырып 
тастаған жоқ. Қай тілдегі болсын 
əдеби туындыны немесе қажет 
мəліметтерін ғаламтордан-
ақ тауып ала қойған жақсы-
ау, бірақ шетелдіктер əлем 
классиктерінің шығармаларын 
баспаның төл иісі аңқыған сары 
парақты кітаптан оқығанның 

əсері мол, есте сақталуы мықты 
екенін білген-ау. Сондықтан, осы 
жолдағы рухани күрес батыста 
да, шығыста да толастаған емес. 
Көп шет мемлекеттерде қала 
тұрғындарын, əсіресе жастарды 
кітап оқуға тарту мақсатында 
түрлі бастамалар үздіксіз жүреді. 
Мəселен, америкалықтар да, 
еуропалықтар да кітап саудасына 
жəне оқылымына ерекше назар 
аударады. Тіпті, кітап шығарып, 
оны сатылымға қоюды бизнес көзі 
ретінде қарастырады. Дүкендерде, 
кафеде, университет пен 
колледжде де кітап саудасы қызып 
жатады. Бірақ, кітап саудасын 
біржақты пайда көзі деп емес, аса 
ардақты кəсіп санайды. Солай 
қалыптасқан, солай дəстүрге 
айналған. Жəне көшелерде 
орналасқан кітапханалар кез 
келген қала тұрғынының емін-
еркін кітап оқуына мүмкіндік 
береді. Оқырмандар саябақта 
да, автобуста да, жағажайда да, 

түскі үзілісте де кітап оқи алады.   
Бір қарағанға көшеде дала 
мейрамханасында кітап оқып, 
кофе ішіп отырған қазақты көру 
бізге тосын көрінер. Дегенмен, 
бұл үлкен мəдениет. Адамды, дəл 
қазіргі уақытта білінбей санаға 
еніп бара жатқан жалғыздықтан 
құтқарады. Бүгінгі адамдар жалғыз 
деп айтуымыздың өзіндік себебі 
бар. Компьютердің алдында 
отырған адам, арғы жақтағы 
пікірлесушісімен виртуалды түрде 
ғана байланысады. Поштаға барып 
газет алмайды, кітапханаға барып 
кітапханашымен сөйлеспейді. 
Тіпті, кітапханада жанында отыруы 
мүмкін замандасының қандай киім 
кигенін, не оқып отырғанынан 
да  бейхабар қалады. Көшеге 
шықпаған, елмен тілдеспеген соң 
ол жалғыз. Үңгірден сыртқа қарап 
отырған жануар секілді. Міне, шет 
елдіктердің руханият жолында 
күресуіне негіз көп. Олар осы 
уақытқа дейін қалыптастырған 
мəдениеттерінің биік үлгісін 
ғаламторға айырбастай 
салған жоқ. Сондықтан, көше 
кітапханаларын кеңінен ашуды 
қолға алды. Иə, жасыратыны 
жоқ, шет елде ашық аспан 
астында, əсем бақтың ішінде, 
тіпті көшелердің жиегіндегі 

аялдамаларда орналасқан 
кітапханалар қалыпты құбылыс. 
Бір таңданатыны сол ең тегін 
кітаптарды ешкім ұрламайды. 
Міне, өркениеттің биік үлгісі. 

Тарихқа жүгінсек, 1895 
жылы Тодд Бола, Рик Брукс 
есімді оқымыстылар Америкада 
баспа өнімдері мен əдебиетті 
кең насихаттау үшін көше 
кітапханаларын жасамақ 
болады. Сонымен, штаттың 
ірі қалаларының əр жеріне 
кітап қоятын жəшіктер орнатып 
шығады. Оны өздері «Little Free 
Library» деп атайды. Халықты 
тегін сауаттандыру мақсатында 
жасалған бастама білімді əрі 
зиялы адамдар тарапынан қолдау 
тапты. Соның нəтижесінде, бес 
жылдың ішінде штатта алты 
мыңнан астам шағын кітап 
жəшіктері пайда болады. Жəне де 
кітап оқитын адамдардың қатары 
осы уақыттарда күрт өсті. 

Сондықтан, əдеби кітапсыз 
қазақтың бай сөздік қорын 
ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп, 
тілімізді сақтап, руханиятымызды 
байыту мүмкін емес. Жастарға 
кітапсыз ұлт жоқ екенін ұғындыру 
жолындағы мылтықсыз майданды 
кешіктірмей бастау керек! Сіз не 
дейсіз, оқырман?..

Талғат НҰРХАНОВ

Базбір ерке жеңгейлер отағасына «Ұл тапсам қымбат 
күзен ішігін əпересің» деп шарт қойып та жатады. 
Бейнебір баланы өзі үшін емес, қомақты сыйға ие болу 
үшін туатындай-ақ. Құнды ішікті иығына жамылуды 
аңсаған сəнқұмарлар сол күзеннің терісі қалай 
алынатынын біле ме екен? Білсе, жазықсыз жануарға 
жаны ашып, оның терісін жылтыратып жамылудан бас 
тартар ма еді...

Күзен – терісі жылтыр үлпілдек, қысқа сирақты, ұзын 
денелі аң. Негізінде, сусар тұқымдасы болып саналады 
екен. Терісінің жылтыр да əдемі үлпілі кез келген кісінің 
көзін тартады. Сұлуға сұғанақ көздің көп болатыны 
белгілі. Əдемілігімен де өзіне сəнқұмарларды тартқаны 
соншалық, күзеннің өзі əсемдіктің құрбаны болды. Олай 
дейтініміз, тігілетін ішік əдемі де, сапалы болу үшін 
күзеннің терісін тірідей сыпырып алады екен. Тіпті, 
кейбір деректерде күзенді бауыздамай тұрып, денесін 
тесіп, жел жіберіп, жүнін қомпитып алады делінеді. 
Əбден қомданып, үлбіреген жүнді жылтылдаған қалпын 
бұзбау үшін терісін тірі қалпында сирағынан бастап, 
басына дейін сыдырып алатын көрінеді. 

Күзен де тірі жан иесі, бірақ əдемілік үшін аяусыздыққа 
душар болған аң. Кейбір нəзік жандылар жауыздықпен 
жұлынған жүнінен тігілген ішіктен аяушылықпен бас 
тартады. Себебі, көркі көз тартатын ішіктің түбінде 
жазықсыз жан иесінің көз жасы бар. Сұлтанмахмұт 
Торайғыров «Бір адамға...» өлеңінде «Көргенде күміс 
кесе, алтын аяқ, Бір сөзді тамағыма қойдым таяп. Кесені 
қолыма алып қарай бердім, Ішінде нақақ көзден жас 
бар ма деп...» – дейді. Жалтыраған сəнді ішіктердің де 
үлбіреген талдарының тереңінде сан күзендердің нақақ 
көз жасы жатқаны анық. 

Күзеннің бірнеше түрі бар. Мысалы, дала күзені 
кəсіптік жолмен бағалы терісі үшін ауланатын аң. Өз 
тұқымдастарының ішіндегі ең ірісі. Ал, сасық күзеннің 
терісі қараша айынан бастап құндана түседі. Себебі, ол 
көктем мен күзде жылына 2 рет түлейді. Олардың терісін 
алып  дайындау қараша айында басталып, ақпанда 
аяқталады. 

Қара күзен де дəл сол секілді жылына 2 мезгіл көктем-
күзде күшіктейді. Үлпілдек түбітті терісі əсемдігімен көз 
тұндырады. Сұлулығы өзіне сор болған күзендердің 
терісі неліктен өзге жануарлар секілді бауыздалып барып 
алынбайды деген сауал ойландырады. Бұны сəнді киім 

тігетін істің иесінен сұрадық.
– Күзен терісінің тірідей алынатын себебі əдемілігін 

сақтау үшін. Халық арасында «Сұлулық құрбандықты 
қажет етеді» деген сөз бар емес пе? Сол айтқандай, 
күзеннің əдемі үлбірлі терісімен мыңдаған арулар өз 
қиялындағы сəнін тауып жүр. Тері күзеннен тірідей 
алынғанда əрбір қылы жалтырап, үлбіреп тұрады. Сол 
үлбірлер сан жылдар бойы кисең де сырын бермей, əсем 
қалпын сақтайды. Өте төзімді болады. Сондықтан 
да күзен ішігі сəннен түспейді жəне жыл өткен сайын 
бағасы құндана береді. Жеңіл өнеркəсіпте тон, ішік 
тігетін үлбірлердің бірнеше түрлері болады. Солардың 
ішінде күзеннің терісінің қылдары қатты, бірақ, түгі 
жұмсақ болып келеді. Мысалы, қоян терісінен тігілген 
ішіктер де бар, бірақ олар 1 жыл болмай жатып 
түгі түсіп тықырланып қалады. Міне, күзен ішігінің 
құндылығы, қолданыстан түспеуінің мəні осында, 
– дейді ТарМУ-дың жеңіл өнеркəсіп бұйымдарының 
технологиясы мен конструкциясы жəне дизайн 
кафедрасы доцентінің міндетін атқарушы, технология 
ғылымдарының кандидаты Айгүл ҚҰДАБАЕВА. 

Бұл тақырыпта əсемдікке əуес əйелдеріміздің пікірін 
де білсек.

Гүлжамал ТІЛЕУБЕРДИЕВА:
– Күзен ішігі сапалылығымен, үлбіреген, 

жылтыраған əдемілігімен қаншама уақыттардан 
бері сəннен түспей келеді. Тіпті, əйелдер қауымының 
қалаулы таңдауынан ешқашан түспейтін де шығар. 
Рас, күзен де жан иесі. Бірақ, дүниедегі жаратылыстың 
бəрі де солардың ішіндегі ең саналысы адамзаттың 
игілігіне арналған демей ме?! Мен күзен ішігін киюден 
бас тартпаймын, – десе,

Асылзат НҰРЛАН:
– Ең таңдаулы ішікті аңнан тірідей терісін 

сыпырып алатынын бұрын естімеген екенмін. Бірінші 
рет естіп тұрмын, бұдан кейін күзен ішігін кигенде 
ойланатын шығармын, себебі тірідей терісін сыпыру 
деген шошынарлық жағдай ғой. Қанша жерден қымбат 
дүние, ерекше əдемі болса да жаны бар жаратылыс 
иесіне жаным ашиды, – дейді. 

Əрине, əркімнің де өз таңдауы, пікірі бар. Дегенмен, 
кеудесінде жаны бар бір жаратылысты шырқыратып, 
терісін тірідей сыдырып алып, үстіңе ілу терең 
ойланарлық жайт. 

Қыз-келіншектер үшін күзен терісінен тігілген ішік аса құнды киім саналады. Көбі соны киюге 
құмар. Қыздардың құмартатынындай да бар күзен ішігі байырғы кезеңнен бері сəннен түскен емес. 
Керісінше, замана көшіне ілесіп, бағасы көтеріле түседі. Бүгіндері күзен ішігінің бағасы 180 мың 
теңгеден бастап үлгісіне, көлеміне қарай жоғарылап тұр. Тіпті, қалыңдықтың қалың малынан да 
қымбат ішіктер бар. Сəн қуған сылқымдар ішпей-жемей жинаса да күзен ішігін иығына ілуді басты 
мақсаттарының бірі санайды. Алайда, сол ішіктің көзтартар көрікті үлібірінде жазықсыз күзеннің 
жанұшыра шыңғырған жалынышты үні жатқанынан бейхабар болар көбі.

ТАБАҚ ТАРТУДЫҢ ТӘРТІБІН БІЛЕСІЗ БЕ?ТАБАҚ ТАРТУДЫҢ ТӘРТІБІН БІЛЕСІЗ БЕ?
А.РОМАН.

Салт пен сана

Жаратылысынан өзгелерге меймандос болмысымен танылған халқымыз табақ тартуға ерекше мəн береді. 
Құрметті қонаққа тартылатын жіліктің астарында терең ой, маңызды мəн жатыр. Сыйлы табақтардың ең негізгісі – бас 
табақ. Ол жасы үлкен қарияларға, құдаға тартылады. Оған бас, жамбас, ортан жілік, белдеме, сүбе қабырға жіліктері 
жəне қазы-қарта, жал-жая салынады. Бұл жіліктер көрсетілген құрметті өзі-ақ білдіріп тұр. 

Ал, күйеуге төс тартып, оның басындағы «сүріншек» деген ілмекті алып тастап ұсынады екен. Бұл қызымен төстері 
соғысып, көңілдері тоғысып, шаңырақ көтерген күйеуге «басқаның төсін көрмесін» деген ойды білдіреді дейді жасы 
үлкендер. Ал «сүріншекті» алып тастауының мəні күйеу  қайыншылағанда немесе сапарға шыққанда сүрінбесін деген 
тілекте жатыр. 

Жеңге табаққа қойдың жамбасы, жауырыны, арқа белдемесі, сүбе қабырғасы, жүрек, бауыр, тоқ ішек, ұлтабар, 
бүйректер салынады. Қазақта жеңге қайын, қайынсіңлілерімен емен-жарқын сырласып, əрі жақын қалжыңдасатын тəтті 
əзілдің иесі деген ұғым бағзы заманнан қалыптасқан. Сондай-ақ, «жеңге жолы шеше жолымен бірдей» деген де сөз 
бар. Сондықтан, сыйлы кісіге тартылатын жамбас бар, ал бауыр, бүйрек, жүрек жеңгенің қайын, қайын сіңлілерге туған 
бауырдай жақын туыстығын білдірсе керек. 

Ал, жезде табақты ортан жілік, жауырын, арқа, белдеме, қарын, тоқ ішек, бауыр, жүрек, бүйрек, құйымшақ салып, 
балдыздары дайындайды екен. Мұндағы сый-сыбаға жеңгеге ұсынылатын табақпен ұқсас. Яғни, мұнда да жезденің 
балдыздарына туған бауырдай жақындығын сездіретін мағына бар. Ал, құйымшақтың салынуы – балдыздардың əзілі. 
Қуақы жезделер табақтағы құйымшақты білдірмей балдыздарының біріне бере салады екен. Егер оны балдызы алса, 
жездесінен қалжыңда жеңілгені болып есептеледі. Балдыздар əзірлеп, тартқан арнайы табақтан ас жеп болған жезде 
табаққа күміс теңге, жүзік, сырға салып қайтарады. Бұл дəстүрлік ұғым бойынша «көңіл табу», «арашалану салты» деп 
аталатын күтімақы ретінде түсіндіріледі. 

Қазақ халқы келін түсіргенде бет ашқан жігітке арнап «беташар табақ» тарту етеді. Оған тіл жағын, жүрек, бауыр, 
ортан жілік, жауырын, белдеме, арқа, қабырғалар, үстіне таңдай салады. Мұның құпия тілі мынада, яғни тіл жағы мен 
таңдайдың мəні «Шешен бол! Бұл-бұлдай сайраған əнші бол! Тілдеріңнен бал тамсын! Келіннің беті жарық, жолы 
ашық болсын!» деген тілекке саяды. Табақтағы жүрек «Таза, ақ ниетті бол!», бауыр «Бауырдай жақын болайық» деген 
ілтипатты білдіреді. Халық «Келіннің бетін кім ашса, сол ыстық» – дейді. Арадағы ыстық ықылас та тартылған табақтың 
мəнімен астарланып жатыр.  

Баласын бауыр етіне балайтын халқымыз «Бала табақты» да ұмыт қалдырмаған. Асық жілік, жауырын, ортан жілік, 
арқа, белдеме, тіл жағы, қабырға салынатын «Бала табақтың» астары тілге шешен, ақылды болып өсуін тілегендікте 
жатыр.

Қазір компьютер мен көкжəшіксіз өмір сүру қиын. Сағызша 
созылған телехикаялар мен əлеуметтік желілер жас буынды жіпсіз 
байлады.  Тұрағы қайда екені белгісіз, дерегі жоқ интернет сана 
жетпес күшпен əлемді басқаруда.  Нəтижесінде, түсініксіз мінезді 
жастар өсіп келеді.  Кітап оқу түгілі көздің қиығымен қарауға ынта 
жоқ. Бір-біріне кітап сыйлап, ғашықтығын білдірген романтикаға 
толы жастық леп жоқ. Қазіргі романтика басқа... 



22 қаңтар,
№4 (484)

8

– Студент  күнімізде  Тараздағы  «Динамо» 
спорт қоғамының жаттығу залынан шықпай 
дайындалатынбыз. Сейтай Бегімбетов  деген 
жігіт те күнде жаттығудан қалмай,  тер төгеді. 
Мен күрестің самбо түрінің,  ол еркін күрестің  
қыр-сырына үйреніп жүрдік. Кешке  қаланың  шет 
жағына  серіктесіп қайтамыз, барар бағытымыз 
бір. Содан Сейтай  екеуміз дос болып кеттік. Бір-
біріміздің үйімізден дəм татып, күнделікті бір сəт 
ажырамаймыз. Əсіресе, Сейтайдың үйі жолда 
болатын, сол үйден көбірек шай ішеміз. Себебі, 
ол отбасылы.  Келіншегі  қай кезде барсақ та 
тамағын дайындап қояды. Келіншегі  былай-
былай шығып кеткенде, балдызы ас əзірлейді. 
Есімі Фарида. Мен  оның жылдамдығын, көп 
қимылын анама ұқсаттым. Асты дəмді əрі 
жылдам дайындайды. Ол кезде мен де қызбен 
киноға баруға мүлдем уақыт жоқ еді. Есіл-
дертім тек спорт, күрес. Жаттығудан жаттығу, 
жарыстан жарыс. Қол босамайды. Фариданы  
жақсы көргенім сондай босамайтын қолды 
босатып, киноға шақырдым бір күні. Сол жолы 
бір-бірімізді түсініскендей болдық. Жүрегіміз 

махаббат əнін қатар шырқады. Бұл уақыт 1986 
жыл болатын. Сол жылы мен КСРО Халықтары 
спартакиадасында алтыннан алқа тағындым. 
Келесі  жылы Фарида екеуміз шаңырақ 
көтердік. Қазір Құдайға шүкір, Аманғали, 
Əли, Əлия, Алтыншаш атты ұл-қыздарымыз 
бар.  Сұлтан, Бейбарыс атты екі немереге 
ата-апа болдық. Мен  көптеген ірі спорттық 
жетістіктерге отбасылы болған соң жеттім. Бұл 
менің жүрегімді жаулаған Фаридамның  шын 
мəнісінде мені түсінгені, спорттық жолымды 
бағалай білгені, қиындықтарға бірге шыдағаны 
деп, өмірлік жолдасыма  риза боламын осы 
күндері.

ОНДА-МҰНДА

Белгілі есімнің белгісіз сыры

ЕҢБЕКТЕ ШЫНЫҚҚАН ШАМСАТ
«Мен қалай үйлендім?»

«ҚЫЗДАН БҰРЫН ƏКЕСІМЕН ТАНЫСТЫМ»«ҚЫЗДАН БҰРЫН ƏКЕСІМЕН ТАНЫСТЫМ»
Баттал ЖАҢАБАЙҰЛЫ, ардагер-журналист, 

облысымыздың  Құрметті азаматы:

– 1948 жылдың қысы шаруаға жайсыз тиіп, 
едəуір  мал шығыны болды. Біз ол кезде ҚазМУ-
дың журналистика факультетінде оқимыз.  
Содан мал шығыны көп болған шаруашылықтың 
басшылары бірден Қазақстан Компартиясының 
орталық комитетіне шақырылып,  партиялық  
мəселелері  қаралып жатты. Осындай  жиынға 
сол кездегі Семей облысы, Ақсуат ауданында 
колхоз  төрағасы болып істейтін Алтай Омаров 
деген кісі де шақырылды. Содан ол кісі  жатын 
орынның ыңғайын таба алмай, біздің ҚазМУ-
дың жатақханасына орналасты. Жасы үлкен 
кісі  болған соң, шай-пайымызды дайындап, 
қонақтың алдында құрақ ұштық. Ысылып қалған 
жоғары курспыз. Сол  жолы ол кісінің де шаруасы 
оңынан шешілді. Партиядан да шығарылған жоқ, 
қызметінде де қалды. Кетерінде: «Баттал, сен өзі 
елгезек, жақсы жігіт көрінесің. Маған күйеубала 
болатындай-ақ азамат екенсің. Мұнымды айып 
көрме. Менің қызым Семейде педагогикалық 
институтта оқиды. Бауыр етің перзентің болған 
соң, өмірлік серігі қандай болады деп болашағын 
ойлайды екенсің» – деп көңіліндегі нəрсені 
қозғап жібергені... 

Келесі жылы Құдай айдап университет 
мені Семейдің облыстық газетіне практикалық 
жұмысқа жіберді. Сол  жазда дипломымды 
алып, бас редактор Сағат Жұмағазиевтың 
шақыруымен Семей облыстық газетіне тілшілік 
қызметке келдім. 

Сақа журналистер жас тілшілерді  
жұмсауға құлықты. Қай жерден материал 
дайындаймыз десек те редакция басшылары 
қарсы болмайды. Содан менің педагогикалық 
институтқа барғыштауым көбейді, материалдың 
көбісі сол жақтан. Əлгі Алтай ағайдың  қызы 
Фаридамен де бұл кезде танысып үлгергенмін. 
Бірақ,  емен-жарқын сөйлесе қойған жоқпыз, 

қыздар бір жолыққаннан сыр бере қоймайтын 
жұмбақ жандар ғой. Бір жолы педагогикалық 
институтта үлкен ғылыми конференция өтетін 
болды. Ертерек барып, алдыңғы қатардың біріне  
қасыма бір орынды бос ұстап отырдым. Фарида 
институтта белсенді студенттердің  бірі, мұндай 
жиынға міндетті түрде келуі тиіс. Жұрттың  бəрі 
жайғасып қойды. Неге  екенін қайдам Фарида сəл 
кешігіп келді. Бұрыннан аздаған таныстығымыз 
бар емес пе, қол бұлғап шақырып, қасымда 
бос орын бар екенін ишарамен түсіндірдім. 
Фарида сол бос орынға келіп жайғасты, сыпайы 
амандастық. Содан кейін тəртіп сақтап, тым-
тырыс болдық.   Конференция жағдайы белгілі, 
қатар-қатар баяндама... Іш пыстырар сөздер... 
Кенет  тілдей қағазға  «Сізді кешкі 20:00-де 
киноға шақырамын» – деп жаздым да, қыздың 
алдына сырғыта қойдым. Фарида ол қағазды 
асықпай оқыды да, жымиды, сөйтті де сөмкесіне 
салып қойды. Мұнысына жүрегім жылып, 
жақсылыққа баладым. Қысқасы, сол күні екеуміз 
киноға бардық, кинотеатрдан шыққаннан кейін де 
бірер сағат қыдырдық. Көп ұзамай ұсынысымды 
білдірдім, сөйтіп бір-бірімізді тапқанымызды 
түсіндік. Сөйтіп, екі жыл  бір-бірімізді танып-біліп, 
1951 жылы тамыз айында шаңырақ көтердік. 
65  жылға жуық тату ғұмыр кешіп келеміз. Төрт 
перзентімізден  алты немере, үш шөбереміз бар. 
Құдайға шүкір, Алтай атамның тілегін періште 
«Аумин» деген екен.

«БІРГЕ  ЖАТТЫҚҚАН ДОСЫМ БАЖАМ БОЛДЫ»«БІРГЕ  ЖАТТЫҚҚАН ДОСЫМ БАЖАМ БОЛДЫ»
Сəлкен ЖАРТЫБАЕВ, самбо күресінен  əлем 

чемпионатының күміс жүлдегері, №1 облыстық 
мамандандырылған олимпиада жеткіншектерін 
даярлайтын спорт мектебінің директоры:

«КҮЙІК» АСУЫНДАҒЫ ТАНЫСТЫҚ МАХАББАТҚА ҰЛАСТЫ»«КҮЙІК» АСУЫНДАҒЫ ТАНЫСТЫҚ МАХАББАТҚА ҰЛАСТЫ»

– Мен бұрынғы «ЖГТУ-де» оқып, көңілді 
тапқырлар клубында өнер көрсеткенімді 
біраз жастар  біледі деп ойлаймын. Қоғамдық  
жұмыстарға белсенді араластық. Бір жолы іс-
шарамен Жуалы ауданына баратын болдық. 
Басқа да институт, колледждердің студенттері 
бар. Сол жиыннан қайтарда  «Күйіктің»  асуынан 
асқанымызда бізді əкеле жатқан «Газель» 
бұзылып, көлік тоқтады. Топырлап жолаушылар 
сыртқа шықтық. Күн қатты суық болатын. Сол 
жолы жаураған жолаушылардың арасынан 
көзіме бір ару оттай басылды. Аты Ботагөз екен. 
Тараз қаласындағы «Парасат» колледжінде 
оқитын болып шықты.

Сол сапардан кейін көңілде от тұтанды. Маза 
жоқ. «Парасатқа» себепті-себепсіз жиі баратын 
болдым. Ботагөзді  бірде жолықтырамын,  бірде 
таппай кетемін. Сөйтіп жүріп, оның да жүрегіне  
үшқын тастаған екенмін. Түсінісіп,  бір-бірімізді 
көбірек көруге асығып тұратын жағдайға жеттік. 
Ретін тауып, үйімдегі үлкендерге де таныстырып 
қойдым. Талай рет Тараз түнінде бірге қыдырып, 
сырластық. Т.Рысқұлов атындағы саябақта қыста 
беті қабыршықтанып жатқан мұзды жағалағанда  
«Кімнің махаббаты күшті мына мұзға түседі» –деп  
махаббатымызды салыстырып, мəз болатынбыз. 
Көбіне мен ойланбай мұзға қойып кетіп, қыстың 
күні аяғым малмандай су болатын. Ол күні 
үйге бару қайда? Пəтер жалдап тұратын таныс 
студенттердің үйіне барып, паналаймыз. Ботагөз  
су-су болған киімдерімді тазалап, кептіріп, өзіме  
ыстық тамақ, дəрі беріп, əлек болатын. Ол өзінің 
маған деген махаббатын осылай білдіретін. 
Оның бəйек болғанын көргенде саябақтағы суық 
суды  өмір бойы кешіп жүруге дайын едім.

Бірақ, осылай махаббатқа мас болып 
жүргенімде күтпеген тосын жай болды. Ботагөз 
2006  жылы колледжді бітірді. Үш-төрт ай қоғамдық 
жұмыстарда жүрді. Сол кезде Атыраудағы əпкесі 

оны аудармашылық жұмысқа орналастырамын 
деп өзіне шақырады. Содан ары ойлап, бері 
ойлап, миым қатты. Егер бұл қыз Атырауға 
кетсе, айырылып қалатынымды жүрегіммен 
сездім. Əпкесі де анау-мынауды тыңдамайтын 
адам болатын. 26 желтоқсан күнгі түнгі пойызға 
Ботагөз Атырауға  билет алып қойған.  Əрі-
бері сөйлесіп едім, «Саят, екі-үш ай істеймін де 
қайтамын. Содан кейін сенің қасыңнан кетпеймін, 
мені де түсінші» – деп онша иілікпеді. Мүмкін 
сырт жерді,  өзге облысты көргісі де келіп тұрған  
шығар. Сүйген қызды қалуға көндіре алмасымды 
түсіндім де, басқа амалға көштім. Дəл сол күні 
Анар деген немере қарындасымның туған күнін 
жасадық, аяқ астынан. Сөйтіп, Анардың өтірік 
туған күнінде ағыл-тегіл тілек айттық. Ол кезде 
үйдегілерге хабар беріп қойғанмын. Олар тоқаш 
пісіріп, келін түсіруге қызу дайындық үстінде. 
Келіндері  болса, Атырауға кетем деп жүр. Содан 
əлгі «туылған күннен» пойыз уақытына  жарты 
сағат қалғанда шығып, достарым дайындап 
қойған екі-үш көлікке отырдық. Теміржол 
вокзалына емес, тура біздің үйге тарттық. 
Сөйтіп, өзім сүйген, мені сүйген Ботагөзді алып 
қашып, ол ата-анама келін болды. Атыраудағы 
аудармашылық жұмыс жайына қалды. Қазір 
Ботагөз Тараз қалалық  білім бөлімінде ағылшын 
тілі пəні бойынша əдіскер.  Бағдəулет, Мерей 
деген ұл-қыздарымыз əр күнімізді думанға 
бөлеп есеюде. Құдай ғұмырларын ұзақ етсін! 
Сөйтіп, біздің  махаббатымыз отбасылық өмірде 
жалғасын тауып келеді.

Дайындаған Есет  ДОСАЛЫ.

Қазақ халқының салт-дəстүрінде дүниеге жаңа келген 
нəрестеге ат қою ерекше мəнге ие болған. Ата-бабаларымыз 
балаға есім таңдауда он ойланып, тоғыз толғанып барып 
тəуекел еткен. Себебі, ұлттық танымымызда баланың есімі 
болашақ тағдырына əсер етеді деген түсінік қалыптасқан. 

Айдарымыздың бүгінгі кейіпкері – «Тараз» Əлеуметтік-

кəсіпкерлік корпорациясы» Ұлттық компаниясы» 
акционерлік қоғамының  басқарма төрағасы Шамсат 
Исабеков. Шамсат Жақсылықұлы бүгінде елімізге танымал 
азамат. Халық ықыласына бөленген тұлға əр жылдары 
түрлі қызметтер атқарып, еліміздің дамуына азаматтық 
үлесін қосты.

Өмірде əрбір сəттің өз тарихы бар. 
Шамсаттың əкесі Жақсылық  арабша 
сауатты, көзі ашық кісі болған. Сəбиі 
өмірге келген күні  Жақсылық əке 
көне араб ертегісі «Мың бір түн» 
хикаясын оқып тауысқан екен. Бұл 
1955 жыл. Ұлыстың Ұлы күні 22 
наурыз. Аңызы ақиқатқа бергісіз сол 
кітапта Шамсидин деген Мысыр елінің 
беделді билеушісі туралы баян бар. 
Осы кейіпкер əке назарында мықтап 
қалып қояды. Сөйтіп, дүние есігін 
жаңа ашқан нəрестенің есімін Шамсат 
деп  қояды. «Шамс» деген араб 
сөзін қазақшалағанда «Күн» деген 

мағынаны білдіреді. Перзентінің əрбір 
күні  жарық, нұрлы, мақсатты болсын 
деген əке тілегі еді бұл. Оның үстіне 
алдыңғы туған  ағаларының есімі  
Шамил жəне Шəріп  еді. Шамсат 
Жақсылықұлы сегіз бауырдың ішіндегі 
үшіншісі. Оның өмірлік ұстанымы 
адалдық, қайсарлық, шыншылдық.  
Əкесі Жақсылық та, анасы  Күлəш 
та перзенттерінің бойында осындай 
асыл қасиеттердің болуын қалап, 
балаларына мейлінше жоғары 
дəрежеде тəлім-тəрбие берген. Табан 
ақы, маңдай термен берілген тəлім-
тəрбие далаға кеткен жоқ. Көкірегі ояу, 
көңілі орнықты ұлдың өмір жолына 
шамшырақ болды.

Ата-анасы ата-салт жолымен  
жақсы есім сыйлаған Шамсат 
өзінің еңбекқорлығы, табандылығы 
арқасында абырой биігінен көрінді.  
Əрбір істе оң шешім қабылдай 
алатын парасаты мен мақсаткерлігі 
оны биіктерге жетеледі. Сол кездегі 

Жамбыл гидромелиорация-құрылыс 
институтын 1977 жылы бітірген соң, 
жолдамамен Алматы облысына 
жіберілді. Талғар ауданындағы 
кəсіптік-техникалық училищеде  
өндіріс шебері болып алғашқы еңбек 
жолын бастады. Осы жылдардан 
бастап Шамсат Исабеков барлық 
биікке еңбекпен жетуді, ол үшін адал 
қызмет етуді алдына мақсат етіп 
қойды. Өзі еңбекқор, табанды адамға 
əрдайым жол ашық. Шамсаттың 
да бұдан кейін аудандық комсомол 
комитетіне қызметі жоғарылады. Қай 
қызметте болмасын ол өзінің алдына 
мақсат қойғыштығынан, сол мақсатын 
жүзеге асыру үшін аянбай еңбек 
етуден айныған жоқ. Көп ұзамай ол өзі 
туып-өскен Əулиеата жеріне оралып, 
Таразда өрлеу жолын жалғастырды. 
Сондай қызметтен бизнеске кетті. 
Өзінің іскерлігін бұл салада да 
байқатты. Жұмысы нəтижесіз 
болған жоқ, біршама жетістіктерге 

қол жеткізді. Əсіресе көмекке зəру 
жандарға қол ұшын беруге ұмтылды. 
Осындай биік парасаты, іскерлігі, 
жан-жақтылығы ескерілген  болар 
2002-2008 жылдары ҚР Парламенті 
Сенатының  депутаты ретінде 
өзіндік ойларымен, ұсыныстарымен 
ерекшеленді. Сондай-ақ, 1998-
2008 жылдары ҚР таэквондо 
федерациясының президенті болды. 
Ержүрек  қандасымыз  Мұстафа 
Өзтүріктің өз Отандастары алындағы 
арманын,  мақсатын  осы Шамсат 
Жақсылықұлы жалғап, елімізде 
таэквондо спортының үлкен дейгейде  
дамуына азаматтық үлесін қосты. 
Бұл  күнде ол  облысымыздағы 
ірі-ірі  шаруашылық, ЖШС-ларға 
қолдау көрсететін үлкен құрылым 
– «Тараз» Əлеуметтік-кəсіпкерлік 
корпорациясы» Ұлттық компаниясы» 
акционерлік қоғамын басқарып  отыр.

Е.ЖАҢАБАЙҰЛЫ.

Мықтылар оқыған мектептер

ҰЛТ МАҚТАНЫШТАРЫН ҰШЫРҒАН ҰЯ

Қазақтың басына төнген зұлмат 
жылдары, яғни ашаршылық кезінде дүниеге 
келген ұрпақтың тағдыры жеңіл болған 
жоқ. Бұл ұрпақтың бақытты балалық шағы 
соғыс уағына тап келді. Болмаған балалық 
шақтың иелері соғысты көрген жоқ, бірақ 
тауқыметті тағдыр кешті. Балалығын соғыс 
жұтты. Шерхан Мұртаза өзінің «Ай мен 
Айша» деген өмірбаяндық романында 
бұл қасіретті кезеңді мейлінше кең қамтып 
жазады. Жуалының Мыңбұлақ ауылында 
туып-өскен қайратты Барысхан тағдыр 
тəлкегіне мойымайды. Əкесі Мұртазадан 
ерте айырылса да анасы Айшаға қамқор 
болады. Жазушы əкесі Мұртазаның «Халық 
жауы» ретінде ұсталып кеткенін де осы 
шығармада жазады. Перзентінің көзінде 
еміс-еміс бейнесі қалған аяулы əкеге деген 
сағынышын жеткізеді. Сонымен қатар, 
суреткер өзінің тағдырынан мол мағлұмат 
бере отырып, сол кездегі Жамбыл 
қаласындағы №5 мектепте оқығанын да 
баяндайды. Бала Шерханға сонда атақты 
сыншы Мұхамеджан Қаратаев сабақ 
берген. Мұхамеджан Қаратаев отыз жетінші 
жылдың қанды шеңгеліне ілініп кеткен Ілияс 
Жансүгіров, Мағжан Жұмабаев секілді 
ұлт арыстарымен байланыста болғаны 
үшін жазаланады. Сөйтіп, тағдырдың 
жазуымен сол кездегі Жамбыл қаласына 
келеді. Жазушы Шерхан Мұртаза «Ай мен 
Айша» романында ұстазы жайлы айта 

келіп, сонда Қаратаевты бір жас жігіттің 
аңдып жүргенін жазады. Ол əрине тыңшы, 
бала Шерханға келіп «Сендерге мұғалім 
Ілияс, Мағжан дегендер туралы айтпады 
ма?» – деп сұрайды, алдайды. Алайда, ол 
білмейтіндігін айтады. Бірақ, көп ұзамай 
атақты сыншы қайтадан тұтқындалады. 
Əйгілі қаламгер сол бір қиын-қыстау 
кезеңді осылайша суреттейді. 

Бұл мектеп 1934 жылдың 25 
қыркүйегінде Əулиеата қалалық кеңесінің 
шешімімен қалада алғаш ашылған шағын 
жинақталған қазақ мектебі еді. Кейіннен 
1938 жылы 1 шілде күнгі Жамбыл қалалық 
кеңесі Президиумы отырысының №30 
қаулысына сай Мирзоян атындағы мектеп 
атауы даңқты ақын Жамбыл Жабаев 
атындағы мектеп болып өзгертілді. 
Мектептің тұңғыш директоры болып 
Бибігүл Бармақова тағайындалады. 
Мектепке алғаш 79 оқушы қабылданады. 
Оларға алты мұғалім сабақ береді. 
Əр жылдары Жамбыл атындағы №5 
қазақ мектебінде Шерхан Мұртазадан 
бөлек Мырзатай Жолдасбеков, Қаратай 
Тұрысов, Өмірбек Байгелді, Бектас 
Бекназаров, Қайрат Қожамжаров секілді 
танымал азаматтар білім алады. Мектеп 
əрдайым ұлт мақтаныштарына айналған 
тұлғаларды мақтан тұтады. Бүгінде 
Жамбыл атындағы №5 мектеп-гимназия 
шаһарымыздағы белгілі əрі іргелі білім 

ошағының бірі. Мектеп-гимназияның 
бүгінгі директоры Салтанат Төлеу сексен 
жылдық тарихы бар білім шаңырағының 
табысының да, жеңісінің де ұшан-теңіз 
екенін айтады.

– Жыл сайын мектеп шəкірттері 
түрлі білім сынақтарында жəне 
олимпиадаларда, ғылыми жобаларда 
жүлделі орындарды иеленіп, бəсекеге 
қабілетті екендіктерін көрсетіп келеді. 
Мектебіміз осындай байқаулардағы 
жеңістері бойынша қала мектептері 
арасында алдыңғы орындарда, – дейді 
Салтанат Ерсағатқызы.

Білім алу ертеден бері əрбір саналы 
азаматтың ұстанымы болып келген. 
Бұдан кейін де бола беретіні даусыз. Бұл 
ұлағатты ұяны көптеген түлектер «Алтын 

белгімен», «Ерекше үлгідегі аттестатпен» 
бітіріп шығып, еліміздің жəне шет елдің 
түрлі жоғары оқу орындарында білім 
алған. «Болашақ» бағдарламасы арқылы 
Франция, Ұлыбритания, Норвегия, АҚШ 
мемлекеттерінде де білімдерін жетілдірген 
талапты шəкірттер бүгінде еліміздің 
дамуына өзіндік үлесін қосып келеді. Бұл 
да білім ошағы үшін үлкен жетістік, жас 
жеткіншектер үшін өшпес өнеге.

Əрбір өлкенің, тіпті əрбір өткен шақтың 
тарихы болады. Əулиеата ежелден тарихи 
мекен. Бұл өңірден абыз тұлғалар, аңыз 
кейіпкерлер көп шықты. Əрқайсы бүгінде 
халықтың көңіл түкпірінен лайықты 
орын алған ұлағатты тұлғалар. Ал, ұлт 
мақтаныштарын ұшырған алтын ұяның 
əрқашан да беделі жоғары.

Хамит ЕСАМАН

ОБЛЫС ОРТАЛЫҒЫНДАҒЫ №5 ЖАМБЫЛ АТЫНДАҒЫ МЕКТЕП-
ГИМНАЗИЯНЫҢ ТАРИХЫ ТЕРЕҢДЕ ЖАТЫР. БҰЛ МЕКТЕПТЕ БІР КЕЗДЕРІ 
АТАҚТЫ ЖАЗУШЫ ШЕРХАН МҰРТАЗА ОҚЫҒАН ЕКЕН...

Саят ТӨЛЕПБЕРГЕНОВ, облыс əкімдігі жастар 
саясаты мəселелері басқармасының бас маманы:Бұл да бір мәселе

ҚАУІП ШАТЫРДАН ДА БОЛАДЫ
«Бейнет аяқ астынан». Əсіресе, бүгінгі техниканың 

дамыған заманында əрнəрседен қауіптенетін болдық. 
Күнделікті күйкі тірліктің машақатын жеңілдететін түрлі 
тəсілдер ойлап табылғалы ұтымдының екінші жағынан 
қатері кездесіп те жатыр. Соның бірі шатырдан келетін 
қауіп. 

Бұрынғы шатырлар қалың, бірақ морт сынғыш 
болатын. Қазіргі үйдің төбесін жабуға қолданылатындар 
көбіне жеңіл де жұқа металл жабындылар. Оны құрылыс 
саласында профнастил деп атайды екен. Оның тиімділігі 
жеңілдігінде. Əсіресе, көпқабатты үйлердің төбесіне 
көтеріп шығаруға жеңіл жəне ауыстырып, қайта төсегенде 
де қиындық келтірмейді. 

Профнастилді зауыттан түрлі қалыңдықпен шығаратын 
көрінеді. Мысалы, ең жұқалары айналаны қоршауға 
шарбақ ретінде қолдануға арналады. Сəл қалыңырағы 

ғимараттың немесе үйдің төбесін жабуға 
жұмсалады. Қазірде кеңінен 

қолданысқа ие болған профнастил шатырын өзіміздің 
Тараз қаласынан да кейінгі кездері жиі кездестіреміз. 
Əсіресе, кондоминиуммен күрделі жөндеуден өткен 
көпқабатты үйлердің төбесі дəл осы материалмен 
жабылып жүр. Көрер көзге жылтырап əдемі көрінеді. Бірақ, 
оның иірімдері ұзына бойынан түскен əрі сырғанақ металл 
болғандықтан да жауған қарды ұзақ уақыт ұстамайды. 
Оның қауіптілігі де осында. Қар қалың жауып, ертесіне күн 
сəл жылынса, шатырдан келер қауіп сонда туады. Əлгі 
жылтыр шатыр күн сəл де болса жылынған кезде үстіндегі 
жиналған қардың астын ерітіп, сырғытып түсіреді. Жəне 
қарды топтап сырғанатады. Үй болған соң есік алдында 
кіріп-шығып алаңсыз балалар ойнап жүретіні бар. Сондай 
жағдайға өзіміз де куə болдық. Сыртқа шыға бергенімізде 
кетіп бара жатқан 4-5 жасар бала жүгіріп шықты. Сол сəтте 
шатырдан топ қар тарсылдай құлады. Абырой болғанда 
бала жүгіріп өтіп үлгерді. Əйтпегенде, не болар еді? Егер 
бесінші қабаттың үстінен асқан жылдамдықпен сырғанап 
түскен қар жиынтығы кішкене баланың үстіне түссе, 
жараланары сөзсіз. Тіпті, баланың жүрегі шошып қалары 
да анық. 

Ауырлықты жеңілдеткен соңғы үлгідегі жылтыр 
шатырлар жөнінде құрылысшы маманның пікірін сұраған 
едік. Құрылысшы Рустам Садуақасовтың пікірінше ондай 
материалдарды үйдің төбесін жабудан гөрі шарбаққа 
пайдаланған тиімді. Себебі, ол күннің жылуын тез 
қабылдайды. Аула ішін ықтатып тұруға қолайлы. Жəне 

сұғанақ пиғылды ұрылардың да аулаға кіруіне кедергі 
бола алады. Себебі, оның қыры пышақтың 

жүзіндей кескіш келеді. Үстіне өрмелеп 
шыққанға тұла бойы сырғанақ жəне 

биік болғандықтан қолайсыз. 
Ал, үйдің төбесін жапқанға 
«металлочерепица» деп 
аталатын шатырлар ыңғайлы. 

– Металлочерепицаның 
ұзынынан түскен ойлы-қырлы 
иірімдерінің көлденеңінен келген 
бедерлері бар. Ол қарды, қатқан 

мұздақты бірден сырғанатпай ұстап тұрады, – дейді 
құрылысшы Рустам Садуақасов.

Олай болғанда неліктен көпқабатты үйлердің 
төбесін жапқанға сол шатырлар пайдаланылмайды? 
Бұл сауалымыздың жауабын Тараз қалалық Тұрғын үй 
инспекциясынан сұрадық.

– Жөндеуден өтетін үйге қажетті материалдардың 
бағасы есептеліп, тұрғындармен келісіледі. Себебі, 
ол ақша тұрғындардың қалтасынан шығады. Рас, 
профнастил қарды астынан ерітіп, тез түсіреді.  
Мұндайда мұз сүңгілері де қауіпті. Ал, есік алдында зыр 
жүгіріп, ойнаған баланы шатырдың жиегінің астынан 
өтуде абай болуын қанша ескерткенмен, баланың 
аты – бала. Əр қадамын қадағалап басатын ақыл 
тоқтатқан ересек емес. Металлочерепица көбіне 
қаланың орталықтарындағы үйлерге қолданылып 
жатады. Дегенмен, шатырдың үстіндегі қарды дер 
кезінде тазалап тұру, мұз сүңгілерін түсіру пəтер иелері 
кооперативтерінің ұйымдастыратын жұмысы. Енді 
əрине, шатырға шығып, қарды түсіру оңай емес, бірақ 
арнайы крандарды қолдану керек. Ол үшін арнайы кран 
иелерімен келісім-шартқа отырып, жұмысты үйлестіру 
керек. Өйткені, көпқабатты үйлердің ауласының, бəріне 
ортақ шатыр, дəлізінің тазалығын, күтімін қадағалау 
– ПИК-тің қызметі, – дейді Тараз қалалық Тұрғын үй 
инспекциясының басшысы Есенкелді Бейсенбеков.

Жасырары жоқ, қазір көптеген тұрғындар ПИК-тердің 
жұмысына наразылықпен тиісті төлемақыны төлемейді. 
ПИК-ке қарыздар тұрғындар көп. Сосын ПИК-тердің де 
басқа қызмет иелерімен келісім-шартқа отырып, тиісті 
жұмыстарды уақытылы орындауына мүмкіндіктерінің жоғы 
шындық. «Ары тартсаң арба сынады, бері тартсаң өгіз 
өледінің» кері келген шиеленіс бұл да. 

Ең дұрысы – ақшаның жетімділігін ойлап, арзанды 
алып, қауіпті жақындатқаннан қымбат та болса қатерден 
қалыс мүмкіндікті қолдану. Əйтпесе, ойламаған тұста 
шатырдан сырғанап түскен топ қардан алаңсыз балалар 
зардап шегеді. Қалай болғанда да жазатайым жағдайдың 
алдын алған ұтымды.

шарбақ ретінде қолдануға арналады. Сəл қалыңырағы
ғимараттың немесе үйдің төбесін жабуға

жұмсалады. Қазірде кеңінен 

бесінші қабаттың үстін
түскен қар жиынтығы
жараланары сөзсіз. Ті
да анық. 

Ауырлықты жеңіл
шатырлар жөнінде құр
едік. Құрылысшы Руст
материалдарды үйдің
пайдаланған тиімді. 
қабылдайды. Аула іш

сұғанақ пиғылды ұ
бола алады.

жүзінде
ш

Қамар ҚАРАСАЕВА

№5 мектеп ғимараты№5 мектеп ғимараты
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Жалпы, ата-бабаларымыздан бүгінге 
дейін жалғасып келе жатқан шежірелерде  
Қазақ Жайылханнан туады, Қазақтан 
Жұман, одан Əбілхайыр, одан Ақарыс, 
Бекарыс, Жанарыс – үш жүздің бабалары 
туған. 

Тағы бір дерек көздерінде Қазақ сөзі  
«...көне замандардан байтақ даламызда, 
алып аймағымызда қоныстанған этникалық  
тарихы аса күрделі, байырғы тайпалық 
бірлестіктер қауымдасуының: сонау Сақ, 
Ғұн, Үйсін мемлекеттері Түрік, Түркеш, 
Қарлұқ дəуірінің, Қыпшақ ұлысы, кейінгі 
Алтын Орда, Көк Орда, Ноғай Ордаларының 
құрамына кірген түркі тілдес елдер мен 
жұрттардың топтасқан одағының ортақ 
атауы» («Қазақ шежіресі» Алматы. 1994ж.) 
деген мəліметті келтіреді.

«Қазақ» деген сөздің мағынасы 
батырлықпен, ерлікпен еркін жүру, яғни 
Еуропа тілімен айтсақ «рыцарь» дегенге 
келеді деп бірсыпыра ғалымдар болжам 
жасайды, оған Шоқан Уəлиханов та 
қосылған. Бізге университет қабырғасында 
қазақ тарихынан дəріс оқыған профессор 
Мұсатай Ақынжанов: бұл – «хас-сақ» деген 
ұғымнан шыққан деуші еді. Мағынасы – нағыз 
сақтар. Сақ елі Орталық Азияны біздің жыл 
санауымыздан бұрын жайлаған жартылай 
көшпелі, жартылай отырықшы тайпалар 
одағы екенін көне грек тарихшылары 
Геродот, Страбон айтып кеткен» («Тарихи 
тұлғалар» 2012 жыл. Бесінші басылым. 
«Алматыкітап» баспасы). 

Тарих тамырын басып көргісі 
келгендердің бір тобы «қазақ» атауын «қаз», 
«ақ» деген сөздердің қосындысы» дегенді 
де алға тартады.

Қалай десек те «қазақ» атауы көне 
замандардан бері пайда болғанын 
аңғарамыз. Қазақ қазақ болғалы небір қилы 
замандар өтті. Қазақ рулары құрысқан ұлы 
мемлекеттер жерге, билікке жеке хандардың, 
қолбасшылардың бүлігінен əлсіреп,  сыртқы 
жаулардың зорлық-зомбылығына айналған 
замандарда сол тайпалардың бірі Алтайдан 
шыққан көк түріктер бас көтеріп, шаруасы 
шайқалған, бірлігі мен ынтымағы ыдыраған 
ұлыстарды қайта біріктіреді. Одан кейін де 
олар  ауыр кезеңдерді бастарынан өткізді. 
Ұланғайыр жерге ие болып, Мəуреннахр, 
Моғолстан мемлекетін құрды. Алайда, 
құрған мемлекеттер Əмір Темірдің тұсында 
күл-талқаны шығып қиратылды, қайта 
жанданады.

Тарихта атақты екі Əбілқайыр хан 
болған, соның біріншісі яғни ХV ғасырдың 
орта тұсында өмір сүрген Əбілқайыр хан 
Жайық өзенінен Қаратауға дейін созылып 
жатқан аймақ халқына өз билігін жүргізеді. 
Тап осы жерде ол тарихқа көшпенді өзбектер 
мемлекеті деген атпен өз хандығының негізін 
сала бастады.  Көшпенді өзбек мемлекеті 
деудің негізгі себебі – Өзбек ханның 
ұрпағымыз дегенді көрсетсе керек. Алайда, 
Əбілхайырдың жүргізген  ішкі саясаты, 
туралап айтқанда, қарақшылық саясаты 
жергілікті халықтың наразылығын туғыза 
бастады. Оның үстіне ханның төңірегінде 
қызмет ететіндерді сырт аймақтардан – 
Ноғай Ордасы мен Сібір аймағынан адамдар 
ала бастаған. Сөйтіп, Ақ Ордаға батыс пен 
солтүстіктен келімсек адамдар көп көшіп 
келген. Олар жергілікті халықпен араласып 
өмір кешкенімен, көп жағдайларда олардың 
наразылығын тудырды. Соның салдарынан 
көшпелі өзбектер мемлекеті ақырындап 
əлсірей бастайды. Ашу-ызасы тасыған  
көшпелі өзбектер мемлекеті жұртының бір 

бөлігі Орыс ханның немерелері Керей мен 
Жəнібектің төңірегіне топтасады.  Оның 
тағы бір себебі, Əбілқайыр хан Ноғай 
Ордасынан Қарақыпшақ Қобыланды 
батырды шақыртып, оны көшпелі өзбектер 
мемлекеті əскерінің бас қолбасшысы етіп 
тағайындаған. Бір күні Қобыланды батыр 
неге екені белгісіз, Əбілқайыр ханның 
сүйікті қазысы – биі   Дайырқожаны өлтіріп 
кетеді. Дайырқожа өзінің əділдігімен    
«Ақжол» атанған  беделді кісі екен.  Мұны 
естіген Керей мен Жəнібек Əбілқайыр 
ханға өздерінің наразылығын ашық айтып, 
Қобыландыны шариғат бойынша қысас 
қылып өлтіруге сұраған.  «Тарихи тұлғалар» 
атты кітаптың 320-шы бетінде  бұл туралы 
былай дейді: «Əбілқайыр берейін десе, 
көп қыпшақ бұзылатын болған соң, бере 
алмай, үш кісінің құнын ал деген соң, 
бұған Жəнібек өкпелеп, бөлініп кетеді» 
деген дерек беріледі. Бұл оқиғаның тарихи 
шындық екенін Дайырқожаның əкесі Қотан 
жыраудың өлген баласының денесін 
айналып, қайғырып, қан жұтып жүріп айтқан:

«Қара Қыпшақ Қобыландыда нең бар 
еді, құлыным?

Сексен асып таянғанда тоқсанға,
Тұра алмастай үзілді ме, жұлыным, 

– деп басталатын толғауы да дəлелдей 
түседі» деген мəліметтер келтірілген.

Қалай десек те, дəл осы тұста яғни 
қазіргі тарихшы-ғалымдардың тарихи 
мəліметтерді жан-жақты сараптауы 
бойынша 1465 жылы Керей мен Жəнібек 
өздерінің сөзі мен ісін қолдайтын  өзбек 
мемлекеті жұртының бір бөлегін, нақтылап 
айтсақ 200 мыңдай адамды соңынан ертіп, 
қазіргі Жамбыл облысы Шу атырабының 
Қозыбасы деген жерге Моғолстан ханы 
Есенбұғаның келісімімен Туын тігіп, 
алғашқы Қазақ хандығын құрады. Қазақ 
хандығы  уақыт өткен сайын нығайып, жерін 
кеңейтіп, қазаққа тиесілі аймақтарының 
басым бөлігін өзіне қаратты. Шекаралас 
аймақтар үшін  табандасқан күрес үстінде 
Қазақ мемлекетінің аумағы қалыптасты. 
Ол Орталық жəне Оңтүстік Қазақстаннан 
қоныс аударып келген қазақ ру-тайпаларын 
ғана емес, сондай-ақ Жетісу алқаптарын, 
Алатау бөктерін ежелден мекен еткен 
тайпаларды біріктірді. Биліктің Керей 
мен Жəнібектің қолына өтуі «көшпелі 
өзбектер мемлекетіндегі» саяси жағдай 
өзгермегенімен бұл оқиға  «көшпелі 
өзбектер» атының Дешті-Қыпшақ болып 
өзгеруіне ықпал етті. Сөйтіп, Жетісу өңіріне 
қоныс аударған адамдар Өзбек ұлысында 
«қазақтар» деп атала бастады.  

Қасым хан тұсында Қазақ хандығы 
өңірдегі саяси ықпалын күшейтіп, ауқымы 
кеңейген қуатты хандыққа айналды. Қазақ 
хандығының аумағы оңтүстік-шығысында 
Жетісудың солтүстік бөлігінің тау бөктеріне 
дейін, батыста Сырдарияның оңтүстік 
жағалауларына дейін, оңтүстік-батысында 
Түркістан қаласына дейін, солтүстік-
шығыста Ұлытау қыраттары мен Балқаш 
көлінің жағалауына дейін, солтүстік-
батыста Жайық өзеніне дейін алып жатты. 
Қасым ханның Қазақ хандығын дамыту 
бағытындағы еңбегін «Тарихи тұлғалар» 
атты кітаптың 48 бетінде: «Қасым нұсқаған 
жолдың негізгі мақсаты – Қазақ мемлекетін 
күшейту, халқын көбейту, жерін кеңейту-
тұғын. Ол бұл жолда күні-түні аттан түскен 
жоқ, іргедегі мемлекеттердің өзара жəне 
ішкі алауыздықтарын, араздықтарын 
пайдаланып досынан да, қасынан да одақ 
таба білді. Соның нəтижесінде, Қазақ 

хандығының жері Сарыарқаны қосқанда 
сонау Жайық жағасына дейін кеңейген 
еді. Қасым хан өзінің бақталасы өзбек 
ханы Мұхаммед Шайбаниді тізе бүктіріп, 
Сыр бойындағы қалалардың басым 
көпшілігін Қазақ хандығына қаратқан» – 
деген мəліметтер бар. Атақты тарихшы 
Мұхаммед Хайдар Дулати: «Қазақ хандығы 
мен сұлтандары арасында Қасым хандай 
құдіретті ешкім болған емес» – деп жазған.

Қасым хан қайтыс болған соң, оның 
артындағы ұрпақтары тақ тартысына түсіп, 
біршама уақыт Қазақ хандығы əлсірейді. 
Алайда, Қасым ханның баласы Хақназар 
(кейбір деректерде Ақназар)  билікке 
келген тұста хандық қайта өрлейді. 42 
жыл бойы тақтан түспеген Хақназар хан 
қырғыз, қазақтың патшасы атанады. Қазақ 
хандығының күш алып бара жатқанын көре 
алмаған Ташкент билеушісі Баба сұлтан 
есебін тауып, Хақназар ханды екі баласымен 
бірге  өлтіреді. Алайда, Түркістан қаласы 
үшін шайқаста Баба сұлтан қазақ қолынан 
қаза табады. 

Тарихи деректерде, Есім хан билік 
құрған отыз жылдың ішінде Қазақ хандығын, 
оның мемлекеттігін күшейту жолында көп 
еңбек сіңіргендігі айтылады. Шығысында 
қалмақтармен, солтүстік батысында Бұхара 
хандығымен үздіксіз шайқасқандығы туралы 
мəліметтер жетерлік.    

Есім ханның ұлы Жəңгір хан билік 
басына келгенде, (халық оны Салқам Жəңгір 
деп атаған) жоңғар-ойраттардың күшеюі 
белең алған. Жоңғарлардың басымдығын 
байқаған  Жəңгір хан Бұхар хандығымен 
жəне қырғыздармен одақтаса отырып, 
бірнеше мəрте жоңғарларға қарсы соғыс 
ашқан. Жəңгір хан тұсында қазақтар мен 
ойраттар арасында үш ірі шайқас болған. 
Бірінші шайқас – 1635 жылы, екіншісі 1643-
1644 жылдары, үшіншісі 1652 жылы делінеді. 
Осы үш шайқастың алғашқысында Жəңгір 
хан тұтқынға түседі де, кейін ебін тауып 
қашып шыққан. Екінші шайқаста Самарқан 
билеушісі Жалаңтөс Бахадүрдің 20 мың 
əскері көмекке келіп, жоңғарлардың он мың 
адамын тұтқындап, қалған əскерлерін өз 
аймағынан қуып шыққан. Ал, үшінші соғыста 
яғни, 1652 жылғы шайқаста қазақ қолы 
жеңіліске ұшырап, Жəңгір хан қаза болады 
деген мəліметтер айтылады.

Əке тағына отырған Жəңгір ханның 
ұлы Тəуке хан (1680-1718  жылдары) билік 
құрды.  Тəуке хан өзінің «Жеті жарғысымен» 
тарихта ізі қалды. Ол «Жеті жарғы» арқылы 
қазақ халқының бірлігі мен ынтымағын 
арттыруға ерекше мəн берді. Тəуке хан 
Түркістан қаласын Қазақ хандығының 
астанасы етті. Оның тұсында Хан кеңесі, 
Билер кеңесі құрылып жұмыс істеді. Бұл 
мемлекеттік органдардың құрылымы деп 
саналады. Жыл сайын Ташкент маңындағы 
Күлтөбеде Үш жүздің басшыларының 
жиынын өткізіп тұру дəстүрге айналды. Үш 
жүздің əйгілі билерінің  (Төле, Қазыбек, 
Əйтеке) қатысуымен түрлі дау-дамайлар 
қарастырылады. Билер хандықты басқаруға, 
заң шығаруға, сот ісіне араласуға мүмкіндігі 
туа бастады. Тəуке хан тұсында  іргедегі 
Ресеймен дипломатиялық қарым-қатынас 
жолға қойылды, сауда байланыстары 
дамыды. 

Кіші жүз ханы Əбілхайыр  (1693-1748 
жылдары өмір сүрген) тұсында қазақ халқы 
үшін ел басына күн туған кезең болды. Ол 
алғаш Кіші жүз əскерінің қолбасшысы кейін 
яғни 1710 жылы Қарақорымдағы халықтық 
құрылтайда Кіші жүздің жəне Орта жүздің 

бір бөлігінің ханы болып жарияланды. Ол 
жастайынан батылдығымен  танылып, 
дарынды əскербасы болды. 1726 
жылы үш жүздің қазақтары бас қосқан 
құрылтайда билер мен батырлар 
бірауыздан Əбілқайырды Қазақ хандығы 
əскерінің бас қолбасшысы етіп сайлайды. 
Тарихта əскербасы болып сайланған ол 
қарауындағы сарбаздарына соғысудың 
небір айла-тəсілдерін үйретумен, олардың 
рухын, жігерін көтерумен тынымсыз еңбек 
еткендігі, соның нəтижесінде Ұлытаудағы,    
Балқаштың оңтүстік-шығысындағы  елді 
мекендерді жау құрсауынан құтқарып, 
жоңғарларды аяусыз қырғандығы туралы 
жақсы айтылады. 

Алайда, Əбілқайыр хан бастаған 
Кіші жүздің қазақтары да жоңғарлардан 
қорғанудан əбден қалжыраған соң, Ресей 
патшалығына қарауға мəжбүр болады. Бұл 
1731 жылдың көктемі еді.

Тарих сахнасына Абылай хан келгенде 
Қазақ хандығы басқа арнаға түскені 
байқалады. Ол Тəуке ханның жолымен 
Үш жүздің қазақтарын бір тудың астына 
біріктіріп, мемлекетті нығайтуды көздеді. 
Солай етті де. Жиырма жасында хан 
сайланған Абылай жарты ғасырға жуық 
хандықты абыроймен басқарды. Үш жүздің 
адамдары бір мақсат, бір мүддеде тіршілік 
кешуге мүмкіндік туғызды. Абылай хан 
дүниеден өткеннен кейін, яғни 40 жылдан 
соң немесе 1822-1824 жылдары орыс 
императоры I Александрдың арнайы 
жарлығымен Орта жəне Кіші жүздердегі хан 
билігі жойылғаны тарихтан белгілі.  

Орыс императорының қазақ даласына 
өз үстемдігін осылайша жүргізе бастаған 
шақта тарих сахнасына Кенесары Қасымұлы 
шықты. Ол Қазақ мемлекеттігін айтарлықтай 
дамытқан  Абылай ханның немересі. Оның 
тұсында қазақтың көп  ауылдарына əсіресе 
Кіші жүз бен Орта жүздің, ішінара Ұлы 
жүздің ауылдарына Ресей патшалығы өзінің 
үстемдігін жүргізіп, бодандықтың қамытын 
кигізген кезең еді. Қазақтың шұрайлы 
жерлерін тартып алып, қоныс тепкен орыс 
ұлтының кейбір басбұзарлары төңірегіндегі 
қазақтардың мазасын алып біткен. Олардың 
осындай озбырлық қылықтарын жастайынан 
көріп өскен Кенесары 1841 жылы Үш 
жүздің өкілдері бас қосқан  жиында хан 
тағына сайланғаннан кейін, біртұтас қазақ 
мемлекетін құру үшін атқа мінді. Төңірегіне 
өзін қолдайтын Орта жүз, Кіші жүздің беделді 
адамдарын топтастырып 20 мыңға дейін 
əскер құрды. Оның негізгі мақсаты – атасы 
Абылайдың хандығын қалпына келтіріп, 
орыс бодандығынан құтылу еді. Ол Ақмола, 
Торғайды алды, қоқандықтардың қол астына 
бағынып келген Жаңақорған, Ақмешіт Созақ 
қамалдарын қоршауға алып, соғыс жүргізді.

Иə, Қазақ мемлекеттігін сақтау, ел 
тəуелсіздігі жолындағы қайсарлықтың, 
өжеттіктің, батырлықтың нағыз үлгісін 
көрсеткен тарихи тұлғаларымыздың, хан-
билеріміздің, батыр бабаларымыздың  
рухына тағзым  етеміз. Олардың қиын-
қыстау кезеңдерді, мазасыз уақыттарды 
бастарынан өткізе жүріп, Қазақ хандығының 
басқару жүйесін жетілдіру арқылы сол тұста 
өмір сүрген ұрпақтардың қазіргі тілмен 
айтқанда патриоттық (ұлттық) сезімін жоғары 
деңгейде ұстата білуінің нəтижесінде бүгінгі 
Қазақ мемлекеті қалыптасты десек, артық 
айтқандық болмас.

Бектұрған ЖАМБАБАЕВ,
ардагер журналист-зерттеуші.

ТАРИХ ТЕГЕРШІГІ

САРЫСУЛЫҚ СОЛДАТТАРСАРЫСУЛЫҚ СОЛДАТТАР
ҰЛТЫМЫЗДЫҢ ҰЛЫ ЖЫЛНАМАСЫ

ТАРИХ – ТƏРБИЕ ҚҰРАЛЫТАРИХ – ТƏРБИЕ ҚҰРАЛЫ

Биыл Қазақ елі үшін мерейтойлар 
мен айтулы даталардың жылы болмақ. 
Мəселен, ҚР Конституция мен Қазақстан 
халқы Ассамблеясының 20, сондай-ақ, Ұлы 
Жеңіске 70 жыл толып отыр. Осы айтулы 
даталардың ішінде Қазақ хандығының 
550 жылдығының алар орны ерекше. 
Өйткені, Керей мен Жəнібек сұлтандар 
Əбілқайыр хандығынан бөлініп шыққаннан 
кейін облысымыздың аумағында Қазақ 
хандығының туын тікті. Бұл туралы «дөңгелек 
үстел» отырысының басқосуында облыс 
əкімдігі білім басқармасы басшысының 
орынбасары Жəмилə Бекбатырова айтып 

өтті.
Басқосуда Тараз мемлекеттік 

педагогикалық институты «Қазақстан 
тарихы» кафедрасының меңгерушісі, 
тарих ғылымдарының кандидаты, доцент 
Бақытжан Жүрсінбаев «Қазақ хандығын 
зерттеу перспективалары» деген тақырыпта 
баяндама жасады. Ол өз сөзінде Қазақ 
хандығының ұлт тарихындағы рөлі 
айрықша болғанын айта келе, осынау 
айтулы мерейтойдың облысымызда 
тойланатынына ерекше мəн берді. Сондай-
ақ, аталған кафедраның аға оқытушысы 
Бағымкүл Қозыкеева «Исследование 

Казахского ханства: современная 
историография» деген тақырыпта баяндама 
жасап, хандық дəуір мен бүгінгі Тəуелсіз 
Қазақстанның арасындағы байланысқа мəн 
бере келе, Керей мен Жəнібектің тарихтағы 
орны туралы жан-жақты баяндады. Сондай-
ақ, «дөңгелек үстел» отырысында Айша 
бибі атындағы дарынды қыз балаларға 
арналған мамандандырылған қазақ-түрік 
мектеп-интернатының тарих пəні мұғалімі 
Зəуре Алкереева «Тəуелсіз Қазақстандағы 
тарихи білімнің дамуы» деген тақырыпта 
баяндама жасады. Зəуре Аманжолқызының 
айтуынша кез келген мемлекеттің 
прогрессивті даму өрісі тарихи білімнің 
шынайылығымен өлшенсе, ол əр елдің 
ғасырлар бойғы ұлттық құндылықтарын 
сақтап қалуға бейімделген саясат белгілей 
білуіне байланысты. Сондай-ақ, ол Тəуелсіз 
Қазақстан Республикасына халықтың 
рухани тағдырын шешетін осы құжаттарды 
негіздеуде өткен дəуірден қалған тарихи 
білімділік кедергілерді жоюға тура келгенін 

атап өтті. Бұдан бөлек, Төле би атындағы 
№8 гимназияның тарих пəні мұғалімі Əлішер 
Ғарипуллаев «Тəуелсіздік Қазақ тарихының 
алтын дəуірі» деген тақырыпта баяндама 
жасады. Əлішер Əзімбайұлының айтуынша, 
қазақ даласында ежелгі заманнан бастап, 
бүгінгі күнге дейін ұрпақтар сабақтастығы 
үзілмей жалғасып келеді. Мəселен, бұрын 
қазақ даласы əр түрлі мемлекет аталған 
ру-тайпалардың құт мекені, ата қонысы Ұлы 
дала болатын. 

– Мəселен, алып империялардың 
жалғасы болған хандықтың да «Алтын 
Орда» аталуы тегін емес еді. Сонан 
соң, Ноғай Ордасы өз алдына ұлыс 
болып, Алтын Орданың ішінен Керей мен 
Жəнібек Қазақ хандығын құрып, бөлініп 
шықты. Бұл – Қазақ деген атаумен  алғаш 
мемлекет құрған хандық еді. Ал, Қазақ 
хандығы, шынтуайтына келгенде, Ұлы 
далада салтанат құрған мемлекеттік 
құрылымдардың тікелей жалғасы екені 
сөзсіз, – деді  Əлішер Əзімбайұлы.

Облыс əкімдігі білім басқармасының оқу-əдістемелік кабинетінің 
мəжіліс залында «Қазақ хандығына 550 жыл: тарихнамасы мен зерттеу 
перспективалары» атты облыстық «дөңгелек үстел» отырысы өтті. Алқалы 
басқосуға облыстағы жоғары оқу орындарының оқытушылары мен мектеп 
мұғалімдері қатысты.

Серік ЖОЛДАСБАЙ

Əрине,  кешегі  сұрапыл  күндерде  от кешіп, Отан 
қорғаған қай жауынгердің  де біздер  үшін еңбегі 
ерен, жүрген жолы құрметті. Оларға қандай құрмет 
жасалса да артық болмайды. Сол соғысқа қатысқан 
сарысулық солдаттардың  айтары бөлек,  ерліктері  
ұрпаққа үлгі.  Бүгінгі таңда аудан бойынша бар 
болғаны  жеті-ақ майдангер қалыпты.

Алдымен жаңатастық  Михаил 
Авдеевтың шаңырағында болып, 
ақсақалға сəлем бердік. Михаил 
Ризвановичтың  ұлты татар 
болғанымен, қазақша сөйлеуден 
ешкімнен кем түспейтінін байқатты. 
Біз барған бойда қария сұрапыл 
жылдардың  əңгімесіне бірден 
көшті. Ұлы Отан соғысына дейін 
комсомолдық жолдамамен 
Өзбекстандағы Фархад су электр   
станциясында еңбек етіпті. 1942 
жылы ақпанда əскерге шақырылып, 
алдымен Алматыдағы кавалерия 
мектебінде дайындықтан өтеді. 
Осы жылдың  соңында екінші 
Беларусь майданының Брянск 
қаласында  ұрысқа  кірді. Одан 
əрі   Курск доғасындағы ұрыстарда, 
Беларусияны, Польшаны, Шығыс 
Пруссияны  жаудан азат етуге  
белсене қатысып, Германия жерінде  
жау солдаттарының шегінбеуіне 
жол қалдырмаған Кеңестік  қайсар 
жауынгерлердің қатарында болды. 
Ұлы Жеңіске куə болғаннан кейін де,  
шығысқа Жапон соғысына жіберіліп, 
елге  1948 жылы ғана оралды. Əр 
жылдары теміржолшы,  кенші  болып 
еңбекке араласты. 1979  жылы 
Жаңатас қаласына  көшіп келіп, 
«Қаратаухимстрой» тресінде еңбек 
етті. 

Майдангердің  төсінде «Ұлы Отан 
соғысы», «Қызыл жұлдыз» ордендері 
жарқырайды. Өмірлік  серігі  Сабия  
апай екеуі алты ұл-қыздан  бірнеше 
немере-шөбере сүйіп, бүгінгі  
нұрлы күннің куəсі  болып отыр.  
Майдангер  өз сөзінде  Елбасымызға,  
біздің  елдегі   Ұлттар достығына  
ризашылығын білдірді. 

– Қазақтай  жомарт, дархан 
халықтың ана тілін үйреніп алуға 
жас күнімнен  ынталы  болдым. 
Мемлекеттік  тілді  барлық  өзге 
ұлт  өкілдерінің құрметтегенін 
қалаймын, – дейді соғыс солдаты. Біз 
де майдангердің татулықты қалаған   
ақ пейіліне   риза болдық.

ЕЛБАСЫМЫЗ НҰРСҰЛТАН 
НАЗАРБАЕВ ӨТКЕН ЖЫЛДЫҢ 
ЖЕЛТОҚСАН АЙЫНДА АСТАНА 
ҚАЛАСЫНДА ӨТКЕН ЖИЫНДА ҚАЗАҚ 
ХАНДЫҒЫНЫҢ 550 ЖЫЛДЫҒЫН АТАП 
ӨТУ ТУРАЛЫ СӨЗ ЕТКЕНДЕ «КЕРЕЙ 
МЕН ЖƏНІБЕК 1465 ЖЫЛЫ АЛҒАШҚЫ 
ХАНДЫҚТЫ ҚҰРДЫ, ҚАЗАҚТЫҢ 
МЕМЛЕКЕТТІЛІГІНІҢ ТАРИХЫ СОЛ 
КЕЗДЕН БАСТАУ АЛАДЫ. БƏЛКІМ, 
ОЛ БҮГІНГІ ШЕКАРАСЫНДАҒЫ, БҮКІЛ 
ƏЛЕМГЕ ОСЫНША ТАНЫМАЛ ƏРІ 
БЕДЕЛДІ, ОСЫ ҰҒЫМНЫҢ ҚАЗІРГІ 
МАҒЫНАСЫНДАҒЫДАЙ МЕМЛЕКЕТ 
БОЛМАҒАН ДА ШЫҒАР. БІРАҚ, БҰЛАЙ 
ДЕП СОЛ КЕЗЕҢДЕГІ БАСҚА ДА БАРЛЫҚ 
МЕМЛЕКЕТТЕР ТУРАЛЫ ДА АЙТУҒА 
БОЛАДЫ. ЕҢ МАҢЫЗДЫСЫ, СОЛ 
КЕЗДЕ ОҒАН НЕГІЗ ҚАЛАНДЫ, БІЗ – 
БАБАЛАРЫМЫЗДЫҢ ҰЛЫ ІСТЕРІН 
ЖАЛҒАСТЫРУШЫЛАРМЫЗ» – ДЕП АТАП 
ӨТКЕН ЕДІ.

*  *  **  *  *

Жаңатастық тағы  бір Ұлы Отан 
соғысының ардагері Кемелбек 
Шəменов  Оңтүстік Қазақстан 
облысының Шəуілдір ауданында 
өмірге келіпті. 1941  жылдың  
желтоқсанында əскерге алынып, 
Алматыда аз ғана уақыт  дайындықтан 
өткен. 1942 жылы Украин майдан  

даласында ұрысқа кіреді. Арада екі-
үш ай өткенде Смолинск қаласының 
түбіндегі  ұрыста  жараланып, 
əскери госпитальда емделеді. 
Жақын   маңайға түскен снаряд  
ұшқынынан алған ауыр жарақаты 
ұрыс даласындағы майдангерлер 
сапында жүруге мүмкіндік бермеген 
соң, жылдың  соңында  туған жерге 
оралыпты. Қария 1966  жылы  
Сарысу  ауданына  көрші облыстың 
Мақтарал өңірінен  көшіп келіпті. 
«Қаратау» тау-кен өңдеу кешенінде 
жұмысшы  бола жүріп, 1977 жылы 
құрметті еңбек демалысына 
шықты. Майдангер бұл күнде төрт 
перзентінен  7 немере, 4 шөбере 
сүйіп отыр. Өмірлік  серігі біраз 
жыл бұрын  бақилық болған екен.  
Кемелбек  қарияның   төсін бірнеше  
орден-медальдар  толтырып тұр. 
Олардың ішінде  І дəрежелі «Ұлы 
отан соғысы» ордені, «Маршал 
Жуков» медалі де  бар. Майдангер   
осынау күннің куəсі болғанына  мың  
тəубе айтады. 

*  *  **  *  *
Саудакент  ауылында тұратын 

Сембек Егешов ақсақал сарысулық  
соғыс солдаттарының ең жасы 
үлкені. Алдағы желтоқсанда 95 жасқа  
келетін майдангер  қай майданда , 
қандай  ұрыс даласында болғанын 
күні бүгінгідей көз алдында екенін 
айтады. Иə, ондай сұрапыл күндер 
қалай ұмытылсын! Сембек  ақсақал 
1942 жылы əскерге алынып, бір жыл 
Мəскеу қаласындағы мергендер 
даярлайтын училищеде білім 
алады. 1943 жылдың  мамырында 
майданға шарылып Украинаның 
Дон өзені  бойында   мергендер 
ротасы  сапына алынады. 

– Біздің  рота кеңестік  əскерге 
жаңа күш болып қосылдық. 
Немістердің  қорғанысын  барлап 
алған соң, жаңбырдай жаудырып оқ 
ата бастадық. Атқан  оғымыздың  
көпшілігі көздеген бағытымызға 
дəл тиіп немістер  тайраңдауын  
доғарды. Дон  өзенін жағалай  
бір биік шоқыға  екі солдатын 
қарауылға қойған екен. Біз  сол екі 
неміс солдатын атып түсірдік. Сол 
шақта артымыздан  тағы да  жаңа 
күш келіп қосылып,  біз əжептəуір  
күшейдік. «Уралап» алға бастық. 
Дон  шахтасының  маңындағы  
ауылдарды немістер қоршап 
алған. Жергілікті тұрғындарға 
жауыздардың көрсетпегені 
қалмаған. «Бірінші мамыр» дейтін  
селоны басып кіріп, немістерді  
түгел қуып шықтық. 

Украинаның Қытайгород 
деген селосындағы ұрысқа взвод 
командирі ретінде (18 сарбаздың 
басшысы) қатыстым. Бір  жолы 
бізді   немістер жақтан тіл алып 
келуге  жіберді. Жау  солдаты 
самсап жүрген орманның арғы 
жағына қыбырлап,  жер бауырлап 
өттік. Қасымда  екі солдатым  
бар. Шеткері  тұрған үйдің есігін 
қақтық. Есікті  ашқан  шал мен 
кемпірде  үрей жоқ, «қазір мұнда 
немістің коменданттары келеді, – 
деді. 

– Біз  есіктің тасасына 
тығылдық. Кішкенеден кейін 
немістер келіп есікті қақты. Əлгі  
қарттар  дірілдеп барып есікті 

ашты. Жау  солдаттары  кіре 
сала  «Тамақ  бар ма, тамақ?» 
деп айқайлап,  байқұс кемпір мен 
шалдың жанын алып барады. Сүт,  
жұмыртқа, ет əкеліп  беріңдер 
деп айқайлайды. Шал мен кемпір 
бүрісіп, қорқып тұр. Бұдан 
əріге біз шыдамадық. Үшеуміз  
мылтығымызды кезеніп, атып 
шыққанда əкіреңдеп  тұрған  үш 
неміс  қолдарын көтеріп берілді. 
Олардың  аяқ-қолдарын байлап, 
командирлерімізге тапсырдық. 
Айта берсе, соғыстың  əңгімесі 
көп, зардабы да көп. Енді ұрпақтар 
ондай күнді көрмесін, бақытты 
болсын! – дейді    майдангер.   
   

Сембек  ата  бейбіт күнде  де 
тыным таппады. Аудандық байланыс 
торабында есепші,  кейіннен ұзақ  
жыл Саудакент ауылындағы №24 
училищеде бас есепші қызметтерін 
атқарып, зейнетке шықты. І 
дəрежелі «Ұлы Отан соғысы» 
ордені, «Маршал Жуков» медалі 
кеудесінде жарқырайды. Өмірлік   
серігі Пернекүл əже бақилық 
болған. Сембек ата 9 ұл-қыздан  
бірнеше немере-шөбере сүйіп отыр. 
Біз де  майдангердің  əңгімесінен  
əсерлендік. Бүгінгі  бейбіт күн үшін 
осындай   майдангер аталардың 
алдында борышты екенімізді  тағы 
бір сезіндік. Аман жүріңіздер,  
сарысулық  солдаттар! 

Сарысу  ауданы.

 Есет  ДОСАЛЫ



22 қаңтар
 №4 (484)

10 БАҒДАРЛАМА

Сенбі, Сенбі, 31 қаңтар31 қаңтар

Жексенбі, 1 ақпанЖексенбі, 1 ақпан

Жұма, 30 қаңтарЖұма, 30 қаңтар

Сəрсенбі, 28 қаңтарСəрсенбі, 28 қаңтар

Бейсенбі, 29 қаңтарБейсенбі, 29 қаңтар

Сейсенбі, 27 қаңтарСейсенбі, 27 қаңтар

Дүйсенбі, 26 қаңтарДүйсенбі, 26 қаңтар

Қазақстан ОРТ-Евразия Хабар КТК Астана 31 канал

7:00 «ТАҢШОЛПАН».                                                                                            
10:00 «Қара шаңырақ». Телехикая. 81-бөлім 
10:55 «Айтуға оңай...» 
11:40 «Тағдыр». Телехикая. 17-бөлім 
12:30 ЖАҢАЛЫҚТАР
12:45 «Поэзия əлемі»
13:10 «Заң жəне біз»
13:55 «Шарайна». Телесаяхат 
14:25 «БІЛГІШТЕР». Мультхикая. 21-22 бөлімдері 
14:40 «Қазақ халық ертегілері». Мультфильм. 
15:05 «ƏЙЕЛ БАҚЫТЫ». Ток-шоу. Тікелей эфир 
16:10 «КЕЛІН». Телехикая. 1238,1239-бөлімдері 
17:00 «Ұлт мақтанышы». Деректі фильм 8-бөлім
17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР
17:50 «ӨЗЕКЖАРДЫ»
18:05 «Қылмыс пен жаза»
18:25 «Саяхат». Публицистикалық сериал  
18:45 «Мың түрлі мамандық»
19:10 «ЖУРНАЛИСТІК ЗЕРТТЕУ» 
19:35 «Еңбек түбі - береке» 
19:40 «ТАҒДЫР». Телехикая. 18-бөлім 
20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР
21:05 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 
21:50 ТҰСАУКЕСЕР! «ҚАРА ШАҢЫРАҚ». Телехикая. 82-бөлім 
22:40 ТҰСАУКЕСЕР! «КЕЛІН». Телехикая. 1240, 1241-бөлімдері 
23:25 «Қазақстан дауысы». Күнделік
23:30 «ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 
0:00 ЖАҢАЛЫҚТАР
0:30 «Өзекжарды»
0:50 «Ұлт мақтанышы». Деректі фильм 
1:15 «Ас болсын!» 
2:00 «Поэзия əлемі»
2:25 «Қазақстан дауысы». Күнделік
2:30 «Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 
3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР

7:00 «ТАҢШОЛПАН».                                                                                                    
10:00 «Қара шаңырақ». Телехикая. 82-бөлім 
10:55 «Айтуға оңай...» 
11:40 «Тағдыр». Телехикая. 18-бөлім 
12:30 ЖАҢАЛЫҚТАР
12:45 «Агробизнес». (с субтитрами)
13:05 «Сіз не дейсіз?» 
13:35 «Жан жылуы»
14:00 «Журналистік зерттеу» 
14:25 «БІЛГІШТЕР». Мультхикая. 23-24 бөлімдері 
14:40 «Қазақ халық ертегілері». Мультфильм. 
14:55 «Қазақстан дауысы». Күнделік
15:05 «ƏЙЕЛ БАҚЫТЫ». Ток-шоу. Тікелей эфир 
16:10 «Келін». Телехикая. 1240,1241-бөлімдері 
17:00 Жеңіске - 70 жыл. ТҰСАУКЕСЕР! «ЕЛДІҢ ЕРЛІГІ». 
Деректі фильм. 1-бөлім  
17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР
17:50 «ӨЗЕКЖАРДЫ»
18:10 «Мəлім де беймəлім Қазақстан»
18:40 «Поэзия əлемі» 
19:10 «ИНДУСТРИЯЛАНДЫРУ: ҰЛТТЫҚ ӨНДІРІС» 
19:35 «Еңбек түбі - береке» 
19:40 «ТАҒДЫР». Телехикая. 19-бөлім 
20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР
21:05 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 
21:50 ТҰСАУКЕСЕР! «ҚАРА ШАҢЫРАҚ». Телехикая. 83-бөлім 
22:40 ТҰСАУКЕСЕР! «КЕЛІН». Телехикая. 1242, 
1243-бөлімдері 
23:30 «ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 
0:00 ЖАҢАЛЫҚТАР
0:35 «Өзекжарды»
0:55 «Қылмыс пен жаза»
1:20 «Еңбек түбі - береке» 
1:25 Жеңіске - 70 жыл. «Елдің ерлігі». Деректі фильм. 1-бөлім 
1:55 «Мəлім де беймəлім Қазақстан»
2:25 «Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 
3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР

7:00 «ТАҢШОЛПАН».                                                                                             
10:00 «Апта. Kz»
11:05 «Айтуға оңай...» 
11:45 «Тағдыр». Телехикая. 15-бөлім 
12:30 ЖАҢАЛЫҚТАР
12:45 «Дауа». (с субтитрами)
13:15 «Мəлім де беймəлім Қазақстан»
13:45 «Ақсауыт». Əскери-патриоттық бағдарлама
14:15 «БІЛГІШТЕР». Мультхикая. 17-18 бөлімдері 
14:30 «Қазақ халық ертегілері». Мультфильм. 8-9 
бөлімдері. 
14:55 «Əли мен Айя». Мультфильм
15:05 «ƏЙЕЛ БАҚЫТЫ». Ток-шоу. Тікелей эфир 
16:10 «Келін». Телехикая. 1234-1235-бөлімдері 
17:00 «Менің Қазақстаным»
17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР
17:50 «ӨЗЕКЖАРДЫ»
18:10 «Шын жүректен!». Реалити шоу 
18:55 «ЗАҢ ЖƏНЕ БІЗ». Тікелей эфир 
19:35 «Еңбек түбі - береке» 
19:40 «ТАҒДЫР». Телехикая. 16-бөлім 
20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР
21:05 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 
21:50 ТҰСАУКЕСЕР! «ҚАРА ШАҢЫРАҚ». Телехикая. 
80-бөлім 
22:40 ТҰСАУКЕСЕР! «КЕЛІН». Телехикая. 
1236,1237-бөлімдері 
23:30 «СІЗ НЕ ДЕЙСІЗ?»
0:00 ЖАҢАЛЫҚТАР
0:35 «Өзекжарды»
0:55 «Көкпар» Ұлттық ойын
1:40 «Дауа».  (с субтитрами)
2:10 «Шын жүректен!». Реалити шоу 
3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР

7:00 «ТАҢШОЛПАН».                                                           
10:00 «Қара шаңырақ». Телехикая. 80-бөлім 
10:55 «Айтуға оңай...» 
11:40 «Тағдыр». Телехикая. 16-бөлім 
12:30 ЖАҢАЛЫҚТАР
12:45 «SPORT.KZ» 
13:10 «Алаң» ток-шоуы 
14:00 «Сыр-сұхбат» 
14:30 «БІЛГІШТЕР». Мультхикая. 19-20 бөлімдері 
14:40 «Қазақ халық ертегілері». Мультфильм. 10-11 бөлімдері. 
15:05 «ƏЙЕЛ БАҚЫТЫ». Ток-шоу. Тікелей эфир 
16:10 «Келін». Телехикая. 1236-1237-бөлімдері 
17:00 «КЕЛБЕТ»  (с субтитрами)
17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР
17:50 «ӨЗЕКЖАРДЫ»
18:10 «Саяхат». Публицистикалық сериал  
18:30 «Ас болсын!» 
19:15 «Қылмыс пен жаза»
19:35 «Еңбек түбі - береке» 
19:40 «ТАҒДЫР». Телехикая. 17-бөлім 
20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР
21:05 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 
21:50 ТҰСАУКЕСЕР! «ҚАРА ШАҢЫРАҚ». Телехикая. 81-бөлім 
22:40 ТҰСАУКЕСЕР! «КЕЛІН». Телехикая. 1238,1239-бөлімдері 
23:30 «ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ»
0:00 ЖАҢАЛЫҚТАР
0:35 «Өзекжарды»
0:55 «Сыр-сұхбат» 
1:25 «Шарайна». Телесаяхат 
2:00 «Келбет» (с субтитрами)
2:30 «Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 
3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР

7:00 «ТАҢШОЛПАН».                                                           
10:00 «Қара шаңырақ». Телехикая. 83-бөлім 
10:50 «Қазақстан дауысы». Күнделік
11:00 «Айтуға оңай...»
11:45 «Тағдыр». Телехикая. 19-бөлім 
12:30 ЖАҢАЛЫҚТАР
12:45 «Жарқын бейне» (с субтитрами)
13:15 «Көкпар» Ұлттық ойын
14:00 «Индустрияландыру: Ұлттық өндіріс» 
14:25 «БІЛГІШТЕР». Мультхикая. 25-26 бөлімдері 
14:40 «Қазақ халық ертегілері». Мультфильм. 16-17 бөлімдері. 
15:05 «ƏЙЕЛ БАҚЫТЫ». Ток-шоу. Тікелей эфир 
16:10 «Келін». Телехикая. 1242,1243-бөлімдері 
17:00 «Жан жылуы» 
17:25 «Еңбек түбі - береке» 
17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР
17:50 «ӨЗЕКЖАРДЫ»
18:10 «МЕНІҢ ҚАЗАҚСТАНЫМ»
18:40 «Ғасырлар үні». 6-бөлім
19:15 «Иман айнасы» 
19:35 «Еңбек түбі - береке» 
19:40 «ТАҒДЫР». Телехикая. 20-соңғы бөлім 
20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР
21:05 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 
21:50 «ШЫН ЖҮРЕКТЕН!». Реалити шоу
22:40 ТҰСАУКЕСЕР! «КЕЛІН». Телехикая. 1244, 1245-бөлімдері 
23:30 «ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 
0:00 ЖАҢАЛЫҚТАР
0:35 «Өзекжарды»
0:55  Сана Шандыбаева, Қуандық Қыстықбаев, Ержан Нұрымбет, 
Тұңғышбай Əл-Тарази «Сардар» драмасында 
2:30 «Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 
3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР

7:00 Қазақстан эстрада жұлдыздарының қатысуымен 
концерт
8:40 «Агробизнес»  (с субтитрами)
9:00 «СЕНБІЛІК ТАҢ». Ақпаратты-сазды бағдарлама 
10:05 «Дауа».  (с субтитрами)
10:35 «Аc болсын!» 
11:20 «Қазақстан дауысы»
13:10 «ПОЭЗИЯ ƏЛЕМІ»
13:35 «Телқоңыр»  
14:15 «Сырғалым». Телехикая. 34-36 бөлімдері 
16:20 Дхармендра, Хема Малини, Нирупа Рой 
«Джунгли падишасы» драмасында  
17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР
17:50 «Джунгли падишасы» драма  (жалғасы) 
19:00 «Дала дауысы». ІІІ Халықаралық 
радиофестивалі
20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР
21:00 «Ұлттық шоу» 
22:30 «ОТАНЫМ ДЕСЕМ...».  Əнші Досымжан 
Таңатаровтың шығармашылық концерті
0:30 ЖАҢАЛЫҚТАР
1:05  Дэнни Гловер, Рэй Лиотта, Дэнис Лири «Піл 
операциясы» комедиясында 
2:55 ЖАҢАЛЫҚТАР

7:00 Қазақстан эстрада жұлдыздарының қатысуымен 
концерт
8:35 «Мəлім де беймəлім Қазақстан»
9:05 «КАПИТАН ҚОҚИҚАЗ». Мультфильм. 5-6 бөлімдері  
10:00 ТҰСАУКЕСЕР! «». Ойын-сауық, интерактивті 
бағдарлама 
11:00 «Жайдарман». Үздік əзілдер
11:20 «Ақсауыт» Əскери-патриоттық бағдарлама 
11:55 «Шарайна». Телесаяхат («Филиппин 
Республикасы». Манила қаласына саяхат) 1-хабар
12:25 «СЫР-СҰХБАТ» 
12:55 «Ұлттық шоу» 
14:15 «Сырғалым». Телехикая. 37-39 бөлімдері 
16:25 «Баламен бетпе-бет» 
16:40 «Əли мен Айя». Мультфильм
16:50 «Данышпан қарға». Мультфильм
17:00 «ЖІБЕК СЕЗІМ».  Медет Салықовтың 
шығармашылық кеші  19:05 «Əзіл əлемі»
20:00 «АПТА. КZ» 
21:00 «ҚАЗАҚСТАН ДАУЫСЫ». Тікелей эфир
23:00 «АЛАҢ» ток-шоуы 
23:50 «КӨКПАР». Ұлттық ойын
0:30 Марлон Брандо, Мэттью Бродерик, Бруно Кёрб 
«Аңғал» шытырман оқиғалы фильмінде 
2:15 «Телқоңыр» 
3:00 «АПТА. КZ»

6:00 «ҚҰРБЫЛАР» телехикаясы  
6:50 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН  
7:00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»    
11:00 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»   
12:00 «ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД» бағдарламасы 
12:55 «Джодха жəне Акбар». ҮНДІ ТЕЛЕХИКАЯСЫ   
13:20 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» ТОК-ШОУЫ      
14:10 «П@УТINA+» (каз)     
15:00 «112»   
15:15 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ»   
16:10 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 8». Многосерийный 
детектив   
16:55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 
18:00 ЖАҢАЛЫҚТАР   
19:00 «Сүйген жар». ҮНДІ ТЕЛЕХИКАЯСЫ  
20:00 Тұсаукесер. «Джодха жəне Акбар». ҮНДІ 
ТЕЛЕХИКАЯСЫ   
20:35 «П@УТINA» (каз)   
21:00 «НОВОСТИ В 21:00»  
21:45 Елена Шилова, Алексей Анищенко, Татьяна 
Космачева, Игорь Бочкин в многосерийном фильме 
«СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ»  
22:45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
23:55 Светлана Иванова, Кирилл Гребенщиков, Анна 
Каменкова в многосерийном фильме «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ»     
1:50 «П@УТINA+» (каз)  
2:35 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» ТОК-ШОУЫ 
3:20 «ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД» бағдарламасы 

6:00 «ҚҰРБЫЛАР» телехикаясы  
6:50 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН  
7:00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»    
11:00 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»   
12:00 «ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД» бағдарламасы 
12:55 «Джодха жəне Акбар». ҮНДІ ТЕЛЕХИКАЯСЫ   
13:20 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» ТОК-ШОУЫ      
14:10 «П@УТINA+» (каз)     
15:00 «112»   
15:15 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ»   
16:10 Премьера.  Владислав Котлярский в детективе 
«КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ»    
16:55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 
18:00 ЖАҢАЛЫҚТАР   
19:00 «Сүйген жар». ҮНДІ ТЕЛЕХИКАЯСЫ  
20:00 Тұсаукесер. «Джодха жəне Акбар». ҮНДІ 
ТЕЛЕХИКАЯСЫ   
20:35 «П@УТINA» (каз)   
21:00 «НОВОСТИ В 21:00»  
21:45 Елена Шилова, Алексей Анищенко, Татьяна 
Космачева, Игорь Бочкин в многосерийном фильме 
«СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ»  
22:45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
23:55 Светлана Иванова, Кирилл Гребенщиков, Анна 
Каменкова в многосерийном фильме «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ»     
1:50 «П@УТINA+» (каз)  
2:35 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» ТОК-ШОУЫ 
3:20 «ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД» бағдарламасы 

6:00 «ҚҰРБЫЛАР» телехикаясы  
6:50 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН  
7:00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»    
11:00 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»   
12:00 «ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД» бағдарламасы 
12:55 «Джодха жəне Акбар». ҮНДІ 
ТЕЛЕХИКАЯСЫ   
13:20 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» ТОК-ШОУЫ      
14:10 «П@УТINA+» (каз)     
15:00 «112»   
15:15 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ»   
16:10 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 8». 
Многосерийный детектив   
16:55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 
18:00 ЖАҢАЛЫҚТАР   
19:00 «Сүйген жар». ҮНДІ ТЕЛЕХИКАЯСЫ  
20:00 Тұсаукесер. «Джодха жəне Акбар». 
ҮНДІ ТЕЛЕХИКАЯСЫ   
20:35 «П@УТINA» (каз)   
21:00 «НОВОСТИ В 21:00»  
21:45 Елена Шилова, Алексей Анищенко, 
Татьяна Космачева, Игорь Бочкин в 
многосерийном фильме «СЕСТРА МОЯ, 
ЛЮБОВЬ»  
22:45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
23:55 Светлана Иванова, Кирилл 
Гребенщиков, Анна Каменкова в 
многосерийном фильме «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ»     
1:50 «П@УТINA+» (каз)  
2:35 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» ТОК-ШОУЫ 
3:20 «ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД» бағдарламасы 

6:00 «ҚҰРБЫЛАР» телехикаясы  
6:50 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН  
7:00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»    
11:00 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»   
12:00 «ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД» бағдарламасы 
12:55 «Джодха жəне Акбар». ҮНДІ ТЕЛЕХИКАЯСЫ   
13:20 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» ТОК-ШОУЫ      
14:10 «П@УТINA+» (каз)     
15:00 «112»   
15:15 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ»   
16:10 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 8». Многосерийный 
детектив   
16:55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 
18:00 ЖАҢАЛЫҚТАР   
19:00 «Сүйген жар». ҮНДІ ТЕЛЕХИКАЯСЫ  
20:00 Тұсаукесер. «Джодха жəне Акбар». ҮНДІ 
ТЕЛЕХИКАЯСЫ   
20:35 «П@УТINA» (каз)   
21:00 «НОВОСТИ В 21:00»  
21:45 Елена Шилова, Алексей Анищенко, Татьяна 
Космачева, Игорь Бочкин в многосерийном фильме 
«СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ»  
22:45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
23:55 Светлана Иванова, Кирилл Гребенщиков, Анна 
Каменкова в многосерийном фильме «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ»     
1:50 «П@УТINA+» (каз)  
2:35 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» ТОК-ШОУЫ 
3:20 «ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД» бағдарламасы

6:00 «ҚҰРБЫЛАР» телехикаясы  
6:50 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН  
7:00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»    
11:00 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»   
12:00 «ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД» бағдарламасы   
12:55 «Джодха жəне Акбар». ҮНДІ ТЕЛЕХИКАЯСЫ   
13:20 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» ТОК-ШОУЫ      
14:15 «ЖҰМА УАҒЫЗЫ»     
14:30 «П@УТINA» (каз)       
15:00 «112»  
15:15 Премьера.  Владислав Котлярский в детективе «КАРПОВ. 
СЕЗОН ВТОРОЙ»   
16:50 «ЖДИ МЕНЯ». КАЗАХСТАН  
18:00 ЖАҢАЛЫҚТАР   
19:00 «Сүйген жар». ҮНДІ ТЕЛЕХИКАЯСЫ  
20:00 Тұсаукесер. «Джодха жəне Акбар». ҮНДІ ТЕЛЕХИКАЯСЫ   
20:35 «П@УТINA» (каз)       
21:00 «НОВОСТИ В 21:00»  
21:45 «ПОЛЕ ЧУДЕС»
22:50 «ТРИ АККОРДА»     
0:50 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»
1:50 «ҚЫЛМЫСТЫҚ  ІС №» бағдарламасы      
2:20 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» ТОК-ШОУЫ   
3:00 «ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД» бағдарламасы 
3:45 «ҚҰРБЫЛАР» телехикаясы

6:00 «ҚҰРБЫЛАР» телехикаясы  
6:40 Многосерийный фильм «ИГРЫ РАЗУМА» (каз)  
8:20 «ТАҢҒЫ ПОШТА» 
8:50 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН  
9:00 Новости
9:10 «СМАК»
9:45 Наталия Антонова, Дмитрий Щербина в фильме «ЗАГАДАЙ 
ЖЕЛАНИЕ»
11:30 «ФАБРИКА ГРЕЗ» с Ольгой Артамоновой  
12:05 «БАГРЯНЫЙ ПЕРВОЦВЕТ» (каз) 
13:35 «П@УТINA+» бағдарламасы 
14:30 «КАРАОКЕ ТАКСИ» бағдарламасы 
15:00 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ»
15:45 Анастасия Заворотнюк, Александр Лазарев мл., Валерий 
Николаев, Алексей Панин, Гарик Харламов, Ксения Собчак в 
приключенческом фильме «АРТЕФАКТ»    
17:20 Премьера. Александра Самохина, Юлия Кудояр, Андрей 
Биланов в многосерийном фильме «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА»  
21:00 «НОВОСТИ В СУББОТУ»   
21:30 «СЕНБІЛІК ЖАҢАЛЫҚТАР» 
21:45 «ТІЛШІ ТҮЙІНІ»   
22:15 «СЕНБІЛІК ЖАҢАЛЫҚТАР» 
22:35 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» бағдарламасының тұсаукесері  
23:55 Премьера. Многосерийный детектив «СЛЕДСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ». «МИШЕНИ». Фильм 2 
1:40 «КАРАОКЕ ТАКСИ» бағдарламасы  
2:10 Многосерийный фильм «ИГРЫ РАЗУМА» (каз)  
3:40 «БАГРЯНЫЙ ПЕРВОЦВЕТ» (каз)

6:00 «СЕНБІЛІК ЖАҢАЛЫҚТАР»   
6:20 «ТІЛШІ ТҮЙІНІ»  
6:45 «СЕНБІЛІК ЖАҢАЛЫҚТАР» 
7:05 «ҚҰРБЫЛАР» телехикаясы  
8:35 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН   
8:45 «ВОСКРЕСНЫЕ БЕСЕДЫ»   
9:00 Новости
9:10 «ЗДОРОВЬЕ» 
10:10 «КАЗЛОТО». Прямой эфир  (каз/рус) 
10:45 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА»       
11:45 «БАГРЯНЫЙ ПЕРВОЦВЕТ» (каз)  
13:20 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» бағдарламасы     
14:30 «КАРАОКЕ ТАКСИ» бағдарламасы  
15:00 Игорь Верник, Ирина Гринева, Сергей Калантай, Вероника 
Вернадская в мелодраме «МАМА ПОНЕВОЛЕ»
17:25 Премьера.  Наталья Бардо, Иван Жидков в многосерийном 
фильме «РАДИ ТЕБЯ»   
21:00 «АНАЛИТИКА» 
22:00 «П@УТINA+» бағдарламасы 
22:55 «ТЕАТР ЭСТРАДЫ»   
0:50 «ВОЙНЫ БЕЗДОРОЖЬЯ»    
1:45 «КАРАОКЕ ТАКСИ» бағдарламасы  
2:10 «ҚҰРБЫЛАР» телехикаясы 
3:30 «БАГРЯНЫЙ ПЕРВОЦВЕТ» (каз)

06.00 Открытие вещания
06.05 Көркем - фильм «Данқтың басқа қыры» (каз.)
07.40 Телехикая «Такси» (каз.)
08.25 «Жұлдыздар шеруі» (каз.)
09.00 Мультсериал «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ МАДАГАСКАР»
09.30 Мультфильм «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СПЕКТАКЛЬ ОСЛА» 
10.00 Анимационный фильм «ГАДКИЙ Я»
11.30 Анимационный фильм «РИО»  
13.10 Юрий Стоянов, Гарик Харламов, Николай Наумов, 
Андрей Гайдулян в комедии «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ»
15.00 Мультхикая «Том  мен  Джерри» (каз.)          
15.30 Мультхикая «Марвел: Айрықша адамдар « (каз.)
15.55 Мультхикая «Марвел: Темір адам» (каз.)
16.20 «Сүйікті жануарлар» (каз.)
16.45 «Жасырын камера» (каз.)
17.10 «Тематик-шоу» (каз.)
17.50 Əзіл - күлкі  бағдарламасы «ЕҢ КҮЛКІЛІ ƏРТІСТЕР»(каз.)
18.30 Музыкалық бағдарлама «АЛТЫН ТАСПА» (каз)
20.30 Сериал «ВУЗЕРЫ 4»  (заключительные 19-20 серии)
21.40 «УНИВЕР» 
22.20 Сериал «ИНТЕРНЫ» (Новый сезон)
23.00 Юмористическое шоу «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»   
23.30 Хайден Кристенсен в триллере «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА 
7-Й УЛИЦЕ»
01.20 «ДОМ 2»
01.50 Телехикая «Екінші  неке» (каз. с рус. субтитрами)(Индия)
02.35 Телехикая «Шетелдік күйеубала» (каз.) 
03.10 - 04.00 Телехикая «Такси» (каз.)

06.00 Открытие вещания
06.05 Көркем - фильм «Сотқарлар 2. Соңғы  еліктіру» (каз.)
07.40 Телехикая «Такси» (каз.)
08.25 «Жұлдыздар шеруі» (каз.)
09.00 Сериал «ВУЗЕРЫ 4»  (заключительные 19-20 серии)
10.10 Сериал «ИНТЕРНЫ»   
10.50 Сериал «УНИВЕР»   
11.30 Сериал «САШАТАНЯ»
12.00 ПРЕМЬЕРА! Сериал «МОЙ ПАРЕНЬ СО ЗВЕЗДЫ» (Корея)
(заключительная серия)
12.40 Мультфильм «ПО СЛЕДАМ БРЕМЕНСКИХ МУЗЫКАНТОВ»
13.10 Мультсериал «НУ, ПОГОДИ!» 
13.40 Мультсериал «СЛАГТЕРРА» 
14.30 Мультсериал «КЛУБ ВИНКС- ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ»
15.00 Мультхикая «Том  мен  Джерри» (каз.)          
15.30 Мультхикая «Марвел: Айрықша адамдар « (каз.)
15.55 Мультхикая «Марвел: Темір адам» (каз.)
16.20 «Сүйікті жануарлар» (каз.)
16.45 «Жасырын камера» (каз.)
17.10 «Тематик-шоу» (каз.)
18.00 Əзіл - күлкі  бағдарламасы «КОМИК ADZE» (каз.)
18.30 Музыкалық бағдарлама «АЛТЫН ТАСПА» (каз)
20.30 «КВН НА БИС»
21.00 Вахтанг Кикабидзе, Дмитрий Марьянов,Олеся 
Судзиловская в комедии «ДЕД 005»  
22.50 Николас Кейдж в боевике «ОПАСНЫЙ БАНГКОК»
00.40 «COMEDY CLUB»
01.30 «ДОМ 2»
02.00 Телехикая «Екінші  неке» (каз. с рус. субтитрами)(Индия)
02.45 Телехикая «Шетелдік күйеубала» (каз.) 
03.30 - 04.00 Телехикая «Такси» (каз.)

07.00 Открытие вещания
07.05 Көркем – фильм «Махаббат шытырмақ оқиғасы» (каз.)
08.35 Мультхикая «Үйректер»(каз.)
09.00 Семейная комедия «ДУРДОМ НА КОЛЕСАХ»
10.40 Мультсериал «КОТОПЕС»
11.05 Мультсериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО ПОПУГАЯ» 
11.30 Мультсериал «МАША И МЕДВЕДЬ»
12.00 Мультхикая «Том  мен  Джерри» (каз.)
12.30 «Сүйікті жануарлар» (каз.) 
13.00 Əзіл - күлкі  бағдарламасы «КОМИК ADZE» (каз.)
13.30 Музыкалық бағдарлама «АЛТЫН ТАСПА» (каз.)
14.30 Мультхикая «Том  мен  Джерри» (каз.)
15.00 Мультсериал  «ГУБКА БОБ. КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ»
15.25 Мультсериал «КУНГ- ФУ ПАНДА»
15.50 Дуэйн Джонсон в приключенческой комедии 
«СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ»
18.00 «Сүйікті жануарлар» (каз.) 
18.30 Музыкалық бағдарлама «АЛТЫН ТАСПА» (каз.)
19.30 «КАРАОКЕ- КИЛЛЕР» (1 сезон) повтор  
20.30 Бенджамин Уокер, Доминик Купер в фанастическом 
боевике  «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК НА 
ВАМПИРОВ»
22.40 Сильвестр Сталлоне в боевике «РЭМБО 4»
00.20 ПРЕМЬЕРА! РЕАЛИТИ – ШОУ «ТАНЦЫ»( 5 выпуск, 2 
сезон) 
02.00 «ХБ ШОУ»
02.30 Телехикая «Такси» (каз.)
03.00  – 05.00 Көркем – фильм «Ноториус» (каз.) 

07.00 Открытие вещания
07.05 Көркем – фильм «Достан да артық жан» (каз.)
08.35 Мультхикая «Үйректер»(каз.)
09.00 Семейное фэнтэзи «ДЕТИ ШПИОНОВ»
10.30 Мультсериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО ПОПУГАЯ»
11.00 Мультсериал «МАША И МЕДВЕДЬ» 
11.30 Мультсериал «ПИНГВИНЫ ИЗ МАДАГАСКАРА»
11.55 Мультсериал «ГУБКА БОБ. КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ»
12.20 Мультсериал «КУНГ- ФУ ПАНДА»
12.45 Дуэйн Джонсон в приключенческой комедии 
«СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ»
14.45 Мультхикая «Том  мен  Джерри» (каз.)  
15.10 «Сүйікті жануарлар» (каз.) 
15.35 «Жасырын камера» (каз.)
16.00 «Көңілді  таспа»(каз.)   
16.30 Əзіл - күлкі  бағдарламасы «КОМИК ADZE» (каз.)
16.50 Музыкалық бағдарлама «АЛТЫН ТАСПА» (каз.)   
17.50 Бенджамин Уокер, Доминик Купер в фантастическом 
боевике  «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК НА 
ВАМПИРОВ»       
20.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (14 сезон) 
21.20 Музыкалық бағдарлама «АЛТЫН ТАСПА» (каз.)
22.20 «Тематик-шоу» (каз.)
23.00 «КАРАОКЕ- КИЛЛЕР» (1 сезон) повтор  
00.00 Фильм ужасов «МОРЕ СТРАХА»              
01.40 «ДОМ 2»
02.10 Телехикая «Такси» (каз.)
03.00 – 05.00 Көркем – фильм «Джильи» (каз.) 

06.00 Открытие вещания. 
06.05 Мультфильмдер
06.20 ЖАҢАЛЫҚТАР (повтор) 
06.45  “Япыр-ай” таңғы ойын-сауық бағдарлама
07.40 “АЛАҢ БОЛМА, ЖАНЫМ!” түрiк телехикаясы 
08.50 “МҰЗДАН СУЫҚ, ОТТАН ЫСТЫҚ” үнді телехикаясы (повтор)
09.35 “ОҢАЙ ОЛЖА!” (повтор)
10.10 “БОМБА”, остросюжетная драма (повтор) 
12.00 НОВОСТИ (повтор вечернего выпуска)
12.40 “ДИАГНОЗ” (повтор)
13.10 “ПРАКТИКА” (28 серия). Многосерийная мелодрама. Эльдар 
Лебедев, Ксения Лаврова-Глинка. ПРЕМЬЕРА.
14.10 “НЕ ВРИ МНЕ”. Документальное реалити
15.05 “ЛЕСНИК”, остросюжетный детектив (повтор) 
17.00 “МАХАББАТ МҰҢЫ” үнді телехикаясы (380, 376 серии) 
ТҰСАУКЕСЕР!
17.50 “МҰЗДАН СУЫҚ, ОТТАН ЫСТЫҚ ” үнді телехикаясы (256, 257 с., 
субт.на рус.яз.) ТҰСАУКЕСЕР!
18.45 “ЖАНҚИЯР ПАТШАЙЫМ” қытай  телехикаясы (21 с., с рус.субт.). 
ТҰСАУКЕСЕР!
19.45 «ШАНШАРДАН» - ең кереметтері!
20.30 ЖАҢАЛЫҚТАР
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.40 “ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ”
22.15 “БОМБА”, остросюжетная драма (5 и 6 серии). Ольга Арнтгольц, 
Алексей Бардуков, Андрей Панин, Ольга Сутулова. ПРЕМЬЕРА. 
00.05 “ЛЕСНИК” (21-22 серии). Остросюжетный детектив. Олег 
Штефанко, Алексей Булдаков, Анна Большова
01.40 “СТЕНА ДЬЯВОЛА” көркем фильм 
03.25 “АЛАҢ БОЛМА, ЖАНЫМ!” түрiк телехикаясы (повтор)
04.25 ЖАҢАЛЫҚТАР (повтор) 
04.50-05.35 “Япыр-ай” (повтор)

06.00 Открытие вещания. 
06.05 Мультфильмдер
06.20 ЖАҢАЛЫҚТАР (повтор) 
06.45  “Япыр-ай” таңғы ойын-сауық бағдарлама
07.35 “АЛАҢ БОЛМА, ЖАНЫМ!” түрiк телехикаясы 
08.50 “МҰЗДАН СУЫҚ, ОТТАН ЫСТЫҚ” үнді телехикаясы (повтор)
09.35 «ШАНШАРДАН» - ең кереметтері! (повтор)
10.10 “БОМБА”, остросюжетная драма (повтор) 
12.00 НОВОСТИ (повтор вечернего выпуска)
12.40 “ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ” (повтор)
13.10 “ПРАКТИКА” (29 серия). Многосерийная мелодрама. Эльдар 
Лебедев, Ксения Лаврова-Глинка. ПРЕМЬЕРА.
14.10 “НЕ ВРИ МНЕ”. Документальное реалити
15.05 “ЛЕСНИК”, остросюжетный детектив (повтор) 
17.00 “МАХАББАТ МҰҢЫ” үнді телехикаясы (376, 381 серии) 
ТҰСАУКЕСЕР!
17.50 “МҰЗДАН СУЫҚ, ОТТАН ЫСТЫҚ ” үнді телехикаясы (258, 259 с., 
субт.на рус.яз.) ТҰСАУКЕСЕР!
18.45 “ЖАНҚИЯР ПАТШАЙЫМ” қытай  телехикаясы (22 с., с рус.субт.). 
ТҰСАУКЕСЕР!
19.45 «ШАНШАРДАН» - ең кереметтері!
20.30 ЖАҢАЛЫҚТАР
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.40 “НАША ПРАВДА”
22.35 “БОМБА”, остросюжетная драма (7 и 8 заключит.серии). Ольга 
Арнтгольц, Алексей Бардуков, Андрей Панин, Ольга Сутулова. 
ПРЕМЬЕРА. 
00.20 “ЛЕСНИК” (23-24 серии). Остросюжетный детектив. Олег 
Штефанко, Алексей Булдаков, Анна Большова
01.55 “СТАРИК И ВНУК” көркем фильм 
03.20 “АЛАҢ БОЛМА, ЖАНЫМ!” түрiк телехикаясы (повтор)
04.20 ЖАҢАЛЫҚТАР (повтор) 
04.45 “Япыр-ай” (повтор)
05.20-05.45 “ВАУ” деректi хикая 

06.00 Открытие вещания. 
06.05 Мультфильмдер
06.25 “ВАУ” деректi хикая 
07.15  “Япыр-ай” таңғы ойын-сауық бағдарлама
08.00 “АЛАҢ БОЛМА, ЖАНЫМ!” түрiк телехикаясы
09.00 “БАЗАР ЖОҚ АЛАҢЫ!” сазды-ойын-сауықты бағдарлама 
(повтор)
10.00 “ДОРОГА ДОМОЙ” (повтор)
10.10 “КРЕПКИЙ БРАК”, мелодрама. Юлия Меньшова, Камиль 
Ларин
11.55 “ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ”, мелодрама. Григорий 
Антипенко, Карина Андоленко
13.45 “ДРУГАЯ ПРАВДА” (повтор)
14.40 “ПОРТРЕТ НЕДЕЛИ” (повтор)
15.40 “СЛУГИ НАРОДА” (повтор)
16.25 “ЖҰЛДЫЗДЫ АҚИҚАТ” тележурналы (повтор)
17.00 “МАХАББАТ МҰҢЫ” үнді телехикаясы (378, 379 серии) 
ТҰСАУКЕСЕР!
17.50 “МҰЗДАН СУЫҚ, ОТТАН ЫСТЫҚ” үнді телехикаясы (252, 253 
с., субт.на рус.яз.) ТҰСАУКЕСЕР!
18.45 “ЖАНҚИЯР ПАТШАЙЫМ” қытай  телехикаясы (19 с., с рус.
субт.). ТҰСАУКЕСЕР!
19.45 “ОҢАЙ ОЛЖА!” ойын-сауықты мега-шоу. ТҰСАУКЕСЕР!
20.30 ЖАҢАЛЫҚТАР
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.40 “ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ” – “Красиво пить не запретишь” 
22.15 “БОМБА”, остросюжетная драма (1 и 2 серии). Ольга 
Арнтгольц, Алексей Бардуков, Андрей Панин, Ольга Сутулова. 
ПРЕМЬЕРА. 
00.05 “ЛЕСНИК” (17-18 серии). Остросюжетный детектив. Олег 
Штефанко, Алексей Булдаков, Анна Большова
01.40 “ОХОТА ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН” көркем фильм
03.00 “АЛАҢ БОЛМА, ЖАНЫМ!” түрiк телехикаясы (повтор)
04.00 ЖАҢАЛЫҚТАР (повтор) 
04.25 “Япыр-ай” (повтор)
05.10-05.35 “ВАУ” деректi хикая (повтор)

06.00 Открытие вещания. 
06.05 Мультфильмдер
06.20 ЖАҢАЛЫҚТАР (повтор) 
06.45  “Япыр-ай” таңғы ойын-сауық бағдарлама
07.40 “АЛАҢ БОЛМА, ЖАНЫМ!” түрiк телехикаясы 
08.50 “МҰЗДАН СУЫҚ, ОТТАН ЫСТЫҚ” үнді телехикаясы (повтор)
09.35 “ОҢАЙ ОЛЖА!” (повтор)
10.10 “БОМБА”, остросюжетная драма (повтор) 
12.00 НОВОСТИ (повтор вечернего выпуска)
12.40 “ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ” (повтор)
13.15 “ПРАКТИКА” (27 серия). Многосерийная мелодрама. Эльдар 
Лебедев, Ксения Лаврова-Глинка. ПРЕМЬЕРА.
14.10 “НЕ ВРИ МНЕ”. Документальное реалити
15.05 “ЛЕСНИК”, остросюжетный детектив (повтор) 
17.00 “МАХАББАТ МҰҢЫ” үнді телехикаясы (379, 380 серии) 
ТҰСАУКЕСЕР!
17.50 “МҰЗДАН СУЫҚ, ОТТАН ЫСТЫҚ ” үнді телехикаясы (254, 255 с., 
субт.на рус.яз.) ТҰСАУКЕСЕР!
18.45 “ЖАНҚИЯР ПАТШАЙЫМ” қытай  телехикаясы (20 с., с рус.субт.). 
ТҰСАУКЕСЕР!
19.45 “ОҢАЙ ОЛЖА!” ойын-сауықты мега-шоу. ТҰСАУКЕСЕР!
20.30 ЖАҢАЛЫҚТАР
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.40 “ДИАГНОЗ”
22.15 “БОМБА”, остросюжетная драма (3 и 4 серии). Ольга Арнтгольц, 
Алексей Бардуков, Андрей Панин, Ольга Сутулова. ПРЕМЬЕРА. 
00.05 “ЛЕСНИК” (19-20 серии). Остросюжетный детектив. Олег 
Штефанко, Алексей Булдаков, Анна Большова
01.40 “ИСТОЧНИК”, “ГРОЗОВАЯ НОЧЬ” көркем фильмдер 
03.20 “АЛАҢ БОЛМА, ЖАНЫМ!” түрiк телехикаясы (повтор)
04.20 ЖАҢАЛЫҚТАР (повтор) 
04.45-05.30 “Япыр-ай” (повтор)

06.00 Открытие вещания. 
06.05 Мультфильмдер
06.20 ЖАҢАЛЫҚТАР (повтор) 
06.45  “Япыр-ай” таңғы ойын-сауық бағдарлама
07.40 “АЛАҢ БОЛМА, ЖАНЫМ!” түрiк телехикаясы 
08.50 “МҰЗДАН СУЫҚ, ОТТАН ЫСТЫҚ” үнді телехикаясы (повтор)
09.35 «ШАНШАРДАН» - ең кереметтері! (повтор)
10.10 “БОМБА”, остросюжетная драма (повтор) 
12.00 НОВОСТИ (повтор вечернего выпуска)
12.40 “НАША ПРАВДА” (повтор)
13.30 “ПРАКТИКА” (30 серия). Многосерийная мелодрама. Эльдар 
Лебедев, Ксения Лаврова-Глинка. ПРЕМЬЕРА.
14.30 “НЕ ВРИ МНЕ”. Документальное реалити
15.25 “ЛЕСНИК”, остросюжетный детектив (повтор) 
16.20 “МАХАББАТ МҰҢЫ” үнді телехикаясы (381, 382 серии) 
ТҰСАУКЕСЕР!
17.10 “КАРАДАЙЫ” түрiк телехикаясы (повтор 79-ой серии)
19.45 “ЖҰЛДЫЗДЫ АҚИҚАТ” тележурналы. ТҰСАУКЕСЕР!
20.30 ЖАҢАЛЫҚТАР
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.40 “НАША ПРАВДА”. Ток-шоу
22.35 “ДОМРАБОТНИЦА”, мелодрама. Ольга Медыныч, Ярослав 
Бойко  
00.20 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!”. Экстремальное шоу
01.10 “ЗАБАРЖАД” көркем фильм 
02.25 “Той BestStar” сазды-ойын-сауықты бағдарлама (повтор)
03.35 “АЛАҢ БОЛМА, ЖАНЫМ!” түрiк телехикаясы (повтор)
04.35 ЖАҢАЛЫҚТАР (повтор) 
05.00-05.45 “Япыр-ай” (повтор)

07.00  Открытие вещания. 
07.05 Мультфильмдер
07.25 “ЖАНҚИЯР ПАТШАЙЫМ” қытай  телехикаясы (19-20 с., с рус.
субт., повтор)
08.50 “ЖҮРЕКЖАРДЫ”
09.30 “жанАЙҚАЙ”  (из архива “КТК”)
10.00 “КРИВОЕ ЗЕРКАЛО” 
12.00 НОВОСТИ (повтор вечернего выпуска)
12.40 “НАША ПРАВДА”. Ток-шоу (повтор)
13.30 “ПУТЬ НА ОЛИМП”  - “Алексей Шахматов” 
14.00 “ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ” – “Закомплексованные родителями”
14.45 “ЖҰЛДЫЗДЫ АҚИҚАТ”. Тележурнал (повтор)
15.20 “АЛАҢ БОЛМА, ЖАНЫМ!” түрiк телехикаясы (1 серия)
18.00 “РЕВИЗОРРО”. Документальный репортаж. ПРЕМЬЕРА 
ПРОГРАММЫ!
19.00 “УНЕСИ, ЧТО СМОЖЕШЬ!”. Игровое развлекательное мега-
шоу. ПРЕМЬЕРА!  
19.35 “КАРАДАЙЫ” түрiк телехикаясы (3-шi маусым). КЕРЕМЕТ 
ТҰСАУКЕСЕР!
21.00 “ДРУГАЯ ПРАВДА” с Алексеем Шахматовым
22.00 “ОЧНАЯ СТАВКА” – “ТАКАЯ МАТЬ”. Документальное 
расследование
23.00 “БЕРЕМЕННА В 16”. Реалити-шоу. ПРЕМЬЕРА ПРОГРАММЫ!
00.00 “Той BestStar” сазды-ойын-сауықты бағдарлама. ЖАҢА 
МАУСЫМ!
01.25 “БАЗАР ЖОҚ АЛАҢЫ!” сазды-ойын-сауықты бағдарлама 
(повтор)
02.10 “ҚОРҚАУ” түрiк көркем фильм 
03.40-04.30  “НА ГРАНИ ВОЗМОЖНОГО” деректi хикая

07.00  Открытие вещания. 
07.05 Мультфильмдер
07.10 “АСТРОБОЙ” мультсериал (каз.)
07.35 CARTOON NETWORK представляет: “БЕН 10. 
ОМНИВЕРС” (каз.)
08.00 “ЖАНҚИЯР ПАТШАЙЫМ” қытай  телехикаясы (21-22 с., 
с рус.субт., повтор)
09.25 “ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ” – “Закомплексованные 
родителями” (повтор)
10.15 “ЕЛКИ” и “ЕЛКИ-2”. Комедия. Иван Ургант, Сергей 
Светлаков, Вера Брежнева, Никита Пресняков
14.00 “ДОРОГА ДОМОЙ”. Истории усыновлений
14.10 “АЛАҢ БОЛМА, ЖАНЫМ!” түрiк телехикаясы (2 серия)
16.35 “Той BestStar” сазды-ойын-сауықты бағдарлама (повтор)
18.00 “БЕРЕМЕННА В 16”. Реалити-шоу (повтор)
19.00 “УНЕСИ, ЧТО СМОЖЕШЬ!”. Игровое развлекательное 
мега-шоу. ПРЕМЬЕРА!  
19.35 “КАРАДАЙЫ” түрiк телехикаясы (3-шi маусым). 
КЕРЕМЕТ ТҰСАУКЕСЕР!
21.00 “ПОРТРЕТ НЕДЕЛИ”
22.00 “СЛУГИ НАРОДА” с Артуром Платоновым
22.45 ТҰСАУКЕСЕР! “БАЗАР ЖОҚ АЛАҢЫ!” сазды-ойын-
сауықты бағдарлама
23.40 “ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3”, комедия. Кристина Орбакайте, 
Гоша Куценко, Лия Ахеджакова, Владимир Меньшов 
01.30 “Той BestStar” сазды-ойын-сауықты бағдарлама (из 
архива)
02.45 “ҚУПИЯ ТАҒДЫРЛАР” түрiк көркем фильм
04.20-04.45  “ВАУ” деректi хикая

7:00 Əн шашу
7:05 Новости «20:30»
7:35 Жаңалықтар
8:05 Комедийный сериал «Кто в доме хозяин?» 
8:30 Программа «Такси»
9:00 «Ғашық жігіт» кəріс телехикаясы
10:00 Жаңалықтар
10:10 «Ғашық жігіт» кəріс телехикаясының 
жалғасы
10:30 Турецкий сериал «История одной любви»
11:30 «Қыз ғұмыры» үнді телехикаясы
13:00 Жаңалықтар
13:10 «Сырласу» ток-шоу
14:00 Новости 
14:10 Сериал «Ландыш серебристый»
15:15 «Ғашық жігіт» кəріс телехикаясы
16:35  «Kaznet» ғаламтор шолу
17:00 «Такси» бағдарламасы
17:30 «Махаббат хикаясы» түрік телехикаясы
18:30 «Қыз ғұмыры» үнді телехикаясы
20:00 Жаңалықтар
20:30 Новости «20:30»
21:00 Сериал «Сделано в СССР»
22:00 «Махаббат хикаясы» түрік телехикаясы
23:00 Программа «Репортер представляет»
23:20 Жаңалықтар
23:50 Новости «20:30»
0:20 «Сезім шарабы» телехикаясы
1:05 Əн шашу

7:00 Новости «20:30»
7:30 Жаңалықтар
8:00 Комедийный сериал «Кто в доме хозяин?» 
8:30 «Такси» бағдарламасы
9:00 «Ғашық жігіт» кəріс телехикаясы
10:00 Жаңалықтар
10:10 «Ғашық жігіт» кəріс телехикаясының жалғасы
10:30 Турецкий сериал «История одной любви»
11:30 «Қыз ғұмыры» үнді телехикаясы
13:00 Жаңалықтар
13:10 Программа «Мы вместе»
13:35 Арнайы жоба. Той жыры
14:00 Новости
14:10 Сериал «Сделано в СССР»
15:15 «Ғашық жігіт» кəріс телехикаясы
16:35 Обзор интернета «Kaznet» 
17:00 Программа «Такси»
17:30 «Махаббат хикаясы» түрік телехикаясы
18:30 «Қыз ғұмыры» үнді телехикаясы
20:00 Жаңалықтар
20:30 Новости «20:30»
21:00 Сериал «Сделано в СССР»
22:00 «Махаббат хикаясы» түрік телехикаясы
23:00 Программа «Sky-студия»
23:50 Жаңалықтар
0:20 Новости «20:30»
0:50 «Сезім шарабы» телехикаясы
1:35 Əн шашу

7:00 Əн шашу
8:00 Программа «Репортер представляет»
8:20 Программа «Суперпапа»
9:00 «Өгей өмір» кəріс телехикаясы
10:00 Жаңалықтар
10:10 «Өгей өмір» кəріс телехикаясы жалғасы
10:30 Турецкий сериал «История одной 
любви»
11:30 «Қыз ғұмыры» үнді телехикаясы
13:00 Жаңалықтар
13:10 Информационно-аналитическая 
программа «20:30»: Избранное за неделю
14:00 Новости
14:10 Сериал «Ландыш серебристый»
15:15 Тұсаукесер «Ғашық жігіт» кəріс 
телехикаясы
16:40 «20:30. Біздің уақыт» ақпараттық-
сараптамалық бағдарламасы
17:30 «Махаббат хикаясы» түрік телехикаясы
18:30 «Қыз ғұмыры» үнді телехикаясы
20:00 Жаңалықтар
20:30 Новости «20:30»
21:00 Сериал «Ландыш серебристый»
22:00 «Махаббат хикаясы» түрік телехикаясы
23:00 «Кеш емес» ток-шоу
23:50 Жаңалықтар
0:20 Новости «20:30»
0:50 «Сезім шарабы» телехикаясы
1:35 Əн шашу

7:00 Новости «20:30»
7:30 Жаңалықтар
8:00 Комедийный сериал «Кто в доме хозяин?» 
8:30 «Такси» бағдарламасы
9:00 Тұсаукесер «Ғашық жігіт» кəріс телехикаясы
10:00 Жаңалықтар
10:10 Тұсаукесер «Ғашық жігіт» кəріс телехикаясының 
жалғасы
10:30 Турецкий сериал «История одной любви»
11:30 «Қыз ғұмыры» үнді телехикаясы
13:00 Жаңалықтар
13:10 «Кеш емес» ток-шоу
14:00 Новости 
14:10 Сериал «Ландыш серебристый»
15:15 Тұсаукесер «Ғашық жігіт» кəріс телехикаясы
16:35 Обзор интернета «Kaznet» 
17:00 Программа «Такси»
17:30 «Махаббат хикаясы» түрік телехикаясы
18:30 «Қыз ғұмыры» үнді телехикаясы
20:00 Жаңалықтар
20:30 Новости «20:30»
21:00 Сериал «Ландыш серебристый»
22:00 «Махаббат хикаясы» түрік телехикаясы
23:00 «Сырласу» ток-шоу
23:50 Жаңалықтар
0:20 Новости «20:30»
0:50 «Сезім шарабы» телехикаясы
1:35 Əн шашу

7:00 Новости «20:30»
7:30 Жаңалықтар
8:00 Комедийный сериал «Кто в доме хозяин?» 
8:30 Программа «Такси»
9:00 «Ғашық жігіт» кəріс телехикаясы
10:00 Жаңалықтар
10:10 «Ғашық жігіт» кəріс телехикаясының жалғасы
10:30 Турецкий сериал «История одной любви»
11:30 «Қыз ғұмыры» үнді телехикаясы
13:00 Жаңалықтар
13:10 Программа «Sky-студия»
14:00 Новости
14:10 Сериал «Сделано в СССР»
15:15 «Ғашық жігіт» кəріс телехикаясы
16:35  «Kaznet» ғаламтор шолу
17:00 «Такси» бағдарламасы
17:30 «Махаббат хикаясы» түрік телехикаясы
18:30 «Қыз ғұмыры» үнді телехикаясы
20:00 Жаңалықтар
20:30 Новости «20:30»
21:00 Сериал «Сделано в СССР»
22:00 «Махаббат хикаясы» түрік телехикаясы
23:00 «Ел аузында» бағдарламасы
23:25 Жаңалықтар
23:55 Новости «20:30»
0:25 «Сезім шарабы» телехикаясы
1:10 Əн шашу

8:00 Əн шашу
9:05 «Əзілстан» жасырын түсірілім
9:20 Программа «Суперпапа»
10:00 Союзмультфильм «Малыш и Карлсон»
10:20 Союзмультфильм «Карлсон вернулся»
10:40 «Əн мен əзіл» концерттік бағдарламасы
11:30 «Қыз ғұмыры» үнді телехикаясы
13:00 Сериал «Счастливчик Пашка»
15:05 Художественный фильм «Старик Хоттабыч»
16:45 «Kaznet» ғаламтор шолу
17:00 Прямая трансляция розыгрыша призов ТОО 
«Мечта Маркет»
18:05 Арнайы жоба. Той жыры
18:30 «Қыз ғұмыры» үнді телехикаясы
20:05 «Ел аузында» бағдарламасы
20:30 «20:30. Біздің уақыт» ақпараттық-сараптамалық 
бағдарламасы
21:20 Программа «Sky-студия»
22:10 «Астана кеші көңілді» концерттік шоуы
23:25 «Ұмытылмас» түрік телехикаясы
1:10 Əн шашу

8:00 Əн шашу
8:35 Художественный фильм «Старик 
Хоттабыч»
10:15 «Астана кеші көңілді» концерттік шоуы
11:30 «Қыз ғұмыры» үнді телехикаясы
13:00 Сериал «Счастливчик Пашка»
15:05 Художественный фильм «Фериде»
16:55 «Ел аузында» бағдарламасы
17:20 «Сырласу» ток-шоу
18:10 Шоу-лотерея «Бай бол»
18:30 «Қыз ғұмыры» телехикаясы
20:05 Арнайы жоба. Той жыры
20:30 Информационно-аналитическая 
программа «20:30»: Избранное за неделю
21:20 Художественный фильм «Один день»
23:25 «Ұмытылмас» түрік телехикаясы
1:10 Əн шашу

06.00  Развлекательная программа 
«Ризамын» (каз)
07.00  Индийский сериал «СЕН 
КЕЛЕРСІҢ-2» (повтор) 
09:30  Алдараспан, Шаншар, Нысана  
күнделігі (каз)
10:00  «ОДНА ЗА ВСЕХ» (повтор)
11:00  Георгий Дронов в сериале «ПЛЯЖ» 
(повтор)
12:00  Мультсериалы (каз)
15:00  «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ»
16:00  «ОДНА ЗА ВСЕХ»
17:00  Сериал «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(новые серии)
18:00  Сериал «АНЖЕЛИКА» (повтор)
18:30  Сериал «АНЖЕЛИКА»
19:00  Георгий Дронов в сериале «ПЛЯЖ»
20:00  Информбюро
21:00  Индийский сериал «СЕН 
КЕЛЕРСІҢ-2» ( с русскими субтитрами)
23:30  Алдараспан, Шаншар, Нысана  
күнделігі (каз)
01:00  КИНО «РАДЖА» (рус) 
03:00  Қазақша концерт 

06.00  Развлекательная программа «Ризамын» 
(каз)
07.00  Индийский сериал «СЕН КЕЛЕРСІҢ-2» 
(повтор) 
09:30  Алдараспан, Шаншар, Нысана  күнделігі 
(каз)
10:00  «ОДНА ЗА ВСЕХ» (повтор)
11:00  Георгий Дронов в сериале «ПЛЯЖ» 
(повтор)
12:00  Мультсериалы (каз)
15:00  «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ»
16:00  «ОДНА ЗА ВСЕХ» 
17:00  Сериал «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (новые 
серии)
18:00  Сериал «АНЖЕЛИКА» (повтор)
18:30  Сериал «АНЖЕЛИКА»
19:00  Георгий Дронов в сериале «ПЛЯЖ»
20:00  Информбюро
21:00  Индийский сериал «СЕН КЕЛЕРСІҢ-2» ( с 
русскими субтитрами)
23:30  Алдараспан, Шаншар, Нысана  күнделігі 
(каз)
01:00  КИНО Харрисон Форд в боевике 
«БЕГЛЕЦ» (рус) 
03:00  Қазақша концерт 

06.00  Алдараспан, Шаншар, Нысана  күнделігі (каз)
07:00  Шоу розыгрышей «Ризамын» (каз)
08:00  Мультсериалы (каз) техповтор
09:00 КИНО Харрисон Форд в боевике «БЕГЛЕЦ» 
(рус) повтор
12:00 Развлекательная программа  «Жұлдызды 
шаңырақ» (каз)
12:30 Программа о путешествиях «НАЛЕГКЕ» (рус)
13:00 Алдараспан, Шаншар, Нысана  күнделігі (каз)
15:30 «ОДНА ЗА ВСЕХ»
17:00  КИНО  Джим Керри в комедии «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ДА»
19:00  КИНО Стивен Стрейд в фэнтези «10 000 лет 
до н.э.»
21:00 Шоу «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ. ВОЙНА 
КОНТИНЕНТОВ» (каз) 
23:00 Алдараспан, Шаншар, Нысана  күнделігі (каз)
00:00 Анджелина Джоли в триллере «ЗАБИРАЯ 
ЖИЗНИ»
02:00  Скетч-шоу «Күлейiк» 
03:00  Қазақша концерт

06.00  Алдараспан, Шаншар, Нысана  күнделігі (каз)
07:00  Шоу розыгрышей «Ризамын» (каз)
08:00  Мультсериалы (каз) техповтор
09:00  Мультсериалы (рус)
10:00  КИНО  Джим Керри в комедии «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ДА» (повтор)
12:00  Развлекательная программа  «Жұлдызды 
шаңырақ» (каз) 
12:30  Программа о путешествиях «Сəт сапар» (каз)
13:00  Шоу «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ. ВОЙНА 
КОНТИНЕНТОВ» (каз) техповтор
15:00  «ОДНА ЗА ВСЕХ»
16:00  КИНО Стивен Стрейд в фэнтези «10 000 лет до 
н.э.» (повтор)
18:00  КИНО  Скарлетт Йоханссен в фантастическом 
триллере «ОСТРОВ»
21:00  Фильм-концерт. Касым Аманжолов (каз)
00:00  КИНО «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР» (рус)
02:00  Скетч-шоу «Күлейiк»
04:00  Қазақша концерт (каз)

НТК

7:02 «Айтұмар»
8:00 «Жаңа күн»  
10:00 Таңғы жаңалықтар
10:15 Телесериал. «След»
11:00 Утренний выпуск новостей 
11:15 Документальный сериал «Моя планета. Максимальное 
приближение»
11:45 «Бажалар». Телехикая. 
12:10 «Сəтті сауда»
12:40 «Спорт əлемі»
13:00 Түскі жаңалықтар
13:15 Документальная драма. «Страх в твоем доме»    
14:00 Телесериал. «Женский доктор – 2»
15:00 Дневной выпуск новостей
15:15 «Əр үйдің сыры басқа». Деректі драма
15:45 «Сəтті сауда»
16:15 Мультсериал «Ким»
17:00 Кешкі жаңалықтар
17:15 «Көзқарас»
17:45 «Бизнес сыры» 
18:00 Вечерний выпуск новостей
18:15 «Кеңесшілер». Телехикая.
19:00 «Біздің үй»
20:00 Қорытынды жаңалықтар
20:30 Деректі сериал. «Табиғат тартуы» 
21:00 Итоговый выпуск новостей
21:30 Премьера!  «Дворец Абдин». Телесериал
22:20 Телесериал. «След»
23:10 «Нүкте». Пікір-талас алаңы 
00:30 Қорытынды жаңалықтар
01:00 Итоговый выпуск новостей
01:30 «Əр үйдің сыры басқа». Деректі драма
02:00 Жаңалықтар

7:02 «Айтұмар»
8:00 «Жаңа күн» 
10:00 Таңғы жаңалықтар
10:15 Телесериал. «След»
11:00 Утренний выпуск новостей 
11:15 «Сəтті сауда»
11:45 «Подари детям жизнь»
11:50 Премьера!  «Дворец Абдин». Телесериал
12:40 «Экономкласс»
13:00 Түскі жаңалықтар
13:15 Документальная драма. «Страх в твоем доме»  
14:00 Телесериал. «Женский доктор – 2»
15:00 Дневной выпуск новостей
15:15 «Əр үйдің сыры басқа». Деректі драма
15:50 «Сəтті сауда»
16:20 Мультсериал «Ким»
17:00 Кешкі жаңалықтар
17:15 «Көзқарас»
17:45 «Бизнес сыры» 
18:00 Вечерний выпуск новостей
18:15 «Кеңесшілер». Телехикая.
19:00 «Жекпе-жек»
20:00 Қорытынды жаңалықтар
20:30 «Энергия будущего»
21:00 Итоговый выпуск новостей
21:30 Премьера!  «Дворец Абдин». Телесериал
22:20 Телесериал. «След»
23:10 «Біздің үй»
00:00 Қорытынды жаңалықтар
00:30 Итоговый выпуск новостей
01:00 «Əр үйдің сыры басқа». Деректі драма 
01:30 Жаңалықтар

7:02 «Айтұмар»
8:00 «Жаңа күн»  
10:00 Информационный  канал - аналитическая программа 
«Жетi күн»
11:00 «Сəтті сауда»
11:30 Мультфильм. «Принцесса Лилифи  и маленький 
единорог» 
13:00 Түскі жаңалықтар
13:15 Документальная драма. «Страх в твоем доме»    
14:00 Телесериал. «Женский доктор – 2»
15:00 Дневной выпуск новостей
15:15 «Əр үйдің сыры басқа». Деректі драма
16:00 «Сəтті сауда»
16:30 Мультсериал «Роботым екеуіміз»
17:00 Кешкі жаңалықтар
17:15 «Көзқарас»    17:45 «Ду-думан»
18:00 Вечерний выпуск новостей
18:10 «Ду-думан»   19:00 «ТВ Бинго»
20:00 Қорытынды жаңалықтар
20:30 «Арнайы хабар»
21:00 Итоговый выпуск новостей
21:30 «Бажалар». Телехикая. 
22:00 Премьера! Телесериал «Воля небес»
23:00 «Жекпе-жек»    23:45 Телесериал. «След»
00:30 Қорытынды жаңалықтар
01:00 Итоговый выпуск новостей
01:30  «Əр үйдің сыры басқа». Деректі драма
02:00 Жаңалықтар

7:02 «Айтұмар»
8:00 «Жаңа күн»  
10:00 Таңғы жаңалықтар
10:15 Телесериал. «След»
11:00 Утренний выпуск новостей 
11:15 Документальный сериал «Моя планета. Максимальное 
приближение»
11:45 «Бажалар». Телехикая. 
12:10 «Сəтті сауда»
12:40 «Спорт без границ» 
13:00 Түскі жаңалықтар
13:15 Документальная драма. «Страх в твоем доме»   
14:00 Телесериал. «Женский доктор – 2» 
15:00 Дневной выпуск новостей
15:15 «Əр үйдің сыры басқа». Деректі драма
15:45 «Сəтті сауда»
16:15 Мультсериал «Ким»
17:00 Кешкі жаңалықтар
17:15 «Көзқарас»
17:45 «Экономкласс»
18:00 Вечерний выпуск новостей
18:15 «Кеңесшілер». Телехикая.
19:00 «Нүкте».  Пікір-талас алаңы 
20:00 Қорытынды жаңалықтар
20:30 «Бюро расследований» 
21:00 Итоговый выпуск новостей
21:30 «Бажалар». Телехикая. 
22:00 Премьера! Телесериал «Воля небес» 
23:00 «Арнайы хабар»
23:30 Телесериал. «След»
00:30 Қорытынды жаңалықтар
01:00 Итоговый выпуск новостей
01:30 «Əр үйдің сыры басқа». Деректі драма
02:00 Жаңалықтар

7:02 «Айтұмар»
8:00 «Жаңа күн» 
10:00 Таңғы жаңалықтар
10:15 Телесериал. «След»
11:00 Утренний выпуск новостей 
11:15 «Сəтті сауда»
11:45 «Подари детям жизнь»
11:50 Премьера!  «Дворец Абдин». Телесериал
12:40 «Энергия будущего» 
13:00 Түскі жаңалықтар
13:15 Документальная драма. «Страх в твоем доме»    
14:00 Телесериал. «Женский доктор – 2»
15:00 Дневной выпуск новостей
15:15 «Əр үйдің сыры басқа». Деректі драма
15:45 «Сəтті сауда»
16:15 «Ұлт саулығы»
17:00 Кешкі жаңалықтар
17:15 «Бармысың, бауырым?»
18:00 Вечерний выпуск новостей
18:15 «Кеңесшілер». Телехикая.
19:00 «Орталық Хабар»
20:00 Қорытынды жаңалықтар
20:30 «Одна судьба»
21:00 Итоговый выпуск новостей
21:30 Мегахит. Колин Фёрт, Кэмерон Диаз, Алан Рикман в 
комедии «Гамбит»
23:00 Бокс. Финал первой серии Aiba pro boxing (APB). 
01:00 Қорытынды жаңалықтар
01:30 Итоговый выпуск новостей
02:00 «Əр үйдің сыры басқа». Деректі драма
02:30 Жаңалықтар

7:02 «Қалжың қоржыны» əзіл-сықақ концерттерінің 
топтамасы 
8:30 «Жабайы футбол жаналғыштары». Мультсериал.
9:00 «Бармысың, бауырым?»
9:45 «Продвопрос»
10:00 «Спорт без границ»
10:25 Мультфильм. «Эскимос»
10:55 Мультфильм. «Монстр в Париже»
12:25 Кино для всей семьи. «Пеликан».
13:55 «Орталық Хабар»
14:45 «Жулдызды дода»
16:15 «Тур де Хабар»
16:45 Концерт «Самға Жұлдыз»
18:00 Кино «Менің күнəлі періштем» 
19:40 «Мен көрген соғыс»- «Моя история войны». 
Теленовелла
19:50 «Бенефис-шоу»
21:00 Ақпарат арнасы – «Жетi күн»  Сараптау  
бағдарламасы  
22:00 Мегахит. Крис Эванс, Дакота Фаннинг, Камилла 
Белль, Клифф Кёртис в фантастическом боевике «Пятое 
измерение».  
0:00 Кино. Эдвард Нортон, Дрю Беримор «Сені сүйетінімді 
бəрі біледі» фильмінде
1:30 Всемирная серия бокса. «Баку Файерс» - «Астана 
Арланс». 
3:30 «Мұра». Телехикая.

7:02 «Қалжың қоржыны»  əзіл-сықақ 
концерттерінің топтамасы 
8:30 «Жабайы футбол жаналғыштары». 
Мультсериал.
9:00 Ақпарат арнасы – «Жетi күн» Сараптау  
бағдарламасы  
10:00 «Ас арқау»
10:20 «Спорт əлемі»
11:00 Мультфильм. «Тарзан» 
12:30 Телесериал «Синбад»
13:15 «Бенефис-шоу»
14:25 Үнді фильмі «Ағайынды үш жiгiт»
16:55 «Кеше ғана» - «Еще вчера»
17:50  Алтынай Жорабаеваның «Қазақстаным, 
алға!» атты əн кеші
19:40 «Ду-думан».
21:00 Информационный  канал - аналитическая 
программа «Жетi күн»
22:00 Кино. Премьера! Джонни Депп, 
Ребекка Холл в фантастическом триллере 
«Превосходство»
00:10 Кино. «Ұлан асыр той».
01:40 «Мұра». Телехикая.

06.00  Развлекательная программа 
«Ризамын» (каз)
07.00  Индийский сериал «СЕН КЕЛЕРСІҢ-2» 
(повтор) 
09:30  Алдараспан, Шаншар, Нысана  
күнделігі (каз)
10:00  «ОДНА ЗА ВСЕХ» (повтор)
11:00  Георгий Дронов в сериале «ПЛЯЖ» 
(повтор)
12:00  Мультсериалы (каз)
15:00  «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ»
16:00  «ОДНА ЗА ВСЕХ»
17:00  Сериал «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (новые 
серии)
18:00  Сериал «АНЖЕЛИКА» (повтор)
18:30  Сериал «АНЖЕЛИКА»
19:00  Георгий Дронов в сериале «ПЛЯЖ»
20:00  Информбюро
21:00  Индийский сериал «СЕН КЕЛЕРСІҢ-2» 
( с русскими субтитрами)
23:30  Алдараспан, Шаншар, Нысана  
күнделігі (каз)
01:00  КИНО  «ВТИХАРЯ» (РУС) 
03:00  Қазақша концерт 

06.00  Развлекательная программа 
«Ризамын» (каз)
07.00  Индийский сериал «СЕН КЕЛЕРСІҢ-2» 
(повтор) 
09:30  КИНО Марк Уолтберг в триллере 
«ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (повтор)  
12:00  Мультсериалы (каз)
15:00  КИНО  Роберт Дауни мл. в триллере 
«ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ» (повтор)
17:30  Сериал «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (новые 
серии)
18:30 Сериал «АНЖЕЛИКА»
19:00 Георгий Дронов в сериале «ПЛЯЖ»
20:00  Информбюро
21:00  Индийский сериал «СЕН КЕЛЕРСІҢ-2» 
(с русскими субтитрами) 
23:30  Алдараспан, Шаншар, Нысана  
күнделігі (каз)
01:00  КИНО «БЕСЦЕННЫЙ ПОДАРОК»  (рус)  
03:00  Қазақша концерт

06.00  Развлекательная программа «Ризамын» (каз)
07.00  Индийский сериал «СЕН КЕЛЕРСІҢ-2» 
(повтор) 
09:30  Алдараспан, Шаншар, Нысана  күнделігі (каз)
10:00  «ОДНА ЗА ВСЕХ» (повтор)
11:00  Георгий Дронов в сериале «ПЛЯЖ» (повтор)
12:00  Мультсериалы (каз)
15:00  «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ»
16:00  «ОДНА ЗА ВСЕХ»
17:00  Сериал «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (новые серии)
18:00  Сериал «АНЖЕЛИКА» (повтор)
18:30  Сериал «АНЖЕЛИКА»
19:00  Георгий Дронов в сериале «ПЛЯЖ»
20:00  Информбюро
21:00  Индийский сериал «СЕН КЕЛЕРСІҢ-2» ( с 
русскими субтитрами)
23:30  Алдараспан, Шаншар, Нысана  күнделігі (каз)
01:00  КИНО «ВЕСЫ ПРАВОСУДИЯ» (РУС) 
03:00  Қазақша концерт 

06.00 Открытие вещания
06.05 Көркем - фильм «Махаббат шытырмақ оқиғасы» 
(каз.)
07.40 Телехикая «Такси» (каз.)
08.25 «Жұлдыздар шеруі» (каз.)
09.00 «КВН НА БИС»
09.25 Сериал «ВУЗЕРЫ 4»  
10.05 Сериал «ФИЗРУК» (заключительные 2 серии)
11.05 Сериал «САШАТАНЯ»
12.00 ПРЕМЬЕРА! Сериал «МОЙ ПАРЕНЬ СО ЗВЕЗДЫ» 
(Корея)
12.40 Мультфильм «ПОПУГАЙ КЕША И ЧУДОВИЩЕ»
13.10 Мультсериал «НУ, ПОГОДИ!» 
13.40 Мультсериал «СЛАГТЕРРА» 
14.05 Мультсериал «КЛУБ ВИНКС- ШКОЛА 
ВОЛШЕБНИЦ»
14.30 Мультсериал «АВАТАР: ЛЕГЕНДА О КОРРЕ» 
(заключительная серия)
15.00 Мультхикая «Том  мен  Джерри» (каз.)          
15.30 Мультхикая «Марвел: Айрықша адамдар « (каз.)
15.55 Мультхикая «Марвел: Темір адам» (каз.)
16.20 «Сүйікті жануарлар» (каз.)
16.45 «Жасырын камера» (каз.)
17.10 «Тематик-шоу» (каз.)
18.00 Əзіл - күлкі  бағдарламасы «КОМИК ADZE» (каз.)
18.30 Музыкалық бағдарлама «АЛТЫН ТАСПА» (каз.)
20.30 «КВН НА БИС»
21.00 Сериал «ВУЗЕРЫ 4»  
21.40 «УНИВЕР» 
22.20 Сериал «ИНТЕРНЫ» (Новый сезон)
23.00 Юмористическое шоу «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»   
23.30 Приключенческий триллер «САНКТУМ»
01.30 «ДОМ 2»
02.00 Телехикая «Екінші  неке» (каз. с рус. субтитрами)
(Индия)
02.45 Телехикая «Шетелдік күйеубала» (каз.) 
03.20 - 04.00 Телехикая «Такси» (каз.)

06.00 Открытие вещания
06.05 Көркем - фильм «Еркектер не айтады» (каз.)
07.40 Телехикая «Такси» (каз.)
08.25 «Жұлдыздар шеруі» (каз.)
09.00 «КВН НА БИС»
09.25 Сериал «ВУЗЕРЫ 4»  
10.05 Сериал «ИНТЕРНЫ»   
10.40 Сериал «УНИВЕР»   
11.10 Сериал «САШАТАНЯ»
12.05 ПРЕМЬЕРА! Сериал «МОЙ ПАРЕНЬ СО 
ЗВЕЗДЫ» (Корея)
12.40 Мультфильм «БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ»
13.10 Мультсериал «НУ, ПОГОДИ!» 
13.40 Мультсериал «СЛАГТЕРРА» 
14.30 Мультсериал «КЛУБ ВИНКС- ШКОЛА 
ВОЛШЕБНИЦ»
15.00 Мультхикая «Том  мен  Джерри» (каз.)          
15.30 Мультхикая «Марвел: Айрықша адамдар « (каз.)
15.55 Мультхикая «Марвел: Темір адам» (каз.)
16.20 «Сүйікті жануарлар» (каз.)
16.45 «Жасырын камера» (каз.)
17.10 «Тематик-шоу» (каз.)
18.00 Əзіл - күлкі  бағдарламасы «КОМИК ADZE» (каз.)
18.30 Музыкалық бағдарлама «АЛТЫН ТАСПА» (каз)
20.30 «КВН НА БИС»
21.00 Сериал «ВУЗЕРЫ 4»  
21.40 «УНИВЕР» 
22.20 Сериал «ИНТЕРНЫ» (Новый сезон)
23.00 Юмористическое шоу «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»   
23.30 Джеки Чан в приключенческой комедии 
«БОЛЬШОЙ СОЛДАТ»
01.20 «ДОМ 2»
01.50 Телехикая «Екінші  неке» (каз. с рус. субтитрами)
(Индия)
02.35 Телехикая «Шетелдік күйеубала» (каз.) 
03.10 - 04.00 Телехикая «Такси» (каз.)

06.00 Открытие вещания
06.05 Көркем - фильм «Еркектер не айтады 2» (каз.)
07.40 Телехикая «Такси» (каз.)
08.25 «Жұлдыздар шеруі» (каз.)
09.00 Анимационный фильм «ПРИНЦЕССА ЛЕБЕДЬ: 
РОЖДЕСТВО»
10.30Мультсериал «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
МАДАГАСКАР»
11.00 Мультфильм «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СПЕКТАКЛЬ 
ОСЛА» 
11.30 Анимационный фильм «ГАДКИЙ Я» 
13.10 Музыкальная  премия «RU TV» 2012 г. 
15.00 Мультхикая «Том  мен  Джерри» (каз.)          
15.30 «Жұлдыздар шеруі» (каз.)
16.20 «Тематик-шоу» (каз.) 
17.10 Музыкалық бағдарлама «АЛТЫН ТАСПА» (каз.)     
19.10 Əзіл - күлкі  бағдарламасы «ЕҢ КҮЛКІЛІ 
ƏРТІСТЕР»(каз.)
20.00 «Сүйікті жануарлар» (каз.) 
20.30 Анимационный фильм «РИО»  
22.20 Юрий Стоянов, Гарик Харламов, Николай 
Наумов, Андрей Гайдулян в комедии  «ДРУЗЬЯ 
ДРУЗЕЙ»
00.10 Таир Мамедов, Роман Юнусов, Кристина 
Асмус, Константин Крюков в комедии   «ЧТО ТВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ»
01.50 Телехикая «Екінші  неке» (каз. с рус. 
субтитрами)(Индия)
02.35 Телехикая «Шетелдік күйеубала» (каз.) 
03.10 - 04.00 Телехикая «Такси» (каз.)
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СЕРГЕКСЕРГЕК

Жаңа бастама

МАРАДОНА МЕН МЕССИЛЕР ӨЗДІГІНЕН ДОП ТЕУІП КЕТКЕН ЖОҚ

«Денсаулық» спартакиадасы

ЖАҚСЫ ОҚЫТУШЫДАН ЖАҚСЫ СПОРТШЫ ШЫҒАДЫ

Есепті жиын

ҰЛТТЫҚ ОЙЫНДАРДЫ ҰМЫТ ҚАЛДЫРМАЙЫҚ!

ЖАҢАШЫЛ БІЛІМНІҢ ЖЕТЕКШІ ОРДАСЫ

 Егемендік алып, еңсемізді тіктегелі Қазақ елі өркендеп, өркениетті 50 
елдің қатарына қосылып үлгерді. Əрине, бұл дəрежеге жетуімізде білім мен 
ғылымның қосқан үлесі аз деп айтуға болмас. Атап айтқанда, талай сапалы 
маман тəрбиелеп ұшырған Қазақстанның жетекші  университеттерінің бірі – əл-
Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің алар орны ерек.

Қазіргі таңда, түлектері еліміздің төрт тарабы мен сырт елдерде 
қызмет атқарып жүрген аталмыш білім ордасы еліміздің жоғары 
оқу орындары арасындағы алғаш болып Қазақстан Республикасы 
Президентінің «Сапа саласындағы жетістіктері үшін» сыйлығының 
иегері атанғанын айтпай өтпеске болмас. Ұлыбританиялық 
«Quacquarelli Symonds» агенттігінің зерттеулеріне сенер болсақ, 
əл-Фараби атындағы ҚазҰУ білім беру бағдарламалары бойынша 
401-450 дəрежеге еніп отыр. Еліміздің барлық аймағынан келген 20 
мыңнан астам жəне  алыс-жақын шетелдерден келген студенттерді 
терең білімнің нəрімен сусындатып отырған Ұлттық унивеситет өзінің 
жоғары білікті оқытушы-профессорларымен мақтана алады. Негізгі 
бөлігі Мəскеуде білім алған оқытушылар қазіргі уақытта университеттің 
дамуына  орасан үлестерін қосуда. 

Əсіресе, өзім дəріс алатын «Жоғары экономика жəне бизнес 
мектебі» факультетінің «Менеджмент жəне маркетинг» кафедрасы 
əрдайым белсенділігімен ерекшеленіп келеді. Жоғары білім, ғылыми-
тəрбиелік, инновациялық жəне өндірушілік потенциалға ие кафедра 

квалификациясы жоғары мамандарды даярлауда заманауи əдістерді 
пайдалануда алдынғы қатарында. Бұл бағытта табысты еңбек 
етіп келе жетқан экономика ғылымдарының докторы, профессор 
Ө.Шеденов пен профессор, доцент Д. Құнанбаевалар туралы айтпай 
кетуге де болмас.

Еліміздің қоғамдық өмірі мен ғылымына, экономиканың маңызды 
бағыттарының қарқынды даму мəселелерін шешуге бағытталған 
заманауи, жоғары білімді, бəсекеге қабілетті мамандар буынын 
қалыптастыруды мақсат тұтқан жоғары білім ордасы білім алушы 
тұлғаның жан-жақты дамуына, өзін-өзі кемелдендіруіне қажетті жағдай 
жасау үшін бар күш-жігерін салып, студенттік өзін-өзі басқаруға, 
көшбасшылық қасиеттерді тəрбиелеуге мол мүмкіндіктер тудыруда.

Дəурен БЕКСҰЛТАНОВ,
əл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың

«Жоғары экономика жəне бизнес мектебі» 
факультетінің  магистранты.

БІРЕР ЖЫЛ БҰРЫН ОБЛЫС КӨЛЕМІНДЕ 
ШАҒЫН ФУТБОЛ АЛАҢШАЛАРЫ БОЙ КӨТЕРЕ 
БАСТАҒАНДА ӨҢІР ФУТБОЛЫ ҚАРЫШТЫ 
ҚАДАМЫН БАСТАДЫ ДЕП СҮЙІНШІЛЕГЕНІМІЗ 
РАС. СОЛ СƏТТЕН БЕРІ САЛАУАТТЫ ӨМІР 
САЛТЫН ҚАЛЫПТАСТЫРЫП, СПОРТПЕН 
ШҰҒЫЛДАНАТЫН ЖАСТАРДЫҢ  САНЫ ДА 
ЕДƏУІР ӨСКЕНІ АҚИҚАТ. ЕНДІ, ЖУЫРДА 
ТАҒЫ БІР ЖАҒЫМДЫ ЖАҢАЛЫҚ ЖЕТТІ. 
ЖАҢА ЖЫЛДАН БАСТАП  АУДАНДАРДАН 
ІРІКТЕЛГЕН ЖАСТАР  СПОРТТАҒЫ 
ДАРЫНДЫ БАЛАЛАРҒА АРНАЛҒАН МЕКТЕП-
ИНТЕРНАТЫНЫҢ ФУТБОЛ БӨЛІМІНДЕ 
ОСЫ СПОРТТЫҢ ҚЫР-СЫРЫН ҮЙРЕНЕТІН 
БОЛАДЫ. МҰНДАЙ АҚЖОЛТАЙ ХАБАР 
ЖЕТКЕН БОЙДА, АТАЛМЫШ ФУТБОЛ 
БӨЛІМІНІҢ ТЫНЫС-ТІРШІЛІГІМЕН ТАНЫСЫП 
ҚАЙТҚАН ЕДІК.

Алғашқы қадамын енді ғана жасаған футбол 
бөлімінде қазір 16 жеткіншек жаттығып жатыр. 
Барлығы ауылдардан іріктелген 2000-2002 жылы 
туылған жасөспірімдер. Бұл бөлімнің ашылуының 
басты мақсаты – жергілікті «Тараз» футбол клубына 
қосалқы ойыншылар дайындау. Естеріңізге сала 
кетсек, мұндай бөлім бұған дейін 2011 жылы ашылған 
болатын. Нəтижесі жаман болған жоқ. Қазіргі «Лашын» 
футбол клубында өнер көрсетіп жүрген аяқдоп 
шеберлерінің дені сол кездегі мектеп-интернатының 
түлектері. Алайда, кейін түрлі себептерге байланысты 
футбол бөлімі жұмысын тоқтатқан болатын. Енді міне, 
араға төрт жыл салып, футбол бөлімі жұмысын қайта 
жандандырып отыр. 

Жалпы, қайта ашылған бөлімнің басты мақсаты – аз 
жылдың ішінде жергілікті футбол клубына ойыншылар 
баптап шығару. Ол үшін футбол орталығы дала көріп, 
доп қуып өскен ауыл жастарын іріктеп алып отыр. Іріктеу 
жоғары деңгейде, аса мұқияттылықпен өткізілген. Оған 
дəлел, осы таңға дейін сұраныс білдірген 400-ге жуық 
жастардың  тек кіл мықты он алтысы сұрыпталып 
алынған. Бөлім болашақта осы жеткіншектерден 
футбол ойынының шеберлерін шығаруды көздеуде.

Қазір жаттығып жатқан жастардың басым 
көпшілігі Сарысу, Жуалы, Талас жəне Шу ауданының 
жасөспірімдері. Бапкерлері білікті. Туризм жəне спорт 
академиясының түлегі, кезінде атағы жер жарған 
«Шеберлер командасының» ойыншысы Алмат Баетов. 
Футбол бөліміне аталмыш жаттықтырушының таңдалып 
алынғаны бекер емес. Себебі, Алмат бапкердің 

жасөспірім футболшыларды баптауда  тəжірибесі мол. 
Оған қоса, «Шеберлер командасында» ойнағанда 
өңірлермен жəне халықаралық деңгейдегі клубтармен 
тығыз байланыс орнатқан. Оған дəлел, бапкердің 
жаттықтырушылық қызметке келгеніне аз-ақ уақыт 
болса да «Оле Бразил» академиясы бір ойыншысына 
қолқа салып үлгеріпті. Таластық Абзал Оразбаев 
жақында бөлімнің атынан Бразилия академиясында 
шеберлігін шыңдап келмекші. «Бұл облыс үшін үлкен 
жетістік», – дейді бапкердің өзі. 

– Бұл біз үшін үлкен мақтаныш. Бөлімнің 
басты мақсаты – жергілікті футбол клубына 
білікті ойыншылар əзірлеу болса, жастарымыздың 
Бразилияда шынығып келуі отандық футболды 
дамытуға үлкен сеп болады. Оған қоса, өзге 
жастарымыз да сол ойыншыға қарап бой түзеп, 
көп нəрсені үйренері хақ, – дейді бөлімнің бас 
жаттықтырушысы. 

Дəл қазір бас бапкер 16 ойыншымен шабуыл, пас 
беру сынды тактикалық жаттықтырулар жүргізуде. 
Жəне ілімі мен білімін тек теориялық тұрғыда ғана емес, 
практикалық тұрғыда беруге аса зейін қойып отыр. 

– Негізі, біз Отандық футболшыларымызды 
дұрыс жаттықтырмай келеміз. Оған дəлел, күні кеше 
ғана өткен жарыстағы «Оле Бразил» түлектерінің 
ойындары. Бұл балалар мұхиттың арғы бетіндегі 
үш жылын тектен-текке өткізген жоқ. Олар 
теориялық ойында қарсылас шақ келтірмейтініне 
бек сенімдімін. Алайда, Отанға оралған осы 
жас футболшыларымызды еліміздің футбол 
федерациясы бірден қызған шоқтың ортасына салып 
жіберді. Мұндай сəтте олар күймей қайтсін. Содан 

барып жеңіліске ұшырады. Егер оларды клубтық 
құрамадағы ойыншылардың қатарына қосып, бірер 
жыл суытып алғанда олардан мықты футболшылар 
шығатын еді. Əлі де кеш емес. Егер  шетел көріп 
келген жасөспірімдеріміздің ертеңінен үміт күтетін 
болсақ, оларды бір жерге топтастырмай, əр клубқа 
таратып жіберу керек. Сол кезде ғана көп ішінен шын 
тұлпар даралығын танытып шығады, – дейді бас 
жаттықтырушы. 

Иə, бапкер айтқандай жеткіншектер жақын жылдары 
нəтиже көрсетіп жатса, бұл Жамбыл спорты үшін үлкен 
абырой. Бұл мақсатта жаттықтырушы да аянбай тер 
төгіп жатқандай. Бапкердің тағы бір сөзіне сүйенсек, 
қазір жас ойыншылар күнделікті 90 минуттық ойынға 
физикалық тұрғыдан төтеп беру үшін жатпай-тұрмай 
дайындалу үстінде екен. Жəне араларында қазірдің 
өзінде  үлкен алаңға шығарса, 90 минут түгесілгенше 
шыдас беретін ойыншылар аз емес көрінеді. 

Жаңа ашылған бөлім 16 ойыншымен тұрақтап 
қалмайды. Негізгі құрам 18-ге толығуы керек. Ол үшін 
мектеп-интернат  ағымдағы жылы қамтылмаған Қордай 
мен Меркі аудандарында іріктеу өткізбекші. Ол үшін 
күнтізбе жоспары да белгіленген. 

Алайда,  Алмат Баетовтың айтуынша, аудан-
аудандарды аралағаннан гөрі, облыс көлемінде 
ауданаралық жарыстар  ұйымдастырған жөн. Сол кезде 
ғана тума талантты дөп басып табуға болады. 

Əзірге, футбол бөлімінің аяқ алысы жаман емес. 
Жуырда ғана «Ақтөбенің»  жасөспірімдер командасымен 
жолдастық кездесу өткізген жерлестеріміз 8:1 есебімен 
ойсырата ұтқан екен. Осының өзі жаңа бөлімнің бағыты 
айқын, болашағы баянды екенін айғақтап тұр. 

ӨҢІР СПОРТЫНЫҢ ӨРІСІ КЕҢЕЙІП КЕЛЕДІӨҢІР СПОРТЫНЫҢ ӨРІСІ КЕҢЕЙІП КЕЛЕДІ

Бүгінде облыста дене шынықтыру мен спортпен шұғылданатындар саны 23,3 
пайызға жетіп, 255 мың адамнан асқан. Бұл көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда 
1,6 пайызға артып отыр. Бұл жайында  М.Үркімбаев атындағы Жастар сарайында 
өткен есепті жиында  облыс əкімдігінің дене шынықтыру жəне спорт басқармасының 
басшысы Гамлет Қайнарбеков баян етті. 

Облыс əкімінің орынбасары Ерқанат 
Манжуовтың қатысуымен өткен басқосуда 
басқарма басшысы есепті кезеңде 
салауатты өмір салтын қалыптастырған 
жастардың да үлес салмағы артқанын 
ерекше атап өтті. Оның сөзіне сүйенсек, дəл 
қазір спортпен тұрақты түрде шұғылданатын 
жастардың саны 83 мыңнан асыпты. Бұл 
жастардың 30 пайызын құрайды. 

Негізі, «Тараз-Арена» спорт сарайы 
ашылғалы бері, кешен  əлемдік жəне 
республикалық деңгейдегі ірі жарыстар 
өткізу орталығына айналып отыр.  Спорт 
сарайында екі жыл қатарынан «Еуразия 
Барысы», спорттық бильярдтан Əлем 
чемпионаты, Б.Момышұлы жəне Д.А.Қонаев 
атындағы турнирлер, волейбол ардагерлері 
арасында жəне бокстан еліміздің 
чемпионаты сынды айтулы жарыстар 
өткізілді. Сонымен қатар,  аталған спорт 
сарайында ағымдағы жылы волейболдан 
Əлем Кубогінің І-ші кезеңі, Қазақ 
хандығының 550 жылдығына арналған қазақ 
күресінен «Еуразия Барысы» халықаралық 
турнирін жəне ұлттық ат-спорты ойындарын 
ұйымдастыру көзделуде.

Өткен жылы елді мекендерге  спорт 
бойынша нұсқаушы жəне нұсқаушы-
əдіскерлер тағайындау əкімдік тарапынан 
тапсырылған болатын. Бүгінде бұл бстама 
төрт ауданда жанданып отыр.

Есепті кезеңде  23 спорттық нысан іске 
қосылып, облыстағы нысандар саны 2009 
бірлікке өскен. Оның ішінде, 1 спорт сарайы, 
19 стадион, 665 футбол алаңы, 548 спорт 
залдары, 662 спорт алаңшалары жəне де 
басқа 114 спорт нысандары бар.  

Инвестициялық жобаларға келсек, 
ағымдағы жылы  бірқатар спорт 
нысандарының құрылысына жобалау-
сметалық құжаттамалар дайындалып 
отыр. Оның ішінде, қаладағы №1 спорт 
мектебінің ангарлық типті спорт кешенінің 
құрылысы, №4 велосипед жəне су спорты 
түрлері мектебі велобазасының құрылысы, 
Тұрар Рысқұлов ауданы мен Шу ауданы 
Төле би ауылында дене шынықтыру жəне 
сауықтыру кешендерінің құрылысы жəне  
Шу қаласында еліміздің  бокс федерациясы 
тарапынан заманауи үлгідегі спорт кешенін 
салу жоспары бар.

Иə, бұл сөз жоқ, бас бармақпен 
бағалайтын бастамалар. Десе де, спорт 
жетістіктерімен қатар, облыс спортында 
назар аударатын мəселелер де баршылық. 
Мəселене өңірде  спорт колледжі-интернатын 
ашу  кезек күттірмейтін проблемалардың 
бірі болып тұр. Бұл арнаулы оқу орны 
ашылған жағдайда ауылдан шыққан 
дарынды балалардың  үлкен спорттағы 
жеңісті жолдарын жалғастыруға жəне 
жетіспейтін спорт мамандарын, оқытушы-

жаттықтырушылар мəселесін шешуге жол 
ашылмақ. 

Облыста мүмкіндігі шектеулі 
адамдардың спортпен шұғылдануы да 
назардан тыс қалмаған. Оған дəлел, өңірде 
мүмкіндігі шектеулі адамдардың саны 
36121 азаматты  құраса, қазір оның 646-сы 
салауатты өмір салтын қалыптастырған. 
Сонымен қатар, дене мүмкіндігі шектеулі 
адамдар үшін қалада спорт клубы жұмыс 
істеуде. 

Есепті жылы  Əлем, Азия чемпионаттары 
мен халықаралық, республикалық ірі 
жарыстарда жеңіс тұғырынан көрінген 
спортшыларымыздың да саны артқан.  
Мəселен, 2013 жылы жерлестеріміз 86 
медаль жеңіп алса, өткен жылы 128 жүлдеге 
қол жеткізген. Оның 66-ы алтын медаль. 
Мұндай толағай табыстың арқасында 
327 спортшымыз ұлттық құрама сапына 
алынған. 

Тағы бір қуанарлық жайт, былтыр 
өткен  Азия ойындарында облыстың  22 
спортшысы табысты өнер көрсетті. Атап 
айтсақ, Елдос Сметов дзюдодан, Гузалия 
Гафурова каратэ-додан чемпион атанса,  
Азиз Қалқаманұлы дзюдодан жəне Светлана 
Иванчукова жеңіл атлетикадан күміс жүлде 
еншіледі.  Линария Мингазова, Нигора 
Нурматова мен  «Айша бибі» су добы клубы 
құрамасы қола медальмен қоржынымызды 
қампайтты. 

Сонымен қатар, Паразиада 
ойындарында облыстан 5 спортшы 
қатысып, жүзуден Зульфия Габидулина 
əлем рекордын жаңартып, Жамбыл 
спортын əлемдік деңгейде танытты. Ал, 
Өмірəлі Нышан пара-таэквондодан Əлем 
біріншілігінде ел тарихында тұңғыш рет  
алтыннан алқа тақты. Сондай-ақ, Алматы 
қаласында өткен Əлем чемпионатында  
Жасұлан Қыдырбаев чемпион атанып, ауыр 
атлетика бойынша  қазақ ұлтынан шыққан 
тұңғыш толағай болды. Жасұланның 
жеңісі 2016 жылы Бразилияда өтетін 
жазғы олимпиадаға облыс атынан алынған 
алғашқы лицензия. 

Міне, осы жұмыстарды баян еткен 
Гамлет Қайнарбекұлы ағымдағы жылы 
да бұл бағыттағы жұмыстар жан-жақты 
жанданатынын тілге тиек етті. Ал, өз кезегінде 
сөз алған облыс əкімінің орынбасары 
Ерқанат Нұрбапаұлы басқармаға биылғы 
жылы асық ату сынды ұлттық спорт 
түрлерін  жандандыруды жəне ауылдық 
жерлердегі спорт нысандарын саралап 
шығу сынды бірқатар тапсырмаларын 
беріп, басқарманың өткен жылы атқарған 
жұмысына  қанағаттанарлық, деген баға 
берді.

С.ЖАПАРҰЛЫ.

Біле жүр!

 Мойын арқан – жекпе-жек күш сынасатын 
ежелгі халық ойыны. Жігіттер тойда, жазғы сауықта 
сайысқа түседі. Көгал алаң таңдалады. Ұзын 
арқанның екі ұшы тұйықталып түйіледі. Алаңның 
ортасынан белгі үшін белдеу сызық сызылады. 
Қос қанаттан ұзындығы тепе-тең мөлшерде 
сайыскерлер тұратын меже белгіленеді. Сайысқа 
қалаушылардың бəрі түседі. Сарапшылыр олардың 
шама-шарқын мөлшерлеп, теңдесімен тартысқа 
түсіреді. Ойынды басқарушы тұйықталған арқанды 
сайыскерлердің мойнына кигізіп, екі саласын 
қолтықтың астынан өткізеді де, тартысушыларды 
жерге тағандатып қояды. Белгі берілгенде екеуі екі 
жаққа қарай тартуы керек. Дайындық шаралары 
біткеннен кейін бастаушы тартысқа рұқсат етеді. 
Сайыскерлер бірін-бірі шегіншектетіп сүйрей 
жөнеледі. Алаң ортасындағы белдеу сызықтан 
қарсыласын шегіншектете сүйреп өткізген 
сайыскер жеңеді. 

Ал, алтын қабақ – шауып келе жатқан аттың 
үстінен нысананы дəл көздеп, атып түсіру. 
Бұл ойынның нұсқалары басқа халықтарда да 
кездеседі. Шығу тегі əскери ойынның пайда 

болуымен байланысты болған, оның қажеттігі ХVIII 
ғасырға дейін сақталған. Мұндай жарыс өткізілетін 
мерекелерде биік бағана, болмаса ұзын сырық 
қадалып, оның ұшар басына нысана ретінде 
жамбы (күміс құймасы) ілінетін болған. Оны қылмен 
немесе жібек жіппен байлаған. Атпен шауып келе 
жатқан кісі садақпен жамбыны атып түсіріп, жеңіске 
жетуге тырысқан. Нысананы дəлдеудің басқа да 
түрлері кездескен. Мысалы, жерде тұрып немесе 
ат үстінде отырып, мылтықпен ату да қолданылған. 
Жамбы ату жігіттерді шабандоздыққа, мергендікке 
үйретуде елеулі рөл атқарған.

Қазір көбіне көкпар, аударыспақ, бəйге сынды 
ойындар аталады да «Алтын қабақ», «Мойын 
арқан» ойындары көп ойнала бермеуде. Міне, 
осы сынды ойындар əліппесі балабақшадағы 
балаларға түсіндіріліп, мəн-маңызы айтылса, ұмыт 
болған ұлттық ойындар қайта жаңғыратыны анық.

Ақмарал ҚОЖАХМЕТОВА,
№1 балабақшаның дене шынықтыру 

нұсқаушысы.
Тараз қаласы.

Кеше М.Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік 
университетінің профессорлары, оқытушылар мен 
қызметкерлері арасындағы дəстүрлі «Денсаулық» 
спартакиадасы түндігін түрді.  Бұл аламан Қазақ 
хандығының 550 жылдығына орай ұйымдастырылып 
отыр.

Салауатты өмір салтын насихаттау жəне спортпен 
жүйелі түрде айналысатын факультетті анықтауды 
мақсат еткен спартакиаданың ашылу салтанатында 

аталмыш оқу ордасының ректоры Махметғали 
Сарыбеков сөз алып, университет оқытушылары 
мен қызметкерлерін спорт түрлерімен айналысуға  
дағдыландыру, салауатты өмір салтын насихаттау, 
университеттегі ардагер ұстаздар мен жас мамандар 
арасын жақындатып, сабақтастық орнату екенін 
айтып өтіп, қатысушыларға сəттілік тіледі. Сонымен 
қатар, облыс əкімдігінің дене шынықтыру жəне спорт 
басқармасының басшысының орынбасары Нұржан 

Жолдасбеков аталмыш оқу ордасының түлектері  
бүгінде ел намысын абыройлы қорғап жүргендігін 
ерекше атап өтті . 

Сонымен, кезекті рет жалауын көтерген 
спартакиадаға қатысушылар он екі спорт түрі 
бойынша сынға түсуде. Бір жетіге созылатын 
спартакиада 29 қаңтарға дейін жалғасатын болады. 

 «Арай» - ақпарат.

Саятхан САТЫЛҒАНОВ

Облыстық «Арай» газетінің ұжымы «Білім шуағы» 
газетінің бас редакторы Райхан Бостановаға ұлы

ТАЛҒАТТЫҢ
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты қайғысына 
ортақтасып, көңіл айтады.

Облыстық «Арай» газетінің ұжымы облыс əкімдігі денсаулық 
сақтау басқармасының баспасөз жетекшісі Толқын Өмірбаеваға əкесі

ШƏКЕННІҢ
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл 
айтады.

Халыққа қызмет – басты міндет

КРЕДИТТІК ТАРИХ ТУРАЛЫ АНЫҚТАМА АЛҒЫҢЫЗ КЕЛСЕ...КРЕДИТТІК ТАРИХ ТУРАЛЫ АНЫҚТАМА АЛҒЫҢЫЗ КЕЛСЕ...
Кредиттік бюро Қазақстанда алғаш рет 2004 

жылы пайда болды. Қазақстанның жеті ірі банкінің 
бастамасымен «Бірінші кредиттік бюро» ЖШС деген 
атаумен құрылды. «Мемлекеттік кредиттік бюро» АҚ 
«Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар 
жəне кредиттік тарихты қалыптастыру туралы» 
Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 6 шілдедегі 
№573-ІІ Заңындағы өзгерістерге сəйкес, «Қазақстан 
Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне банк 
қызметін жəне қаржы ұйымдарын реттеу мəселелері 
бойынша тəуекелдерді азайту бөлігінде өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының 
2011 жылғы 28 желтоқсандағы №524-ІV Заңының негізінде, 
МКБ дауыс беретін акцияларының 100 пайыз тиесілі 
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 
Қаулысына сəйкес, 2012 жылы 19 қыркүйекте қайта 
құрылды. Қазіргі уақытта, «Мемлекеттік кредиттік бюро» АҚ 
негізгі жұмыс көрсеткіші кредиттік тарихты қалыптастыру 
жəне кредиттік есептер беру жөніндегі қызметті іске қосу 
шараларын өткізіп жатыр. Сонымен қатар, қосымша 
қызмет түрлерін көрсету жоспарланып отыр, яғни олар 
мамандандырылған бағдарламалық жасақтаманы іске 

асыру; консультациялық қызметтер көрсету; кредиттік 
тарих субъектілерінің кредит төлеу қабілетін бағалау; 
арнаулы əдебиетті, өзге де ақпараттық материалдарды 
іске асыру; маркетингтік жəне статистикалық зеттеулер 
жүзеге асырылады. «www.еgov.kz» электронды үкімет 
порталынан жеке кəулігін арқылы несие есебін сіз өзіңізге 
ғана ала аласыз, сондай-ақ бұрын алынған есептермен 
осы сілтеме арқылы танысуға болады.

Р.САБЕЕВА, ХҚКО Тараз қаласы №3 бөлімінің 
реттеу зал басшысы.

АВТОКӨЛІКТЕРДІҢ ЗАҢДЫ ТІРКЕЛГЕНІ ЖӨНАВТОКӨЛІКТЕРДІҢ ЗАҢДЫ ТІРКЕЛГЕНІ ЖӨН
«Заманына қарай заңы» – деп көпшілік бекер айтып жүрген жоқ. Бұрындары көлігіңізді 

тіркеу үшін «МАИға» барар болсаңыз, қазір бұл жұмыстарды халыққа қызмет көрсету 
орталықтары жасауда. Анығы, жүргізуші куəлігін алуды оған емтихан тапсыруды жəне 
көлікті тіркеу қызметін халыққа қызмет корсетудің мамандандырылған орталығы мойнына 
алған.

Бизнес-үдерістерді автоматтандырудың, мемлекеттік органдардың дерекқорлары мен 
ақпараттық жүйелерін ықпалдастырудың арқасында тұрғындар 2 сағаттың ішінде жүргізуші 
куəлігін алу, автокөлікті тіркеу мүмкіндігіне ие болды. Көлік құралдары жеке тұлғалардың 
атынан олардың тұратын жері немесе уақытша тіркелген жері бойынша уақытша тұру 
мерзіміне тіркеледі. 

Жеке тұлға болып табылатын көлік құралының меншік иесінің өкілі өтініш білдірген 

жағдайда азаматтық заңнамаға сəйкес берілген құжаттың негізінде көлік құралын тіркеу 
кезінде меншік иесінің мүдделерін білдіруге оның өкілеттілігі тексеріледі. Заңды тұлға 
өкілінің өкілеттігі басшысының немесе уəкілеттік берілген өзге адамның қолымен жəне заңды 
тұлғаның мөрімен расталған сенімхатпен немесе көлік құралын тіркеу актісіндегі басшының 
қолымен жəне заңды тұлғаның мөрімен расталады.

Орталық қызметкерлері рəсімдеуге қажетті құжаттарды қабылдап, дайын құжатты 
береді. Ал, көлік құралдарын тіркеу куəліктері мен жүргізуші куəліктерін əзірлеумен жол 
полициясының қызметкерлері айналысады.

Н.ЖОРАБЕКОВ, Г.АХМЕТҚЫЗЫ, Тараз қаласы бойынша мамандандырылған ХҚКО 
қызметкерлері. 

Ертеден келе жатқан ұлттық ойындарымыз бір кезде ұмыт болып, кейінгі жылдары қайта 
жаңғырып, ел арасында кеңінен таралып жүр. Дегенмен, əлі де болса көп ойналмай, елдің 
назарынан тыс қалған ойындарымыз жетерлік.
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АҚШАМАҚШАМ

Дидар БАСЫҚАРАЕВ, облыстық филармонияның 
Қазақ ұлттық аспаптар оркестрінің күйшісі

Сырсарай

–  Сіздерді көпшілік əулетімен өнерлі деп 
жатады. Киелі қара домбыраны серік етуіңізге 
отбасылық тəрбие əсер еткені ғой?!

– Ес біліп, ақыл тоқтатқан кезімнен бері 
домбыраға құмар болып өстім. Қолыма ілінген 
бұйымды домбыра етіп, дауысымды кеней əн 
салып, радиодан күй беріле қалса, ұйып тыңдап 
отыра қалатынмын.  Жəне де əкем Болат 
Басықараевтың ертелі-кеш тізесіне отырып алып, 
əндерін тыңдап, тартқан күйіне құлақ түруден 
жалықпайтынмын. Əкем мектепте алғашқы 
əскери дайындық пəнінен сабақ бере жүріп, 
қолынан домбырасын тастамаған əнші əрі 
айтыскер ақын болатын. Нағашы атам 
домбыраның құлағында ойнайтын күйші 
болыпты. Сондықтан шығар, ес білгелі күйші 
болуды армандадым.  Жетінші сыныптан бастап 
ауылдағы өнер мектебіне барып, Сандуғаш 
Шажалиеваның тəрбиесін көріп, күйшіліктің қыр-
сырымен таныстым. Уақыт өте келе Абай 
атындағы Жамбыл гуманитарлық колледжінде, 
Алматыда білімімді жалғастырып, майталман 
күйшілердің тəлімін көрдім.  Осылайша, 
қаршадайымнан үкілі домбыраны серік етіп, осы 
күнге дейін өнерге деген сүйіспеншілігім мен 
адалдығымды жүрегімде əлдилеп келемін. 

– Бір кездері ақындар мүшəйрасына 
қатысып, айтыста да жиі бой көрсетіп 
жүрдіңіз.  Ал, қазір тек күйшілікпен ғана 
айналысып жатқан секілдісіз...

– Бала кезімнен əдеби кітаптарды көп оқып, 
дəстүрлі əндерге сусындап өстім. Аға буын 
айтыскерлердің айтыстарының жазба 
нұсқаларын тауып алып, таңнан кешке дейін 
тыңдап отыра беретінмін. Соның əсері болса 
керек, мектепте жүрген кезімнен өлең шығарып, 
айтыстарға қатысып жүрдім. Талай мəрте 
жүлдегерлер қатарынан көрініп те жүрдік. Бірақ, 
уақыт өте келе түбегейлі күйшілікке бет бұрдым. 
Өзіме сенбегендіктен емес, күйшілік өнердің өрісі 
кеңейе түсуіне өзіндік үлесімді қосқым келді. 

– Кейінгі кезде күйді эстрадаға қосып, 
түрлендіріп, жеткізетін өнерпаздар сахнаға 
шығып жүр. Күйші ретінде осыған 

көзқарасаңыз қандай?
– Негізі, күй эстрадаға қосылғанда өзінің таза 

ырғағын жоғалтады. Бірақ, кейінгі кезде 
сұранысқа көбірек ие болып тұрған осы эстрадаға 
қосылған күй. Егер көптің көңілінен шығатын 
жақсы дүниелер жасай алса, оның еш ағаттығы 
жоқ деп ойлаймын. Бірақ, барлық күй эстрадамен 
орындауға келеді деп айта алмаймын. Оның 
ішінде табиғаты келетіні бар, келмейтіні бар. Сол 
жағына баса назар аудару керек. 

– Бірнеше шет мемлекетте болдыңыз. 
Өзге ұлттың қазақ күйіне деген ықыласы 
қандай екен?

–  Кейде өз қандастарымыздан көрмеген 
қошеметті, ыстық ықыласты шетелдіктерден 
көріп жататынымыз бар. Осындай сəтте қолда 
бар алтынның қадірін білмей жүргендігіміз 
қынжылтады. Мəселен, Түркия мемлекетінде 
болғанда бір аңғарғаным, олардың күйі 20-30 
минутқа дейін созылады. Солай бола тұра түрік 
бауырларымыз тапжылмастан тыңдап, өнерді 
қаншалықты сүйетіндігін ісімен дəлелдей біледі. 
Ал, бізде ұнамаса, орнынан тұрып кете барады.  
Сондай сəттерде күйдің құдіреттілігін 
түсінбейтіндігіне қапаланасың. Біле білгенге, 
қазақ күйлерінде қазақтың шынайы тазалығы, 
мінезі, кеңдігі, батырлығы, дарқандығы бар. 
Өмірге, өнерге, махаббатқа, тазалыққа үлесі бар. 
Əрі сондай мөлдір, сондай тұнық, сондай тəтті, 
əсем, биік бейнеленген.

– Бұл жерде күй өнерінің құдіретін жас 
өрен деріміздің санасына мектеп жасынан 
бастап сіңіру, ұғындыру жағы кемшін соғып 
жатқан сияқты…

–  Қазіргі мектеп оқушыларынан «Қандай күй 
білесіңдер?» деп сұрай қалсаңыз, санаулы 
күйлерді ғана айтып бере алады. Оның өзіне 
шүкіршілік етесің. Шет елдің даңғаза əуендеріне 
құмар. Күйлерді мүлдем тыңдамайды десек те 
болады. 

– Жалпы, күй тарихын зерттеп жүрген 
өнер зерттеушілері бар ма? Өзіңіз олардың 
еңбегімен танысып тұрасыз ба?

– Күй тарихын зерттеп жүргендер қазір көп 

емес. Ал, шынында, күй жанрының көптігі мен 
күрделілігі соншалық – бұл іске зерттеушілердің 
көп күш жұмсауы қажет болады. Бүгінде тек күйді 
зерттеушілер ғана  емес, əн-күйді сүйетін 
қаламгер қауым белсенді атсалысып келеді. 
Күйшілер турасында Сапарғали Бегалиннің, 
Əзілхан Нұршайықовтың, Əбіш Кекілбаевтың, 
Ақселеу Сейдімбековтың, Асқар Сүлейменовтің  
мақалаларын іздеп жүріп оқимын. Күйді халыққа 
таныстыру, тарату, түсіндіруге мұндай мақалалар 
пайдалы екендігі күмəнсіз.

– Бүгінде күйдің дəурені өтіп бара жатыр 
деп ойламайсыз ба?

–  Қазақтың ұлттық құндылыққа, соның ішінде 
өнерге өте бай екенін жақсы білсек те, сол 
өнердің қадірін түсіне алмай жүрміз немесе 
түсінгіміз келмейді. Қазақтың көне тарихының 
куəсіндей, ұлттың мұңы мен зарын, қуанышы мен 
шаттығын көз алдыңа елестететін күй өнерін 
жұртқа жеткізу жағы ақсап тұр. Құрманғазы мен 
Диналардың домбырасының шанағынан төгілген 
төкпе күйден ұлы даланың дүбірін естігендейсің. 
Тəттімбеттің шертпе күйінен арқаның шежіресі 
тарқатылғандай болады. Бұлардан басқа да 
Байжігіт, Қожеке, Сүгір, Қазанғап, Абыл сияқты 
көптеген дəулескер күйшілердің қос ішекті 
домбыраның шанағынан шыққан шығармалары 
мен төл туындыларында тұнған тарих жатқанын 
да ескере бермейміз. Сол себепті насихат 
жұмыстары кемшін түсіп жатқан секілді. Бір 
кездері отандық телеарналар мен радиолар күй 
өнерін ерекше дəріптеп, шығу тарихы мен 
шертілу мəнерін, қандай жəне қанша мектепке 
бөлінетінін танымдық дүние ретінде өнер 
зерттеушілері мен ардагер күйшілер арқылы 
бұқараға жеткізіп отырушы еді. Қазір ондай 
бағдарламалардың қатары сирей түсті. Дегенмен, 
солай бола тұра,  қазақ халқымен бірге жасасып 
келе жатқан төл өнеріміз ұлттық өнерді сүйетін 
жанашыр өнерпаздардың арқасында ұрпақтан-
ұрпаққа жете береді деп ойлаймын.  

– Əңгімеңізге рахмет.

Сұхбаттасқан Талғат НҰРХАНОВ.

Өнерлі шаңырақ

Балтабай Бекболұлы – жастайынан  
домбыра мен қобыз сырын  түсінген табиғи   
талант иесі. Кезінде Сарысу өңірінде өнерімен 
көзге түскен жас жігіт 1970  жылы Саудакент  
ауылындағы (ол кезде Байқадам ауылы) 
аудандық өнер  мектебінде еңбек  жолын  
бастады.  Ол кезде  жиырмадағы  жалындап  
тұрған шағы емес пе, Балтабайдың тұла бойы 
талантқа тұнып тұрғандай еді. Сондықтан, 
Дəуірбековтен ешкім  диплом сұрап дігірлемеді. 
Өмір бойы   жейтін наны болған соң, беріректе,  
өткен ғасырдың 80-жылдары Шымкент 
педагогикалық институтын  сырттай  оқып 
тауысқаны  бар.  Сарысу  өңіріне  сəулесін 
шашқан өнер ордасында еңбек еткеніне 45  
жыл.  Қысқасы, Балтекең есімі  аудан асып, 
облысқа жайылған өнерпаз. Өнерін  Мемлекеттік  
сыйлықтың лауреаты Алтынбек Қоразбаев  
бағалап, туған жерге өнердің туын тігіп жүрген 
Балтабай Бекболұлынан күні  бүгінге  дейін 
байланысын  үзбеген екен.    

Бір кездері Дəуірбековтер  отбасылық 
ансамблі облыс көлемінде дүрілдеп тұрды. 
Отанасы – Халбүбі Бакуева да өнерден  
құралақан емес, қырғызша əн салғанда елді 
аузына қаратады. Халбүбінің  анасы –
Ханшайым  əжеміз өзі айтыскер, өзі əнші кісі 
болған екен. Сондықтан, Балтекеңнің ұл-
қыздарына өнер өз жағынан да,  нағашыларынан 
да қонған. Білтебай, Алмабай, Жанар, Динара, 
Əсел, Жарас, Айткүл атты перзенттердің  бəрі-
бəрі шетінен домбырашы, қобызшы. Барлығы 
да термені, халық əндерін  нақышына  келтіріп 
айтады.  Ол ол ма,  немерелері Жандос, Аида, 
Жалғастар да атадан дарыған өнерді  
жалғастырған дарындар. Абай атындағы 
Жамбыл гуманитарлық колледжінде ІІІ курс 
оқитын немересі Алмас  студенттер арасында 
өткен республикалық байқаудың  «Қылқобыз» 
аталымы бойынша лауреаты. 

Балтабай Дəуірбеков   Игілік ауылындағы 

өнер  мектебінде  əлі күнге ұстаздық қызметте. 
Одан бөлек   ауылдан домбыра  жасау  цехын 
ашқан. Балтекеңнің  қолынан шыққан  сапалы  
домбыраны  1 000 АҚШ долларына бағалап, 
сатып алып кететіндер  көп. Сондықтан, 
Балтабай Бекболұлы домбыра жасауға барын 
салады. Айтпақшы,  оны да  бірден  меңгеріп 
кеткен жоқ. Алғаш   домбыра жасап  жүргенінде  
бақандай  елу домбыраны Алматыға  апарып,  
үлкен бір концерттің  үстінде көрермендерге 
сатпақшы болады. Сонда  тізіліп тұрған 
домбыраны көріп, ол жерге  үлкен тұлғалы кісі 
бұрылыпты. Əлгі  кісі домбыраның  біреуін 
тартып көріп:

«Мұның  не,  маңқа  домбыраларыңды 
неменеге  самсатып əкелгенсің?» – деп  
аялдамай  жүріп кеткен екен. Бұл – Нұрғиса 
Тілендиев еді. Сөйтсе, домбыраның  шана-
ғынан пернелеріне қарай  көз жібергенде,  
сызғышпен сызғандай түп-түзу  болып тұруы 
тиіс екен,  сəл қисайса, даусы бұзылатын 
көрінеді. Өзінің  жасаған  ұлттық өнімінен 
осындай кемшілікті байқаған Балтабай аға 
содан кейін қателескен емес. Алматыда  
тұратын  үлкен ұлы Білтебай да  домбыра 
жасаумен шұғылданатын көрінеді. 

Бұл отбасылық ансамбль көптеген  
аудандық, облыстық байқаулардың жеңімпазы.  
Қазір   ұл-қыздарының  есеюіне  байланысты 
отбасылық ансамбль тарап кеткен. Алайда,  бұл 
əулетті өнерлі шаңырақ,  өнерпаз отбасы  деп  
айтуымызға  толық болады. Балтабай  аға  
жақында ғана облыстық  халық  шығармашылығы  
ұйым дастырған  «Қайран ерлер, қаһарман 
арда герлер!» облыстық өнер байқауында «Күй» 
аталымы бойынша жеңімпаз атаныпты. 

Өмірлерін өнерден  бөлек  елестете 
алмайтын  Дəуірбековтер  əулетінің  ұйытқысы 
да, ұйымдастырушысы да – Балтабай 
Бекболұлы.  Бұл əулеттің  əр мүшесінің бойында  
асыл өнер тұнып тұр.

Сарысу ауданы.

ҰЛТТЫҚ ӨНЕРДІ ҰЛЫҚТАҒАН ОТБАСЫ

ТОПЫРАҒЫ  ƏН САЛЫП, ӨЗЕН-ТОҒАЙ СОЛ ƏУЕНГЕ ТАМСАНЫП ТҰРАТЫН 
САРЫСУ ЖЕРІ ӨНЕРПАЗДАРҒА КЕНДЕ ЕМЕС. ƏСІРЕСЕ, ТУҒАН ЖЕРГЕ ТУ ТІГІП, 
ӨНЕРІН ДЕ, ӨМІРІН ДЕ ОСЫ ӨНЕРГЕ АРНАҒАН ҚАЗАҚТЫҢ  ƏН МЕН КҮЙІН,  
ТЕРМЕСІН   ҰЛТТЫҚ АСПАПТАРДА ƏУЛЕТІМЕН  ОРЫНДАП ЖҮРГЕН БАЛТАБАЙ 
ДƏУІРБЕКОВТІҢ ОТБАСЫ КӨПКЕ ҮЛГІ. 

Есет ДОСАЛЫ

Ауданның мəдениет жəне өнер 
күндері Тараз қалалық Мəдениет 
үйінде Мойынқұм ауданының мəдени 
өмірінен сыр шертетін қолөнер 
бұйымдарының таныс тырылы-
мымен бастау алды. Көрмеде 
жергілікті шеберлердің табиғи тастар 
мен теріден жасаған əшекей 
бұйымдары, қуыршақтар топтамасы 
мен жас суретшілердің шығармалары 
көпшілік назарына ұсынылды. 
Келушілерді, əсіресе, ұлттық 
нақыштағы бұйымдар қызықтырды. 
Зергерлердің қолынан шыққан 
бедерлі ою-өрнегі бар сырға, сақина, 
білезіктердің кескіні бірінен-бірі асып 
түседі. Оған ағаштан жасалған 
ыдыстарды қосыңыз. Оюланған 
тұрмыстық заттар да көптің көңілінен 

шығуда. Жазылбек Қуанышбаев 
атындағы аудан дық музей директоры 
Лəйла Қожагелдиеваның айтуынша, 
көрмеге отызға жуық экспонат 
əкеліпті. 

Мəдениет жəне өнер күндері 
«Құт дарыған өлке» атты аудан 
өнерпаздарының концерттік бағдар-
ламасына ұласты. Шараға облыс 
əкімінің орынбасары Ерқанат 
Манжуов, бірқатар аудан əкімдері, 
облыс əкімдігінің басқарма 
басшылары арнайы қатысты. Əуелі 
аудан əкімі Болат Мəдікенов сөз 
алды. 

– Бұл мереке ұлттық мəдени-
етіміздің дамуына зор серпін беріп, 
əр ауданның тыныс-тіршілігі барша 
жұртқа мəшһүр болатындай 

мүмкіндік туғызып отыр. Мəдениет 
күндерін өткізудегі басты мақсат 
– ауылдың өркендеуін жан-жақты 
таныту, ауыл тұрғындарының ел 
тəуелсіздігін баянды ету жəне 
ұлтаралық келісім мен бірлікті одан 
əрі нығайтудағы рөлін көтеру 
болып табылады. Ұлттық 
мəдениетіміз бен салт-дəстүрді 
дəріптей отырып, өскелең 
ұрпақтың бойына отаншылдық 
қасиет пен ұлттық құндылықтарға 
деген сүйіспеншілікті сіңіру, өнерге 
қадам басқан жаңа есімдерді 
анықтап, оларды кеңінен наси-
хаттау, – деп атап өтті Болат 
Мəдікенов. 

Сонымен қатар, ауданның 
мəдениетін ұлықтайтын мерекелік 
бағдарламада тамылжыған əн 
шырқалып, күмбірлеген күй төгілді. 
Өнерпаздар қаланың өнерсүйер 
қауымын рухани азықтандырып, 
көңілдерін шалқытты. Əн мен күйдің 

ордасына айналған ауданның 
көркемөнер паз дары ның концерті 
көрген жанды тамсантпай қоймады.

Келесі кезекте ауданның мəдени 
жəне өнер күндері облыстық қазақ 
драма театрында «Құралай сұлу» 
тарихи қойылымымен жалғасты. 
Аталмыш қойылымды сахналаған 
Мойынқұм аудандық халық 
театрының ұжымы. Иса Байзақовтың 
«Құралай сұлу» поэмасының 
желісімен қойылған спектакль 
жаугершілік замандағы қазақ хал-
қының тұрмысын бейнелейді. 
«Құралай сұлу» спектаклі арқылы 
сахнада қойылатын тарихи қойылым 
арқылы кейінгі толқын өкілдеріне 
əдет-ғұрып, салт-дəстүр лері мізді 
көрсетіп, қазақы қаймағы бұзылмаған 
ұрпақ тəрбиелеуге болатындығына 
тағы бір мəрте көз жеткізгендей 
болдық. 

Т.БЕРІКБАЙҰЛЫ.

Өнер өрісі

САЛТТЫ САҚТАП, ДƏСТҮРДІ  ДƏРІПТЕГЕН  МОЙЫНҚҰМДЫҚТАР

Жуырда облыс орталығында қойнауы байлыққа толы құт мекен 
Мойынқұм ауданының мəдениет жəне өнер күндері болып өтті.   Қазақ 
Хандығының 550 жылдығына орай ұйымдастырылған шара өңірімізде 
өзіндік сəн-салтанатымен дараланды. 

ТАТУЛЫҚ – ЕЛДІКТІҢ НЫШАНЫ

Шараға Тараз қаласы əкімінің орынбасары 
Маржан Қожаева, этномəдени бірлестіктердің 
төрағалары, мектеп оқушылары қатысты. 
Алдымен сөз алған  Жамбыл облысы Қазақстан 
халқы Ассамблеясы хатшылы ғының меңгерушісі 
Лариса Лысова жиналған көпшілікті Ассамблеяның 
20 жылдық мерей тойымен құттықтап, жылы лебізін 
білдірді. 

– Елімізде құрылған Қазақстан халқы 
Ассамблеясы өзге елдерге, мемлекеттерге үлгі 
көрсетіп қана қойған жоқ, бірліктің қазақстандық 
бірегей үлгісін қалып тастырды. Ассамблея 
мүшелері қашанда қазақ елінің ынтымағы мен 
бірлігін жақтап келеді. Достыққа   дəнекер, 
ұлағатты істерге  ұйытқы болды. Біздің 
бəріміздің мақсатымыз бір – туған 
топырағымыздың, ортақ Отанымыздың, 
қасиетті мекеніміздің өркендеуі. Бұл – біздің 

ортақ табысымыз, ортақ мақтанышымыз.
Сондықтан, Елбасы бастамаларының өмірде 
шынайы жалғасын тауып, ұрпақ сабақ-
тастығында бүкілхалықтық қолдау табуына біз 
əрқашан жауаптымыз, – деді өз сөзінде Л. 
Лысова.

Бұл күні бүкіл ұлттың тілегі бір жерден шығып, 
жиналған жұртшылық жарасымын тапқан игі 
шаралардың куəсі болды. Достық салтанат құрған 
шарада өңірімізді мекен еткен түрлі ұлт өкілдерінің 
өнерпаздары əсерлі əнін шырқап, мың бұрала би 
билеп, қазақ халқының кеңдігі мен киелі 
топырағына деген ыстық ықыластарын осылайша 
білдірді. Мамыражай тірлікті, ынтымақты, бірлікті 
ұлықтаған ағайын  елімізге ашық аспан, достық пен 
келісім, береке-бірлік салтанат құрғай деп тарасты.

Т.ШƏУМІЛ.

Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл! Осы бір айтулы күнді 
еліміз бойынша атап өту шаралары басталып та кетті. Жуырда 

Ассамблеяның 20 жылдық мерейтойына орай Тараз қалалық мəдениет 
үйінде Тараз қаласы əкімдігі білім бөлімінің ұйымдастыруымен «Қазақстан – татулық 
пен бірліктің мекені» атты мерекелік шара болып өтті.

ел
Асса

«КҮЙ ЭСТРАДАҒА ҚОСЫЛҒАНДА 
ӨЗІНІҢ ТАЗА ЫРҒАҒЫН ЖОҒАЛТАДЫ»


