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МҰҢ  МЕН  ШЕР    

Оқырмандар жүрегіне жол тапқан басы-
лымды одан әрі насихаттау әрі көпшіліктің 
қызығушылығын тудыру мақсатында 
оқырмандарға  арнап ұтыс ұйымдастырып 
отырмыз. Ұтыс ойынын «Қазпошта» АҚ-мен 
бірлесе отырып, наурыз айының соңында 
қорытындылайтын боламыз. Оқырмандар 
ақпан айынан бастап жазылса, газет келесі ай-
дан бастап қолына тиеді.

Жазыл да, ¦тып ал!

І орын
Смартфон Samsung

Galaxy A6                          

ІІ орын
Шаңсорғыш

Bosch BGS05A220                       

ІІІ орын
Мультиварка 

REDMOND RMC-M252            

ІV орын
Қысқатолқынды пеш 
Elenberg MS-2011M                  

V орын
Блендер 
Elenberg 

HAT-9601E                                           

VІ орын
Миксер 
Elenberg 
SW-601                                             

Түбіртектің түпнұсқасын өзіңізде 
қалдырып, көшіремесін «Қазпошта» арқылы 
Талдықорған қаласы Қабанбай батыр көшесі, 
32-үй, 2-қабат мекенжайына жолдаңыз. Ин-
декс: 040000. Немесе түбіртекті сканерден 
өткізіп, басылымның alatau_offset@mail.ru  
поштасына жіберуге болады. Сонымен қатар 
87028817110 ұялы телефонына WhatsApp 
желісі арқылы жолдауға мүмкіндігіңіз бар. 
Қосымша ақпарат: 87714037399 нөмірінен 
ала аласыздар.

Ескерту: ұтысқа тек 2019 жылы 
жазылғандар ғана қатыса алады.

«АлАтАу»    ЄрЌАшАн 

хАлыЌпен бірге

  Халық арасында «Газет көбейіп кетті, олар-
ды кім оқиды?» деген қате түсінік қалыптасқан. 
Интернет, теледидар толып жатқан заманауи 
ақпараттық технологиялар арқылы әлемдегі 
оқиғалардан сол сәтте-ақ хабардар бола алатын 
бүгінгі таңда халықты қызықтыру қиын дүние. 
Ал республика, облыс, тіпті, жергілікті жерлер-
де болған оқиғаларды дер кезінде оқырманға 
жеткізе біліп, қараша қауымның күйін күйттеген 
мақалаларды үнемі жариялайтын басылымға 
жазылу ешқашан тоқтамақ емес. 

  Газетке қажеттісі – сөз. Сөзі шұрайлы, айтары 
бар газетті халық іздеп жүріп оқиды. Қоғамдағы 
әттең-айларды, келеңсіз жағдайларды дөп басып, 
нысанаға дәл тиетін басылым әрқашан халықпен 
бірге. Осындай айтар ойларын бұқпаламай, бар-
ды бар, жоқты жоқ деп жазатын газет қатарына 
«Алатау» газетін жатқызар едім.

 Өзіндік стилі қалыптасқан «Алатау» газеті 
тарихи танымдық, экономикалық бағыттағы, 
саяси, әлеуметтік материалдарды, сонымен 
қатар, қоғамдағы түрлі жағдайларды қалыс 
қалдырмаған. Бұл басылымның сөзі де, айтар 
ойы, мінезі де – нағыз қазақ. Себебі басылымда 
әдет-ғұрып, салт-дәстүр, айтыс, ұлттық әдебиет 
пен төл тарихымызға да тұрақты орын береді. 
Сондықтан да оқырман жүрегіне жол тауып отыр. 

 Оқырмандар жүрегінен орын алған «Алатау» 
басылымына жазылған әрбір оқырман рухани 
азық алары сөзсіз. «Алатауға» шығармашылық 
табыс, оқырмандарының молая беруін тілеймін. 
Барлықтарыңызды «Алатауға» жазылуға 
шақырамын. 

Сара ТОҚТАМЫСОВА,
айтыскер ақын.

К¤З  ЖаСыН  К¤лДЕтКЕН 

К¤пБалалы  аНалаР
    Айдың күннің  аманын-
да бес бірдей баласынан 
айырылған ата-ананың 
мұңы мен шерін тілмен 
айтып жеткізу қиын, әрине. 
Өзекті өртеп, өксікті 
ұлғайтқан тілсіз жауға, 
жағдайы келіспеген күн 
көріс қамымен көрінгеннің 
босағасын сығалап, қауіпті 
жерлерде өмір сүріп 
жатқан отбасылардың, 
оның ішінде көпбалалы 
жанұялардың жан-жарасын 
кім емдейді? Бір үйден бес 
баланың бақилық болуы,  
қазақстандықтардың 
қабырғасын қайыстырды.

Біздің қоғамда көп балалы отбасыларға жасалған 
жағдайдың қай дәрежеде екенін төтенше жағдай болмаса, 
Үкімет те, Министрлік те көзді жұмып жүре беретін бе еді. 
Қоғам дүрлігіп, аналар ұлардай шулағанда болары болып, 
бояуы сіңгенде, ұйқылы-ояу отырған Еңбек және халықты 
әлеуметтік қорғау министрі Мәдина Әбілқасымова селк 
етті. Себеп: қоғам дүрлікті. Осы біздің үкіметте, жергілікті 
билікте өздері біліп, елдің ахуалын шешкен емес. Міндетті 
түрде Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев оларға бағдарлама 
жасап беріп, ауыздарына шайнап нан салып бергенде 
ғана қыбырлайды. Оның айғағы, Астанадағы Сарыарқа 
ауданында өрттен кейін Елбасы көпбалалы отбасылар-
ды қолдайтын жұмыс тобын құруды үкіметке тапсырғанда 
ғана Әбілқасымова ханым мен оның сарбаздары  көп ба-
лалы отбасылар жайлы толғана бастады. Неге олар Елба-
сыдан бұрын осындай ұсыныспен Үкіметке, Президентке 
шықпады. Өрт болмаса, бес бала отқа оранбаса, көп бала-
лы аналар назардан тыс қала беруі керек пе? Қазақтың са-

нын көбейтіп жатқандарды қолдап, қорғаудың орнына неге 
қорлаймыз. 

Жергілікті биліктегі әкім қаралар да көп балалы 
аналарға немқұрайлы қарады. «Баға алмайтын болсаңдар, 
баспаналарың жоқ болса, неге бала табасыңдар, біз заң ая-
сынан аса алмаймыз», – дегеніне шулаған алтын алқа иелері  
бүкіл ақпарат құралдарына жүгінді. Бұл Алматы облысының 
Талдықорған қаласында болған көпбалалы аналардың 
өткен жылғы бас көтеріп, алтын алқаларынан бас тартпақ 
болған оқиға. Әлеуметтік жағдай болмаған жерде, азып-
тозып, бала-шағаларын шұбыртып жүріп үй кезектерінің 
жылжымай, созбалаңға салынуы, «Құрқылтайдың ұясындай 
жерде, балапандарымен бірге түнеп, лайықты жәрдемақыға 
да қол жеткізе алмаған аналардың көңілдері  әлі алаңдаулы. 
Соның бірі алты баланың анасы Гүлсім Әбілмажинова 
жергілікті биліктен көңілі суып, Елбасыдан көмек сұрап жүр.  

АҚЫЛДЫ АЯЛДАМАНЫ 
«АҚЫЛСЫЗ» ЕТКЕН КІМ?   

МӘРТЕБЕСІ ТӨМЕН 
МҰҒАЛІМ                   

ЖАҚСЫЛЫҒЫҢ 
ЖАРНАМАСЫЗ БОЛСЫН     

ӨТКЕН КҮНДЕР ЕЛЕСІ  

АҢДАТПА

4-бет

5-бет

7-бет

13-бет








2 АЌПАРАТ АFЫМЫ

Қабанбай батыр көшесі, 32
Тел.: 41-11-42, 41-11-70. Факс: 41-09-29.

E-mail: alatau_offset@mail.ru, www.alatau.kz@mail.ru

Жалғасы. Басы 1-бетте.

Г. ЕРДАУЛЕТОВА.
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ТІЛСІЗ ЖАУ

Мемлекет басшысының тап-
сырмасымен Қазақстан Үкіметі жанынан еліміздің 

азаматтарының табысын арттыру және тұрмыс сапасын 
жақсарту, сондай-ақ көпбалалы отбасыларға қолдау шара-

ларын күшейту жөніндегі жұмыс тобы құрылды. 

Астанада көпбалалы аналар шу 
шығарды. Көпбалалы аналар мемлекеттен аналарға 

берілетін жәрдемақы мөлшерін көбейтіп, кезексіз пәтер 
беру мәселесін көтерді. 

Астанада бір үйдің бес қызының 
өлімінен соң көпшілік Еңбек және халықты әлеуметтік 

қорғау министрі Мадина Әбілқасымованың қызметінен 
кетуін талап етті. 

Көпбалалы отбасыларға арнайы 
пәтер сертификаттары берілуі мүмкін. Индустрия және 

инфрақұрылымдық даму министрі Жеңіс Қасымбектің айту-
ынша, елімізде 28 000 көпбалалы отбасы бар. 

ЌАЛА ЄКІМІ ЕСЕП БЕРДІ

СЕБЕП ПЕН САЛДАР

ҚАЛА әкІмІ Д. ШАЛТАбАЕВТың ТұРғынДАР АЛДынДАғы ҚОРыТынДы ЕСЕбІн ТыңДАУ 
үШІн өңІР бАСШыСы А. бАТАЛОВ АРнАйы кЕЛДІ. СОнДАй-АҚ, ЕСЕпТІк кЕЗДЕСУГЕ ҚАЛА 
ТұРғынДАРынАн бөЛЕк, ОбЛыСТыҚ бАСҚАРмА бАСШыЛАРы, мәСЛихАТ ДЕпУТАТТАРы, 
мЕмЛЕкЕТТІк мЕкЕмЕ бАСШыЛАРы, ОкРУГ әкІмДЕРІ, «нұР ОТАн» пАРТияСы фиЛиАЛының, 
ҚОғАмДыҚ ұйымДАРДың ЖәнЕ бАҚ өкІЛДЕРІ ҚАТыСТы.

Кездесу барысында Д. Шалта-
баев тұрғындарға Елбасының Жол-
дауларында аталған міндеттерді 
орындауда жоспарлы түрде жүйелі 
жұмыс атқарылып жатқандығын 
жеткізді. «Жыл соңына дейін  газ 
желісінің үшінші және төртінші 
кезеңінің құрылысы аяқталмақ. 
Қазір Еңбек, Ынтымақ ауылдары-
на және үшінші бөлімшеге құны 
702 млн теңгеге газ құбырының 
құрылысы қарастырылуда», – деді 
қала әкімі. Онымен қоса тұрғын үй 
мәселелерінің де шешімін табаты-
нын алға тартып, биыл Талдықорған 
қаласында 100 мың шаршы метр 
тұрғын үй пайдалануға берілетіндігін 

Д. Шалтабаевтың сөзіне сүйен-
сек, өткен жылы 500 орынды 5 
жекеменшік балабақша және 2 
топ ашылған. Ал, биылғы жылы 
кәсіпкерлердің қатысуымен тағы 350 
орынды мектепке дейінгі балаларды 
даярлау орталықтарын ашу жоспар-
ланып отыр.

Есеп беру жиынына қатысқан 
қала тұрғындары түйткілді 
мәселелерін айтып, әкімге сауал 
жолдады. Халық шағымдарына 
құлақ асқан қала әкімі аталған 
проблемаларды басты назарға 
алатындығын жеткізді. 

Қала тұрғындарының сауалынан 
кейін сөз алған облыс әкімі А. Бата-

лов өңірде жүзеге асқан жұмыстар 
жөнінде қысқаша баяндама жаса-
ды. Талдықорған қаласы жайлы 
ой-пікірімен бөлісіп, қала әкіміне 
бірқатар тапсырмаларды жүктеді. 
«Муниципалдық автобус паркін және 
таксопаркін құру жайлы үнемі айта-
мын, нәтижесі шамалы. Қаланың 
өндірістік аймағында қарқын 
байқалмайды. Тұрғын үйлердің ау-
лаларына қатысты жұмыстар да 
мардымды емес. Осының барлығын 
назарыңа алуды тапсырамын. 
Біз де өз тарапымыздан қолдау 
көрсетеміз», – деді өз сөзінде 
А.Баталов.

өз тілшіміз.

мұң мЕн ШЕР

атап өтті. Және бір айта кетерлік 
жайт, үстіміздегі жылы «7-20-25» 
бағдарламасы аясында тұрғын 
үйлерді салу және 48 аулаға 
жөндеу  жұмыстарын жүргізу басты 
міндеттердің қатарына енген.

«Биылғы жылы «Жастар» 
саябағы жанынан 570 орынды 
жабық жүзу бассейнінің құрылысы 
да жоспар бойынша бастау алуы 
тиіс. Сондай-ақ, 8-ші шағын аудан-
да жеңіл атлетикалық манеж салу 
үшін 2,9 га жер учаскесі бөлініп, 
қазір тиісті құжаттары дайындалуда. 
Бес жаңа тұрғын ауданды қамтитын 
28 шақырым су құбыры жүйесінің 
құрылысы жалғасуда», – дейді қала 
әкімі. 

К¤З ЖАСЫН К¤ЛДЕТКЕН 

К¤ПБАЛАЛЫ АНАЛАР

Міне біздің қоғамдағы, 
жергілікті биліктегі шенді-
шекпенділердің көп балалы 
аналарға деген құрметінің 
қандай деңгейде екенін көруге 
болады. Өздері біліп, өздері 
ұсыныс жасап,  демеушілерді 
тартып, әлеуметтік тұрмысы 
өте нашар, әрі төрт-бес ба-
лалы отбасыларға лайықты 
баспана салдырып қолдаса, 
олар алғыс пен сауаптың 
астында қалар еді. Бірақ, олар 
«дайын асқа тік қасық» салып, 
«Бағдарлама аясында, заң 
шеңберінде ғана жұмыс жасай-
мыз», – дейді.  Алайда, бұған 
көпбалалы аналар мен үй 
кезегінде  ұзақ мерзімде кезек-
те тұрғандардың өз айтарлары 
бар. Олар: «Кезегіміз жылжы-
мады, әкімдіктің табалдырығын 
тоздырып болдық», – дейді.

 Міне, соның аяғы 
көрінгеннің босағасында жүріп, 
тілсіз жаудың құрбаны болған, 
Астана қаласы Сарыарқа 
ауданындағы бес өркеннің 
өртенуінен көруге болады.   Тек 

Астанада ғана емес, Солтүстік 
Қазақстан облысында бала-
сын өрттен құтқармақ болған 
әке ажал құшты. Қызылорда 
облысында өрттен үш ба-
ласы қайтыс болған ананың 
жанайқайын қайда қоямыз.  
Бейбіт күнде аналар неге бала-
пандарынан айрылып, аңырап 
жүр? 2014 жылы қараша айын-
да Талдықорған қаласындағы 
Шығыс ауданында газ балло-
ны жарылып, 7 адам қайтыс 
болған-ды. Бесінші шағын ауда-
нында да қауіпсіздік шаралары 
сақталмай адам шығыны орын 
алған. Құдай да «Сақтанғанды 
сақтаймын», – деген ғой. 
Саяжайлар мен көрінгеннің 
босағасын жағалап жүргендер 
қауіпсіздікке көзді жұмып ба-
ратыны айдан анық қой. Ал-
маты облысының Төтенше 
жағдайлар департаментінің 
берген мәліметіне сүйенсек, 
өткен жылы  1699 өрт оқиғасы 
болса, оның 1165-і жеке тұрғын 
үй секторларында болыпты.

                                                                                                
Айтақын мұхАмАДи.

ӘЛЕМ ЖАҢАЛЫҚТАРЫ
• Франция мен Германия жаңа әскери ұшақтар жасау бағдарламасын жүзеге асыру-

ды бастап, құны 65 миллион еуро болатын келісімге қол қойды. Жобаға сәйкес қос та-
рап жойғыш ұшақтар мен оған қосымша қаруларды құрастыруды көздеп отыр. Әскери 
ұшақтарды сынақтан өткізу 2025 жылға жоспарланған. Ал осы ұшақтарды қамтитын 
жаңа әуе жүйесі 2040 жылға таман жүзеге асырылатын болады. Айта кетейік, әскери әуе 
жүйесін құру туралы алғаш рет 2017 жылы Франция президенті Эммануэль Макрон мен 
Германия канцлері Ангела Меркельдің кездесуі барысында жарияланған еді. 

•  Түркияның Ыстамбұл қаласында алты қабатты үй құлап, кем дегенде 15-20 адам 
қирандылар астында қалды. Бір адамның мерт болғаны жөнінде ақпарат бар. Үйдің не 
себепті құлағаны әзірге белгісіз. Оқиға орнында құтқару жұмыстары жүріп жатыр. Ресми 
ақпаратқа сүйенсек, жергілікті әкімшілік 1992 жылы 5 қабаттың құрылысына рұқсат бер-
ген. Тағы 3 қабаты кейінірек тіркеусіз қосылған. 1-қабаттағы текстиль шеберханасы да 
бейресми жұмыс жасаған. Мамандардың па-йымдауынша, қосымша қосылған қабаттар 
апаттың шығуына себеп болуы мүмкін. Оқиғаға қатысты қылмыстық іс қозғалып, көршілес 
тұрғын үй тұрғындары қауіпсіз аймаққа көшірілді.

•  Аргентиналық археологтар динозаврдың жаңа түрін анықтады. Бұл жануардың кейбір 
сүйектері алғаш рет 2013 жылы Патагонияда табылған. Сол кезден бері ғалымдар оны 
жіті зерттеп келеді. Ал атқарылған жұмыстарының нәтижесін енді ұсынып отыр. Белгілі 
болғандай, бұл динозаврлардың мойын бөлігінде өткір, ұзын қалқаншалары болған. 
Шөпқоректі жануардың сыртқы қабығы да күрделі. Қазір оның қолдан жасалынған 
қаңқасы Буэнос-Айрестегі ғылыми-мәдени орталығында тұр. 

•  Египетте 50 мумия жерленген мазар табылды, – деп хабарлайды ҚазАқпарат ВВС-
ге сілтеме жасап. Тоғыз метр тереңдегі мола Египеттің Минья провинциясындағы Туна 
әл-Ғәбәл ауданында жүргізілген қазба жұмыстары кезінде табылған. 50 мумияның 12-
сі бала. Олар төрт қабірге бөліп жатқызылған. Мумиялардың кейбірі матамен оралған, 
кейбіреулері тас табыттарда жатыр. Қазба жұмыстары кезінде жерлеуге қолданылған 
бетперделер мен саздан жасалған ежелгі бұйымдар да табылды. Археологтардың айту-
ынша, мола Египет тарихының грек-рим кезеңіне (б.з.б. 330-305 жж.) тән.
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«АШкөЗ» ШЕнЕУнІкТЕРДІ ТәРТІпкЕ кЕЛТІРУГЕ...

Алик ШпЕкбАЕВ.

Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Төрағасы Алик 
Шпекбаев «Ашкөз әрі сараң» шенеуніктер туралы сөз қозғады. «Заңсыз жолмен «тойынған» ашкөз 
шенеуніктерді тәртіпке келтіруге Сыбайлас жемқорлыққа қарсы Ұлттық бюросы мен Ұлттық қауіпсіздік 
комитетінің ғана белсенді айла-күші жетеді. Аталған  мәселені бұдан былай қатаң түрде қадағалайтын 
боламыз», – деді агенттік басшысы. Сондай-ақ, Алик Шпекбаев ресубликадағы сыбайлас жемқорлыққа 
қатысты құқықбұзушылықтар көрсеткіші төмендеп келе жатқандығын атап өтті. 

Оның сөзіне сүйенсек, 2016 жылмен салыстырғанда қылмыстық іс әлдеқайда азайған. Рес-
ми деректерде 2018 жылы сыбайлас жемқорлық жасаған 1 290 адамның ісі әшкереленген. Оның 
25-і республикалық, 91-і облыстық, ал 142-сі қалалық және аудандық деңгейдегі басшы қызметіндегі 
қызметкерлер. «Төрт ұйымдасқан қылмыстық топ қызметінің жолын кесіліп, 288 лауазымды тұлғаны 
қылмыстық жауапкершілікке тарту арқылы жүйелі сыбайлас жемқорлықтың 87 фактісі анықталды. 
Нәтижесінде, мемлекетке келтірілген 21 миллиард теңге шығынның 89 пайызы қайтарылды», – деді 
Алик Шпекбаев.

Д.әмІР.
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КОРРУПЦИЯ – ЗЛО 

БЕЗ ГРАНИЦ

30 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ КЕРБУЛАКСКОГО И АЛАКОЛЬСКОГО РАЙОНОВ АЛМА-
ТИНСКОЙ ОБЛАСТИ НАБЛЮДАЛСЯ ШКВАЛЬНЫЙ ВЕТЕР. 29 ЯНВАРЯ ДЕПАРТАМЕНТОМ ПО ЧС АЛМА-
ТИНСКОЙ ОБЛАСТИ БЫЛО ПРОИЗВЕДЕНО ОПОВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ 
ШТОРМОВОГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО СРЕДСТВАМ СМС РАССЫЛКИ И СМИ О ТОМ, ЧТО НАДВИГАЕТСЯ 
СИЛЬНЫЙ ВЕТЕР.

В работе конференции также 
приняли участие директор Палаты 
предпринимателей Алматинской 
области Нариман Абильшаиков, 
директор Республиканского цен-
тра помощи предпринимателям 
Дмитрий Казанцев, эксперт депар-
тамента торговли НПП «Атаме-
кен» Галымжан Дуанбеков. 

В своей приветственной речи 
Нариман Абильшаиков поблагода-
рил Республиканский центр помо-
щи предпринимателям за органи-
зацию конференции и предложил 
проводить совместные семинары 

Как сообщает пресс-служба областной 
палаты предпринимателей, в Талдыкоргане в Палате пред-

принимателей состоялась ежегодная бесплатная конференция 
«О налогах простым языком: НАЛОГИ 2019», организованная 

Республиканским центром помощи предпринимателям при 
поддержке НПП «Атамекен». Мероприятие направлено на повы-

шение информированности субъектов предпринимательства 
о нововведениях в сфере налогообложения. Конференция со-

брала свыше 120 предпринимателей и бухгалтеров областного 
центра и районов.

в густонаселенных районах Алма-
тинской области.

«Аналогичные семинары очень 
важны для предпринимателей и 
бухгалтеров районов вблизи горо-
да Алматы. Постоянное повышение 
информированности о новшествах в 
законодательстве, повышение ква-
лификации бухгалтеров, оказание 
правовой помощи – одна из ключе-
вых задач для нас. Сегодня также 
собрались члены Клуба бухгалте-
ров, количество которых насчиты-
вает 220 специалистов», - отметил 
глава областной Палаты Нариман 
Абильшаиков.

Ведущий конференции Дми-
трий Казанцев в течение пяти ча-
сов подробно и «простым языком» 
объяснил такие темы как, режимы 
налогообложения, порядок уплаты 
налогов, проведение налоговых про-
верок, использование кассовых ап-
паратов, а также вопросы труда. 

«Среди основных нововведений 
это – внедрение онлайн кассовых 
аппаратов. Я считаю, что это боль-
шой шаг Казахстана в сторону циф-
ровизации. Про единый совокупный 
платеж многие думают, что это налог 
на безработных.  На самом деле это 
не так. Это, по сути, легализация 

малого бизнеса, которые оказы-
вают услуги физическим лицам. 
То есть, им нет необходимости 
открывать ИП, сдавать отчеты. 
Будет только налог, который для 
областных центров составляет 1 
МРП, для населенных пунктов по-
ловина этой суммы», - рассказал 
Дмитрий Казанцев.

По мнению спикера, все из-
менения в законодательстве пози-
тивно влияют на деловой климат. 
«Для тех, кто работает и работал 
в «чистую» все эти изменения 
идут в плюс, и в действительности 
улучшает бизнес-среду. Кто рабо-
тает в «черную», не до конца пока-
зывает свои обороты, для них эти 
нововведения являются пробле-
мой. Возьмем электронную тор-
говлю. Государство создает воз-
можности. Если вы занимаетесь 
легально, официально, то никаких 
налогов вам платить не нужно», - 
сказал он.

Ш. БАТЫРХАНОВ.

На современном этапе, коррупция представляет особую опасность для 
общества и государства. Что мы знаем о коррупции? Как давно существует 
коррупция? И как с ней бороться? Эти и другие вопросы были обсуждены в 
ходе дискуссии «Коррупция – зло без границ». Это мероприятие было прове-
дено библиотекарями Калиновской Л.Ю. и Баймолдановой Е.К. в библиотеке 
КГУ «Городская библиотека акимата г.Текели» филиала №2. 

Многие сравнивают коррупцию с болезнью. У каждой болезни есть свои 
причины, которые нужно лечить. Поэтому во время дискуссии обсуждались 
причины коррупции, её виды и механизмы, а также методы борьбы с этим 
социальным злом. Читателям были предложены жизненные ситуации с 
примерами коррупции, из которых они должны были сделать выводы. Все 
вместе пришли к мнению,что  коррупция - это улица с двухсторонним движе-
нием. Если есть те, кто берет, то обязательно есть те, кто дает. Бороться не-
обходимо на всех направлениях. Одной из мер противодействия коррупции 
предусматривается стимулирование антикоррупционного поведения граж-
дан, включающее механизмы поощрения со стороны государства за оказа-
ние содействия в пресечении и раскрытии коррупционных правонарушений, 
что позволит гражданам активно включиться в процесс борьбы с коррупци-
ей.  Борьба с коррупцией – дело каждого!

Соб.КОРР.

СНЕЖНАЯ ЛОВУШКА

Но несмотря, на объявленное 
штормовое предупреждение, неко-
торые граждане всё-таки, решили 
выехать в дальнюю дорогу, и попали 
в снежный капкан. 

Так, утром 30 января по автодо-
роге «Сарыозек-Коктал» на 16 - 20 
километрах в снежном заносе за-
стряли 48 легковых и 8 грузовых ав-
томашин, в салонах которых находи-
лось 110 человек. Общими усилиями 
сотрудников ТОО «Казахавтодор», 
ДЧС Алматинской области и мест-
ных исполнительных органов все 56 
автомашин благополучно эвакуиро-
ваны из снежных заносов.

Аналогичная ситуация произо-
шла также рано утром в Алакольском 
районе, где на 605 км. автодороги  
«Алматы-Оскемен» сотрудниками 
ДЧС была оказана помощь гражда-
нам, застрявшим в снежном заносе. 
На автодороге «Ушарал-Достык» 
также зарегистрировано несколько 
случаев попадания людей в снежный 
занос, хотя данная автодорога объ-
явлена закрытой с 29 января, в связи 
с погодными условиями.

Для водителей автотранспорт-
ных средств, а также пассажиров, 
оказавшихся  в автомобилях, на-
ступившие морозы – самое опасное 
время. Техника и оборудование в 
таких условиях ведут себя непред-
сказуемо. Порой автомобили оста-
навливаются на трассах, вдали от 
населённых пунктов.

 Собираясь в дорогу в зим-
нее время, тщательно планируйте 
и продумывайте все до деталей. В 
аварийной ситуации каждая мелочь 
важна!

В каждом автомобиле в обяза-
тельном порядке должны быть вещи, 
которые спасут жизнь в экстренной 

ситуации – паяльные лампы, тросы, 
цепи для колёс, лопаты, а также пред-
меты первой необходимости.  

Во время сильных морозов или 
снегопада необходимо группировать-
ся по несколько автомобилей, тогда, 
в случае поломки, на помощь смогут 
прийти другие водители из колонны. 
Если вы все-таки оказались в пути во 
время бурана или сильного мороза, 
если у вас заглохла машина вдали от 
населенного пункта или в незнакомой 
для вас местности, лучше оставаться 
в машине, ждать, пока по дороге про-
едет другой автомобиль или вызвать 
помощь по мобильному телефону на 
номер «112»

«112» – единый номер службы 
спасения, доступный во всех регионах 
страны, для его набора не требуется 
сим-карта и баланс на номере.

 Департамент по ЧС Алма-
тинской области убедительно рекомен-
дует гражданам следить за измене-

ниями погоды, метеорологическими 
сводками, не выезжать при ухудше-
нии погодных условий и введении 
ограничений движения автотран-
спорта на автодорогах.

Общая протяженность автомо-
бильных дорог Алматинской обла-
сти составляет 9472 км. из них рес-
публиканского значения – 2529 км., 
областного и районного значения 
– 6953 км. На территории области 
определены 9 наиболее опасных 
и снегозаносимых участков дорог, 
такие как Алматы-Кокпек-Чунджа-
Коктал, Кокпек-Кеген-Тюп, объезд 
Кегенского перевала, Алматы-
Оскемен, Ушарал-Достык, Аксай-
Чунджа-Кольжа, Сарыозек-Коктал, 
Кеген-Нарынкол,  Жаланаш-Саты с 
подъездом к оз .Кольсай.

Пресс-служба ДЧС 
Алматинской области.

РАЗЪЯСНЯЛИ САМЫЕ ПОСЛЕДНИЕ НОВШЕСТВА

СОСТОЯЛИСЬ ОТЧЕТНЫЕ ВСТРЕЧИ
ПО СООБЩЕНИЯМ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПАЛАТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕ-

ЛЕЙ АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ, В РАЙЫМБЕКСКОМ И КЕГЕНСКОМ 
РАЙОНАХ ПРОШЛА ОТЧЕТНАЯ ВСТРЕЧА ДИРЕКТОРОВ ФИЛИАЛОВ 
ПАЛАТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПЕРЕД БИЗНЕС-СООБЩЕСТВОМ. 
В ЕЖЕГОДНОЙ ВСТРЕЧЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕ-
ГИОНАЛЬНОГО СОВЕТА ПАЛАТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, РУКОВО-
ДИТЕЛЬ СОВЕТА ДЕЛОВЫХ ЖЕНЩИН АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
РИММА САЛЫКОВА, ДИРЕКТОР ОБЛАСТНОЙ ПАЛАТЫ ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛЕЙ НАРИМАН АБИЛЬШАИКОВ, АКИМЫ РАЙОНОВ И ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛИ. ТАКЖЕ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБСУЖДАЛИСЬ ВОПРО-
СЫ ИСПОЛНЕНИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СОВЕТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ПЛАН СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ 
БИЗНЕСА И ВЛАСТИ НА 2019 ГОД.

Создавать новые возможности для разви-
тия и поддержки местных предпринимателей 
остается в приоритете для новых районов. Не 
так давно в апреле прошлого года президент 
РК подписал указ об образовании Кегенского 
и Райымбекского районов путем разделения 
Райымбекского района. 

Открывая мероприятие Римма Салыкова 
призвала местных властей всесторонне под-

держивать предпринима-
телей и идти с ними на 
диалог.

«Учитывая отдаленность региона местные 
власти должны создавать реальные условия 
для бизнес-среды, тогда будет возможность 
открывать новые объекты, придут зарубежные 
инвесторы. Дальнейшее процветание районов 
будет зависеть от бизнес-климата», - подчер-
кнула глава регсовета. 

Далее предприниматели приняли отчет о 

проделанной работе директора филиала Рай-
ымбекского района Дастана Ретаева и дирек-
тора филиала Кегенского района Жанны Кыр-
гызалыкызы и озвучили проблемные вопросы, 
а также предложения.

Предпринимателей волновали вопросы 
доступности дешевых кредитов, выделения 
субсидий в сфере растениеводства, в том чис-
ле для выращивания пшеницы.

Как отметили сами предприниматели, хо-
рошим подспорьем стал проект «Бастау», бла-

годаря которому сельчане повысили знания 
по основам бизнеса и получили путевку в мир 
бизнеса. В прошлом году обучением охвачен 
131 житель двух районов. Из них 37 слушате-
лей получили льготный кредит.

Далее глава областной палаты Нариман 
Абильшаиков озвучил о старте республи-
канского опроса среди предпринимателей и 
представил обновленный портал Atameken 
Services, который открывает и предоставляет 
более 60 востребованных услуг. 

В ходе встреч в Райымбекском и Кегенском 
районах путем открытого голосования были 
избраны члены и председатель Совета пред-
принимателей. Надо отметить, что в 2018 году 
истекли сроки членов районных (городских) 
советов предпринимателей, в связи с чем, с 
начала 2019 года членами Регионального со-
вета начата работа по избранию предпринима-
телей в состав районных (городских) советов. 

Так, в Райымбекском районе председа-
телем Совета предпринимателей был пере-
избран директор крестьянского хозяйства 
«Оркен» Талгат Нусипкожаев. В Кегене пред-
седателем Совета предпринимателей и руко-
водителем Совета деловых женщин избрана 
директор ИП «Жанбабаева» Шолпан Жанба-
баева. В составы Совета вошли предпринима-
тели со всех сельских округов.

Ш. ХАМИТОВ.
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ОСЫ ҒОЙ ЕНДІ...

АЌЫЛДЫ АЯЛДАМАНЫ 

ЗЕЙНЕТА¬Ы ЖАРНАСЫ ¬АЛАЙ Т¤ЛЕНЕДІ?

– Қазіргі кезде елімізде еңбек 
келісімшарты бойынша қос 
қызметті қатар атқаратын азаматтар 
зейнетақы жарнасын қалай төлейді? 
Яғни, еңбек келісімшартын жасасқан 
екі мекеме де зейнетақы жарнасын 
аударып отыра ма?

– «Қазақстан Республикасын-
да зейнетақымен қамсыздандыру 
туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының 24-бабына сәйкес Бірыңғай 
жинақтаушы зейнетақы қорына 
мiндеттi зейнетақы жарналарын осы 
заңда айқындалатын мөлшерлемелер 
бойынша салық агенті болып табы-
латын жұмыс берушілер аударады. 
Сәйкесінше жұмыскермен еңбек шар-
тын жасасқан екі мекеме де БЖЗҚ-ға 
жұмыскердің пайдасына МЗЖ аударуға 
міндетті.  

– Белгілі бір мекемеде еңбек 
келісімшарты бойынша жұмыс 

істейтін, бірақ салық агенті бо-
лып табылмайтын жеке тұлғамен 
жасалған азаматтық-құқықтық 
шарттар бойынша қосымша та-
быс алатын жұмысшылар міндетті 
зейнетақы жарналарын қалай 
төлейді?

– «Қазақстан Республикасында 
зейнетақымен қамсыздандыру тура-
лы» Қазақстан Республикасы Заңына 
(бұдан әрі – Заң) сәйкес агенттер 
Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы 
қорына (бұдан әрі – БЖЗҚ, Қор) 
мiндеттi зейнетақы жарналарын (МЗЖ) 
ай сайынғы табыстың 10 пайызы 
мөлшерінде төлейді. Бұл ретте МЗЖ 
есептеу үшiн алынатын ай сайынғы 
табыс тиісті қаржы жылына арналған 
республикалық бюджет туралы заңда 
белгiленген ең төменгі жалақының 50 
еселенген мөлшерінен аспауы тиiс.

Заңның 24-бабы, 2 тармағының 5) 

тармақшасына сәйкес салық агенттері 
болып табылмайтын жеке тұлғалармен 
жасалған, нысанасы жұмыстарды 
орындау (қызметтерді көрсету) бо-
лып табылатын азаматтық-құқықтық 
сипаттағы шарттар бойынша кірістер 
алатын, еңбек шарты бойынша жұмыс 
істейтін жеке тұлғалар азаматтық-
құқықтық сипаттағы шарттар бойынша 
алған табыстан Қорға МЗЖ төлеуден 
босатылады.

Бұдан басқа, Заңның 39-бабы, 
2 тармағының 1-1) тармақшасында 
көзделгеніндей, салық агенттері бо-
лып табылмайтын жеке тұлғалармен 
жасалған, нысанасы жұмыстарды 
орындау (қызметтерді көрсету) бо-
лып табылатын азаматтық-құқықтық 
сипаттағы шарттар бойынша кірістер 
алатын Қазақстан Республикасының 
азаматтары өздерінің ұйғаруымен 
Қордағы жеке зейнетақы шотына МЗЖ 

аудару құқығына ие. Бұл үшін олар жар-
наларды екінші деңгейдегі банктер не-
месе Қазпошта арқылы «Азаматтарға 
арналған үкімет» Мемлекеттік корпо-
рациясына «010» төлем мақсатының 
кодын пайдалана отырып, төлей 
алады. Әрі қарай Мемлекеттік кор-
порация жарналарды Қорға аудара-
ды. Бұл ретте МЗЖ мөлшері алған 
табыстың 10 пайызын құрайды, бірақ 
республикалық бюджет туралы заңда 
тиісті қаржы жылына бекітілген ең 
төменгі жалақының 10 пайызынан кем 
болмауы тиіс.    

Міндетті зейнетақы жарнала-
рын осылайша Қорға өз еркімен 
аудару жеке зейнетақы капиталын 
қалыптастыруға оң әсер етеді.

Атап өту керек, егер азаматтық-
құқықтық сипаттағы шарттардың бір 
тарабы салық агенті, яғни заңды 
тұлғалар, жеке кәсіпкерлер, сондай-ақ 

жеке практикамен айналысатын жеке 
нотариустар, жеке сот орындаушыла-
ры, адвокаттар, кәсіби медиаторлар 
болса, олар жеке тұлғаларға, оның 
ішінде фрилансерлерге азаматтық-
құқықтық шарттар бойынша төлеген 
табыстан МЗЖ төлейтін агентке айна-
лады. Бұл ретте МЗЖ алған табыстың 
10 пайызы мөлшерінде, бірақ 
республикалық бюджет туралы заңмен 
тиісті қаржы жылына белгіленген ең 
төменгі жалақының 10 пайызынан кем 
емес және 50 еселенген мөлшерінің 
10 пайызынан жоғары емес мөлшерде 
белгіленеді.

– Үйінде отырып-ақ табыс та-
батын, ЖШС немесе жеке кәсіпкер 
ретінде тіркелмеген тәуелсіз 
жұмысшылар салықты қалай 
төлейді? Жалпы оларды қалай 
анықтайсыздар?

– Салық мәселесі бойынша ҚР 
Қаржы министрлігінің Мемлекеттік 
кірістер комитетіне жүгінуіңізді 
сұраймыз.

еткен кім?

ТАЛДЫҚОРҒАНДЫҚ ШЕНЕУНІКТЕРДІҢ «ТАЛДЫ-ПАРИЖ» ЖАСАЙМЫЗ ДЕГЕН АРМАНДАРЫ ӘЛІГЕ ОРЫНДАЛА-
ТЫН ТҮРІ ЖОҚ. «ЦИФРЛЫ ҚАЗАҚСТАН» БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ СҰЛБАСЫН ШАҺАРДА ӘЗІРГЕ СӘУЛЕТТІ АЯЛДАМА 
ОРНАТУ АРҚЫЛЫ САЛУҒА ТАЛПЫНҒАНЫМЕН, НӘТИЖЕ МАРДЫМСЫЗ. СӨЙТЕ ТҰРА, БАҚ-ТЫ БАҚЫЛАУЫНДА, 
ЯҒНИ, «АШСА АЛАҚАНЫНДА, ЖҰМСА ЖҰДЫРЫҒЫНДА» ҰСТАУ АРҚЫЛЫ ӨЗ ІСТЕРІНЕ ТЕГІН ЖАРНАМА ЖАСАУДЫ 
ӘДЕТКЕ АЙНАЛДЫРҒЫСЫ КЕЛЕТІН ШЕНДІЛЕР МАҚТАНУДАН ШАРШАҒАН ЕМЕС.

Мәселен, республикалық беделді 
БАҚ-тың бірінде жария болған мына 
пікірді оқып көріңіз: 

«Өңірдегі «Цифрлы Қазақстан» 
бағдарламасын жүзеге асыру 
мақсатында қолға алынған жұмыстар 
аяқталуға жақын. Қазір қала ішіндегі 
қоғамдық көлік тоқтайтын 10 орынға 
«ақылды» аялдама қойылды. 
Талдықорған қаласы «Жолаушы-
лар көлігі және автомобиль жолда-
ры бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 
тапсырыс беруімен Smart аялдама 
құрылысын «Айбын» ЖШС жүргізіп 
жатыр. Өткен жылдың қазан айынан 
бері 10 аялдама толық жасақталып, 
қолданысқа берілсе, жақын күндері 
тағы да 10 «ақылды» аялдама есігін 
ашпақшы».

Облыстағы «Цифрлы Қазақстан» 
бағдарламасын жүзеге асыру 
мақсатында қолға алынған жұмыстар 
аяқталуға жақын десе, цифрланып 
кеткен Қазақстанды көріп тұрған 
талдықорғандық болса қанекей? Ай-
наласы бес-он аялдама салып, айды 
аспаннан шығаруға ұмтылу ненің 
белгісі екендігін түсіне алмадық.

Сол шенеуніктер: «Біздің «Цифр-
лы Қазақстан» бағдарламасы ая-
сында істеген ісіміз бір ғана аял-
дамамен шектелмейді» дер болса, 
ондай «ауқымды» жобаларын өздері 
жақсы көретін ауқымды аудиториясы 
бар баспасөз беттерінде неге ауыз 
толтырып тұрып жария етпеске? 
Алайда, олар әзірге өйте алмай-
ды. Себебі, аталған бағдарламаны 
жүзеге асыру мақсатында қолға 
алынған жұмыстар, өкінішке орай, 
«ақылды» аялдамадан аса алмай 
тұр. 

Енді, не де болса қабырғасы 
қаланып, «ақылды» деген тәп-
тәуір атты иеленген аялдаманың 
артықшылығын да айта кетейік. 
Сіздің көкейіңізде жатқан «Ол 
несімен цифрлы, несімен 
ақылды?» деген сұраққа қысқа ғана 
жауап іздеп көрелік.

Идея авторларының айтуын-
ша, оның ішінде бейнебақылау 
камерасы, қыс-жазға арналған кон-
диционер, Wi-Fi бар және күн бата-
реялары қойылған. Сонымен бірге, 
осы жылы аялдамада тегін интер-
нет арқылы әрбір тұрғын «Infobus» 
мобильдік қосымшасы арқылы өзі 
күткен автобустың бағытын, қаланың 
қай бөлігінде жүргенін, келу уақытын, 
сондай-ақ желідегі маршруттар са-
нын бақылай алады. Бұдан өзге тағы 
бір ақпаратты да осы арада тілге тиек 
ете кеткен жөн. Дәлірек айтқанда, 
Талдықорған қаласында салына 
бастаған «ақылды» аялдаманың бәрі 
ақылға келіп, отандық өндіріс мате-
риалдарынан жасалып отыр. 

Енді «ақылды» деген аялда-
маны ақылынан айырып, елді елең 
еткізген бірер түйткілге құлақ түріп 
көрелік. Талдықорғандық белсенді 

блогерлердің мәліметінше, жақын 
күндері жалтырап тұрған сол көлік 
күту нысанына да мақсатты және 
мақсатсыз бүлдіруші топтың қолы 
тиген. Яғни, алғашқысы, әкімдік 
тарапының қадағалауы, қатысуы 

астында белгілі 

шарттар мен талаптар негізінде іске 
асса, ал келесісі қарапайым халық 
арасындағы телі мен тентектің 
бүлдіруіне орай бейнелеп айтқан 
сөзіміз. Әуелі мақсатсыз істелген 
басбұзарлыққа тоқталайық. Жу-
ырда ғана Талдықорған әкімдігінің 

өкілдері қала тұрғындарынан 
Smart-аялдамалардың бірінде 
қабырғаға ілінген қуаттағыш 
құрылғыны ұрлап кет-
кен жасөспірімдерді табуға 
көмектесуді сұрады. Сонымен 
бірге, әкімдік қызметкерлері 
оқиғаның видеосын Facebook-тегі 
ресми парақшада жариялаған.

«Құрметті, талдықорған-
дықтар! Мына видеоны 
мұқият қараңыздар, оқушылар 
«Самалдағы» жаңа Smart-
аялдаманың қабырғасына 
орнатылған 8 гаджетке арналған 
қуаттағыш құрылғыны жұлып 
алып кетті. Бала емес, ұрылар! 
Құрметті ата-аналар, осы видеода 
балаларыңызды танысаңыздар, 
хабарласыңыздар, әйтпесе құқық 
қорғау органдарына жүгінуге 
мәжбүр боламыз», – деп жазды 
әкімдік қызметкерлері.

Демек, олардың айтуынша, 
кінәлі «бала емес, ұрылар!». Еш 
қатесі жоқ леп белгілі қатқыл 
шешім. Өздері оқушылар деп 
отыр ғой, балалықпен қызығып 
алды ма дейін десең, әкімдік 
тарапының жаңағы «бала емес, 
ұрылар» дегені еске түседі со-
сын. Әдетте, түймедейді дәл 
осылай түйедей етеміз, ал 

түйедейдің түймедей болып  көзіне 
көрінбей жүретінін не етесіз?! Бұл 
енді ұзақ та басқа әңгіме болар...

Сонымен, сіз күткен «мақсатты 
бүлдіруші топ» деген сөзіміздің 
де мәнісін ашып өтейік. Нақтырақ 
айтқанда, аялдаманың сүрілгені ту-
ралы ақпарат желіде қызу талқыға 

түсті. Халық наразылығына түрткі 
болған жайт, қала орталығындағы 
«Қарағаш» сауда үйінің алдын-
да орналасқан Smart-аялдаманың 
қайтадан бұзып, құрылыс матери-

алдарын көшіріп әкетуінде еді. Осы 
мәселенің ақ-қарасын ажыратпақ бо-
лып, Талдықорған қалалық әкімдігінің 
баспасөз хатшысы Данияр Жанысқа 
хабарласқан болатынбыз: 

– Smart аялдаманың құрылы-
сына қанша қаражат жұмсалды?

– 8 миллион қаражат кетті.
– Пайдалануға берілген 

аялдама-ларға не себепті қайта 
бұзу жұмысы жүргізілуде?

– Қабанбай батыр көшесінің ре-
конструкциясына байланысты бұ-
зылуда. 

– Реконструкциялау жұмысы 
аялдаманы орнатпас бұрын, 
қалайша алдын-ала жоспарланба-
ды? 

– Ол жаңа жылға дейін 
жоспарланған болатын. Жаңа жыл-
дан кейін реконструкциялауға 
қаржы бөлінгеніне байланысты 
аялдамаладың орны өзгеруде. Қазіргі 
уақытта пайдалануға берілген аялда-
малар сол қалпында қалады. 

Осылайша, көкейдегі сауалға 
жауап алғанымызбен, оны ақылға 
қондыра алмадық. Қайран, ақша 
желге ұшқандай әсер қалдырды көз 
алдымызда. Аялдаманы орнатуға 8 
миллион қаржы жұмсалса, оны қайта 
бұзып, орнатуға кеткен қып-қызыл 
шығынды есептеуге шашыңыз да 
жетпес, бәлки.  

Осы ретте аялдаманың гаджетіне 
«ұрлық жасалды» деп жарияға 
жар салынған хабарламаның да 
нәтижесін сұрауды ұмытпадық. 
«Телефон қуаттағышын ұрлаған ба-
лалар оқиғадан соң 2 сағат өтпей 
қолға түсті. Олар кәмелеттік жасқа 
толмаған оқушылар болғандықтан, 
әкімшілік ескертулер жасалды» деген 
жауап алдық.

Десе де, аялдаманың қанша 
қаржыға салынғандығын, тиімділігі 
мен мүмкіндіктері жөнінде ел ара-
сында түсіндірме жүргізілген болса, 
қала тұрғындары да «қолда бардың 
қадірін» білмес пе еді. Яки, сұғанақ 
қолдардан сақ болар ма еді, кім 
білсін? Мүмкін, оқушылардың бұл 
қылығын «балалық қой» деп ақтап 
алсақ жарасар. Ал, құрастырғыш 

ойыншығымен «үй тұрғызып» қайта 
бұзар баланың әрекетіндей болған 
басшылардың қылығын не деп ақтап 
аламыз?! 

Д. БЕРЕКЕТ.

Қайрат 
АБДРАХМАНОВ,
белсенді блогер:

–  Сіздіңше, аялда-
ма құрылысы 8 мил-
лион теңге жұмсауға 
тұра ма?

– 8 миллион теңге 
тұрады деп айта ал-
маймын. Ол ақшаға бір 

үйді салуға болады.
– Қала тұрғыны ретінде не ай-

тасыз, халық Smart-аялдаманың 
игілігін көре алып жүр ме?

– Пайдасы болатын шығар. Қыста 
мұздамау үшін, жазда ыстықтамау 
үшін бұл аялдамалар қажет деп ой-
лаймын. Идеясының өзі жақсы, бірақ 
бізде болып жатқан жағдай шоу, цирк 
сияқты болып бара жатыр. 

– Аялдаманың қандай артық-
шылығы мен кемшін тұсын атай 
аласыз?

– Ішінде тұрған монитор, қала 
автобустарының маршрутын 
көрсететін дисплей дұрыс істемейді. 
Өздеріңіз байқасаңыздар, жай ғана 
көзбояушылық секілді.

«АЌЫЛСЫЗ» 

Сурет @ taldykorganec_insta парақшасынан алынған.
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МЄРТЕБЕСІ  Т¤МЕН

М¦FАЛІМ

Қазіргі Қоғамдағы ұстаздар мәртебесі туралы сөз Қозғар алдын-
да, ҚазаҚтың  хас батыры бауыржан момышұлының: «ұстаздыҚ – ұлы 
Құрмет. себебі,  ұрпаҚты ұстаз тәрбиелейді. болашаҚтың басшысын 
да, данасын   да,  ғалымын да, еңбекҚор егіншісін де, кеншісін де 
ұстаз өсіреді. өмірге  ұрпаҚ  берген аналарды Қандай ардаҚтасаҚ, сол 
ұрпаҚты тәрбиелейтін  ұстаздарды да  сондай ардаҚтауға міндеттіміз», 
– деген сөзі еске түседі.  ұстаздың Қадірі,  мәртебесі туралы мағжан 
жұмабаевтың: «алты  алаштың басы Қосылса төрдегі орын мұғалімдікі» 
– деуі тегін болмаса керек. Қай заманда да адамды адам ететін үш 
мамандыҚтың өкілдеріне адамзат баласы аса Құрметпен Қарап, Қадір 
тұтҚан. соның бірі – мұғалім. ал, Қазіргі таңда педагогтың мәртебесі 
Қандай? ұлы тұлғаларымызды ҚаншалыҚты ардаҚтай алып жүрміз?  

Былтыр мемлекет басшы-
сы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
өз жолдауындағы   «Педа-
гог мәртебесі туралы» заң 
қабылдау жайындағы ұсынысы 
ұстаздар   қауымын қуантқаны 
анық. Дегенмен, көп уақыт 
өтпей-ақ оқушылар арасындағы 
төбелес, шәкіртке қол көтеру, 
ата-ананың мұғалімді сотқа 
сүйреуі сынды оқиғалар жиілеп 
кетті бүгінде. Ел арасында 
үлкен мәселеге айналған бұл 
жағдайға министрлік те да-
был қағуда. Министрліктің 
дабыл қағатынындай-ақ бар. 
Соңғы кездері жасөспірімдер 
арасында орын алған 
әлімжеттік әлеуметтік желілер 
арқылы жиі таратыла бас-
тады. Түркістан қаласында 
қатарластарына әлімжеттік 
жасаған оқушылардың әрекеті 
әлеуметтік желіде тарап, 
жұртты дүрліктірген оқиғаның 
«ыстығы» басылмай жатып-
ақ Қызылорда қаласында 
мектеп дәретханасында 
болған оқушылар арасындағы 
бейнетаспаға түсірілген оқиға 
жария болды. Кейін олардың 
есімдері анықталып, ба-
лалар 5 жылға дейін бас 
бостандықтарынан айыры-
луы мүмкін екендігі хабар-
ланды. Ақтөбе облысында да 
оқушылар арасындағы төбелес 
жиілеген. Шалқар қаласында 
жасөспірімдер мұз айдынында 
сөзге келісіп қалғаннан кейінгі 
оқиғадан соң, олардың бірі 
ауруханада көз жұмды. Оған 
дейін дарынды балаларға 
арналған мектеп-интернатта 
болған төбелестен кейін бір 
оқушы пышақ жарақатын 
алған-ды. Алматы облысы 
Панфилов ауданында ұстазы 
шәкіртін соққының астына 
алды. Қарағанды облысында 
пиццерияда орын бермегені 
үшін құрдастарын соққыға 
жыққан бірнеше жасөспірімнің 
есімі анықталды. Бүгінде 
әлеуметтік желілер арқылы 
мәлім болған мұндай оқиғалар 
жұртты алаңдатуда. Осы 
мәселенің бір жағында мұғалім 

тұрса, екінші қырында ата-ана 
тұр. Сабақ уақытында болған 
жағдайға тағы да мұғалімдерді 
кінәлайды. Сонда мұғалімде 
қандай мәртебе болмақ? 
Өздерінің міндеттері мен қазіргі 
беделдері туралы  ұстаздардың 
өзінен сұрағанды жөн көрдік.

«Мұғалімнің беделі қоғам 
алдында төмендеп кетті. 
Ұстаздың қадірі аз. Иығымен 

жоқ, өйткені диктофон, фото-
аппарат,  мобильді телефон  
қолдану арқылы оқушылар 
мұғалімдерінің беделін түсіруде.

Мұғалім мәртебесіне 
орай қозғалған ой-пікірімізді 
жинақтасақ, өскелең ұрпақты 
оқытып, тәрбиелейтін 
мамандарға әлемдегі 
өркениетті елдер аса құрметпен 
қарайды. Алдымен жағдай 
туғызады, содан соң сапалы 
білім мен саналы тәрбиені 
талап етеді. Өкінішке қарай, 
елімізде мұғалімдерге талап 
қою мен міндеттер жүктеу тым 
ұшқары. Тәуелсіз еліміздегі 
бүгінгі мектептің басты міндеті 
– оқушыны оқуға, ойлануға, 
болашақ тағдырын жете та-
нып, білуге үйрету. Ел Үкіметі 
мұғалімдердің әлеуметтік-
материалдық мәртебесін 
көтеруге шынайы қамқорлық 
көрсете отырып, жоғарыдағы 
міндеттерді орындауды әрбір 
мұғалімнен тегеурінді түрде та-
лап етсе, еліміздің болашағына 
сеніммен қарауға толық негіз 
бар. 

Мәселен қаладағы 
мұғалімдердің жалақысы орта-
ша есеппен 80 мың теңге деп 
алсақ (бұл 25 жылдық еңбек 
өтілі бар категория бойынша), 
олардың алатын сомасы 135 
мың теңгеге дейін өседі. Ал 15 
және 3 жылдық еңбек өтілі ка-
тегориясы бойынша 70 мың 
теңгеден 120 мың теңгеге, 56 
мың теңгеден 95 мың теңгеге 
дейін өседі. Бұл қала бойын-
ша. Ал ауылдық мектептер 
үшін 10-15 мың теңгеге көп. Ал 
Грузия еліндегі ұстаздардың 
орташа жалақысы 340 АҚШ 
долларын құрайды. Ал еңбек 
өтілі жоғары ұстаздар 500 АҚШ 
долларына дейін айлық алады. 
Дәрігерлері 5 мыңнан 15 мың 
АҚШ доллар арасында айлық 
алады. Германияның білім 
саласындағы мұғалімдерге 
беретін орташа жалақысы 3 607 
евро немесе 1 446 407 теңге. 
Айына табатын табыс 1,5 мил-
лион теңгеге жуықтайды. Қытай 
елінде ұстазға қарсы шығу 

түгілі, артық сөз айтсаңыз жауап 
бересіз. Олардың құқы заңмен 
қорғалады. Жалақылары да – 
1000 АҚШ доллары. Ал, бізден 
экономикасы әлдеқайда төмен 
Моңғолия мемлекетінің өзінде 
ең көп жалақы мұғалімдер 
мен дәрігерлерде. Мұғалімдер 
700000-800000 түгірік (120 мың 
теңге), дәрігерлер миллион 
түгірікке дейін алады. Зейнетке 
шығатын жастары да 55 жас.

Тоқсан ауыз сөздің тобықтай 
түйіні: жалпы білім беру саласы-
нан қаржы үнемдеу болашақты 
ұрлаумен тең екендігін 
ұмытпағанымыз абзал.

г. бексауытҚызы.

қағып өту, түрлі бейне жазбаға 
түсіру, қорқытып-үркіту, тілдеу. 
Қазір барлығы мүмкін. Мұғалімді 

қорғайтын заң жоқ. Осы-
ны көргеннен кейін жа-
стар мұғалім болудан 
қашады. Жалақы төмен, 
жастар келмейді. Алдымен, 
әлеуметтік жағдайлары 
дұрысталуы керек. Білікті 
маман ғана балаға білім, 
тәрбие беруі шарт. Мұғалім 
өз білімін жетілдіріп оты-
руы қажет. Қазір ғаламтор 
дамыған заман-
да кей оқушының 
білімі мұғалімнен 
артып тұратындары 
да кездеседі. Дәрі-
герлер адамның 
денсаулығына жа-
уап беруі үшін 5 жыл 
сайын білімдерін 
жетілдіреді ғой, ұстаз 
болашақ ұрпақтың, 
қоғамның тәрбиесіне 
жауапты. Кәсіби 

біліктіліктерін 5 жыл сай-
ын жетілдіріп отырса, оған 
жағдай жасалса деген 
тілек бар», – дейді Алматы 
қаласы, №142 мектептің  
ұстазы Гүлшат Қоңыртаева.

Ұстаздар кәсіби мерекесі 
қарсаңында алдағы жылы 
«Педагогтардың мәртебесі» ту-
ралы заң қабылданатынынан ха-
бардар болды. Бұл мұғалімдерді 

ғана емес,  білім беру саласының 
тыныс-тіршілігіне бейжай қарай 
алмайтындарды бір   серпілтіп 
тастады. Себебі, қоғам болып 
көтерген мәселенің билік тара-
пынан еленіп, ескерілуі сирек 

жағдай. Ал ұстазын қолбала ет-
кен қоғамның ұзаққа бармайты-
ны жиі айтылса да, оған құлақ 
асқандар болмап еді. Соның  
салдарынан «Бір әріп үйреткен 
адамға қырық жыл сәлем бер» 

деген халық екенімізді ұмыта 
бастадық. Енді, сол олқылықтың 
орны толатын сәт   туса игі. 

Солай болғанымен 
де, бүгінде қазақстандық 
ұстаздардың білім саласындағы  
шенеуніктерден басқа, ата-
аналар мен өздері білім нәрімен 
сусындатып,  тәрбие беріп 
жүрген оқушылары тарапынан 
көріп жүрген қысымдары  аз 
емес.    Ұстаздарды балағаттау,  
тіпті қол жұмсау, балаларының 
тәрбиесіздігіне  кінәлау, тағы сол  

сияқтыларды бұқаралық ақпарат 
құралдарынан, әлеуметтік  
желілерден көріп  жүрміз. 
Ұстаздарға деген сенімсіздік 
күннен-күнге ата-аналар та-
рапынан үдемесе бәсеңдеген 

алматы облысы білім 
басқармасының берген 
мәліметінше «мұғалім 
мәртебесі» заңына сәйкес 
мұғалімдердің де өз 
ұсыныстары бар. сол 
ұсыныстардың бір-екеуін 
назарларыңызға ұсынуды 
жөн көрдік. 

колледждерде әдістеме-
лік, циклдық және пәндер 
комиссиясының басқару 
жұмысын өз лауазымымен 
бірге қосымша атқарғаны 
үшін оқытушылар мен 
өндірістік оқыту шеберлігіне 
базалық лауазымдық айлық 
ақыдан 60%-ға дейін төлем 
ақыны төлеуді қарастыру.

ата-аналардың 
балаларына деген 
(құқықбұзушылығына) 
жауапкершілігін күшейту; 
білімгерлердің және 
тәрбиеленушілердің ата-
аналарына немесе заңды 
өкілдеріне педагогтың 
кәсіби міндетіне кіретін 
мәселелерге себепсіз 
араласуға тыйым салынады.

2018 оқу жылында об-
лысымызда 406 жас мұғалім 
көтерме сыйақы алған.
ал, «дипломмен ауылға» 
бағдарламасымен 2263 ұстаз 
баспанаға несие алған.



06.05 «SENBILIK TAN»
07.00 «TANSHOLPAN»
09.00, 13.00, 17.00, 20.00, 
00.15 Ақпарат
10.00, 02.45 «HIT 
QAZAQSTAN»
10.50 «РОБОТКӨЛІК ПОЛИ». 
м/х
11.05 «Аpta»
12.10, 21.50 Т/х «Шырағым»
13.15, 02.15 «Ұлт 
мақтанышы». д/ф
13.40, 19.15 Т/х «Іздедімсені»
14.25, 18.45 «KONIL 
TOLQYNY»
15.20 Т/х «Айман-Шолпан»
17.15, 01.05 ELDEN HABAR
17.30 «MENIN 
QAZAQSTANYM»
18.05 «BALANYN KONILI»  д/ф
18.20 «ARNAIY JOBA»
20.55 «QAREKET»
22.45 Т/х «Әйел тағдыры»
23.40, 03.35 «TYNGI STUDIO»
01.15 Т/х «Қалампыр»
01.50 Т/х «Достар»

ХАБАР

06.00 «Әсем әуен»
07.00 М/с «Расти-механик»
07.30, 08.10, 09.10 «Таңғы 
хабар»
08.00, 12.00 Жаңалықтар
09.00, 13.00 Новости
10.00, 19.15 Т/х 
«Тракторшыныңмахаббаты»
10.40 «Журналистік зерттеу»
11.00 Д/с «Спасатели»
11.30 Интеллектуальное шоу 
«ZERDE»
12.10 «Алтын бесік»
12.40 «Қайсар жандар»
13.10 Т/с «Долгий путь домой»
15.00 Ток-шоу «Давайте 
говорить»
15.50 Т/х «Арман жолында»
16.35 «Тағдыр тартысы» 
деректі драмасы
17.10 «Bilim»
17.40 «Бір туынды тарихы» 
циклінен деректі фильм
18.15 Т/х «Сүрбойдақ»
18.45, 00.50 Т/х «Келінжан»
20.00, 01.30 Қорытынды 
жаңалықтар
20.30 «Online»
21.00 Итоги дня
21.30 Т/с «Жалғыз жауқазын» 
22.20 Сериал «Королева 
ночи»
00.00 Сериал «Хороший 
доктор»

АСТАНА

06.00, 03.20 «KazNet» 
07.00, 21.00 Т/х «Таңдауым 
сен»
08.00 «Біздің уақыт» 
09.00 М/ф «Маша и медведь»
10.00, 22.00 Т/х «Абысындар»
11.00, 18.00 Т/х «№309» 
12.00 «Ел аузында»
13.00 Т/х «Жүрек сыры» 
14.00 Күндізгі жаңалықтар
14.15 «Избранное за неделю»
15.00 Т/с «Турецкий транзит»
16.00 Сериал «Райское 
место»
17.00 М/ф «Алдар көсе»
20.00, 02.00 Жаңалықтар
20.30, 02.30 Новости «20:30»
23.00 Т/х «Келін бақыты»
00.00 «Келіндер» жобасы
00.40 Т/х «Ұрланған тағдыр»
03.00 Бірегей. Ермахан Ыбы-
райымов
03.40 «Қалжың қоржын» 

ЕВРАЗИЯ 

06.00 Т/х «20 минут»
06.40, 04.10 «Той заказ»
07.10 «Тамада battle»
08.00 Телеканал «Доброе 
утро»
11.00 «Дом образцового со-
держания»
12.00 «Қалаулым»
15.00 «На самом деле»

Дүйсенбі - Понедельник, 11 ақпан Сейсенбі - Вторник, 12 ақпан

15.55 «Ланцет»
16.55 «Пусть говорят»
18.00, 03.30 Басты 
жаңалықтар
18.45, 02.35  «Пендеміз ғой»
20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»
20.45, 23.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-15»
22.35, 02.20 «П@УТІNА»
00.25 Ночной кинотеатр. «От-
личница»

КТК

07.05 Т/с «Дау-дамайсыз»
07.30 Т/х «Қайсар жесір»
08.00 Т/х «Тағдыр қосқан асыл 
жар»
09.20 «Большие новости»
10.20 Х/ф «Женский доктор»
12.10 «Юрмала»
13.20 Х/ф «Турецкое седло»
15.00 «Кел, келінім»
18.00, 03.20 Т/х «Сағыныш»
19.30 Кешкі жаңалықтар
20.00 «Астарлы ақиқат» ток-
шоу
21.00 Вечерние новости
21.40 «Шелест», остросюжет-
ный детектив
23.40 Х/ф «Путешествие к 
центру души»
01.20 «Министерство правды»
02.05 Т/х «Күнәһар махаббат»

жетысу

07. 05 Ән әлемі
07.30 «Таңжарық» ақпаратты-
сазды бағдарлама
09.00 Апта (қаз)
09.50 Ән әлемі
10.00 Апта ( рус)
10.50 Спорт тайм 
11.15 Полиция қызметі 
11.50 Ән әлемі
12.00 Зерде   
13.00 Концерт «Ақ жауын» 
13.45 Net.laik
14.00 Д/ф «Живые сакрови-
ща» 
14.30 Концерт «Сыйласайық» 
16.05 Д/ф «Ақан сері» 
16.45 Ем болсын        
17.00 Жаңалықтар
17.20 Новости
17.35 Organic Life
18.00 Шашу 
18.45 Organic Life
19.00 Әкім сағаты Тікелей 
эфир
20.00 Бай қуатты болайық
20.30 Жаңалықтар
21.00 Туржорық
21.30 Новости
22.00 Ғибратты қазына 
23.00 Жаңалықтар
23.30 Новости

31 КАНАЛ

06.00, 23.00 Алдараспан, Ны-
сана, Шаншар әзілдері
07.00, 20.00 «ИНФОРМБЮ-
РО»
08.00, 12.00 Т/с «Жігіттер»
10.00, 01.50 «Whats Up?»
10.20 Х/ф «Хороший дино-
завр»
14.00 Х/ф «Живая сталь»
16.30 Т/с «Воронины»
18.00 Т/с «Сваты»
21.00 Т/с «Махаббатым, кеш 
мені»
23.30 Х/ф «Тренер»
01.00 Қазақша концерт

7 канал

06.00 Т/х «Қыздар арасында» 
06.30, 13.00 Т/х «Контесса»
07.20, 20.05, 21.05, 03.00 Т/х 
«Элиф»
09.00 М/ф «Распрекрасный 
принц»
11.00, 00.40 «Юрмала»
14.00, 18.40 Скетчком «Q-елі»
15.00, 04.30 Ток-шоу «Өз 
ойым»
16.40 Х/ф «Псы под прикры-
тием»
19.00 Т/х «Тақиясыз періште»
21.00 Лоторея 777
22.00 Т/с «Хозяйка»
00.00 Сериал «Учителя»

ЖЕТІСУ

06.00, 04.25 Әнұран
06.05  Концерт
07.00 «TANSHOLPAN»
09.00, 13.00, 17.00, 20.00, 
00.15 Ақпарат
10.00  «HIT QAZAQSTAN»
10.50 «РОБОТКӨЛІК ПОЛИ». 
М/х
11.25, 17.50 «Qyzyqeken…»
12.10, 21.50 Т/х «Шырағым»
13.15, 02.20 
«Ұлтмақтанышы». д/ф
13.40, 19.15 Т/х «Іздедім сені»
14.25, 22.45 Т/х «Әйел 
тағдыры»
15.20 Т/х «Айман-Шолпан»
17.15, 01.05 ELDEN HABAR
17.30 «Janjylyy»
18.35 «Koniltolqyny» 
20.55 «QAREKET»
23.40 «TYNGI STUDIO»
01.15 Т/х «Қалампыр»
01.50 Футбол.УЕФА Чемпион-
дар лигасы
04.00 Т/х «Достар»

ХАБАР

06.02 «Әсем әуен»
07.00 М/с «Расти-механик»
07.30, 08.10, 09.10 «Таңғы 
хабар»
08.00, 12.00 Жаңалықтар
09.00, 13.00 Новости
10.00, 19.15 Т/х 
«Тракторшының махаббаты»
11.10, 21.30 Т/х «Жалғыз 
Жауқазын»
12.10 «Сана»
12.40, 01.15 «Қайсар жандар»
13.10 Т/с «Долгий путь до-
мой»
15.00 Ток-шоу «Давайте 
говорить»
15.50 Т/х «Арман жолында»
16.35, 00.45 «Тағдыр тарты-
сы»
17.15 Тұсаукесер! «Ұлы дала 
өркениеті» 
18.00 «Народный контроль»
18.15 Т/х «Сүрбойдақ»
18.45, 23.15 Т/х «Келінжан»
20.00, 23.45, 01.30 
Қорытынды жаңалықтар
20.30 «Online»
21.00 Итоги дня
22.20 Т/с «Королева ночи»
00.00 Т/с «Хороший доктор»
00.15 «Алтын бесік»

АСТАНА

06.00, 20.00 , 02.10 
Жаңалықтар
06.30, 20.30, 02.40 Ново-
сти«20:30»
07.00, 21.00  Т/х «Таңдауым 
сен» 
08.00 М/ф «Маша и медведь»
10.00, 22.00 Т/х «Абысындар»
11.00, 18.00 «№309» т/х
13.00 «Жүрек сыры» Т/х
14.00 Күндізгі жаңалықтар
14.15 «Ғажайып Қазақстан» 
д/ф
14.30«Той жыры» Дулат 
Исабеков
15.00 Т/с «Турецкий Транзит»
16.00  Т/с «Райское место»
17.00 М/Ф «Алдар Көсе» 
23.00 Т/х «Келін бақыты»
00.00  «Келіндер» жобасы
00.40 Т/х «Ұрланған тағдыр»
03.10 Бірегей. Бақберген 
Табылды
03.40 «KazNet» ғаламторға 
шолу

ЕВРАЗИЯ 

06.00 Т/х «20 минут»
06.40, 04.10 «Той заказ»
07.10 «Басты жаңалықтар»
08.00 «Доброе утро»
11.00 «Дом образцового со-
держания»
12.00 «Қалаулым»
15.00 «На самом деле»
15.55 «Ланцет»
16.55 «Пусть говорят»
18.00, 03.45 Басты 
жаңалықтар
18.45, 02.35 «Кеш қалмайық»
20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»
20.45, 23.25 Т/с «Улицы раз-

   ХАБАР

АСТАНА

   7 КАНАЛ

   31 КАНАЛ

ЕВРАЗИЯ

ЕВРАЗИЯ

АСТАНА

   ХАБАР

битых фонарей-16»
22.35, 02.00 «П@УТІNА»
23.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-16»
00.25 Ночной кинотеатр. «От-
личница»

КТК

07.05 Кешкі Жаңалықтар 
(қайталау)
07.30 Т/х «Қайсар жесір»
08.00 Т/х «Тағдыр қосқан 
асыл жар»
09.30 Х/ф «Женский доктор»
10.20,23.40 «Путешествие к 
центру души»
12.20 Новости
13.00,21.40 «Шелест» 
15.00 «Кел, келінім»
18.00 «Сағыныш» Т/х
19.30 Кешкі жаңалықтар
20.00 «Астарлы ақиқат» ток-
шоу
21.00 Вечерние новости
01.20 «Министерство прав-
ды»
02.05 Т/х «Күнәһар махаббат»
03.20-04.30 «Сағыныш» Т/х

ЖЕТІСУ

07. 05  Ән әлемі.
07.30 «Таңжарық» ақпаратты-
сазды бағдарлама
09.00 Жаңалықтар
09.30 Новости
10.00 Ән әлемі
10.10 Ем болсын                                                     
10.30 Бай қуатты 
11.00 Д/ф «М.Мақатаев» 
11.25 Археология жұмбақтары 
12.00 Шашу
13.50 Тарих. 
13.00 Қазақ әні
13.45 Net.laik
14.00 Туржорық 
14.25 Опера әншілерінің 
концерті                   
16.15 Ұлылық ұясы
16.45 Ем болсын  
17.00 Жаңалықтар
17.20 Новости
17.35 Organic Life
18.00 Шашу 
18.45 Organic Life
19.00 Тұжырым
19.30 «Оқырман» әдеби 
клубы
20.15 Бала базар
20.30 Жаңалықтар
21.00 Тарих парақтары
21.30 Новости
22.00 Концерт «Ғасырлар 
пернесі» 
23.00 Жаңалықтар
23.30 Новости

31 КАНАЛ

06.00, 14.00, 23.00 Алда-
распан, Нысана, Шаншар 
әзілдері
07.00, 20.00 «ИНФОРМБЮ-
РО»
08.00, 12.00 Т/с «Жігіттер»
10.00, 11.30, 16.00 Т/с «Во-
ронины»
15.00 «Уральские пельмени»
18.00, 19.00 Т/с «Сваты»
21.00 Т/с «Махаббатым, кеш 
мені»
23.30 Х/Ф «Этим утром в Нью-
Йорке»
01.10 «What's Up?»
02.00 Қазақша концерт

7 канал

06.00 Т/х «Қыздар арасында» 
06.30, 13.00 Т/х «Контесса»
07.20, 20.05, 21.05, 03.00 Т/х 
«Элиф»
09.00 Т/с «Учителя»
10.00 Т/с «Реквием для сви-
детеля»
11.00, 00.40 «Юрмала»
14.00,19.00 Т/х «Тақиясыз 
періште»
15.00, 04.30 Ток-шоу 
«Өзойым»
16.40,22.00 Т/с «Хозяйка»
18.40 Скетчком «Q-елі»
21.00 Лоторея 777
02.00 «Айна онлайн»

   31 КАНАЛ

ЖЕТІСУ

   7 КАНАЛ

КТК

06.05 Қазақстан эстрада 
жұлдыздарының 
қатысуымен концерт
07.00 «TANSHOLPAN»
09.00, 13.00, 17.00, 20.00, 
00.15 Ақпарат
10.00 «HIT QAZAQSTAN»
10.50 «РОБОТКӨЛІК ПОЛИ». 
м/х
11.25, 17.50 «Qyzyq eken…»
12.10, 21.50 Т/х «ОРАЛУ»
13.15 «Ұлт мақтанышы». д/ф
13.40, 19.15 Т/х «Іздедім сені»
14.25, 22.45 «Әйел тағдыры»
15.20 Т/х «Айман-Шолпан»
17.15, 01.05 ELDEN HABAR
17.30 «Aqsayyt»
18.35 «Konil tolqyny»
20.55 «QAREKET»
23.40 «TYNGI STUDIO»
01.15 Т/х «Қалампыр»
01.50 Футбол УЕФА
 04.00 Т/х «Достар»

ХАБАР

06.00, 02.00 ҚР Әнұраны
06.00 «Әсем әуен»
07.00 М/с «Расти-механик»
07.30, 08.10, 09.10 «Таңғы 
хабар»
08.00, 12.00 Жаңалықтар
09.00, 13.00 Новости
10.00, 16.30 «Көрімдік»
10.20 «Тракторшының махаб-
баты»
11.10, 21.30 Т/х «Жалғыз 
ЖАУҚАЗЫН»
11.00 Д/с «Спасатели»
11.30 Интеллектуальное шоу 
«ZERDE»
12.10 «Важно знать»
12.35 «Қайсар жандар»
13.10 Т/с «Долгий путь домой»
15.00 Ток-шоу «Давайте 
говорить»
15.50 Т/х «Арман жолында»
17.00 «Тағдыр тартысы» 
деректі драмасы
17.30 «Өмір жолы»
18.00  «Біздің назарда»
18.15  «Ой жүйрік»
19.00 Т/х «Сүрбойдақ»
19.30, 00.45 Т/х «Келінжан»
20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 «Online»
21.00 Итоги дня
22.20 Т/с «Королева Ночи» 
00.00 Т/с «Хороший доктор»
01.15 «Ұлы дала өркениеті»

АСТАНА

06.00, 20.00,02.20 
«Жаңалықтар»
 06.30, 20.30,02.50 «Новости»
07.00, 21.00 Т/х  «Таңдауым 
сен» 
08.00 М/ф «Маша и медведь»
10.00, 22.00 Т/х «Абысындар»
11.00, 18.00 «№309» Т/х
13.00 «Күлпәштің хикаялары» 
14.00 Күндізгі жаңалықтар
14.15 «Сырласу» ток-шоуы
15.00 Т/с «Турецкий транзит»
16.00 М/ф «Райское место»
17.00 «Алдар көсе» М/Ф
23.00 Т/х «Келін бақыты»
00.00 «Келіндер» жобасы
00.50 Т/х «Ұрланған тағдыр»
03.20  Бірегей. Амангелді 
Кеңшілікұлы
03.50 «KazNet»  ғаламторға 
шолу

ЕВРАЗИЯ 

06.00 Т/х «20 минут»
06.40, 04.10 «Той заказ»
07.10, 18.00, 03.30 Басты 
жаңалықтар
08.00 Телеканал «Доброе 
утро»
11.00 «Дом образцового со-
держания»
12.00 «Қалаулым»
15.00 «На самом деле»
15.55  Т/С «Ланцет»
16.55 «Пусть говорят»
18.45, 02.35 «Пендеміз ғой»
20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»
20.45, 23.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-16»
22.35, 02.15 «П@УТІNА»
00.25 Ночной кинотеатр. «От-
личница»

   ХАБАР

АСТАНА

КТК

ҚАЗАҚСТАН ҚАЗАҚСТАНҚАЗАҚСТАН КТК

07.05 Т/с «Дау-дамайсыз»
07.05 Кешкі жаңалықтар 
қайталау
07.30 Т/х  «Қайсар жесір» 
08.00 Т/х «Тағдыр қосқан 
асыл жар»
09.30  Х/ф  «Женский доктор»
10.20, 23.40 Х/ф «Путеше-
ствие к центру души»
12.20 «Новости» 
13.00 «Шелест»
15.00 «Кел, келінім»
18.00 «Сағыныш» өзбекТ/х
19.30 Кешкі жаңалықтар
20.00 «Астарлыақиқат» ток-
шоу
21.00 Вечерние новости
21.40 «Шелест» Т/с
23.20 «Новый муж»
01.20 «Министерство прав-
ды»
02.05 Т/х «Күнәһар махаб-
бат»
03.20-04.30 «Сағыныш» өзбек 
Т/х

ЖЕТІСУ

07. 05  Ән әлемі.
07.30 «Таңжарық» ақпаратты-
сазды бағдарлама
09.00 Жаңалықтар
09.30 Новости
10.00 Ән әлемі
10.10 Ем болсын
10.30 Тұжырым 
11.00 Д/ф «М.Әуезов» 
11.20 Д/ф «Жол таптым бар 
қазақтың жүрегіне» 
12.00 Шашу  
12.50 Концерт «Три барито-
на» 
13.45 Net.laik
14.00 «Оқырман» әдеби 
клубы  
14.50 Д.ф «Подземные воды» 
15.45 Н.Жанпейісовтың 
концерті 
16.45 Ем болсын  
17.00 Жаңалықтар
17.20 Новости
17.35 Organic Life
18.00 Шашу
18.45 Organic Life
19.00 Ұлт пен рух
19.30 Құтты қонақ
20.15 Net.laik
20.30 Жаңалықтар
21.00 Арнайы репортаж
21.30 Новости
22.00 Тағдыр мен тұлға.
22.35 Д.ф. «Хроники чрезвы-
чайных происшествий»
23.00 Жаңалықтар
23.30 Новости

31 КАНАЛ

06.00, 14.00, 23.00 Алда-
распан, Нысана, Шаншар 
әзілдері
07.00, 20.00 «ИНФОРМБЮ-
РО»
08.00, 12.00 Т/с «Жігіттер»
10.00, 16.00  Т/с  «Воронины»
14.30  «Уральские пельмени» 
18.00 Т/с «Сваты»
21.00 Т/с «Махаббатым, кеш 
мені»
23.30 Х/ф «Голодные 
игры:Сойка пересмешница 
часть2»
01.00  «Whatsup?»
02.40 Қазақша концерт 

7 канал

06.00 Т/х «Қыздар арасында» 
06.30, 13.00 Т/х «Контесса»
07.20, 20.05, 21.05, 03.00 Т/х 
«Элиф»
09.00 00.00  Т/с «Учителя»
10.00  Т/с  «Реквием для 
свидетеля»
11.00,00.40 «Юрмала»
14.00, 19.00   Т/Х «Тақиясыз 
Періште»
15.00, 04.30 Ток-шоу «Өз 
ойым»
16.40, 22.00  Т/С «Хозяйка»
18.50 Лотарея 6/49
19.00 Т/х «Тақиясыз періште»
21.00 Лоторея 777

   7 КАНАЛ

   31 КАНАЛ

ЖЕТІСУ

КТК

Сәрсенбі - Среда, 13 ақпан

ЕВРАЗИЯ
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      «Адамның әуелден тоқымашы немесе хатшы болып 
тумайтыны сияқты, қайырымдылық пен жаман қылық 
та адамға әуел бастан жаратылысынан дарымайды» (әл-
Фараби). Ал жас емен ағашын күтіп баптаған сайын түзу 
өсетіні секілді, ізгілікті жанына серік еткен ел, баласына 
жақсы амал жасауды жастайынан үйреткен ел қайырымды 
ұрпақ өсіреді.
     Ізгілікті жанына серік еткен ел тұрғындарының ең игі 
істерінің бірі – мұқтаж жандарға қамқорлық жасау. Адамдар 
бір-біріне қайырымдылық, мейірімділік таныту арқылы 
халық тұрмысы түзелсе, қамқорлықты қажет ететін 
жандарға қол ұшын беру арқылы ел алға қадам басады.

Ж
АҚСЫЛЫҒЫҢ
 АРНАМАСЫЗ БОЛСЫНҚайырымдылық жасау үшін асқан 

дәулет емес, жүректегі мейірім 
мен адал ниеттің болуы жеткілікті. 
Қайырымды жандарды «алтын 
жүректі адамға» теңейтіні де содан 
болар. 

Мұқтаж жандарға қол 
ұшын беру – дін тілімен 
айтқанда үлкен сауап, пендешілік 
тілмен айтқанда жұртшылықты 
ризашылыққа бөлейтін өте жақсы 
іс. Бұл туралы ата-бабаларымыз 
«Жанашырлыққа жан риза», «Садақа 
– береке кілті» деп, қамқорлық 
көрсетуді парыз санап, игі іске 
шақырған тәмсілдері көп.

Қазіргі уақытта жақсылық жасау, 
қайырлы іс, көмекке зәру жандар ту-
ралы тақырып жиі қозғалып, жақсылы-
жаманды пікірлер талқыланып жата-
ды.

Адамгершілікті биік ұстап, кісілікті 
ту етіп, жаны жаралы жанның жасын 
сүртіп, жылы лебізін аямай, қолдан 
келген жәрдемін ұсынып жүрген 
жақсы жандар туралы да жиі айтыла-
ды.

Сонымен қатар, миллионер, тіпті 
миллиардерлер тойларына пәлен 
миллион доллар жұмсады дейтін 
жазбалар қаптап кетті. Соған орай 
«Ау, сонша ақшаны желге шашқанша, 
үйсі-күйсіз қиындық көріп жүргендерге 
баспана алып берсе, қанша сауап 
алар еді, одан қалды елдің алғысын 
алар еді» деген қараша қауымның 
назы да бар. Әрине дұрыс. Бірақ бұл 
пікірді екінші қырынан алып қарасақ, 
көмек күтіп дәніккендер қатары да 
жетіп артылады. Ақша билеген қазіргі 
заманда «адам адамға дос, бауыр» 
деген қағидат кейін шегініп, әр пенде 
қарақан басы үшін ештеңеден тайын-
байтын, ар-ұятты жиып қойып, ақша 
қуатын болып барады. 

Осыдан-ақ, қайырымдылықтың 
негізгі мән-мағынасы мен қамқорлық 
жасаудың мәдениеті, шынайылығы 
үлкен тақырып екені көрінеді.

Қамқорлықты дұрыс жасаудың 
жолы жөнінде «Қымбатшылық ден-
деген, жұмыссыздар қаптаған, халық 
тұрмысы төмендеген бүгінгі уақытта 
материалдық, қаржылай көмекті қажет 
ететіндер де аз емес. Сондықтан 
ақшалы азаматтардың әлеуметтік 
тұрмысы төмен отбасыларға көмек 
қолын созғаны туралы көп айтылатын 
болды. Осыған қалай қарайсыз? Яғни, 
істеген қамқорлығын сүйіншілеген, 
әлде жасырып жасаған дұрыс па? 

Сонда кімге қайырымдылық жасау 
керек? Оны қандай жолмен жүзеге 
асырған жөн?» деген сауалдарды 
оқырманға көлденең тарттық.

Маралтай 
Райымбекұлы, 
ақын:

Ислам дінінде 
«Оң қолыңның 
бергенін сол 
қолың білмесін» 
– дейді. 

Қайырымдылықпен айналысқан кере-
мет, алайда оны жасырып жасағандар 
одан да ғажап!

Кәріп-кәсір, жетім-жесірге жасаған 
қайрымдылықтың сауабы мол деп 
айтады. Оны жүзеге асыру әркімнің 
пайым-парасатына байланысты.

Ғазиза Құдай-
берген, Жам-
был атындағы 
жасөспірімдер 
кітапханасының 
меңгерушісі:

Қ а р ж ы л а й 
көмек көрсету 
– ол да бір 
ж а қ с ы л ы қ т ы ң 

түрі. Ал жақсылық үлкен-кіші бо-
лып бөлінбейді. Негізі мүмкіндігінен 
айырылған, денсаулығы жоқ 
адамдарға көмектесіп тұрған дұрыс. 

Ақпарат үшін болмаса өзі 
қайырымдылық жасап, өзі 
сүйіншілеген дұрыс емес. Меніңше, 
басқалар осы ісімнен үлгі алсын деген 
мақсат болмаса жариялаудың қажеті 
жоқ. 

Әр басқан ізімізден қайырымдылық 
есіп тұруы керек. Қайырымдылықсыз 
дүние қараңғы болатын секілді. 
Жақсылық деген жұғысты ғой. Осы 
тұрғыдан алып қарағанда айтылу ке-
рек те секілді. 

Өз басым қайырымдылық қоры 
дегендерге сене бермеймін. Тікелей 
үкіметтік органдар арқылы көмекті 
қажет ететін жандарға қолұшын 
созған жөн. Яғни, көмектің тікелей 
болғаны дұрыс.

Өркенім өссің десең,
Кекшіл болма.
Кесапаты тиер еліңе.
Елім өссін десең,
Өршіл болма –
Өскеніңді өшіресің.
Басына іс түскен пақырға
Қастық қылма –
Қайғысы көшер басыңа.
Жанашыры жоқ жарлыға
Жәрдемші бол асыға.
Қиын-қыстау күндерде
Өзі келер қасыңа.
Бүгін сағы сынды деп,
Жақыныңды басынба.

Қаз дауысты Қазыбек би.

Шынар ЖЕҢІСҚЫЗЫ.

«Жылуы жоқ үйден без, қайырымы 
жоқ биден без» дегендей, көмекке 
мұқтаж жандарға қолұшын созу 
арқылы мейірімділіктің маңызы 
артады. Қайырымды болу үшін 
үлкен жүрек керек. «Жақсылыққа – 
қайырымдылықпен, мейірімділікке 
– ізгілікпен, достыққа – адалдықпен 
жауап беру керек» деп бекер айтпаса 
керек. 

Алайда қайырымдылық деген ізгі 
қасиетті пиарға, бизнеске, саудаға 
айналдырып отырып, сауап жинай-
мын деу өте қате пікір. Сондай-ақ, 
қайырымдылық жасау мерекелер-
де ғана еске түсетін «маусымдық 
сипаттағы іс» болмағаны жөн. 
Тоқсан ауыз сөзіміздің тобықтай 
түйіні: «Оң қолың бергенін сол қолың 
білмесін». 

ТүйІн:

Арман Әубәкір, 
«Адырна» 
ұлттық-
этнографиялық 
бірлестігінің 
директоры:

Қ а р ж ы л ы 
а д а м д а р д ы ң 
қ а р а п а й ы м 
а д а м д а р ғ а 

көмектесуіне бір мотивация қажет. 
Олардың жасаған жақсылығына орай 
жылы сөз естігісі келуі мүмкін. Не-
месе оның екінші бір қыры – өзге 
де азаматтарға ой салады. Бізде 
қазақта бәсекелестік бар. Мыса-
лы біреу 100 доллар берсе, екіншісі 
200 доллар бергісі келеді. Бірінен-бірі 
асып түскісі келетін жағдайлар бар. 
Сол тұрғыдан алғанда жарнамалауда 
тұрған сөгеттік жоқ деп ойлаймын. 
Ол қайта жақсы әсер етуі мүмкін. 

Қайырымдылық жұмыстары 
қалай жасалынып жатыр, сапалық 
деңгейі қандай деген бөлек мәселе. 
Шын мәнінде көзбояушылықпен 
көмек көрсеткен сыңай танытып, 
бір адамға көмектесіп мың адамға 
көмектескен секілді түр жасай-
тын алдамшылық әрекеттерге ба-
рып жүргендер болса, ол әрине ұят 
жағдай. 

Және қайырымдылық жасаған кез-
де де сауатты түрде жасау керек. 
Білместікпен ұры-қарының есепшо-
тына ақша аударып, жақсылық жасап 

жатырмын деп ойлап, ұры-қарыны 
қаржыландырып отырғанын білмей 
қалады.

Сондықтан ерінбей зерттеп, 
көріп, біліп, жағдайымен танысып, 
көпбалалы отбасыларға, жұмыс 
істеуге денсаулығы жарамайтын 
жандарға көмектескен дұрыс болар 
еді. Кейбір жалқау адамдардың барлық 
мүшесі сау болса да, жұмыс істеуге 
ынта-жігері жоқ. Қанша көмектессең 
де таз қалпына қайтадан түседі. 

Сонымен бірге 25-30-дағы 
жігіттердің қайыр сұрап тұрғанын 
көргенде ұяласың. Бұл – ұсақталу 
деңгейінің бір көрінісі.

Қорыта келгенде айтарым: халық 
та ақ пен қараны ажыратып, көзге 
көрініп тұрған игі істерді көрсетіп, 
көтермелеуі керек.

Жанар Ды-
бысова, қала 
тұрғыны:

Бұл, менің 
ойымша, дұрыс 
емес. Істеген 
ж а қ с ы л ы қ -
т а р ы ң д ы 
бәріне жа-
рия етіп 

мақтансаң, олардың сауабы 
қалмайды. Қайырымдылық жасадың 
ба, болды, бітті. Ол туралы сүйінші 
сұрап, сөз қозғама. Тек өзгелерді 
қайырымдылық жасауға шақыр.
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Қашқын

Басы өткен санда.

Сағидолланың Бақтыда жатқанына да сегіз 
күн өте шығыпты. Соның соңғы екі күнінде тер-
геу сап тыйылған. Жай ғана оның ас-тағамын 
уағында беріп, бәйге атындай мәпелеумен бол-
ды. Мұндай ілтипаттың соңын тағатсыздана 
күткен ол бәрі осылай аяқталса деп тілеген. Бір 
күні аяқастынан Бақтыдағы шекара жасақтары 
жаппай қарбаластыққа түсті. Олар алдымен 
аумақты мұнтаздай тазалап, одан соң барын 
киіп, бақанын қолға алып дайындаған. Осы-
дан екі тәулік өткенде Бақты ауылына шекара 
қызметінің бір тікұшағы келіп қонды. Ұшақтан 
түсер мәртебелі мейманды сарбаздарды сапқа 
қойып, әскери шенділер тікесінен тік тұрып 
қарсы алды. Сол күнгі түскі астан кейін олар 
Сағидолланы тағы да тергеу орнына баста-
ды. Ғимараттың сыртқы кіреберісінен ішкі 
едендеріне дейін су жаңа қызыл ала кілем 
төселген . Тергеу бөлімі тым-тырыс. Құлаққа 
ұрған танадай. Сәлден соң құрақ ұшқан қос 
сарбаз жарма есікті айқара ашып, еңгезердей 
қарашұбар жүзді бір адам ішке енді. Үстінде 
жоғары шенді әскери киім. Кеуде толы 
жарқыраған медаль. Адымдай басқан сайын 
қоңыраулы күймедей ордендері шылдыр-
шылдыр етеді. Отырғандар тегіс орындарынан 
тұрып, құрмет білдірді. Ол кірген бойда төрдегі 
үстел басына барып бірақ жайғасты. Басқалар 
оның қол ишаратынан кейін ғана орындарына 
отырып, айтарын күтті. Сағидолла көп өтпей өз 
ісіне соңғы нүкте қойылатынын енді сезгендей. 
Топ ортасында тұрып бейтаныс жандардың 
бәріне жалтақ-жалтақ қарап қояды. Ол басқа 
емес, жоғары шенді тергеушінің қазақ болып 
кездескеніне қатты қуанған. Ал, тергеуші ге-
нерал болса қазірге жақ кірісін ашқан жоқ. Ал-
дына қойылған іс-құжатарына тесіліп, бірден 
парақтап шыққан соң Сағидоллаға қарап:

– Алдымен өзімді таныстыра кетейін. Мен 
сіздің осы ісіңізге бола Мәскеуден арнайы 
жіберген тергеуші боламын. Атыңыз кім сіздің?

– Сағидолла.
– Сағидолла, бұл сізге беріліп отырған 

соңғы мүмкіндік. Енді осы мүмкіндікті пайда-
ланып, бар шындықты бүкпесіз айтуыңызға 
болады. Ештеңені де жасырып қаламын деп 
ойлаушы болмаңыз, – деді қатаң түрде.

 Сағидолла басын изеп ишарат етті де, 
сегіз күннен бері сан мәрте қайталап, әбден 
жаттанды болып қалған өмірбаяндық хиқаятты 
тағы қайталады. Көңілде күдіктен көрі үміт 
басым. Алладан бір шарапат болса, маған 
осы адам арқылы болар деген ойда. Алайда, 
сағызша созылған тергеу нәтижесі бұл күні де 
шықпады. «Өлім де болса тез игі», Сағидолла 
соңғы шешімді сарыла күтіп, тағатсыздана то-
сты.

Келесі күні тергеуші құрам оны тағы да 
ортаға алып, айтар ойын тыңдап, өзара ақыл-
кеңестерімен бөлісті. Сағидолла олардың 
алдында отыр дегені болмаса, ештеңе түсіне 
қойған жоқ. Бастабында әп-әдемі қазақ 
тілінде басталған кеңес толықтай орыс тілінде 
жалғасты. Бұл тергеушілердің өзіне түсінікті 
де ұғынықты болуы мүмкін. Сағидолла үшін 
бір түйір сөзі миға қонбайтын мүлде жұмбақ 
тіл. Олар бір-біріне дес бермей ұзақ сөйлесті. 
Бірақ не айтқаны, не шешкені белгісіз. Бірде 
абың-күбің жиналып, түскі асқа тарасты. Сол 
күннің екінші жартысы барлық әскери шенді-
шекпенділерді қатарына алған  әлгі қазақ 
басшы Сағидоллаға көпшіліктің көзінше «сен 
бізден ешнәрсе жасырған жоқсың ба?» деп 
сұрады. Бейнесі сұсты, қойған сауалдары да 
қатаңдау. Сағидолла басын шайқап:

– Аллаға аян, ештеңені де жасырғам жоқ, 
– деді.

– Олай болса, кеуде киіміңді шеш те, 
алдыңдағы экранға қарап тұр, – деп бұйырды 
қазақ генарал.

«Экран» деген атауды тұңғыш рет естіп 
тұрған Сағидолла оның не сөз екенін түсінген 
жоқ. Кеуде киімін шешіп, қолтықтығына қысқан 
бойда жан-жағына жалтақ-жалтақ қарай берді. 
Сәлден соң оның артында тұрған қос сарбаздың 
бірі қолтығындағы киімін ілгізіп, өзін алдындағы 
там қабырғасына орнатылған төрт қырлы 
экранға қарама-қарсы тұрғызып қойды. Осы-
дан кейін ішкі есіктердің бірінен әскери киім ки-
ген жастау орыс жігіті кіріп келді. Ол қолындағы 
қорапшадан шағын бір аспапты алып шығып, 
оны тоқ көздеріне жалғады да Сағидолланың 
жалаңаш иығына салып, экранға қарады. Қаз-
қатар отырғандардың көзі де экранда. Жамы-
рай қарасты. Сағидолла аң-таң. Мұнымен не 
істер екен деген кісіше экранға бір, басқаларға 
бір қарап қояды. Әйтеуір, қинау амалы емес 
екені анық. Бәлкім бұлар бір жұқпалы дерт 
болмасын деген күмәнмен денсаулығымды 
тексеріп жатырма деп те ойлаған.  Бірақ олай 
болмады. Алғашында сәл шұбарланып ба-
рып,  айқындалған экраннан оның кеуде тұсы 
толық көрінді. Тіпті, аспапты жақындатқан 
сайын денесіндегі әрбір бөрткен, тарыдай 
меңге дейін анықтала түсті. Желке тұсынан 
қойылған аспап сырғи-сырғи оң иықтың үстіне 
барды. Төрде отырғандардың бәрі тапжылмай 
тесілуде. Бірде оның иығынан аса түскен үлкен 
қара дақ көрінді. Отырғандардың барлығы 
дақты көре салысымен жарыса сөйлесіп кетті. 

ұзақ уақыт құрал асынғаннан пайда болған. 
Оны өзің де көріп тұрсың. Бұл сенің мылтық 
асынып, әскери салада қызмет еткеніңнің 
айқын айғағы. Ал, сенің тергеуде берген 
жауаптарыңның барлығын шындық десек, 
мұны қалай түсіндіресің, неге жасырдың? – 
деп шұқшия қарады. 

Сонда ғана олар қойған сауалдың түп 
төркінін түсінген Сағидолла:

– Ағатай, менің құрал асынғаным рас. 
Себебі, біздің әулет кедей және ұзақ жыл бойы 
ауыл шаруашылығымен шұғылданып келді. 
Ағайын-туғанымыздан ешкім әскерге барып, 
заң саласында қызмет істеп көрген емес. 
Үйімізде әкем Досжаннан қалған бесатар аңшы 
мылтығы әлі күнге сақтаулы. Керек кезінде 
дәл сондай құралды өз қолымнан соғып ала-
тын шеберлігім тағы бар. Мен жастайымнан 
әкем Досжанға еріп Майлы-Жайыр, Барлық 
пен Орқашар деген таулардан аң аулап өстім. 
Сіз айтқандай он жыл емес, үйдегі қаруды 
он үш жыл асыныппын. Тіпті, айта берсем 
құралайды көзге атар мергеннің өзімін. Сол 
үшін жерлестерімнің біразы мені «мерген 
Сағидолла» деп атаса, енді біреулері «ұста 
Сағидолла» дейтін. Кешіріңіздер, мен мына 
аңшылық жайындағы әңгіменің бұл тергеуге 
еш қатысы жоқ қой деген оймен бастапқыда 
айтпағаным рас, – деп түсіндірді.

Бұл жауабы оларды еш қанағаттандыра 
қоймаса керек, орталықтан келген қазақ бас-
шы:

– Осының барлығын алғашқы күннен ба-
стап жасырмай айтуың керек еді. Енді бәрі 
де кеш болады-ау, – деп екі иығын бір көтеріп 
қойып, шығып кетті.

Сағидолланың айтқандарының барлығы 
да шындық. Алайда, тергеушілер бұл жауабын 
ескере ме, ескермей ме ол жағы белгісіз. Де-
генмен, тергеу аяқталар кезде ойламаған жер-
ден көңілге күдік ұялатар мына бір істің пайда 
бола кеткені Сағидолланы қайта-қайта абыр-
жытып, жиі-жиі алаңдата берді.

Келесі күні таңғы астан кейін бірнеше 
сарбаз Сағидолланы бір бітеу көлікке кіргізіп, 
қол-аяғын кісендеп, көзін таңып қойды. Жүрегі 
құрғыр зу ете түсті. Сонда мені бұлар түрмеге 
жаба ма? Жазығым не менің? Әлде басқа бір 

каршыларына табыс еткен. «Сорлы тышқан 
соқыр мысықтың барына сенбейді» дегендей, 
Сағидолла олардың бұлай істегеніне еш сенгісі 
жоқ. Алғашында бәлкім өңім емес, түсім болар 
деп те ойлаған. Бірақ, шынымен де солай бол-
ды. Кейде адам баласы он сегіз мың ғаламның 
жаратушысы жалғыз Алланың барын біле 
тұра бір-бірімізге сенім артып, бір-бірімізден 
үміт күтіп жатамыз. Бәлкім, бұл шариғат заңы 
бойынша күпіршілік шығар. Пенделер басы-
нан өтетін жақсылық пен жамандық, бақ пен 
сор, ажал мен бейнет атаулының барлығы 
қолдағы дүние емес. Сол үшін де әр істің өз 
ойлағаныңдай болып шыға беруі неғайбыл, ол 
тек жаратушының ғана қолында. 

 Осылайша екі оттың ортасында қалып 
опа таппай қайтқан Сағидолланың ұлан-ғайыр 
жері, іргелі елі тұрса да, билік басқа біреулердің 
қолында екеніне енді көзі жеткендей бол-
ды. «Замандардан бергі қара басын қатерге 
байлап, ел үшін, жер үшін күресіп, өткен ұлт 
жанашырларының барлығының аңсаған арма-
ны – бір ғана тәуелсіздік емес пе еді? Егер елім 
тәуелсіз болғанда, кешегі Мәскеуден келген 
генерал қазақ мені ешкімге жалтақтамастан 
өз қанатымен қалқалаған болар еді ғой. Онда 
мен де бүгін өз тәуелсіздігімді тойлап, өз елім, 
өз жерімде еркін көсіле бастаған болар едім. 
Тіпті, бүгін ешкім мені торға түскен торғайдай 
шырылдатып, мына сұмпайылардың аузы-
на салып бермеген болар еді. Ара түсер 
ешкім қалмапты. Тәуекел енді. Тағдырымның 
маңдайға жазғаны осы шығар. Тек өліп кетпе-
сем тағы да шыдармын» деп іштей бекінді сон-
да Сағидолла.

Қазақ сарбаздарының көзінше құрша 
жорғалаған Қытай шекарашылары 
Сағидолланы жылы шыраймен қабылдап 
алғандай сыңай танытқан. Оның бас-аяғына 
қарап, үсті-басын қағып-сілкіп мейлінше 
мейірімділік көрсетіп жатқандай көрініс берді. 
Ал, табыстаушылар бұрыла салысымен 
байырғы қатыгездігіне қайта басты. Олар 
тұтқынды тік тұрған жерінде мылтықтың 
дүмімен ұрып сылқ еткізді. Енді оған ара түсер 
ешкім де жоқ. Тіпті, оның өлген-тірілгенімен 
ешкім санасар емес. Адам да бір, қағып түсіріп 
өлтіре салатын шыбын-шіркейде бір секілді. 

Ыңырсып жатқан Сағидолланы қол-аяғынан 
алып, алдарында тұрған шағын жүк көлігінің 
үсіне топ еткізді де, орталарына алып, аттанып 
кетті.

Дәл осы тұста Шығыс Түркістандағы Алтай 
мен Тарбағатайдың арасы мұндай көліктер 
үшін үш күндік жол. Олар Сағидолланы 
көздерінен еш таса қылған жоқ. Қас қақпай 
күзетіп, жол бойы еш жерге түнетпестен, 
байырғы түрмесіне жеткізді. Қашқын жайы 
Толы халқына күні бұрын хабарлынып қойса 
керек, оларды дүйім жұрт болып қала сырты-
нан қарсы алды. Мұндайға бойында жаны бар 
адам қалмай келіп қатысуы тиіс. Егер кім де кім 
бір сылтау айтып бармай қалса, қылмыскердің 
жақтасы ретінде қатаң жазаға тартыла-
ды. Сол себепті, алдын-ала хабарланған 
жиын, топтан ешкім қалмауға тырысатын. 
Қарақұрым халық қарасы көрінісімен көлік 
қарқынын бірден бәсейтіп келіп тоқтады. Енді 
бұдан арғы түрмеге дейінгі бір шақырымдай 
жолға  Сағидолланы жаяу жүргізбек. Көлік 
тоқтар тоқтамастан білектеріне қызыл таққан 
бірнеше белсенді оны сүйреп түсіріп, тепкілей 
жөнелді. Мұндайда оларға әй дейтін әже, қой 
дейтін қожа болмайтын. Өйткені, бар билік 
солардың қолында. Тіпті, біреуге біреудің қой 
дегені былай тұрсын, бір-бірінің жүзіне тура 
қараудан қорғанатын заман. Енді бірнеше күн 
бірге жол жүріп, алып келгендердің өзі оған 
бұрылып қараған да жоқ. Көпшілік алдында 
қолдарындағы құжатқа қол қойғызып алысы-
мен өз жөніне кете барды. Белсенділер жұрт 
көзінше қол-аяғы байлаулы тұтқынды аяусыз 
азаптауға тұрды. Оның қанға боялған жүзіне 
қара күйе жағып, басына ескі-құсқы киізден 
қалпақ кигізіп, білгенін істеп жатыр. Бұл 
олардың жұртқа «сендердің де көретіндерің 
осы» дегендей ескертуі еді.

Сағидолланың қол-аяғы бос емес. Қанша 
мықты болса да, қолға түссе батырдың да 
күні қараң. Осылайша темір таяқтың астынан 
алған есерсоқтар оны абақты қақпасынан ат-
тай бере талдырып тастады. Түрме қақпасы 
тарс жабылды. Ол енді өлсе де, ұзақ жатып 
есін жиса да, соның ішінде. Өлсе сүйегі шығар. 
Бұған дейін де мұндай текпіден небір қазақ 
азаматтарының мәйіті шыққан бұл қапастан. 

Бәрі де орыс тілінде. Олардың не айтып, нені 
меңзеп отырғаны беймәлім. Анда-санда экран-
ды нұсқап-нұсқап қояды. Бірде иықтан көрінген 
ұзын қара дақты көрсеткен әскери шендінің 
бірі Сағидоллаға:

– Анау не? – деді экранды нұсқап. Не айтар 
екен деген кісіше бәрі Сағидоллаға жамырай 
қарады.

– Ештеңе түсінбедім. Бұл нені білдіреді? – 
деді сұрағына сұрақпен жауап берген ол.

Отырғандар сәл тосылып бір-біріне бір 
қарасты. Соңында әскери тәртіппен орнынан 
ұшып тұрған Мәскеуден келген қазақ басшы 
Сағидоллаға:

– Сен ең кемінде он жыл мылтық асынған 
адамсың. Сенің иығыңдағы мына қара дақ 

қалаға алып барып қайта бастан тергеуге ала 
ма?

Сананы жаулаған сан сұрақ. Не болып 
жатқаны түсініксіз. Сағидолла сарбаздар-
дан мені қайда әкеттіңдер деп сұрағысы 
келді. Бірақ, оған ешкім жауап бере қоятын 
емес. Көп кідірместен көлік дүр етті де, өз 
бағытымен құстай ұшып кете барды. Таң бо-
зынан аттанған олар бірнеше сағат тоқтаусыз 
жүріп, діттеген жеріне жетіп бірақ тоқтады. 
Сағиддолла көз таңғышын шешкенде өзінің 
Қазақ-Қытай шекарасында тұрғанын көрді. 
Сөйтсе, оның атажұртымда қалсам деген та-
лабын ешкім ескермеген. Керісінше, тергеу 
қорытындысы бойынша оны Қытайдың Кеңес 
Одағына арнайы жіберген тыңшысы деп 
қарап, келген еліне кері қайтару туралы шешім 
қабылдапты. Сонымен, олар Сағидоланы 
Шығыс Қазақстанның Майқапшағай шекара-
сы арқылы Жеменей өткелінен Қытай ше-

Әйтеуір, еш аяушылық болмайтыны анық. 
Жығылған үстіне жұдырық болып іштен ти-
ген ауыр соққыдан ес жия алмай екі бүктеліп 
жатқанда жанына бірнеше сарбаз келіп тар-
па бас салды. Ізінше шыр еткен ысқырық үні 
естіліп, сол маңдағы шекара қызметінің барлық 
жасақтары сапқа тұрды. Олардың мұндайға 
әбден көзі үйіреніп кетсе керек. Алдыларын-
да қол-аяғы байлаулы, сұлап жатқан қара ба-
сты адам анау. Оған назар аударған ешкімі де 
жоқ. Бәрі де түк болмағандай, қаздай тізілген 
қатарға барып тұра-тұра қалды. Жасақ басшы-
сы сарбаздарды оңға-солға тегістеп, еркін тұру 
бұйырғын берген соң әскери шенділердің бірі 
сытылып алға шықтты. Ол қолындағы қағазына 
қарап, бірнеше сарбаздың атын атап шақырды 
да, оларға тұтқынды өзі қашып шыққын Толыға 
жеткізуді міндеттеді. «Айтылған сөз – атылған 
оқ», бұйрық берілді ме, орындау  – парыз. 
Тапсырма алған бес әскер көп аялдаған жоқ. 
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Ол – бұл жерлердегі үйреншікті іс. «Адам 
– итжанды» дейтін бұрынғылар, қаншама 
ауыр соққыдан өлдіге шығарған талайдың өзі 
құдайдың құдіретімен тірі қалған. Бәрі де бір 
Алланың қолындағы іс ғой.

Бірде есік алдында қанға боялып жатқан 
Сағидолланы бұрынғы түрмелестері көріп 
ішке енгізген. Бұрын ондағы бір бөлмеде бес 
қазақ жатқан. Оның бірі – мұғалім, бірі – сту-
дент, енді бірі – ғылым кандидаты, профес-
сор, тағы бірі дәрігер болатын. Оған бесінші 
болып мерген Сағидолла қосылған. Олардың 
бәріне де тағылған айып біреу, ол – шетелмен 
байланыстағы аса қауіпті саяси қылмыскерлер 
деген жала.

Бұл жолы Сағидолланы Толы түрмесінде 
ұзақ ұстаған жоқ. Бірақ, сол қысқа уақытта 
шолақ белсенділерден жеген таяқ, аяусыз 
азаптау жанына жаман батты. Талай мәрте 
темір өкшенің астында қалып, талай тәулік 
ес-түссіз қалған. Осыдан бір жұма өткенде 
сот Сағидоллаға жанындағы төрт азаматпен 
бірге қайтадан үкім кесті. Оған «нағыз шетке 
қашу тобының бас атаманы» деген айыппен 
бұрынғы жеті жылдық қамау жазасына тағы 
сегіз жыл қосқан. Сонымен, ол бақандай он 
бес жылдық ауыр жазамен Шығыс Жоңғардың 
оңтүстігіндегі Такламакан шөліне бірақ 
жөнелтілді.

ІІІ

Сары бөрте ешкінің қаптал жүніндей бұп-
бұйра тарғыл құмды Тарым ойпатында әуе 
айналып жерге түсетіндей аптап ыстық. Жаз 
айы бастала салысымен тырс еткен тамшы 
тамбаған. Сынап бағамы әдетте 50-60 гра-
дустан түспей тұратын бұл өлкеде тіршілік 
етудің өзі мұң. Тіпті, кенезесі кеуіп, қаталаған 
пенденің бір ұрттам су тауып ішуі де екіталай. 
Оның үстіне үнемі көз аштырмай, оңды-солды 
ұйтқып соғатын желден жер әлем мұнартып, 
жел өтінде сырғымалы құмнан лезде тау-тау 
төбешіктер пайда бола қалатын. Ондайда қия 
бассаң адасасың, қайта айналып тұрағын табу 
қияметтің қиыны. Ал, мекенінен көз жазып, із-
түзсіз кететіндердің аман-сау оралатындары 
да некен-саяқ. Оларды іздестіруге көп ешкім 
батылдық етпейтін. Қалай батылдық етсін, 
жер жағдайы болса мынау. Ондайлар көбінде 
көлеңкесіз, сусыз атырапта шөлден ұшып, 
қисайған жерінде құм басып көзден ғайып 
болады екен. Осы бір ит байласа тұрғысыз, 
құлазыған қу даланы ежелден ұйғыр халқы 
мекен еткен. Олардың шалқытып жатқан 
шаруашылықтары да шамалы. Әйтеуір, азын-
аулақ мал асырап, ұсақ-түйек сауда-саттықпен 
ғана өлместің күнін көріп келген. Дәл осы 
тұста бұл аймаққа жалпы Қытайдың түкпір-
түкпірінен үш жүз мыңнан астам адам жер 
аударылыпты. Олардың арасында жақсы-
жаман, оқымысты-надан, ер-әйелден құрам 
тапқан әр ұлттың адамдары бар. Барлығы да 
түрлі айыппен қысқа және ұзақ мерзімге бас 
бостандықтарынан айырылғандар. Кейбірі 
бүгін бе, ертең бе деп, кесілген өлім жазасының 
орындалуын күтіп отырғандар.

Сағидолланы біраз адамдармен бірге 
Күшәр аймағына қарасты Сексентам жаза 
лагеріне жеткізді. Айдаладағы алып қорған 
ішіндегі қанаттас салынған қос түрме. Бірі ер-
лерге, екіншісі әйелдерге арналған. Арасын 
шамамен бес-алты метр биіктіктегі жалғыз 
дуал бөліп тұр. Әйелдер абақтысындағы қазақ 
қыздары тегіс саяси қылмыскерлер. Олар сту-
дент, мұғалім, дәрігер және өзге де салада 
лауазымды қызметте болған оқымыстылар 
мен шетте туыс-туғаны бар ұлтжандылар. 
Ерлер де солай. Аты әйгілі ақын-жазушы, 
әнші-күйші, өрелі өнерпаздар мен ерекше да-
рын иелері. Ал, өзге ұлттың қыз-келшектері, 
керісінше, ұры-қары, жезөкшелер мен есірткі 
шегіп, улы бұйым саудалаған баукеспелер. 
Ерлері құмар ойнап, банк тонаған, кісі өлтіріп, 
қарақшылық жасағандар мен әйел затына 
күш қолданғандар. Қылмыскерлерді әкелген 
бойда топ-топқа бөліп, ондағы көшпелі құмды 
тізгіндеп, ағаш отырғызуға, сортаң жерлерді 
құнарландырып, егістікке айналдыруға жұмыл-
дырды. Онда тек «саяси қылмыскер» деп 
танылған қазақтарды бірыңғай тоғыз елді ме-
кенге бөлген. Олардың басым көпшілігі Сек-
сентам жаза лагерінде. Сағидолла да сол 
топта. Жалпы қазақ тобындағылардың үштен 
бірі оның өз жерлесі. Осыдан көпке дейін жер 
аударылған адамдар легі еш толастаған жоқ. 
Қаншасы жазықты, қаншасы жазықсыз, ол 
жағы жаратуышы жалғыз Аллаға ғана аян. Бір 
ғана қазақ тобына аптасына кемінде он-он бес 
қылмыскер қосылады. Бұл сұмдық әлі қаншаға 
жалғасары да белгісіз. Әйтеуір, жан біткен 
қойша көгенделіп жеткізіліп жатыр.

Темірдей жалындаған құм мен шыжыған 
күннің астында үзіліссіз еңбек. Құмырысқаша 
қайнаған қалың адам. Біреуді біреу білмейді. 
Тіпті, сіңбіруге мұршалары жоқ. Қайдан мұрша 
болсын? Желкеден төніп тұрған қарулы 
қарауыл. Олардың бар баққан, күткені де сол. 
Ешкімді бір-бірімен тілдестірмейді. Тек үнсіз 
қимылдап, үзіліссіз жұмыс жасауы шарт. Жан-
жағына бұрылып қарауға да рұқсат етілмейді. 
Түрмедегі тәртіп бойынша қылмыскерлер 

әр күні таңғы астың алдында аула ішіне 
сапқа тұрып, бір-бірден Қытай көсемі Мао 
Цзедунның таңдаулы шығармаларын жатқа 
айтады. Бірнеше томнан тұратын шығарманы 
кім қаншалықты көп білсе, соншалықты 
жақсы. Қазақ зиялы қауымының арасынан 
күн көсемнің бар шығармасын үтір, нүктесіне 
дейін қалдырмай жатқа сыдыртатындары да 
табылды. Ондайларға тамақ және жүріс-тұрыс 
жағынан біраз жеңілдіктер бар. Сондықтан, 
қара басының қамы үшін кім талпынбасын? 
Әркім шама-шарқынша қолына тиген кітаптан 
жаппай шығарма жаттауға кіріскен.

Ағынды судай жөңкілген аялсыз уақыт зу-
лап өтіп жатты. Айналаны аптап ыстығымен 
қуырған түс мезгілі еді. Қылмыскерлер 
күнделікті дағдысы бойынша сап түзеп, түскі 
асқа оралды. Олар аулаға кіргенде түрме 
қорғанының ішкі жағалауында жаңадан 
әкелінген тағы бір топ отырған. Түрлері адам 
танығысыз. Бейне көрден жаңа шыққандай 
аппақ, шаң-тозаңнан екі көздері әрең-әрең 
жылтырайды. Барлығы да Сағидолланың 
жерлестері. Арасында, тіпті, әлі кәмелеттік 
жасқа толмаған Керейхан есімді жұдырықтай 
қара бала бар. Оның ағасы белгілі ақын 
Керейғазы Нұрсадық деген азамат. Ол да 
осында. Керейғазы екі жыл бұрын жиырма үш 
жасында жиырма жылдық жазамен осында 
жіберілген. Оның да түбіне жеткен атажұртты 
аңсаудан туған төрт шумақ өлең.

Еліктің лағындай екі көзі жәудіреген оның 
жас інісі жан-жағына жапақтап, бәріне үрке 
қарайды. Қақпадан кіргендердің бәрі оларға 
бұрылып, жағалай қол беріп сәлемдесіп өтіп 
жатты. Бала өзімен бірге келген бір үлкен 
адамның артына тығылып, етегіне жабыса 
береді. Сағидолламен бір қатарда келе жатқан 
Керейғазының қос қолын созып, ойламаған 
жерден өз інісін көргендегі кейпін көрсең ғой, 
сөзбен айтып жеткізгісіз. Жынданған адам-
ша көкке қарап бір түрлі сүркей дауыспен 
сақылдап күліп кетті. Тағы бірде бар даусы-
мен: «Айналайын, Қытайдың өкіметі-ай, бізге 

көрсетпеген нең қалды? Алдымен шетелге 
табынушылардың бас атаманы деп өзімді 
жазаладың. Ол аздай бүгін, міне, әлі 16 жасқа 
толмаған інімді жер аударыпсың. Енді арт-
та қалған кәрі анам мен қарындастарымды 
да құрықтап осында жеткізсеңдер тіпті кере-
мет болар еді! Бір үйлі жан «Күн көсеміңнің» 
үндеуіне үн қосып, Тарымның бұйрат құмында 
өмір сүретін едік» деп ашына сөйледі.

Бұл ұрынарға қара таппай жүрген 
коммунистік партия белсенділерінің қалауы 
болды. Осыдан соң-ақ олар оны текпінің 
астынан алды. «Сен тіл жағыңа сүйеніп, 
Қытай билігіне, оның саясатына қарсы шығып 
тұрсың» деп дүрелеуге тұрды. Оның бұлайша 
дауыс көтеріп, әбден ашына сөйлеуінің де 
өзіндік мәні бар. Себебі бұлар Сағидолла 
туып-өскен Толы ауданының адамы. Бір 
әулеттен тараған Керейғазы, Керейхан есімді 
осы екі ұл, үш қыз. Әкелері Нұрсадық Шығыс 
Қазақстанның Ақсуат ауданының тумасы. 
Найманның тоқабай руынан. Елді ашаршылық 
жайлаған аласапыран жылдары Нұрсадық 
Қытай асып, Толыдағы абақ керей руы көп 
шоғырланған ортаға ірге тебеді. Оларды ба-
уырына басып, барымен бөлісе білген Керей 
ата ұрпақтары аз уақытта туған-туыстай етене 
жақын болып кеткен. Кейін керейлер ортасын-
да өмірге келген екі ұлының есімін Керейғазы, 
Керейхан қоюы  да содан. Осылайша киелі 
өлкеде ұл-қызы өмірге келіп, шаңырақтары 
шаттыққа тола бастаған Нұрсадық ақсақал 
аяқастынан дүние салады. Бірақ «өлгеннің 
соңынан өлмек жоқ, тірі адам тіршілігін жасар» 
деген, қамқор әкеден жас қалған бес бала ерге 
бергісіз адуынды анасының күш-қайратына 
сүйеніп күнелтеді. Кейін Керейғазы жоғары оқу 

орынын үздік тәмәмдап Толы ауданындағы №1 
орта мектепке қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің 
мұғалімі болып жұмысқа тұрады. Жастайынан 
өнерді сүйіп, өлеңді серік еткен Керейғазының 
отты жырлары түрлі басылымдарда көптеп 
жарық көріп, жұрт назарын аудара бастайды. 
Күндердің бірінде оның:

«Қазақстан – жер жүрегі дүрсілдеген,
Сені ойлап кезім бар ма күрсінбеген?
Алыста аңсап сені жүргенімде,
Қалады қай қиырда қыршын денем» - деп 

басталатын «Қазақстаным» атты тағы бір 
жаңа өлеңі жарияланған. Өлең басыла са-
лысымен ауыздан-ауызға тарап, атажұртын 
аңсаған талай жанның сағынышын қозғап, 
сана-сезімін селт еткізген. Бұл Қытай өкіметінің 
шеттегі туыс-туғандары барларды жаппай 
қудалай бастаған алғашқы мезгілі еді. Өлеңде 
ешқандай саяси астар болмағанымен, тырнақ 
астынан кір іздегендер үшін таптырмас айғақ 
болған. Міне, осыдан бастап Керейғазының 
сары ізіне шөп салып, қыр соңына түскендер 
қалайда оны орға жығуға жанталасқан. Бір күні 
кеште жұмыстан қайтқан Керейғазымен ере 
келген бірнеше адам оның үйіне басып кіреді. 
Олар әй-шайға қарамастан үй ішінің астаң-
кестеңін шығарып, қуыс-қуысқа дейін ақтара 
бастаған. Қарсыласуға шама жоқ. Үйдегі ана-
сы үйелмелі-сүйелмелі бес баласын бауы-
рына басып, оларға «басқа қалағандарыңды 
ал» дегендей үрке қарап қана тұра береді. 
Белсенділер көздеріне көрінгенді қопарып, 
қолдарына ілгенді бүлдіріп жүріп, үйдегі 
жалғыз ағаш сандықтан Керейғазының әкесі 
Нұрсадықтың кезінде Кеңес Одағы таратқан 
қызыл паспортын тауып алады. Осымен бұл 
отбасындағы үлкен-кішінің барлығы нағыз тап 
жауының үрім-бұтағы саналады да, ең алды-
мен үйдің тұңғышы Керейғазыны тұтқындайды.

Көп өтпей оны «шетке табынушы» деген 
айыппен жиырма жылдық ауыр жаза кесіп, жер 
аударып тынады. «Пәле бір айналдырғанды 
шыр айналдырады» деген, тағдыр кейде 
тым қатал-ақ. Ол пендесінің бар-жоғы, ақ-

қарасымен санасып жатпастан, оған батпан 
сорды арқалатып қоятын тұстары тағы бар. 
Енді, міне, Керейғазының көрген қорлығы аз-
дай, соңынан ерген жалғыз інісі Керейханды 
да сол шыңырауға лақтырыпты. Ал, адам-
зат тарихында кәмелеттік жасқа толмаған он 
бес жасар баланы саяси қылмыскер ретінде 
ұзақ жылдық түрмеге жабу басқа ешбір елде 
кездеспеген екен. «Жалғыздың үні, жаяудың 
шаңы шықпас», құмырсқаның илеуіне түссе 
қыранның да күні қараң. Мұндайда әділетсіз 
заңға ара түсіп, жазықсызға жәрдем берер Ал-
ладан басқа кім бар? Қалай айтсақ та бәрібір, 
екіжүзді жағымпаздардың айы оңынан туып, 
жұлдызы жарқыраған заман. Олардың ақ 
дегені алғыс, қара дегені қарғыс. Қарсы тұрып, 
бір сілтей алмайтын шоқпардан не пайда? Оны 
құр белге байлап не керек? Керейғазының да 
бұл әділетсіздікке төзбей, бұлайша шу-шұрқан 
шығаруының да сыры осында. Әйтеуір, «бас 
кеспек болса да, тіл кеспек жоқ», өлсем де ай-
тарымды айтып өлейін дегені ғой. Өйтпегенде 
қол-аяғы бұғаудағы адамның құр айқайдан 
басқа қолынан не келуші еді? Басқасы басқа, 
олардың қымс етсе жабылып, итше талай 
кететін қорлығына қарасаңшы? Нақұрыстар 
Керейғазының естен танып жатқанымен еш 
жұмыстары жоқ. Әкелерінің көз құны бардай 
бірнеше белсенді одан сайын долданып, әлі 
де тепкілеп жатыр. 

Бұрқылдаған ақ шаң арасындағы арпалыс 
біразға созылды. Жығылған үстіне жұмсалған 
аяусыз соққы Керейғазыны лезде қып-қызыл 
қанға малып, сұлатып тынды. Осы сәтте түрме 
қарауылының шыр еткен ысқырығы шалынды. 
Жиылғандар сытылып-сытылып тамақтану 
орнына қарай беттеді. Көз алдында болған 

ауыр жағдайға ара түсіп, жолдасын арашалай 
алмаған Сағидолла қатты қапаланып, амалсыз 
басын шайқап: «Ей, опасыз жалған дүние-ай! 
Жаратушы жалғыз тәңірім, қамшының сабын-
дай ғып берген қысқа ғана ғұмырда не жазып 
едің біздің маңдайымызға? Әлде Адам ата 
ұрпақтары өз алдыңда өткізген күнәсі үшін осы 
жазаға лайық па еді? Жұмыр басты пенделердің 
бір-біріне жасап жатқан зұлымдығы мынау. 
Соларды көре тұра қалай жол бердің? Тіпті, 
пұтқа табынып, құрт-құмырсқаны қорек еткен 
сорлылардың жөні бір бөлек еді ғой?! Мейірім 
атаулыдан жұрдай, тілі де, діні де басқа. Ал, 
аузында иманы бар, бес уақыттық намазын 
еш қаза қылмайды деген мына ұйғырлардікі 
не? Қос білегін сыбанып алып, солардың со-
йылын соғып, басы сыйса артына кіріп кеткісі 
келіп-ақ жүр. Қазақ біткеннің обал-сауабына 
қарамастан, қойша көгендеп қойып шеттерінен 
құрбандыққа шалып беруге дайын. Осы ма 
сонда бұлардың мұсылманшылығы? Осы ма 
сонда бұлардың адамгершілігі? Әттең-әттең, 
қол-аяғым бұғаудан босап, астыма әбзелді ат 
тиер ма еді? Ат тиіп, кең сахарада сайысқа 
түсер бір сәт туа қалса көрсетер едім сонда 
оларға кімнің кім екенін» деп іштей тынды. 
Белсенділер бұрыла салысымен түрмелестері 
Керейғазыны қолтықтап сүйеп ала жөнелді. 
Сағидолла Керейғазының орнында жанын 
қоярға жер таппай шырылдап жылап отырған 
Керейханды жетелеп, өз тұрағына қарай 
беттеді.

«Үш күннен соң көрге де үйренеді» деген, 
тұтқындағылардың мұндай зұлымдық пен 
озбырлықтың бәріне әбден еті үйренген. Сол 
баяғы қоқан-лоқы, сол баяғы зорлық-зомбылық 
астындағы азапты күндер тағы да жалғасып 
жатты. Керейғазыға сілтенген әңгіртаяқ одан 
ары басқалардың да басында ойнап, қан 
қақсағандар қатары еш сиреген жоқ.

Киер киімсіз, көрпе-жастықсыз келген Ке-
рейхан сол бойы Сағидолланың жанында 
қалды. Түнде қойнында жатады, күндіз бірге 
еңбекке еріп барады. Оларға тиесілі жатақтың 

оңып тұрғаны шамалы. Жапан түздегі алып 
қорған ішіне салынған қамыс төбелі ескі тоқал 
тамдар. Оған адам жатқызуды айтпағанда, мал 
түнетудің өзі аянышты. Өйткені, ұзақ жылдар 
қараусыз қалып, жан баласы бас сұқпаған әр 
бөлме сыбасқан шаң, айқыш-ұйқыш тартылған 
өрмекшінің торы. Оны тазалап жатуға 
түрмедегілердің еш құқығы жоқ. Көлденең 
жатқан көсеуді рұқсатсыз қозғаудың өзі айып. 
«Басқа түссе басбақшыл», бас еркіндігі 
өздерінде болмаған соң басқаның айтқанына 
көнеді, айдағанымен жүреді. Оларға әр күнгі 
берілетін тамақтың да жайы белгілі. Жай 
күндері бір адамға екі жүз грамдық жүгері наны 
мен бір мезгіл қатықсыз қара суға тоғытылған 
қырыққабат немесе картоп, бұдан сырт аптасы-
на екі мәрте ғана бидай ұнынан пісірілген түйе 
көзіндей бір-бір тоқаш береді. Бұл ми қайнаған 
ыстықта он екі сағаттық үзіліссіз жұмыс 
жасайтындардың жұмырына жұқ та болмай-
тыны анық. Түрме басшылары үшін тұтқындар 
өлместік ауқат алып, көп жұмыс тындырғаны 
есеп. Олардың өлген-тірілгенімен еш жұмысы 
жоқ. Сағидоллаларға алдымен отыз шақырым 
жерге арық-тоған тартып, әр бес метр жерден 
бір ұңғыма қазу міндеті жүктелген. Осы арқылы 
олар жердің таяз қабатындағы сор суды сыртқа 
шығарып, тереңдегі таза су көзін ашпақ. Оған 
арнайы пайдалана қоятын қазіргідей техника, 
құрал-жабдық дегендер атымен жоқ, бәрі де 
қолмен тындырылады. Көлік дегеннен түрме 
әкімшілігіне тиесілі жиырма шақты өгіз және 
жалғыз бұзаулы үлкен сары сиыр ғана бар. 
Керек кезінде олар бұл жануарларды арбаға 
жегіп, құм, топырақ, тас, кірпіш таситын.

Жалғасы келесі санда.

Сағидолланың Толыдағы ең алғаш қашып шыққан түрмесі.
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В НАШИ ДНИ ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ЗЕМЛИ ПРОЖИВАЕТ  В ГОРОДАХ, 
И МОЖЕТ СОЗДАТЬСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧТО СОВРЕМЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК НЕ ЗАВИСИТ ОТ 
ПРИРОДЫ. НО ЭТО ГЛУБОКОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ, ЧЕЛОВЕК ПО – ПРЕЖНЕМУ ЯВЛЯЕТСЯ ЧА-
СТЬЮ ПРИРОДЫ. КАК И ЛЮБОЕ ЖИВОЕ СУЩЕСТВО, МЫ НУЖДАЕМСЯ В НЕЗАГРЯЗНЕН-
НОМ ВОЗДУХЕ ДЛЯ ДЫХАНИЯ, В ЧИСТОЙ ВОДЕ ДЛЯ ПИТЬЯ, НАШУ ЕДУ СОСТАВЛЯЮТ 
ПРОДУКТЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ КОТО-
РЫХ НУЖНЫ ПЛОДОРОДНЫЕ ПОЧВЫ И БОГАТЫЕ ПАСТБИЩА. 

ОХРАНА ПРИРОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЛЕПСИНСКОГО ФИЛИАЛА

Лесные насаждения, 
в том числе и горные леса, в нашем 

крае имеют большое значение. Они выполня-
ют многие защитные и социальные функции: защища-

ют почву, влияют на образование климата, очищают воздух, 
дают пищу всему живому.

Леса нашего края богаты и разнообразны. У нас произрастают ель, сосна, бе-
реза, клен, черемуха, тополь, боярышник, рябина, многие редкие лекарственные 

травы и ягоды. Это богатство, дарованное нам природой, оно требует особой защиты 
и внимания от нас. Лес нужно беречь и охранять, ведь он источник чистого воздуха, это 

и живая картина, краше любой фантастической сказки. Поэтому, выезжая отдыхать на 
лоно этой живописной картины, будьте осторожны с огнем! Соблюдайте правила пожарной 
безопасности: разводите костры только в строго отведенных местах, при уходе, костры зату-
шите до полного прекращения тле-
ния. Природа не прощает ошибок и 
оплошностей. Каждая наша ошиб-
ка отдается больно на живой при-
роде. Давайте будем милосердны 
к матери – природе и к себе.

Главный специалист 
Алматинского областного 

управления лесного 
хозяйства и террито-
риальной инспекции 

животного мира  
К. Баймендиев

Будьте милосердны 

к матери-природе!

За последние столетия в результате интен-
сивной хозяйственной деятельности многие 
естественные ландшафты оказались разру-
шены. Мелеют и загрязняются реки и озера, 
сокращается площадь «зеленых легких» пла-
неты – лесов, плодородные земли превраща-
ются в безжизненные рукотворные пустыни, 
оскудневают казавшиеся неисчерпаемыми 
богатства океана. Десятки видов животных и 
растений уже исчезли с лица Земли, сотни их 
видов находятся на грани уничтожения. Про-
исходящее разрушение природы отражается и 
на жизни людей, грозит человечеству голодом, 
болезнями, неисчислимыми бедствиями. Что-
бы спасти природу, в наши дни нужна проду-
манная и хорошо организованная система мер 
по ее сохранению.

РГУ«Жонгар – Алатауский» государствен-
ный национальный природный парк образо-
вался 30 апреля 2010 года. Основная идея 
создания национальных парков - сохранение 
уникальных уголков дикой природы при обес-
печении для людей возможности доступа к 
ним.

Для сохранения уникального ландшафтно-
го и биологического разнообразия Националь-
ного парка необходим постоянный мониторинг 
за состоянием природных комплексов и экоси-
стемы парка.

РГУ «Жонгар – Алатауский» ГНПП включа-
ет в себя три филиала, один, из которых Леп-
синский.

В целях предупреждения и ликвидации 
вредного воздействия на окружающую среду 
на особо охраняемых природных территориях  
проводятся охрана и защита.

21 государственный инспектор, а также 
инженерский состав национального парка Леп-
синского филиала проводят охрану природы, 
ведут наблюдения за климатическими факто-

рами, популяцией копытных животных и птиц, 
состоянием растительного покрова, продук-
товностью пастбищ, оценивают воздействие 
человеческой деятельности на флору и фауну, 
проводят противопожарные мероприятия и т.д. 

Защита включает:
- предупреждение и ликвидацию вредного 

воздействия вод;
- защиту растений, своевременное вы-

явление очагов вредителей и болезней леса 
и борьбу с ними, санитарные и прочие рубки 
леса;

- обеспечение санитарно - эпидемиологи-
ческого благополучия населения и ветеринар-
ного мониторинга, численности животных в 
целях предупреждения эпидемий и эпизоотии.

Защищать и охранять природные ком-
плексы должны не только люди, связанные с 
работой в национальном парке, этим должен 
заниматься каждый человек. Природа - мать 
для всего живого на земле. Уничтожая приро-
ду, человек уничтожает себя.

Охрана природы – важнейшая цель, ко-
торая в настоящее время объединяет целый 
комплекс задач, включая экологическую без-
опасность, изучение климата и водных ресур-
сов, «зеленых» технологий.

«Мы стремимся к тому, чтобы экология во 
всем мире была признана как полноценная, 
необходимая для развития каждого человека 
наука. Эта наука не только о природе, а в пер-
вую очередь – о нашей жизни».

Природа – это одно из ключевых богатств 
человечества. Ее надо беречь, и своими ру-
ками ограждать от различного рода вмеша-
тельств, загрязнений, негативных техногенных 
воздействий.

САМИГУЛОВ Р. С.
Лесничий Лепсинского  ИУ Лепсинского 

филиала РГУ «Жонгар – Алатауский» ГНПП

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ЭКОНОМИКЕ 

ПРОДУКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ

СОБСТВЕННОСТИ ЭТО БУДУЩЕЕ 

РАЗВИТИЕ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ

Сегодня на мировом рынке  рядом с 
такими ценностями, как деньги, цен-
ные бумаги и золото, стоит мысль 
человека – конечный результат 
интеллекта. Обладатель такой цен-
ности несет большой риск потери, 
ведь из покон веков все, что носи-
ло ценный характер подвергалось 
попыткам завладения, и интеллек-
туальная собственность не исклю-
чение. Интеллектуальная собствен-
ность принадлежит к числу таких 
понятий, вокруг которых на протя-
жении многих веков скрещиваются 
лучшие умы человечества. Однако, 
борьбой в теоретическом плане дело 
не ограничивается. Социальные по-
трясения, от которых порой содро-
гается весь мир, одной из главных 
своих причин имеют, в конечном сче-
те, попытки перетащить, завладеть 
умственными продуктами человека, 
в одних случаях эти попытки приво-
дили к успеху, в других терпели крах. 
Бывало, что путем внедрения со-
временных инновационных программ 
созданные интеллектом – человеком, 
общество действительно переходи-
ло на новую, более высокую степень 
своего экономического и культурного 
развития. 

К объектам права интеллектуальной 
собственности относятся результаты ум-
ственного труда интеллектуальной твор-
ческой деятельности, то есть может быть 
книга или научная работа, картина, фильм, 
скульптуры, объект картографии, изобре-
тение, дизайн производимой продукции, 
произведение науки, полезные модели, 
промышленные образцы, топологии ин-
тегральных микросхем, нераскрытая ин-
формация  или ноу – хау установленной в 
статье 961 Особенной части Гражданского 
кодекса Республики Казахстан. Кроме того, 
в качестве интеллектуальной собственно-
сти являются средства индивидуализации 
товаров юридических лиц – товарные знаки 
и наименования компаний. 

В настоящее время в Казахстане с 
проведением преобразований, направлен-
ных на становление рыночной экономики, 
значительно расширилась сфера имуще-
ственных отношений, и особенно, в части 
перехода прав на интеллектуальную соб-
ственность.

Утвержденная Программа индустри-
ально-иновационого развития и задача, по-
ставленная Президентом Казахстана войти 
в число 50 наиболее конкурентоспособных 
государств мира, а так же послание Пре-
зидента к народу Казахстана «Рост благо-
состояния казахстанцев: повышение дохо-
дов и качества жизни»  должен дать новый 
импульс и активизировать отечественных 
ученых, интеллектуалов, фанатов, гениев 
одиночек, талантов, специалистов и  про-
сто народ  Казахстана. Одновременно 
следует учитывать, что реализация интел-
лектуальной собственности в нашем госу-
дарстве имеет свою специфику, которая 
отображает общее состояние экономики. 
В мировом экономическом пространстве 
Казахстан является развивающей страной. 
Поэтому государство для повышения наци-
онального интеллектуального потенциала 
увеличивает расходы  на науку, образова-
ние, усиливает экономическую поддержку 
субъектам инновационного предпринима-
тельства. На смену индустриальной фазе 
развития экономики приходит инноваци-
онная  «экономика знаний», при которой 
обладание и грамотное управление поль-
зованием интеллектуальной собственно-
сти определяет конкурентоспособность 
субъектов экономической системы. В Ка-
захстане все большее значение придается 
экономике знаний, а соответственно и объ-
ектам интеллектуальной собственности. 
Интеллектуальная собственность должна 
стать центральным звеном для внедрения 
в Казахстанскую экономику новых иннова-
ционных программ и дать формированию 
новой корпоративной культуры, в первую 
очередь, в среде высшего менеджмента 
организации, основанной на признание ис-
ключительного права автора на результаты 
его интеллектуальной деятельности, что 
вызовет экономическую, научно - техниче-
скую активность населения. В следствии 
развития технологий и введение полной 
компьютеризации привели к широкому ис-
пользованию результатов интеллектуаль-
ной и творческой деятельности. Казахстан-
цы должны понять, что интеллектуальный 
капитал играет  ведущую роль в современ-
ной экономике.  

Ж. МУСАГАЛИЕВ,
Главный специалист Управления

юстиции Алакольского района
       член «Казахстанского союза 

юристов».

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ УСТРОЙСТВЕ И 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧЕЙ НА ТВЕРДОМ 

ТОПЛИВЕ
Анализ профилактических рейдов 

в жилых домах показывает, что не все 
жильцы исправно следят за состояни-
ем своих печей. Только в 2018 году из 
1165 пожаров произошедших в жилом 
секторе, 349 пожаров произошли по 
причине нарушений правил пожарной 
безопасности при устройстве и экс-
плуатаций печей, или 29,9 % от всего 
количества произошедших пожаров в 
жилом секторе.

Но снова и снова в ежедневные 
сводки попадают случаи возгораний в 
частных жилых домах из-за неисправ-
ных печей, обогревателей и другого 
электрооборудования. К сожалению, 
такие простые, казалось бы, вещи, как 
не до конца закрытая дверца печки 
или же еле заметные трещины в ней и 
в трубе дымоотвода, приводят к непо-
правимой беде – людской гибели. То через незакрытую дверцу печки выскочил на половицу уголек, 
приведший к пожару. То от угарного газа человек задохнулся.

Так, с начала отопительного сезона с 15 октября 2018 года на территории Алматинской обла-
сти получили отравление от угарного газа 9 человек, из них 4 детей. От отравления угарным газом 
погибло 5 человек, из них 2-е детей.

Отопительный сезон в жилом секторе самый пожароопасный, ведь затопив печь, включив 
электроприборы, жители частного сектора не задумываются о последствиях возможного возникно-
вения пожара из-за неисправности дымохода, разделки и отступки печи и т.п.

В связи с этим хотелось бы напомнить жителям Алматинской области о некоторых обязатель-
ных требованиях норм и правил пожарной безопасности при устройстве печей в жилых домах:

- печь должна быть установлена на кирпичном или каменном основании;
- между деревянными конструкциями здания и нагревающимися частями печи и дымохода 

устраивается кирпичная разделка толщиной не менее полутора кирпичей;
- перед дверцой печи должен быть установлен металлический предтопочный лист размером 

не менее 50х70 см;
- нельзя складывать горючие материалы перед топкой, на печи, между печью и стенкой. Стенки 

дымохода нужно тщательно промазывать глиной и побелить;
- перед началом и в период отопительного сезона проверить исправность печи и дымохода, 

отремонтировать их, вычистить сажу. При ремонте и перекладке печей и дымоходов необходимо 
приглашать квалифицированных печников;

- нужно проверять расширительные бачки, нельзя их утеплять ветошью или опилками. Бачок 
нужно устанавливать на несгораемом основании;

Некоторые жильцы для растопки печи используют керосин или бензин, при разжигании, го-
рючие жидкости мгновенно воспламеняются и вырывается пламя, это может привести к пожарам 
или ожогам. Только соблюдая эти правила и своевременно проверяя печное оборудование можно 
устранить опасность возникновения пожаров и отравления угарным газом.

Помните, наказание за беспечность и расплата известна – это здоровье и жизнь людей!
 

Пресс-служба
ДЧС Алматинской области.



06.05 «Қайырлы кеш, 
Қазақстан!» 
07.55, 01.05 Т\х «Айналайын» 
09.05, 03.50 «Ақсауыт»
09.30 «Таңшолпан»
10.45, 00.00 «Дара жол»
12.00, 02.10 «Ұлы дала 
ұлағаты – 2»
12.30 Т\х «Абысындар»
14.05 «Бақыт іздеп» драма
15.45 Т\х «Екі жүз»
17.20 «Көңіл толқыны»
18.00, 02.35  Қазақ телев. 60 
жыл 
18.30 «Ұлттық арнада 
ұмытылмас әндер»
20.00 Апта
21.00 «Ұлы дала жазы»
22.05 КТА
03.00 «Мінбер»

   Хабар  

 06.00 «Тамаша»
07.00 Концерт
08.50 Самопознание 

Бейсенбі - Четверг, 7 ақпан Сенбі - Суббота, 9 ақпан

ҚАЗАҚСТАН
Жексенбі - Воскресенье,  10 ақпан

06.05 Қазақстан эстрада 
жұлдыздарының
 қатысуымен концерт
07.00 «TANSHOLPAN»
09.00 «AQPARAT»
10.00  «HIT QAZAQSTAN»
10.50 М/х «РОБОТКӨЛІК ПОЛИ»
11.25, 18.00 «QYZYQ EKEN» 
12.10, 21.50 Т/х «Оралу»
13.00, 17.00, 20.00, 00.15 
AQPARAT
13.15 Д/ф «Ұлт мақтанышы» 
И.В.Панфилов
13.40 Т/х «Іздедім сені»
14.25, 22.45 Т/х «Әйел тағдыры»
15.20 Т/х «Айман-Шолпан»
17.15, 01.05 ELDEN HABAR
17.30 «KELBET»
18.45 «KONIL TOLQYNY»
19.00 «Кинопрокачка»
20.55 «QAREKET»
23.40  «TYNGI STUDIO»
01.15 Т/х «Қалампыр»
01.50 ФУТБОЛ. УЕФА Еуропа 
Лигасы
 «Селтик» -«Валенсия» Тікелей 
трансляция
04.00 Телехикая «Достар»

ХАБАР

06.00, 02.00 Әнұран
06.00 «Әсем әуен»
07.00 М/с «Расти-механик»
07.30, 08.10, 09.10 «Таңғы хабар» 
08.00, 12.00 Жаңалықтар
09.00, 13.00 Новости
10.00, 19.00 Т/с «Сүрбойдақ»
10.30, 19.30 Т/х«Келінжан»
11.10, 21.30 Т/х «Жалғыз 
жауқазын»
12.10 «Білу маңызды»
12.40 «Қайсар жандар»
13.10 Т/с «Долгий путь домой»
15.00 «Тайны. Судьбы. Имена»
16.00 Т/х «Арман жолында»
16.45, 01.20 «Тағдыр тартысы»
17.25  «Өнегелі ғұмыр» циклінен 
«Паншер патшасы»
18.00 «Народный контроль»
18.15  «Ой жүйрік»
20.00, 00.50 Қорытынды 
жаңалықтар
20.30 «Журналистік зерттеу» 
циклінен д/ф
20.50 Открытый диалог с Дауре-
ном Абаевым 
21.00 Итоги дня
22.20 Т/с «Королева ночи»
00.00 Т/с «Хороший доктор»

АСТАНА

06.00, 20.00, 01.50 Жаңалықтар
06.30, 20.30, 02.20 Новости 
«20:30»
07.00, 21.00 «Таңдауым сен» түрік 
телехикаясы
08.00 М/ф «Маша и Медведь»
10.00, 22.00 Т/х «АБЫСЫНДАР»
11.00, 18.00 «№309» түрік теле-
хикаясы
13.00 «Күлпәштің хикаялары» 
әзіл-сықақ
14.00 Күндізгі жаңалықтар
14.15 «Ғажайып Қазақстан» д/ф
14.30 Программа «KazNet»
15.00 Т/с «Турецкий транзит»
16.00 Т/с «Райское место»
17.00 «Алдар Көсе» м/ф
23.00 Т/х «Келін бақыты»
00.50 Т/х «Ұрланған тағдыр»
02.50 Бірегей. Намазалы Омашев
03.20 «Kaznet» ғаламторға шолу
03.40 «Қалжың-қоржын» әзіл-
сықақ

ЕВРАЗИЯ

06.00 Т/х «20 минут»
06.40, 04.10 «ТОЙ ЗАКАЗ»
07.10, 18.00, 03.45 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР»
08.00 «Доброе утро»
11.00 Т/с «Дом образцового со-
держания»
12.00 «ҚАЛАУЛЫМ»
15.00 «На самом деле»
15.55 «Ланцет» многосерийный 
фильм
16.55 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»

   ХАБАР

АСТАНА

ЕВРАЗИЯ

06.00,04.00  Әнұран
06.05 «Ulttyq arnada – umytylmas 
ander»
07.40,02.55  Т/х. «Айналайын»
08.50 Дара жол
10.00 «Senbilik tan» 
10.55 «Шипагер» 
11.45,01.35 «HIT QAZAQSTAN»
12.45   «Әзіл әлемі»
13.45   М/ф. «Күлшеқыз»
15.00. Т/х. «Екі жүз»
16.35 Қ.Бекіштің   концерті
18.25  «Jaidarman» үздік әзілдер
20.00 Ток-шоу «MINBER»
21.00, 02.25 «MASELE»
21.35  «QAIYRLY KESH 
QAZAQSTAN»
23.20 Кино «Зорро туралы аңыз»

Хабар

06.00,02.00 ҚР Әнұраны
06.00 Тамаша
07.00 Концерт «Ән-арман»
08.50 Өзін өзі тану
09.00  «Мен - чемпион»
09.30 М/с. «Блинки Билл»
10.20 Сериал «Джамиля и 
Аладдин»
11.15  «Жаратылыс. Адамзат 
тарихына саяхат»
12.00, 00.30 Т/х. «Батыл жүрек» 
12.45 Д/ф. «Бір туынды тарихы»
13.15 Концерт «Жаса, қазақ!»
15.15 Мегахит. «Сотовый»
17.00 Т/х. «Келінжан»
19.15 «Қызық таймс»
20.15 «Миллион кімге 
бұйырады?»
21.00 Жеті күн
22.00  Мегахит «Начало»
01.15 Сериал «Вишневый сезон»

Астана

06.00 Жаңалықтар
06.30 Новости 20:30
07.00,21.00 Т/х  «Таңдауым сен»
08.00,15.40  М/ф. «Маша и 
медведь»
10.00, 22.00 Т/х. «Абысындар»
11.00,18.00 Т/х. «№309»
13.00  Р.Әлқожаның  концерті
16.00 Х/ф. «Без тормозов»
19.00 Ел аузында
19.40 Д/ф. «Благотворители»
20.00 Біздің уақыт 
20.45  Д/ф. «Ғажайып Қазақстан»
23.00  Көркем фильм «Қош 
келдің!»
01.40 Сырласу
02.20  Әзілстан
02.40 Деректі драма «Сырты 
бүтін»
03.10  «Күлдірген»
03.30 Қалжың қоржын

Евразия

06.00,02.50 Т/х. «Вне времени»
06.50,04.40   Тамаша сити
07.50 Басты жаңалықтар
08.40  Ұшқалақ
09.00 Х/ф «Эхо греха»
10.50 «Фабрика грез»
11.10 Сериал «Отель последней 
надежды»
14.40 Х/ф. «Человек из стали»
17.15 Сериал «Злая судьба»
21.00  Басты бағдарлама
21.45,03.40  Кешкі кездесу
22.55, 02.05  Паутина+
23.45 Х/ф. «Озеро акул»
01.20 Видели видео

КТК

07.00 ҚР Әнұраны
07.05,04.10  Көркем фильм 
«Перзент»
08.20 Біздің концерт

09.30 Новости
10.00 Мелодрама «Женский 
доктор»
11.10  Х/ф. «Криминальное на-
следство»
15.00 «Әйел қырық шырақты-2»
16.00,02.50 Кино «Тағы бастал-
ды»
17.50 Ән мен әнші
18.20 «Жаңа әзіл, жаңа ән»
21.00 Большие новости
22.00 Х/ф. «Мать за сына»
01.30  Реалити шоу «Спасите 
нашу семью»
05.20-05.50 КТК қоржынынан

жетысу

07.30 «Таңжарық» ақпаратты-
сазды бағдарлама
09.00 Жаңалықтар
09.30 Новости 
10.00 Ән әлемі
10.10 Ем болсын
10.25 Бай қуатты болайық
11.00 Диолог. 
11.30 Экономика  
11.20 Д/ф «Ана тілі»
12.00 Шашу  
13.00 Болмыс  
13.45 Net.laik
14.00 Парасат  
14.25  «Жастық жігермен» 
Айтыс 
17.00 Жаңалықтар
17.20 Новости 
17.35 Organic Life
17.50 Ән әлемі
18.00 Д/ф «Кенесары» 
18.30 Бала базар 
18.45 Organic Life 
19.00 Ұлылық ұясы 
19.30 Құтқару қызметі
19.45  Полиция қызметі.
20.00 Ауылдағы ағайын
20.30 Жаңалықтар
21.00 Д/ф «Өзге әлемнің ада-
мы» 
21.30 Новости
22.00 Зерделі отбасы 
22.45 Әлем халқы мен елі. 
23.00 Жаңалықтар
23.25 Новости
23.50 Ән әлемі

31 канал

05.58 ҚР Әнұран
06.00,03.40 Алдараспан. Нысана. 
Шаншар әзілдері
07.00,02.50  Whats Up?
08.00 «Ризамын»
09.00  Скетчком «6 кадров»
09.30 Готовим с Адель (повтор)
10.00 Готовим с Адель
10.30  М/с. «Лунтик»
12.00 «Дайджесты»
13.00 Кино «План Б»
15.00 Сериал «Сваты»
20.00 Х/ф. «Звездные войны: про-
буждение сил»
22.30 Айта берсін
23.30 Концерт «Димаш»
04.40 Қазақша концерт

Седьмой канал

06.00  Қыздар арасында
06.50,03.00 Т/х. «Себебі сен»
08.30,02.30 «Айнаонлайн»
09.00  М/ф. «Осторожно: Грамп»
10.30    Х/ф. «Напарник»
12.20 Х/ф.«Возьми меня штур-
мом»
15.00 Концерт «Сәлем Ұлы Дала»
15.30,20.40 Скетчком «Q –елі»
 16.20 Т/х. «Тақиясыз періште»
18.30 Япыр-ай
19.30,04.30 Гу-гулет
20. 00 «Теле Бинго» 
21.00 Лоторея «777» 
21.05 Х/ф. «Инстаграмщица»
23.30 Субботний вечер
01.00 Х/ф. «Шестое чувство»
05.00 Жеңіп көр!

   ХАБАР

АСТАНА

КТК

ЕВРАЗИЯ

ЖЕТІСУ

   31 КАНАЛ

   7 КАНАЛ

09.00, 01.00 «Я-чемпион»
09.30 М с «Блинки  Бил»
10.15 Сериал «Джамиля и 
Аладдин» 
11.00 «Қызық таймс»
12.00 «Миллион кімге 
бұйырады?» 
12.50, 23.20 Т/х «Батыл 
жүрек» 
14.20 Кино «Эльф»
16.00 Т\х «Жалғыз жауқазын»
19.20 «Жұлдызды жекпе-жек»
21.00 «Жеті күн»
22.00 «Зерде»
22.30 Премьера «Начало»
00.50 Сериал  «Вишневый 
сезон» 
01.40 «Әсем әуен»

Астана   

06.00 «Казнет»
06.30 «Қасиетті мекен»
07.00, 21.00  «Таңдауым» Т\х
08.00, 15.30 М/ф «Маша и 
Медведь»
10.00, 22.00 «Абысындар»
11.00, 18.00 Т/х «№309»
12.00 К\ф «Бір сен үшін»

14.00 Концерт 
16.00 Х\ф «Плюшевый 
монстр»
19.00 «Ел аузында»
19.40 «Ұлы дала ұлағаты»
20.00 «Избранное за неделю»
20.45 Программа «Новый 
курс»
23.00 Шымкент шоу
23.50 «Голодные игры: Сойка 
пересмешница»
02.30 «Сырласу»
03.10 «Сырты бүтін»
03.40 Бірегей. Асқар 
Жұмаділдаев.

   Евразия  

 06.00 Т/х «Вне времени» 
06.50, 04.15 Тамаша сити
07.50 «Басты бағдарлама»
08.45 Воскресеные беседы» 
09.00 Сериал «Злая судьба» 
12.35 Премьера «Жизнь 
других»
13.30 Хф әВеликий Гэтсби»
16. 10 Сериал «Авария»
20.00 «Аналитика»
20.55, 02.10 «Паутина +» 
21.50, 02.55 Т\х «Зауре»

23.20 Премьера «КВН -2019. 
Сочи»
01.30 «Теория заговора»

  КТК   

07.05 К\ф «Жаралы жүрек»  
08.30, 03.40 «Әнім сен едің»
09.40 «Юрмала»
11.20 Х\ф «Мать за сына»
15.00, 02.10 «Суперкоманда»  
К\ф
17.00 «Қазақтың жігіттері» Е. 
Айдардың ән-шашуы
19.30 «Дау-дамайсыз»
20.00 Аптап
21.00 Портрет недели
22.00 «Слуги народа»
22.30 «Министерство правды»
23.30 Х\ф «Бестселлер по 
любви»
01.00 «Я стесняюсь своего 
тела»
04.40 «Біздің концерт»

  ЖЕТІСУ  

09.00 Жаңалықтар
09.30 Новости
10.00 Бала базар

10.20 Ұлылық ұясы  
10.50 Ән әлемі
11.05 Құтқару қызметі
11.30 Ауылдағы ағайын 
12.00 Ән шырқайық  
13.00 Оқырман  
13.50 К/ф «Жат»
15.40 Концерт «Құралай» 
17.00 Парасат
17.30 Ұлт пен рух  
18.00Тарих парақтары  
18.25 Арнайы репортаж 
18.50 Ән әлемі
19.00 Спорт тайм 
19.30 Зерде 
20.15 Полицейская служба  
20.30 Апта (қаз)
21.30 Апта (рус)
22.20 К/ф «Шал»

   31 канал  

06.00, 00.50 Алдараспан. 
Нысана. Шаншар. 
07.00 Әзіл студио
08.00 Ризамын
09.00 Х\ф «Звездные войны: 
пробуждение силы»
11.40 М\с «Лунтик»
12.00 Айта берсін

13.00 Концерт  «Димаш»
15.00 Сериал «Сваты»
20.00 М\ф «Алеша Попович и 
Тугарин змей»
21.40 Дайжесты
22.40 Азиатское кино «План 
Б»
01.50 «What.s Up?»
02.40 Қазақша концерт

Седьмой канал  

06.00 «Қыздар арасында»
07.00, 03.00 Т\х «Себебі сен»
08.30 «Айнаонлайн»
09.00 «Субботний вечер» 
11.00 Сериал «Полет бабоч-
ки»
15.00 Концерт
15.40, 20.30 Скетчком «Q-елі» 
16.20 Т\х «Тақиясыз періште»
18.30 Концерт «Пародия кеші»
20.00 «Япырай» 
21.00 «Лоторея 777 »
21.05 Х\ф «Дыши во мгле»
23.45 Х\ф «Шестое чувство»
01.35 «Реальная мистика»
02.30 «Гадалка»
04.30 «Гу-гулет»
05.00 «Жеңіп көр»

АСТАНА

   ХАБАР

ЕВРАЗИЯ

КТК

ЖЕТІСУ

   31 КАНАЛ

   7 КАНАЛ

18.45, 02.35 «Бір сұрақ»
20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»
20.45, 23.25 «Улицы разбитых 
фонарей-16»
22.35, 02.00 «П@УТINA»
00.25 Ночной кинотеатр. «От-
личница».
Заключительные серии

КТК

07.00 ҚР Әнұраны
07.05 Кешкі жаңалықтар (қайталау)
07.30 Т/х «Қайсар жесір»
08.00 Т/х «Тағдыр қосқан асыл 
жар»
09.30 Х/ф «Женский доктор» 
10.20, 23.40 Х/ф «Путешествие к 
центру души»
12.20 Новости (повтор вечерного 
выпуска)
13.00 «Шелест» остросюжетный 
детектив
15.00 «КЕЛ, КЕЛІНІМ» Жаңа 
маусым!
18.00 «Махаббат пен жаза» түрік 
телехикаясы
19.30 Кешкі жаңалықтар
20.00 «Астарлы ақиқат» 
21.00 Вечерние новости
21.40 «Шелест» 
01.20 «Министерство правды»
02.05 Т/х «Күнәһар махаббат»
03.20-04.30 Т/х «Тағдыр қосқан 
асыл жар» 

жетысу

07. 05 Ән әлемі.
07.30«Таңжарық» ақпаратты-
сазды бағдарлама
09.00 Жаңалықтар
09.30 Новости 
10.00 Ән әлемі
10.10 Ем болсын
10.30 Ұлт пен рух  
11.00 Д/ф «Қабанбай батыр» 
11.30 Д/ф «Животные –лекари» 
12.00 Шашу  
13.00 Концерт «Елге сәлем» 
13.45 Net.laik
14.00 Арнайы репортаж
14.25 Құтты қонақ  
15.15 Концерт «Дәстүрім – ән 
жырым»
16.45 Ем болсын
17.00 Жаңалықтар
17.20 Новости
17.35 Organic Life
18.00 Шашу
18.45 Organic Life
19.00 Тұжырым
19.30 Зерделі отбасы
20.15 Бала базар 
20.30 Жаңалықтар
21.00 Ұлы Номад
21.30  Новости
22.00 Ж.Айжанованың концерті 
23.00 Жаңалықтар
23.30 Новости

31 канал

05.58 ҚР Әнұраны
06.00, 14.00, 23.00 Алдараспан, 
Нысана, Шаншар
07.00, 20.00 Информбюро 
08.00, 12.00 Т/с «Жігіттер»
10.00, 16.00 Т/с «Воронины» 
15.00 «Уральские пельмени»
18.00, 19.00 Т/с «Сваты»
21.00 Т/с «Махаббатым, кеш мені»
01.00 «Whats upp?»
02.00 Қазақша концерт

7 канал

06.00 «Қыздар арасында»
06.30 13.00 Т/х «Контесса»
07.20, 20.05, 21.05, 03.00 Т/х 
«Элиф»
09.00 Т/с «Учителя»
10.00 Т/с «Реквием для свидете-
ля»
11.00, 01.40 «Юрмала»
14.00, 19.00 Т/х «Тақиясыз 
періште»
15.00 Ток-шоу «Өз ойым»
16.40, 22.00 Т/с «Хозяйка»
18.40 Скетчком «Q-елі»
21.00 Лоторея 777
00.10 «The эфир»
02.30 Айнаонлайн
04.30 «Өз ойым»

КТК

ЖЕТІСУ

   31 КАНАЛ

   7 КАНАЛ

06.05 Қазақстан эстрада 
жұлдыздарының қатысуымен 
концерт
07.00 «TANSHOLPAN»  
бағдарлама 
09.00 AQPARAT
10.00,02.50 «HIT QAZAQSTAN»
10.50  М/ф. «Роботкөлік Поли» 
11.25,18.00 «Qyzyq eken»
12.10,21.50  Т/х «Оралу»
13.00,17.00,20.00,00.20 AQPARAT
13.15,02.20 Д/ф.  «Ұлт 
мақтанышы»
13.40,17.20 Көңіл толқыны
14.25,22.45  Т/х «ӘЙЕЛ 
ТАҒДЫРЫ»
15.20 Т/х. «Айман-Шолпан»
18.45,03.40  Д/ф. «Ұлы дала 
ұлағаты-2»
19.15 Т/х. «Іздедім сені»
20.55 «QAREKET»
23.45 «Parasat maidany»
01.15 Т/х. «Қалампыр»
01.55 Т/х. «Достар»

Хабар

06.00 Әсем әуен
07.00 М/с. «Расти - механик»
07.30,08.10,09.10  Таңғы хабар
08.00, 12.00 Жаңалықтар
09.00, 13.00 Новости
10.00,19.00  Т/х.  «Сүрбойдақ»
10.30,19.30  Т/х. «Келінжан» 
11.10 Т/х. «Жалғыз жауқазын»
 12.15  Сана
12.40  «Новое поколение»
13.15  Сериал  «Долгий путь 
домой»
15.00  «Тарих. Тағдыр. Тұлға»
16.00 Т/х. «Арман жолында»
17.00,01.30 Драма «Тағдыр 
тартысы»
17.35 Бабалар ізімен
18.00  Біздің назарда
18.15 «Ой жүйрік»
20.00,01.00  Қорытынды 
жаңалықтар
20.30 Бетпе-бет
21.00  Итоги дня
21.30   Мегахит  «Сотовый»
23.05 «Лучшие бои Василия 
Ломаченко»
00.25 Д/ф. «Паншер патшасы»

Астана

06.00, 20.00, 01.40 Жаңалықтар
06.30, 20.30, 02.10 Новости 
«20:30»
07.00,21.00  Т/х. «Таңдауым сен»
08.00  М/ф. «Маша и медведь»
10.00, 22.00 «Абысындар» т/х
11.00, 18.00 Т/х. «№309»
13.00 Т/х. «Күлпаштың хикаяла-
ры»
14.00 Күндізгі жаңалықтар
14.15 «Аналар»
14.40 Программа «Репортер 
представляет»
15.00  Сериал «Турецкий тран-
зит»  
16.00 Сериал. «Райское место»
17.00 М/ф. «Алдар көсе»
23.00  Т/х. «Келін бақыты»
23.40 Ток-шоу «Сырласу»
00.40  Т/х. «Ұрланған тағдыр»
02.40 Бірегей
03.10 KazNet 
03.30 Қалжың қоржын

Евразия

06.00   Т/х. «20 минут»
06.45,18.00,03.40  Басты 
жаңалықтар
07.45 Жұма уағызы
08.00 Доброе утро
11.00 Сериал «Дом образцового 
содержания»
12.00 Қалаулым
15.00  Х/ф  «Вечное свидание»
16.55 «Жди меня»
18.45,02.45  Заң сөйлесін
20.00 Главные новости
20.45 Поле чудес
21.50,23.45  Х/ф «Отель послед-
ней надежды»
23.00,02.10 Паутина

01.20 Человек и закон
04.20 Той заказ

КТК

07.05  Кешкі жаңалықтар
07.30  «Қайсар жесір» Т/х
08.00,03.10 Т/х. «Тағдыр қосқан 
асыл жар»
09.30 Мелодрама «Женский 
доктор»
10.20 Х/ф. «Путешествие к центру 
души»
12.20 НОВОСТИ
13.00 Сериал «Шелест»
15.00 «Кел, келінім»
18.00  Т/х. «Махаббат пен жаза»
19.30 Кешкі жаңалықтар
20.00 Тұсаукесер «Әйел қырық 
шырақты-2»
21.00 Вечерние новости
21.40  Х/ф «Криминальное на-
следство» 
01.00 Министерство правды 
02.00 Т/х. «Күнәһар махаббат»

жетысу

07.00 Эфирдің басталуы
07.05 Ән әлемі
07.30 «Таңжарық» ақпаратты-
сазды бағдарлама
09.00 Жаңалықтар
09.30 Новости 
10.00 Ән әлемі
10.10 Ем болсын
10.30 Тұжырым  
11.00 Бала базар  
11.20 Д/ф «Шәкеннің алтын 
бесігі» 
12.00 Шашу  
12.55 Концерт «Елге сәлем» 1 
бөлім 
13.45 Net.laik
14.00 Зерделі отбасы  
14.50 Ұлы Номад
15.15 «Сөз киесі» атты әдеби 
кеш 
16.45 Ем болсын
17.00 Жаңалықтар
17.20 Новости
17.35 Organic Life
18.00 Шашу
18.45 Organic Life
19.00 Диолог. Прямой эфир
19.30 Болмыс
20.15 Экономика
20.30 Жаңалықтар
21.00 Парасат
21.30 Новости
22.00 Б.Жақабаевтың 
шығармашылық кеші
23.00 Жаңалықтар
23.30 Новости

31 канал

06.00, 14.00, 23.00 Алдараспан, 
Нысана, Шаншар әзілдері
07.00, 20.00  Информбюро 
08.00,12.00  Т/х. «Жігіттер»
10.00,16.00  Сериал «Воронины»
14.30,15.00   Уральские пельмени
18.00  Сериал «Сваты»
21.00 Сериал «Махаббатым кеш 
мені»
23.30 Х/ф. «Мушкетеры»
01.30  «Whats Up?»
02.20 Қазақша концерт

Седьмой канал

06.00  Қыздар арасында
06.30,13.00 Т/х. «Контесса»
07.20, 20.05,21.05, 03.00 Т/х. 
«Элиф»
09.00  Сериал «Учителя»
10.00 Сериал «Реквием для 
свидетелей»
11.00 Юрмала
14.00 Т/х. «Тақиясыз періште»
15.00 Концерт «Пародия кеші» 
16.40 Сериал «Хозяйка»
18.40  Скетчком «Q» елі
19.30,04.30 Гу-гулет
21.00 Лоторея «777» 
22.00 Х/ф. «Напарник»
00.30 Х/ф. «Возьми меня штур-
мом» 
02.30 Айнаонлайн
05.00 «Жеңіп көр»

ҚАЗАҚСТАН ҚАЗАҚСТАН ҚАЗАҚСТАН
Жұма - Пятница, 8 ақпан

   7 КАНАЛ

ЕВРАЗИЯ

   31 КАНАЛ

АСТАНА

ЖЕТІСУ   ХАБАР

КТК
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Тел.: 41-11-42, 41-11-70. Факс: 41-09-29.
E-mail: alatau_offset@mail.ru, www.alatau.kz@mail.ru

Жақында мектебімізде белгілі ақын, 
халық жазушысы, көрнекті қоғам қайраткері, 

мемлекеттік сыйлықтың иегері Фариза Оңғарсынованы 
еске алуға арналған «Елінің еңлік гүлі» атты әдеби-

танымдық кеш өтті. Қазақ поэзиясының падишасы Фариза 
Оңғарсынованың қазасы қытымыр қыстың ызғарлы аязы болып 

жүректерді қарып өткені күні бүгінгідей көз алдымызда...
Бүгінде Фариза өлеңдері оқырмандардың жан азығына айналған қымбат 

дүние. Ол – мұғалім үшін тәрбие құралы. Көркемсөз майданында ақынға, жазушыға 
тән ерлік, батылдық, адалдық, ұлтжандылық, намысқойлық сияқты адамгершілік-

азаматтық қасиеттердің асқар биігінен көрінген ақын. Фариза жырлары кейінгі ұрпақты 
ар-намысқа, ерлікке, нәзіктікке, ананы, әкені, туған жер, адамзатты сүюге бастап апаратын 
ақ жол іспетті. Кешке қатысушы орта буын оқушылары жыр жолдарын тебірене жатқа оқып, 
ақын апаларының сөзіне жазылған әндерді шарықтата шырқады.

Кешті ұйымдастырудағы басты мақсат – күні кеше ғана дүниеден озған поэзия падиша-
сы Фариза Оңғарсынованың шығармашылық өміріне талдау жасай отырып, балалардың 
сөз өнеріне деген сүйіспеншілігін арттырып, ақынның шығармаларын жан-жақты насихат-
тау. Сөз өнерін нақышына келтіре мәнерлеп оқи отырып, тәрбиелік тұсын жан дүниелеріне 
сіңіру. Кеш барысында ақынның өз дауысымен айтылған видеожазбалар тыңдалып, 
арнайы әзірленген видеофильм көрсетілді. Мектептің қазақ тілі пәнінің мұғалімдері 
және кітапхана қызметкерлері белсенділік танытқан 5 А, 7 А, 8 А және 9 Ә сынып 
оқушыларына алғыс білдіріп, мадақтама қағаздарымен марапаттады.

Бүгінде ортамыздан кетсе де, әдебиет әлемінде аты мәңгі сақталып қала 
беретін поэзияның өшпес жарық жұлдызына айналды. Оқырманына де-

ген ыстық ықыласын өлеңдері арқылы жеткізіп, әр өнер сүйер қазақтың 
жүрегінен орын алды. Әркімнің жүрегінде елінің еңлік гүліндей бүр жа-

рып, мәңгілік жарқырап тұрары анық.

Анар НҰРБЕКОВА,
К. Ушинский атындағы №7 орта

мектептің кітапханашысы.

ЗАЊ жєне ЌОFАМ№5 (904) 08.02.2019

ЕліНің  ЕңліК  гүлі  Еді
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Осы орайда өскелең ұрпақпен жұмыстар 
жүргізу, сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
мәдениетті қалыптастыруда маңызды рөл 
атқарады. Сондықтан «Саналы ұрпақ» 
жобасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимыл саласында қуатты қорғанымызға 
айналуы тиіс. Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл Агенттігінің Ал-
маты облысы бойынша Департаментінің бас-
шысы С. Нұрғисаев «Саналы ұрпақ – жарқын 
болашақ» сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
марафон эстафетасының жалауын Алматы 
облысының кәсіптік және техникалық білім 
беру мекемелерінің арасында бірінші болып, 
Талдықорған политехникалық колледжінің 
директоры ф-м.ғ.к Е. Мұқажановқа табыста-
ды. Осылайша барлық жоғары және орта оқу 
орынында білім алушы жастардың басын 
біріктіріп, жемқорлықтан таза қоғам идеясын 
қалыптастыруда, жастардың белсенділігін 
арттыруға бағытталған жаңа ауқымды жоба 
қанат қақты. 

Осы жобаны басшылыққа ала отырып, 
Талдықорған политехникалық колледжі 
білімгерлерінің қатысуымен әртүрлі іс-

Елбасымыздың биылғы Қазақстан 

Халқына Жолдауындағы «Тілдердің үш 

тұғырлылығы» мәдени жобасы – жастардың 

біршама істің басын қайыруына жол ашады. 

Айтпағым, жан-жақты дамуымызбен 
қатар, көптеген жетістіктерге жетуіміз 
үшін үлкен мүмкіндік болмақ. Ал қазіргі 
заман мектебі де түбірлі өзгерістерді та-
лап етіп отыр.

Оқушы жан-жақты дамыған, 
шығармашылығы мол, өз бетінше 
іздене алатын тұлға болып қалыптасуы 
керек. Сол себепті оқушы бірнеше 
тілді меңгеруге тиіс. Ал, жан-жақты 
тіл меңгеруге кез келген оқушының 
жағдайы келе бермейді. 

Қазіргі таңда осы мәселені 
І. Жансүгіров атындағы Жетісу 
мемлекеттік университетінің қолда-
уымен, «Шетел тілі: екі шетел тілі» 

мамандығының білімгерлерінен құрылған 

«Rise up» еріктілер тобы, өткен жылдың 

қазан айынан бастап қолға алған болатын.
Бәлкім көпшіліктеріңіз «ерікті» ұғымын 

естіген боларсыздар. Яғни, еріктілер 

дегеніміз – мұқтаж адамдарға риясыз, 

ерікті көмек көрсететін, жұмысының ақысы 

төленбейтін, кез келген жанға қалтқысыз 

қолдау көрсететін адамдар тобы. Дәл осын-

дай жаны жомарт жандардан біздің «Rise up» 

еріктілер тобы құралған. 
Енді ғана тәй-тәй басып келе жатқан 

тобымыздың игі істерінің бастамасы жаман 

емес. Атап айтқанда, «Айналайын» бала-

лар үйінің тәрбиеленушілеріне ағылшын 

тілін еркін меңгере алуларына септігімізді 

тигізудеміз. Алдағы уақытта, Талдықорған 

қалалық «Нұр Отан» партиясының 

қолдауымен әлеуметтік жағдайлары төмен 

мектеп оқушыларына ағылшын тілінен 

күнделікті жоспарлы түрде сабақтар өткізуді 

жоспарлап отырмыз. 
Таңдап түскен мамандығымыздың 

халыққа пайдасы тиіп жатқаны – біз үшін 

«Біз үштілділікті дамыту қарқынын үдетіп отырмыз. Бұл ойдан шығарған дүние 

емес, қажеттілік. Қазірдің өзінде қазақстандықтардың 20 пайызы ағылшын тілін 

меңгерді. Яғни, үш тілді меңгеру, білу – бұл жаһандық әлемге жолдама деген сөз. Бұл 

адамның өмірдегі табыстылық, жетістік принципі. Жаһандық әлемде біздің балала-

рымыз «Планета азаматы» болады. Сондықтан да олар әлемнің кез келген өңірінде 

жұмыс істеп, күнін көре алады. Яғни, бүгінгі күрделі әлемде біздің балаларымыз 

өздерін «судағы балықтай» сезінуі керек, біз соған жағдай жасап жатырмыз» – дейді 

мемлекет басшысы Н. Назарбаев.

ЕріктілЕр  тобыныЊ  ЕлЕулі  ЕЊбЕгі
үлкен қуаныш. Әр оқушының жүрегіне жол 

таба отырып, саналы білім беру арқылы 

өзімізді маман ретінде шыңдаудамыз. Ал, 

Елбасымыздың биылғы жылды «Жастар 
жылы» деп үлкен үміт артқаны, 

еріктілердің шәкіртақысын 30%-ға өсіруі, 

біз секілді тегін халыққа көмек көрсетіп 

жүрген еріктілерді одан әрі қанаттандырып 

жібергендей. 
«2019 – Жастар жылы» тарихта елеулі 

орын алуы үшін, әртүрлі салалардан қолдау 

көрсетіліп жатыр. Сондықтан, атқарылуы тиіс 

инновациялық іс-шараларды өткізе отырып, 

еліміздің тарихында болмаған жаңалықтар 

енгізуіміз қажет.
Біздің қолға алған ісіміз – өз 

мамандығымызбен жұмыс атқарудың 

алғашқы баспалдағы. Алда бұдан да биік 

белестерге жетіп, еліміздің дамуына өзіндік 

үлесімізді қосу – Тәуелсіз Қазақстан аза-

маты ретіндегі міндетіміз. Заман талабы-

на сай ұстаз болу оңай іс емес екенін біле 

тұрсақ та, болашақта жоғары деңгейлі маман 

боларымызға кәміл сенемін! Себебі, болашақ 

– біздің, жастардың қолында!
Ақерке шЕНгЕлБАЕВА,

«Rise up» еріктілер тобының 
жетекшісі, 

ЖМУ-дің 2-курс білімгері.

Қазақстан Республикасының заңна-
маларына сәйкес, сыбайлас жемқорлық 
қылмыстарына негізінен лауазымды 
қылмыстар жатады. Өмір көрсеткендей, 
қызмет өкілеттігін теріс пайдалану, билікті 
не қызметтік өкілеттікті асыра пайдалану, 
пара алу, пара беру, парақорлыққа делдал 
болу, қызметтік жалғандық жасау, көрінеу 
жалған сөз жеткізу, сеніп тапсырылған бөтен 
мүлікті иеленіп алу немесе ысырап ету, 
көрінеу жалған жауап беру, сарапшының 
жалған қорытындысы немесе қате аудару, 
жалған жауап беруге немесе жауап беру-
ден жалтаруға, жалған қорытынды беру-
ге не қате аударуға сатып алу, лауазымды 
адамдардың сот үкімін, сот шешімін не-
месе өзге де сот актісін орындамау, осын-
дай қылмыстардың барлығы жемқорлық 
сыбайластық байланыстарды пайдалану 
арқылы жасалады.

Сыбайлас жемқорлықпен пәрменді 
күресу үшін халықтың құқықтық 
сауатсыздығын жоятын, құқықты түсіндіру 
жұмысының деңгейі мен сапасын арттыру 
керектігінің маңызы зор. Халық өздерінің 
құқықтарын, өздеріне қарсы қандай да бір 
құқыққа қайшы іс-әрекет жасалған жағдайда 
қандай іс-қимыл қолдану керектігінің 
нақты жолдарын толық білулері қажет. 
Конституциялық тәртіпті қорғау, сыбай-
лас жемқорлықпен күрес аясында тиімді, 
бірыңғай жалпы мемлекеттік саясат жүргізу, 
мемлекет пен азаматтардың өмір сүруінің 
барлық салаларында сыбайлас жемқорлық 
пен оның көріністері деңгейін төмендету, 
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жол жоқ
Бiз мүлде жаңа қоғамда өмiр сүрiп жатырмыз. Жаңа қоғамның сипа-

ты iскерлiк болса, бұл жолда жетiстiктерiмiз де аз емес. Ал шешiмi күрделi 
мәселелер де бар. Ол – әлеуметтiк мәселе. Бұл салада қоғам өмiрiнде түбегейлi 
шешiмi табылмай тұрған мәселе, ол – жемқорлық. Елiмiзде осы мәселеге ар-
найы қабылданған заңдар да, атқарылып жатқан жұмыстар да баршылық, 
бiрақ бұл мәселе әлi толық шешiмiн тапқан жоқ. 

Сыбайлас жемқорлықпен күресу саяси даму тұрғысынан бір-біріне 
ұқсамайтын әлемдегі барлық елдердің қай қайсысын да қатты алаңдататыны 
анық.

қоғамның мемлекетке және оның институт-
тарына сенімін нығайту бүгінгі күндегі басты 
мақсат болып табылады.

Осы мақсаттағы жұмыстарды жүйелі 
жүргізуге тағы бір серпін ретінде «Қазақстан 
Республикасында қылмысқа және сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы күресті күшейту 
және құқық қорғау қызметін одан әрі 
жетілдіру жөніндегі қосымша шаралар тура-
лы» Қазақстан Республикасы Президентінің 
Жарлығы қолданысқа енгізілген. Бұл 
Жарлық еліміздегі құқық қорғау органдары 
қызметтерін жетілдіруге бағыттала отырып, 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекеттер 
мен олардың пайда болуының алдын-алуда 
жүйелі, әрі тұрақты шаралар атқаруды 
қамтамасыз етеді.

Қызмет құзыреті бойынша Тәртіптік 
кеңесі Қазақстан Республикасының «Сы-
байлас жемқорлыққа қарсы күрес тура-
лы» Заңы мен Қазақстан Республикасы 
мемлекеттік қызметкерлерінің Ар-намыс 
кодексі талаптарының сақталуын қадағалап, 
аталған заңнама мен кодекс талаптарының 
бұзылуына жол берген қызметкерлердің 
тәртіптік жауапкершілігін қарау аталған 
заңда белгіленген.

Сондықтан сыбайлас жемқорлықпен 
күресу барлық Қазақстан Республикасы 
азаматтарының азаматтық борышы деп 
білу керек.

Ерғали иМАНҒАли,
ҚР иидМ ид және ӨҚК

Алматы облысы бойынша
департаментінің бөлім басшысы.

МАМАН МіНБЕРі

Мен  кітапханашыМын
Қызығы мен қиындығы мол кітапханашы мамандығы туралы бір-ақ ауыз сөзбен жеткізу 

мүмкін емес. Жұрт көп біле бермейтін, көп елене бермейтін, бірақ дүйім оқырманның кітап жай-
лы бағыт-бағдар алуы үшін жан-тәнімен беріліп қызмет атқарып жатқан кітапханашылардың 
еңбегі ұшан-теңіз. Қасиетті қазынамызды көздің қарашығындай сақтап, насихаттап, ел 
игілігіне жаратып жүрген кітапханашылар – ең қажет, абыройлы мамандық иелері. 

Эстетикалық талғамы бай, ойы зерек, қиялы жүйрік, өз кәсібі шеберлігін шыңдаған, 
оқырмандарға білім мен қажетті ақпараттың тиімдісін беріп отырған, жан-жақты, білімді, па-
расатты кітапханашылардың орны бір бөлек. Демек, кітапханашының жұмысы жаңалыққа 
құмарлықтан басталады. Жаңа заман компьютер дәуірі болғанымен, іздеген, көзі ашық, 
көкірегі ояу әрбір адамның келер шаңырағы – кітапхана. Сондықтан біздің ортақ міндетіміз 
– әрбір оқушының өзіне керек кітабын тауып, қажет ақпарат беріп, өзіндік тұлғасының 
қалыптастыруына жағдай жасау. 

Мен кітапханашы болғаныма мақтанамын. Әрі жаңа заман талабына ілесуді әр 
кітапханашының міндеті деп санаймын. 

Мария БОтАЕВА,
№18 ОМл кітапханашысы.

«Мамандықтың жаманы жоқ, бірақ мұның кез келгеніне икемділік қажет, бұл 
– жай күнелту, тамақ асыраудың ғана жолы емес, үлкен өнерді, зор шеберлікті 
қажет ететін нәрсе» – дейді Жүсіпбек Аймауытов.

ЖОБА

білімді ¦рпаЌ   жарЌын болашаЌ

Халқымыздың болашағы – бүгінігі ұрпағы. Сол саналы ұрпақты 
қалыптастырудың негізі – тәрбие мен білімде. Болашақ мемлекетіміз ұрпаққа 
деген сабақтастықтан туындайтын дүние болғандықтан, әр халықтың болашағы 
жастарына тәуелді екені даусыз мәселе. Егер, бүгін жастар өз халқының рухы-
мен тәрбиеленіп өспесе, онда елдің келешегі бұлыңғыр болмақ. Болашақ қоғам 
иелерін жан-жақты жетілген, ақыл парасаты мол, мәдени, ғылыми өрісі озық 
етіп тәрбиелеу – аға буынның қоғам алдындағы зор борышы. Ал жастарды жан-
жақты қабілетті азамат етіп өсіруде халықтық салт дәстүрлердің тәлім-тәрбиелік, 
танымдық рөлі зор. 

шаралар өткізілуде. Атап айтсақ, 1, 2, 3, 4-курс 
студенттері арасында сауалнама, акция, 
«Біз жемқорлыққа қарсымыз!» тақырыбында 
плакаттар байқауы жүргізілді. Коллеждж 
кітапханасында білімгерлер мен тарих 
пәнінің оқытушыларының ұйымдастыруымен 
жастардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
мәдениетін қалыптастыруда пікір-сайыс 
ұйымдастырды.

Колледжде білім алатын инклюзивті топ 
студенттері «Мен жемқорлыққа қарсымын!» 
тақырыбында сурет көрмесінен ашық тәрбие 
сағатын өткізіп, өз ойларын жеткізе білді. Со-
нымен бірге «Тілтану» кафедрасы мәнерлеп 
оқу және шығармалар байқауын өткізіп, үздік 
шығармаларды марапаттады. Сыбайлас 
жемқорлық акциясының жалғасы ретінде 
колледжде бейнеролик түсіріліп, колледж 
сайты мен әлеуметтік желілерге таратылды. 

Егер әрбір өскелең ұрпақ күрес 
жұмыстарын өзінен бастаса, онда біз үлкен 
қоғам арқылы белсенділікпен сыбайлас 
жемқорлыққа қарсылық білдіреміз.

гүлжан САңҚАЙБАЕВА,
талдықорған политехникалық 

колледжінің оқытушысы. 

ОЙ-ПіКіР

«Бір өлеңі - бір әлем»
Алматы облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының 

ұйымдастыруымен, қара өлеңнің падишасы Мұқағали Мақатаевтың туған күніне 
орай поэзия кеші өткізілді. «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласының 
«туған жер» бағдарламасы аясында өткізілген шараның мақсаты – ақынның жалын-
ды жырларын жастардың бойына сіңіріп, азаматтық және патриоттық ұстанымын 
орнықтыру, қазақ тілі мен сөз өнерінің аясын кеңейту. 

Шараға І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің білімгерлері мен 
«Мизам» әдеби клубының мүшелері қатысты. Поэзия кешіне жастар қауымының шақырылуы 
да бекер емес. 2019 жыл – Жастар жылы деп жарияланғандықтан, «Мен – ХХІ ғасыр 
ұрпақтарының құрдасымын, бәлкім, одан әрідегі ұрпақтың туысымын да»  деп кеткен ақынның 
отты жырлары көрермендерге жастардың мәнерімен, жастардың әуезімен жеткізілді. 
Ақынның сөзіне жазылған әндер орындалды. Кешке жиналған студент жастар мен поэзия 
сүйер қауым, БАҚ өкілдері өмірі өлеңмен өрнектелген ақынның жырына сусындап тарқасты. 
Барлық қатысушыларға Алматы облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының Алғыс 
хаты табысталды.

Өз тілшіміз.



– деп нұрланып, қанаттанып, тау қыранындай 
саңқ ете қалды. Содан соң: «Әттеген-ай, 
бағана әлгі Тоқашты ертіп алуымыз керек екен. 
Көрсе болатын еді сол зәнталақ мына елдің 
Мақатаев өлеңін қалай құрметтейтінін» деп 
шақшасынан алақанына салған көкбұйра на-
сыбайды ернінің астына тастап жіберді. Сөйтті 
де: «ал бала, тарттық!» – деді саңқ етіп.

Сол дауыс... Сол бір нұрлы елес... Кітап 
іздеп, Мұқағали ағама ілесіп Алматыда өткен 
жарты күндей уақыт күні кешегідей есімнен 
кетпейді. Содан бері қанша жаз, қанша күз, 
қанша қыс өтті. Жалған өмір-ай! Ол – жоқ. Біз 
жүрміз сағынып сол бір сәттерді...

М¦¬АЊ жєне КЕЊШІЛІК аќын

Біз білетін Мұқағали Мақатаев қысқа 
ғұмырында шенділер мен шекпенділерден 
гөрі өзінің қадірін білетін, талантына бас иетін 
жастармен жиі араласқанды, поэзия тура-
лы сырласқанды жақсы көретін. Ол, әсіресе, 
алпысыншы жылдардың екінші жартысынан 
бастап, өмірінің соңына дейін Иранғайып, 
Кеңшілік, Жарасқан, Дәуітәлі, Тынышбай 
секілді көптеген ақын інілерімен жақын жүрді. 
Жиі араласты да.

Мұқаңды ақын Кеңшілік Мырзабе-
ков екеуіміз Интернациональная 129, 20 
пәтеріндегі үйіне жеткізіп қайту үшін бірге келе 
жатқанбыз. Ол өзінің көптеген жақсы өлеңдер 
мен поэмалар жазып жүргенін, соның ішінде 
жастарға арналған «Қос қанатым менің» 
толғауы барын қуанып, шалқып айтты. Сон-
да екі бетінің ұшы нарттай қызарып алған 
Кеңшілік ақын:

– Мұқа аға, бір ұсыныс айтсам ұрспайсыз 
ба?.. «Қос қанатым» деген сөздің орысшасы 
– «насеком» болып қалады ғой. Тақырыбын 
«Қанаттарым, менің» деп өзгертіңіз деген тай-
салмай. Мұқаң оған ерекше риза пейілмен 
сүйсіне қарап тұрып:

– Келісемін, сары бала! Менің екі қанатым 
боп демеп келе жатқан осы екеуің – қанаттарым 
емессіңдер ме?! Мақұл, қанаттарым менің! Су-
сын ішейікші, – деді.

Үйге келген соң Мұқаң Кеңшілікке бірнеше 
өлеңін оқып, оны да мұқият тыңдады. Риза 
пейілмен, беріліп отырып тыңдады.

– Мына сары бала – ақын. Өзінде де, 
поэзиясында да ауылдың иісі аңқып тұрады. 
Тек болған оқиғаны өлеңмен баяндай беруге 
әуестенбе. Ақын ретінде өз заманыңа айтарың 
болсын. Ақынның парызы – сол, – деп бетінен 
сүйді.

Аз ғұмырында айтары мол көп өлең жазып, 
ел жүрегінде қалған Кеңшілікке Мұқағали сын-
ды ақиықтың өз шаңырағында сәт сапар тілеп, 
ақ батасын бергенін кештеу болса да қалың 
оқырманға айтуды азаматтық парыз санадым.

Айтақын ӘБДІҚАЛ, 
Қазақстан Жазушылар одағының 

мүшесі, ақын, 
Мұқағали Мақатаев атындағы 

сыйлықтың лауреаты.
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9 АҚпАн – МұҚАғАЛи МАҚАтАевтың туғАн күнІ 

¤ТКЕН  К‡НДЕР 

елесіЖазылар естеліктер мен туралы,
Біреулер жан еді дер өр тұлғалы.

Біреулер тұлпар еді дер де мүмкін,
Бүтінделмей кеткен бір ер-тұрманы, – деген мұзбалақ ақын жарық 

дүниедегі аз ғұмырының мәңгілік жалғасатынын сезген секілді. 
Арынды ақынның соңында қалған өшпес жырлары бүгінде оның көзі 

тірісінде шықпаған шыңын бағындырып берді десек артық емес. 
Керісінше, Мұқағали Мақатаев есімі жыл өткен сайын жарқырап, 

нұрлана түсуде.
Бүгінгі ұрпақ күпі киген қазақтың қара өлеңін шапан жау-

ып қайтарған ақыны мен оның жырының бағасын біледі. Олай 
айтуымызға себеп: ақпан айының тоғызыншы жұлдызында ақиық 
ақынын ұлықтауға арналған еске алу кештері ұдайы өткізіліп, ел 
ішінде кең тараған әндері шырқалып, өлеңдері тебірене оқылады. 
Әрі ақынға арналған толассыз зерттеулер жүргізіліп, естеліктер 

мен мақалалар жазылуда. Ақынға арналған жүрекжарды жыр 
шумақтарының қатары да көп.

Сондай көңіл көзіндегі ескірмеген естеліктің бірі – Айтақын 
Әбдіқалдың «Өткен күндер елесі» атты мақаласын назарларыңызға 

ұсынып отырмыз.

М¦¬АЃАЛИ мен ТО¬АШ аќын

Жетпісінші жылдардың басында 
Нарынқолдағы аудандық газетте істеп жүріп, 
Қазақ Мемлекеттік университетінде сырттай 
оқығандықтан Алматыға жиі келетінмін. Әсем 
қалаға табаным тиісімен өзімше ырым етіп, 
Жазушылар одағындағы ағалар мен замандас-
тарыма әдейі барып сәлем беремін. Олардың 
жаңа кітаптары бар болса сұрап аламын неме-
се кітап дүкендерінен сатып аламын. 

Сондай ниетпен лекциямыз біткен соң 
Одаққа қарай келе жатқанымда Бас поштаның 
жанынан Мұқағали ағамды көріп қалдым. 
Жаз айы болатын. Үстінде жеңі шолақ, торкөз 
шотландка жейдесі бар. Оқшау жерге кілт 
тоқтай қалып, шақшасын қағып-қағып жіберді 
де ерніне насыбайын рахаттана салып, ескі 
КазГУ-дің түбіндегі «Гүлдер» кафесіне қарай 
бет түзеді. Бұрылып кете алмай, алдынан 
шығып амандастым.

– Әй, қаратайым, қалайсың?.. Елден 
келдің, ә? Әлнұр ағам қалай? Газеттерің 
шығып жатыр ма? Әлгі Еркін жалқау не тын-
дырып жүр? Қайран, Қарасазым-ай!?.. Ел 
жайлы айтшы, – деп, ауыр күрсініп алды да 
жымқырулы ерніндегі насыбайды сәл әрірек 
барып түкіріп тастады.

– Ауылдағы жігіттер сіздің жаңа 
кітаптарыңызды тауып ала кел, – деп еді. 
Өзіме «Дариға жүрегіңіз» керек еді, – дедім 
мен.

– Апыр-ай, ә? Шынымен олар менің 
кітаптарымды іздей ме? Зәнталақ, жалған 
емес пе мынауың?

– Рас айтам, аға...
Мұқаң сәл ойланып тұрды да, сол кездегі 

Киров (қазіргі Бөгенбай) көшесі мен Панфилов 
көшесінің қиылысындағы кітап дүкеніне қарай 
жол бастай берді де, кілт тоқтай қалды. Сосын 
менің білегімнен қысып-қысып қалды да, – 
«Оныншы класта оқимын де», – деді мұрнының 
су ағарында Гитлердің мұртындай мұрты бар 
асықтай ғана ақ шашты, басына домалақ 
беретті қисайта киген ер адамды көрсетіп. Мен 
ешнәрсе түсінгем жоқ. Әлгі қаршығадай ықшам 
денелі кісі тура бізге қарай сырбаз басып келе 
жатыр. Мұқаң оны жақтырып тұрған жоқ.

– Тоқаш деген ақын ағаң. Байқұстың 
тағдыры.., – дей бергенше ол жанымызға да 
келді.

– Паh-паh деген!.. Нарынқолдан інің келіп, 
өрісің кеңіп... «Жайылымға» шығып бара 
жатқан бетің екен де, ә, Мұқаш?! – дейді әлгі 
қиқарланып.

Мұқаң мұны жақтырып тұрған жоқ. – Сен де 
қай-қайдағыны... Жұдырықтай бала ғой. Онын-
шы класта оқиды. Маған кітаптарыңызды та-
уып беріңіз деген соң, дүкенге бара жатқанмын. 
Осы сен-ақ ізімді бағып.., – деп оған ұрысқан 
болды да менің білегімнен ұстап алып, алды-
мен алға қарай жүріп кетті. Ішім сезіп келеді. 
Бұл – ақын ағамның қалтасы қағылмасын деп 
мені аяғаны.

– Аға кітап іздемес бұрын сусын ішіп ал-
майсыз ба? Күн тым ыстық екен дегенді әзер 
айттым.

– Әлгі пәле қалды ма? – деп сақтықпен ар-
тына бір қарап алды да, – бала мұның жаман 
ақыл емес екен, – деп нұрлана күліп, ұзын ша-
шын жалп еткізіп, салалы саусақтарымен бір 
сипап қойды.

Ескі университеттің жанындағы «Гүлдер» 
кафесіне кіріп, ақын ағамның қалаған суын 
– шарабын енді алдына қоя бергенімде әлгі 
бирет киген «Гитлер мұртты» сұсты кісі бізге 
қарай еркін келе жатты.

Мұқаң мырс етіп күлді де: 
– Ой ит-ай... Аңдып тұрған екен ғой. Кел 

енді! – деді.
– Ә, Мұқаш кітап іздейсіңдер, ә? – дейді ол 

кекесін үнмен қиқарланып.
– Ал із баққышым, жұт! – деп қырлы 

стақанға толтыра құйылған шарапты алдын 
қойғаны сол екен ана кісі қағып салды. Ал 
кеп тісін шықырлатсын. Дереу бұзылып сала 
берді. Қазір Жазушылар одағына бараты-
нын, оның басшыларын шетінен сыбайты-
нын, тағы-тағыларды тісін шықырлатып айтып 
отыр, айтып отыр. Мұқаң одан тез құтылғысы 
кеп, тамағын жедел ішіп алды да шарабын да 
сарқып алды.

– Әй, Тоқаш, – деді сосын. – Сен – байқұс 
Тоқашсың. Аналар – «Волык..» Абайла сорлы!. 
Жұта салады. Понятно тебе?! – деді де шығып 
кетті. Мен ілесіп келемін. 

Сол күні Киров көшесі мен Панфилов 
көшесіндегі, қазіргі Райымбек даңғылындағы, 
басқа да бірнеше жердегі кітап дүкендерінен 
Мұқағали ағаның бірде-бір кітабын таба ал-
май, әбден шаршадық. Дүкеншілердің айта-
тыны бір-ақ сөз. «Мақатаевтың кітаптары түсе 
сала ел талап алып кетеді. Сенбейсіздер ме? 
Өзімізге де қалмады...».

Әлгіндей сөзі естігенде ақын ағам 
әжептеуір арқаланып, желпініп, қырандай 
түлеп, қанаттанып қалады.

– Естідің ғой бала! Мына қазақтар өзімнен 
қашпайды екен! Іздейді екен, ә?!

Біз Алматының талай кітап дүкеніне бас 
сұғып, «Дариға жүректі» таба алмай, ақыры 
Көк базардың түбіндегі «Түркістан» қонақ 
үйінің астындағы үлкен кітап дүкеніне келдік. 
Мұқаң кіре сала сатушы қызға жақындап:

– Қалқам, Мақатаев деген «пиәңкештің» 
кітабынан не бар сендерде? – деді

Сатушы қазақ қызы екен. Шарт ете қалды:
– Ағай, сіз өйтіп біреудің сыртынан қайбар 

айтпаңыз. Алдымен сол ағамыз ұқсап өлең 
жазып, кітап шығарып алыңыз! «Пиәңкеш» 
дейді ғой... Өлеңдерін оқып көріңіз. Ол ма екен 
«пиәңкеш», жоқ мына сіз бе екен?!

Мұқағали ағам сатушы қыздың мына сөзіне 
балдай еріп, мұқият тыңдап, оған сүйсіне 
қарап тұрды да:

– Айналайын! Ауылдан келген баласың 
ғой, ә? – деп оны ымдап өзіне шақырды. Әлгі 
ақынның кітабынан бар болса, мына балаға 
тауып берші, ботам! Бұл да ауылдың баласы. 
Қарап көрші енді?! – деді қиылып. 

– Мақұл, ағама қойған біреуін берейін. 
Тек жаңағыдай «пиәңкеш» дегеніңізді маған 
айтпай-ақ қойыңыз, аға, – деді көзі қарақаттай, 
қос бұрымы мықынына түскен қараторы әдемі 
қыз.

Мұқаң сатушыны сыбырлап өзіне шақырып 
маңдайынан иіскеді де:

– Айналайын қоңыр қозыдай болған. 
Бұрымыңды аналар құсап кесіп тастамашы. 
Мақұл ма? – деп қыздың маңдайынан иіскеді 
де, сол Мақатаевың – мына мен болам, қалқам! 
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ОТБЫВАНИЕ ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ

«СУДЕБНЫЙ КАБИНЕТ» - УДОБНЫЙ СЕРВИС

Упростить процесс отправ-
ления правосудия, избавить 

его от лишних бюрократиче-
ских процедур – теперь стало 

возможным и несложным при 
активном внедрении новых 

информационных технологий, 
прочно вошедших в повседнев-

ную жизнь граждан и работу 
органов государственной вла-
сти, что позволяет избежать 
многих неудобств и получить 

максимально эффективный 
результат при минимальных 

затратах временных и финан-
совых ресурсов.

нения электронных форм, размещен-
ных в электронном информационном 
сервисе «Судебный кабинет». Для 
этого указанным лицам необходимо 
зарегистрироваться в электронном 
информационном сервисе «Судебный 
кабинет».

Судебный кабинет», является 
пользователем сервиса подачи элек-
тронных документов.

Авторизация в «Судебный каби-
нет» осуществляется с помощью ИИН 
или БИН и пароля. При подаче заявле-
ния (обращения) представителем юри-
дического лица авторизация осущест-
вляется посредством БИН. 

Пользователь сервиса подачи 
электронных документов после про-
хождения процедуры авторизации 
«Судебный кабинет» может обратить-
ся в суд с:

1) исковым заявлением;
2) заявлением о предоставлении 

протокола судебного заседания;
3) замечанием на протокол судеб-

ного заседания;
4) обращением.

менных технологий в судебной системе 
упрощает судопроизводство, снимает 
бюрократические барьеры, минимизи-
рует контакт сотрудников судебной си-
стемы с гражданами, что способствует 
снижению подверженности к корруп-
ции, экономит время и средства граж-
дан, позволит достичь максимальной 
прозрачности и доступности судебной 
системы для населения страны.

Сегодня с помощью ЭЦП граждане 
направляют обращения в виртуальные 
приемные государственных органов, 
получают справки, меняют прописку, 
подают заявки на получение различно-
го рода услуг и разрешений.  

Электронные сервисы «Судебный 
кабинет» и «Ознакомление с судебны-
ми документами» доступны через офи-
циальный сайт Верховного суда http://
www.sud.kz. Получить данные услуги 
может любой гражданин республики, 
имеющий электронную цифровую под-
пись. 

Физические лица и их представи-
тели, представители юридических лиц 
вправе представлять в суд электрон-
ные документы, посредством запол-

Отбывание лишения свободы 
назначается: 

1) лицам, осужденным за преступ-
ления, совершенные по неосторож-
ности, к лишению свободы, а также 
впервые осужденным за совершение 
умышленного преступления, за кото-
рое назначено наказание к лишению 
свободы на срок до одного года, – в 
учреждениях уголовно-исполнительной 
системы минимальной безопасности; 

2) лицам, впервые осужденным к 
лишению свободы на срок свыше одно-
го года за совершение умышленных 
преступлений небольшой или средней 
тяжести и тяжких преступлений, и ли-
цам, которым штраф, исправительные 
работы, ограничение свободы замене-
ны лишением свободы, – в учреждени-
ях уголовно-исполнительной системы 
средней безопасности; 

3) лицам, впервые осужденным 
к лишению свободы за совершение 
особо тяжких преступлений, а также 
при рецидиве преступлений либо при 
отсутствии рецидива, если осужден-
ный ранее отбывал лишение свобо-
ды, и женщинам при опасном рециди-

ве преступлений – в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы 
максимальной безопасности; 

4) при опасном рецидиве пре-
ступлений, а также лицам, осуж-
денным к пожизненному лишению 
свободы, – в учреждениях уголовно-
исполнительной системы чрезвычай-
ной безопасности. 

При совокупности приговоров 
для отбывания лишения свободы 
определяется более строгий вид 
учреждения, установленного одним 
из приговоров, входящим в совокуп-
ность. 

6) лицам, осужденным к лише-
нию свободы на срок свыше пяти 
лет за совершение особо тяжких 
преступлений, а также при опас-
ном рецидиве преступлений, может 
быть назначено отбывание час-
ти срока наказания, но не более 
пяти лет, в учреждениях уголовно-
исполнительной системы полной 
безопасности. 

 Гаухар  КАСЫМБАЕВА,
судья СМЭС Алматинской 

области.

20 ШАГОМ ПЛАНА НАЦИИ «100 КОНКРЕТНЫХ ШАГОВ», ИНИЦИИРО-

ВАННОГО ПРЕЗИДЕНТОМ СТРАНЫ Н.А.НАЗАРБАЕВЫМ ПРЕДУСМОТРЕНО 

ВВЕДЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ АУДИОВИДЕОФИКСАЦИИ ВСЕХ СУДЕБНЫХ 

ПРОЦЕССОВ.

Целью оснащенности залов судебных 

заседаний системами аудиовидеофиксации 

во всех регионах страны, а также ведения 

аудиовидеозаписей судебных процессов яв-

ляется повышение общественного контроля 

гражданского общества за законностью от-

правления правосудия, беспристрастностью 

судей. Это в свою очередь, позволит повы-

сить степень доверия общества к нацио-

нальной судебной системе.

Кроме этого, введение аудиовидеоза-

писи судебного заседания позволит сэконо-

мить время на составление протокола засе-

дания, время для снятия с него копий в целях 

ознакомления с ним участников процесса, а 

также снизит риск уничтожения бумажного 

документа. Кроме этого, аудиовидеофик-

сация позволит устранить многочисленные 

замечания, связанные с документированием 

судебного заседания.
Стоит отметить, что видеозапись, в от-

личие от традиционного протоколирования 

на бумаге, фиксирует не только слова, но и 

интонацию, а также реакцию всех участ-

ников судебного процесса, что позволяет 

более объективно, беспристрастно оцени-

вать позиции всех участников процесса, 

избегая интерпретации и субъективных 

факторов. Таким образом, введение в су-

допроизводство аудиовидеофиксации по-

зволит сделать судебный процесс более 

транспарентным.
Примечательно, что и судьи, и ра-

ботники суда пришли к пониманию не-

обходимости использования аудиови-

деофиксации судебных процессов. Ведь 

это способствует повышению уровня от-

крытости и транспарентности судебных 

процедур, что положительным образом 

отражается на имидже судебной системы 

Республики Казахстан.

Айнур  ОРМАШЕВА, 
главный специалист 

Талдыкорганского городского суда.

ВНЕДРЕНИЕ  АУДИОВИДЕОФИКСАЦИИ 

Модернизация гражданского 

судопроизводства

Глава государства перед судей-
ским сообществом поставил 

четкую задачу: модернизировать 
гражданское судопроизводство с 
тем, чтобы порядок рассмотре-

ния гражданских дел был удобным 
и быстрым для сторон процесса, 

ориентированным на их прими-
рение и широкое использование 

современных технологий.

Значительная роль при этом  отводи-
лась развитию упрощенных производств, 
позволяющих достичь разумного баланса 
между процессуальной экономией и сохра-
нением  традиционных, фундаментальных 
основ гражданского процесса. Упрощенные 
производства ориентированы на наиболее 
простые и «повседневные» дела , то есть на 
охват широкого круга правовых конфликтов, 
разрешение которых должно быть поставле-
но под контроль судебной власти.

Упрощенные производства моделируют-
ся исходя из социальных потребностей, ко-
торые связаны с развитием экономических 
отношений и необходимость быстрого взыс-
кания долгов по неисполненным обязатель-
ствам, ускоренного применения запретов и 
ограничений, судебной защитой и констата-
цией прав и законных интересов.

Упрощенные производства предусма-
тривают простой, понятный и недорогой для 
большинства слоев населения механизм 
защиты прав, что вызвано необходимостью 
обеспечения приспособленности процес-
суального закона под наиболее широкие 
категории дел, типовые ситуации, в кото-
рые попадает большинство потенциальных 
участников процесса.

В настоящее время в порядке упрощен-

ного письменного производства рассматри-
ваются дела только по двум основаниям:по 
исковым заявлениям о взыскании денег, если 
цена иска не превышает для юридических 
лиц семисот месячных расчетных показате-
лей, для индивидуальных предпринимате-
лей, граждан двухсот месячных расчетных 
показателей; независимо от цены иска  по 
исковым заявлениям, основанным на пред-
ставленных истцом документах, устанавли-
вающих денежные обязательства ответчика, 
и (или) на документах, подтверждающих за-
долженность по договору.

Шынар  МУХАМЕТКАЛИЕВА,
главный специалист  СМЭС 

Алматинской области. 

Гражданин, его представитель 
или адвокат в любое удобное ему 
время, не выходя из дома, офиса че-
рез сеть интернет может просмотреть 
судебный документ, а также статус по 
делу и распечатать судебный акт.

Внедрение и применение совре-

В соответствии   ст.46  Уголовного кодекса Республики Казахстан   лишение свободы состоит в 
изоляции осужденного от общества путем направления его в учреждение уголовно-исполнительной 
системы. 

Лица, осужденные к лишению свободы, которым на момент вынесения приговора не испол-
нилось восемнадцати лет, помещаются в учреждения уголовно-исполнительной системы средней 
безопасности для содержания несовершеннолетних. 

Отбывание лишения свободы назначается: 
- лицам, осужденным за преступления, совершенные по неосторожности, к лишению свободы, 

а также впервые осужденным за совершение умышленного преступления, за которое назначено 
наказание к лишению свободы на срок до одного года, – в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы минимальной безопасности; 

- лицам, впервые осужденным к лишению свободы на срок свыше одного года за совершение 
умышленных преступлений небольшой или средней тяжести и тяжких преступлений, и лицам, ко-

торым штраф, исправительные работы, ограничение свободы заменены 
лишением свободы, – в учреждениях уголовно-исполнительной системы 
средней безопасности; 

- лицам, впервые осужденным к лишению свободы за совершение 
особо тяжких преступлений, а также при рецидиве преступлений либо при отсутствии рецидива, 
если осужденный ранее отбывал лишение свободы, и женщинам при опасном рецидиве преступле-
ний – в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности; 

- при опасном рецидиве преступлений, а также лицам, осужденным к пожизненному лишению 
свободы, – в учреждениях уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности. 

При совокупности приговоров для отбывания лишения свободы определяется более строгий вид 
учреждения, установленного одним из приговоров, входящим в совокупность. Так, лицам, осужден-
ным к лишению свободы на срок свыше пяти лет за совершение особо тяжких преступлений, а также 
при опасном рецидиве преступлений, может быть назначено отбывание части срока наказания, но 
не более пяти лет, в учреждениях уголовно-исполнительной системы полной безопасности. 

Адилет БАКЫТОВ,
судья  СМУС  Алматинской области.

Как платит ОПВ тот, кто работает в 
двух местах по трудовому договору? 
Обе организации платят ОПВ за такого 
сотрудника?

Ответ: В соответствии со статьей 24 
Закона РК «О пенсионном обеспечении в 
Республике Казахстан» (Закон) обязатель-
ные пенсионные взносы в ЕНПФ подлежат 
уплате работодателями, являющимися аген-
тами, по ставкам, определяемым Законом. 
Соответственно, две организации, заклю-
чившие трудовые договоры с физическим 
лицом, обязаны перечислять ОПВ в ЕНПФ, 
в пользу работника. 

Как платят налоги физические лица, 
осуществляющие предпринимательскую 
деятельность без регистрации ИП или 
ТОО по договорам ГПХ? 

Ответ: По вопросам налогообложения 
Вам необходимо обратиться в Комитет го-
сударственных доходов Министерства фи-
нансов РК.   

Когда вступил в силу новый закон?     
Ответ: Законом Республики Казахстан 

от 26.12.2018 г. № 203-VI «О внесении из-
менений и дополнений в некоторые зако-
нодательные акты Республики Казахстан по 
вопросам занятости населения» внесены 
изменения в Закон РК «О пенсионном обе-
спечении в Республике Казахстан» (Закон). 

Изменения связаны с введением с 
01 января 2019 года  единого совокупного 
платежа, а также с упрощением процедуры 
уплаты обязательных пенсионных взно-
сов (ОПВ) физическими лицами, выпол-
няющими работы и услуги по договорам 
гражданско-правового характера (ГПХ) и ис-
ключением заявительного характера при от-
крытии индивидуального пенсионного счета 
для учета ОПВ в ЕНПФ, которые введены в 
действие с 8 января 2019 года.      

Как работник платит ОПВ в случае, 
если в одной организации он работает 
по трудовому договору, а в другой - по 
договору ГПХ, заключенному с физиче-
ским лицом, не являющимся налоговым 
агентом?

Ответ: В соответствии с Законом Ре-
спублики Казахстан «О пенсионном обе-
спечении в Республике Казахстан» (Закон) 
обязательные пенсионные взносы (ОПВ) в 
ЕНПФ подлежат уплате агентами в разме-
ре 10 процентов от ежемесячного дохода, 
принимаемого для исчисления ОПВ. При 
этом ежемесячный доход, принимаемый 
для исчисления обязательных пенсионных 
взносов, не должен превышать 50-кратный 
минимальный размер заработной платы, 
установленный на соответствующий фи-

нансовый год законом о республиканском 
бюджете.

Вместе с тем, подпунктом 5) пункта 
2 статьи 24 Закона установлено, что граж-
дане, работающие по трудовому договору 
и получающие доходы по договорам ГПХ, 
предметом которых является выполнение 
работ (оказание услуг), заключенным с фи-
зическими лицами, не являющимися нало-
говыми агентами освобождаются от уплаты 
ОПВ в ЕНПФ с доходов по договорам ГПХ. 

Кроме того, подпунктом 1-1) пункта 2 
статьи 39 Закона предусмотрено, что граж-
дане Республики Казахстан получающие 
доходы по договорам ГПХ, предметом кото-
рых является выполнение работ (оказание 
услуг), заключенным с физическими лица-
ми, не являющимися налоговыми агентами,  
имеют право по своему усмотрению осу-
ществлять уплату ОПВ в свою пользу в раз-
мере 10 процентов от получаемого дохода, 
но не менее 10 процентов от минимального 
размера заработной платы, установленного 
на соответствующий финансовый год за-
коном о республиканском бюджете, через 
банки второго уровня или организации, осу-
ществляющие отдельные виды банковских 
операций (например, через АО «Казпочта») 
на реквизиты Государственной корпорации 
«Правительство для граждан» по коду на-

значения платежа «010», для их дальнейше-
го перевода на индивидуальный пенсионный 
счет (ИПС) в ЕНПФ. 

Если фрилансер воспользуется этим 
правом, это положительно скажется на фор-
мировании его личного пенсионного капита-
ла.

Также следует отметить, что если одной 
из сторон договора ГПХ является налоговый 
агент, к которым относятся юридические 
лица, индивидуальные предприниматели 
и лица, занимающиеся частной практикой 
(частный нотариус, частный судебный ис-
полнитель, адвокат, профессиональный ме-
диатор), то именно они становятся агентами 
по уплате ОПВ с доходов, выплачиваемых 
физическим лицам по договорам ГПХ, в том 
числе фрилансерам. При этом размер ОПВ 
должен составлять 10% от получаемого до-
хода, но не менее 10% от минимального раз-
мера заработной платы (МРЗП) и не выше 
10% от 50-кратного МРЗП, установленного 
на соответствующий финансовый год зако-
ном о республиканском бюджете.

Обязаны ли фрилансеры делать 
обязательные социальные страховые от-
числения?

Ответ: По данному вопросу Вам необ-
ходимо обратиться в Государственный фонд 
социального страхование (ГФСС). 

Вместе с тем отмечаем, что с 1 января 
2019 года введен в действие единый сово-
купный платеж (ЕСП), который включает в 
себя следующие виды платежей: индиви-
дуальный подоходный налог, обязательный 
пенсионный взнос в ЕНПФ, обязательное 
социальное отчисление в Государственный 
фонд социального страхования (ГФСС) и со-
циальный взнос в Фонд социального меди-
цинского страхования (ФОМС). 

Так, плательщиками ЕСП признают-
ся физические лица, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без 
регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя, которые одновременно 
соответствуют следующим условиям: упла-
тили ЕСП; не используют труд наемного 
работника; оказывают услуги только физиче-
ским лицам, которые не являются налоговы-
ми агентами и (или) реализуют только физи-
ческим лицам, не являющимся налоговыми 
агентами, сельскохозяйственную продукцию 
личного подсобного хозяйства собственного 
производства, за исключением подакцизной 
продукции. 

При этом поясняем, что физические 
лица, получающие доходы по договорам 
гражданско-правового характера, предметом 
которых является выполнение работ (оказа-
ние услуг), в том числе фрилансеры, не яв-
ляются плательщиками ЕСП.
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ОБЛЫСТЫЌ СЕМИНАР

АЯҚДОП

Қазақстан 
құрамасының бас 

бапкері Михал Билек 
ұлттық құрамаға 

шақырту алған фут-
болшыларды жария-

лады. Кеңейтілген 
тізімде 36 ойыншы 

бар. Тек «Ростов» 
командасына 

ауысқан Бақтияр 
Зайнутдинов жоқ.

¦лттыќ ќ±рамаѓа шаќырту 

алѓан футболшылар
Ол жаңа командасымен ресми ойындарға дайындалып жатыр. Чехиялық жаттықтырушы 

қаңтарда команда тізгінін ұстағаны белгілі. 53 жастағы маман бүгін Астанаға келіп тілшілермен 
жүздесті. Билек қазақ елінің футболшыларын жаңа биікке шығарсам дейді.

«Қазақстан тарапынан ұсыныс түскенде көп ойланған жоқпын. Мен қайда келе 
жатқанымды білемін және сәтсіздіктерге тап болам деп қорықпаймын. Түркияда Қазақстан 
футболшыларының қарымын байқап көремін. Содан кейін алдымызға мақсат қоямыз», – 
дейді Билек. Баспасөз мәслихатында ұлттық құрамадағы қақпашылар Николай Родионов, 
Ненад Эричтің ұлттық құрамамен қош айтысқанын мәлімдеп, лайықты ізбасарлар бар екенін 
атап өтті. Михал Билек бастаған ұлттық құрама Түркияны бетке алды. Қазақстан Еуропа чем-
пионатына іріктеу турниріне дайындық аясында Молдовамен жолдастық кездесу өткізеді. 
Ойын 21 ақпанға жоспарланған.

Михал Билек, Қазақстан ұлттық құрамасының бас бапкері:
– Келісімшарт бір жылға жасалды. Қазақстанда бұған дейін де болдым. Бір жыл бұрын 

«Славиямен» Астанаға келдім. Сонымен қатар, Қазақстанда жұмыс істеген Мирослав Бера-
некпен кездесіп, ақпарат алдым. Қазақстан туралы мәлімет жеткілікті. Ресми іріктеу ойында-
рына дейін уақыт бар. Алдағы болатын жиында футболшылардың қарымын байқап, жергілікті 
жаттықтырушылармен сөйлесеміз. Шақырту алған ойыншылардың барлығына да мүмкіндік 
береміз. Түркиядағы жиыннан кейін біраз сұраққа жауап аламын.

ПРЕЗИДЕНТТІК ТЕСТ

Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың «Қазақстан – 2030» 
стратегиялық даму бағдарламасында: 
«Бала шақтан бастап дене шынықтыру 
мен спорттық даярлыққа және оған 
ең қолайлы мүмкіндіктер туғызуға 
ерекше ден қойылуы керек» деп атап 
көрсеткеніндей, салауатты өмір сал-
тын насихаттау бүгінгі күннің өзекті 
мәселесіне айналып отыр. Осыған 
орай, Алматы облысы білім басқармасы 
«Дене тәрбиесі, спорт, алғашқы 
әскери дайындығы және қосымша 

білім берудің ғылыми-тәжірибелік орталығының» ұйымдастырумен Текелі қаласындағы 
№5, №3 мектептерінде «Ұлт рухы» тақырыбында қысқы Президенттік тестің нормативтерін 
қабылдау бойынша облыстың іс-тәжірибе семинары өтті. Семинарға аудандық және қалалық 
білім бөлімдерінің әдіскерлері, дене шынықтыру және жалпы білім беру мектептерінің дене 
шынықтыру мұғалімдері қатысты.

Бұл игі іс-шараның салтанатты ашылу рәсімінде Алматы облыстық білім басқармасы «Дене 
тәрбиесі, спорт, алғашқы әскери дайындығы және қосымша білім берудің ғылыми-тәжірибелік 
орталығының» өкілі Асхат Абжақов, Текелі қаласы білім бөлімінің аға әдіскері Жанар Рахымба-
ева және басқалары құттықтау сөз сөйлеп, семинардың негізгі мақсаты – Қазақстан Республи-
касы Тұңғыш Президентінің тестілерін қалалар мен аудандардағы жалпы білім беретін мекеме-
лерде өткізу, Президенттік тест – келешек ұрпақтың оқуға, еңбек қызметіне шынығу, жастардың 
әскери қызметке дайындығының жалпы деңгейін және бақылау нормативтері арқылы 
айқындайтын жаттығулардың жиынтығы, оны өткізудің мақсаты балаларды, оқушыларды және 
ересек тұрғындарды дене шынықтыру және спортпен жүйелі түрде айналысуға тарту, салауат-
ты өмір салтын насихаттау, балалар мен жасөспірімдердің күштілігін, ептілігін, жылдамдығын 
және төзімділігін арттыру барысында дені сау, рухы мықты, қайсар ұрпақ тәрбиелеу болып 
табылатынын тілге тиек етті.

Содан кейін тест тапсыруға жиналған оқушылар пневматикалық винтовкадан атудан, 
арқада жатып кеудесін көтеруден, тұрған орнынан ұзындыққа секіруден, алдыға қарай енкейу-
ден, биік кермеге тартылудан, шаңғымен жүгіруден, жүзу 50 метр қашықтыққа жүзуден сынға 
түсіп, президенттік тесттің нормаларын тапсырды. Бұл іс-шараның талапқа сай өтуіне Текелі 
қаласындағы орта мектептердің дене шынықтыру және алғашқы әскери дайындық пәнінің 
мұғалімдері қор үлес қосты.

Шора БАТЫРБАЕВ.

ЄКЕМ, ШЕШЕМ ЖЄНЕ МЕН ДЕНІ САУДЫЊ – ЖАНЫ САУ
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Әр бала – ата-анасының 
етжүрегі десек, ата-ана – әр 
баланың қорғаны, қорғаушысы 
әрі мақтанышы. Әр бала өз ата-
анасымен мақтанып, оны үнемі 
үлгі тұтып жүреді. Отбасылық 
тәрбие жас жеткіншектің өмірінен 
үлкен орын алып, оны биіктерге 
жетелейтіні ақиқат. «Ұяда не 
көрсе, ұшқанда соны ілетіні» 
анық.

Осы мақсатта «Еркін ауылындағы 
Есжан Берліқожаұлы атындағы 
№11 орта мектебі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі балаларға 
білім берумен қоса бала тәрбиесін 
алға қойып, ата-ана мен бала ара-
сында татулық пен қарым-қатынасты нығайтуда «Белсенді өмір – жүз жастық ғұмыр!» 
тақырыбында отбасылық сайыс өткізді. 1-11-сынып арасында ұйымдастырылған 
денсаулық күнінің салтанатты ашылуында мектеп директоры Гүлбаршын Ахметкәрімқызы 

барлық жарысқа қатысушы оқушылар 
мен ата-аналарға сәттілік тіледі. 4-сы-
нып оқушысы Жанғазы Ерасыл сайысқа 
қатысушылар мен көрермендерге 
«Қазағым» әнін тарту етті. 

1-сынып арасында дене тәрбиесі 
пәнінің мұғалімі Оразғали Елнұрдың 
ұйымдастыруымен өткен жарысқа 
сегіз отбасы қатысып, жеңіс тұғырына 
Тәжібаевтар отбасының «Бүркіт» тобы 
көтерілсе, Тасболатовтар жанұясының 
«Жұлдыз» тобы ерекше көзге түсті. 

Сонымен қатар 4-сынып арасын-
да Тұрлыбеков Асхат Молдашұлының 
ұйымдастырумен өткен сайыста жеті 
отбасы өзара бақтарын сынады. Бұл 

сайыстың бірінші кезеңінде отбасылар өздерін таныстырумен бастаса, келесі кезең – 
«Ғажайып алаңында» отбасы жылдамдығы мен ептіліктерін сынады. Барлық кедергілерден 
сүрінбей өтіп, жарыста көп ұпай жинап бірінші орынды «Барыс» тобы иеленсе, өздерінің 
тапқырлығымен көзге түскен «Ақсұңқар» отбасын ерекше атауға болады. 

Жарыс соңында ата-аналар 
комитетінің төрайымы З. Нұрышева, 
мектептің қамқоршылық комитетінің 
төрайымы Г. Сүлейменова барлық 
жарысқа қатысушы отбасыларға 
жақсылық тілеп, бағалы сыйлық-
тармен, мақтау қағаздарымен мара-
паттады. 

Қорыта айтқанда, салауатты өмір 
сүру – денсаулықтың кепілі. Салауат-
ты өмір сүрмей тұрып, өміріңе қажетті 
нәрсені ала алмайсың. Сондықтан 
адам баласы ең бірінші спортты 
алдыға қою керек. Осы мақсатта 
мектебімізде тоқсан сайын түрлі іс-
шаралар өтетін болады. 

Мектептерде дене тәрбиесі 
пәнінің мұғалімдері дене 
шынықтырумен қоса мектеп 
оқушылары арасында білім 
беру, сауықтыру, қолданбалы 
міндеттерін оқып-үйрету, сондай-
ақ салауатты өмір салтын 
ұстану мақсатында көптеген іс-
шаралар жүргізіп тұрады. Соның 

бірі Еркін ауылына қарасты Есжан 
Берліқожаұлы атындағы №11 орта 
мектебінде «Дені саудың – жаны 

сау» тақырыбында қысқы марафон 
жарысы ұйымдастырылды. Қыстың 
көзі қырауда өткізілген марафонның 
мақсаты – таза ауада серуендей оты-
рып, денсаулықты нығайту, салауат-
ты өмір салтын насихаттау.

Іс-шараның ашылуында мектеп 
директоры Бейсекенова Гүлбаршын 
Ахметкәрімқызы салтанатты түрде 
жарысқа келген жас жеткіншектер 
мен ауыл тұрғындарын игілікті ба-
стамасымен құттықтады. Спортпен 
айналысқан адамның дені сау, жасы 
ұзақ, өмірі көркем болатындығы ту-

ралы айтып, барлық қатысушыларға ақ жол 
тіледі. 

Жарыс жас ерекшіліктері бойын-
ша, яғни 16 жастан 70 жас аралығында 
ұйымдастырылды. Нәтижесінде 16-25 жас 
аралығындағы сайыста Еркін ауылдық 
емханасының қызметкері Сағира На-
сырбекова жүзден жүйрік атанды. 40-
50 жас аралығындағы байқауда жеңіс 
тұғырына «Құралай» балабақшасының 
дене шынықтыру пәнінің мұғалімі Жолды-

ханов Абылай көтерілсе, қыздар арасында 
Абишева Айнагүл топ жарды. Ал 50-70 жас 
аралығында ауыл тұрғындарынан бірінші 
орынды Сүлейменов Ботабай иеленсе, 
қыздар арасында Абдуллаева Раушан 
биіктен көрінді.

Жарыстың жоғары деңгейде өтуіне атса-
лысып, демеушілік көрсеткен Еркін ауылдық 
округінің әкімі Матаев Қайрат Замантайұлы 
және «Шымыр» ЖШС директоры Валиша-
нов Руслан Вахаповичке алғыс білдірді. 
Отбасыларыға амандық, еңбектеріне 
шығармашылық табыс тілегім келеді.

Ерлан ЕРКИНБЕКОВ,
Есжан Берліқожаұлы атындағы № 11 орта мектебінің тәрбие ісі жөніндегі орынбасары.
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Ресей, Қытай, Алтай өлкесінде білім-тәжірибесін ұштап қайтқан шипагер 
Азат МҰСАҰЛЫ Алматы қаласы Алатау ауданының әкімшілігі жанындағы үйінде 

ем жүргізуде. 

Шипагер тамыр ұстап диагноз қояды. Аурудың көптеген түрлерін Алатаудың баурайы-
нан жиналған таза шөп дәрілермен емдеп, алтын ине қойып, теңіз тұзы арқылы бұлаулар 
жасайды. 

Емші бастағы ісік, мидағы шуыл, жүрек, бауыр, бүйрек, асқазан, бел (грыжа), шыжың 
(төсекке жіберіп қою), қуық асты безіне суық тию (простатит), маңқа (гайморит), тік ішек 
(геморрой), аяқ-қол, буын ауруларын ойдағыдай емдеп жазып жүр. Сонымен қатар 
емші әйелдерге тән барлық ауруды емдейді және ерлі-зайыптылардың сәбилі болуына 
көмектесе алады. 

Шипагердің жол ашуға мүмкіндік жасайтын, арнайы нүктелерге алтын ине қойып, 
артық қан алу арқылы айтарлықтай жасартатын ерекше қасиетке ие екенін атап айтуға 
болады. 

Мекенжайы: Алматы қаласы, Шаңырақ-2 ықшам ауданы, Тоныкөк көшесі, 23-үй. 
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Редакция алқасы:Баспахана директоры 
Бақберген ТҮКіБАеВ

Таралымы 6868
Тапсырыс №222

Меніњ де ж‰регім 

ауырмай ма?! 
Бір намаз оқитын, діндар қызға қарапайым, бірақ дінмен ісі жоқ 

жігіт ғашық болыпты. Сол қызға құда түсіп, екеуі үйленіпті.
Тойдан кейін жігіт келіншегіне көп көңіл бөліпті, сыйлықтар беріпті. 

Келіншегіне жақсы қарап, ата-анасының көңілін, 
жағдайын сұрауды ұмытыпты. Бір күні 

жұмыстан келсе, келіншегі маңызды 
әңгімесі бар екенін айтып, 

бөлмелеріне шақырыпты. Со-
сын:

– Маған талақ бер, 
сенімен ажырасуды 
қалаймын, – депті әйелі.

– Қалайша? Не үшін? 
Мен сені жақсы көремін, 
құрметтеймін. Көңіліңе 
ұнамай жатқан не? – деп 
қорқынышпен сұрапты 

жігіт.
– Дұрыс, маған жақсы 

қарайсың. Сыйлықтар 
бересің, көңілімді көтересің. 

Бірақ сен өз ата-анаңды ұмытып 
қойдың. Оларға мүлдем көңіл 

бөлмейсің. Қазір, әлі балаларымыз пайда болмай тұрып ажы-
расып кеткеніміз жөн. Ертең ұлымыз сенен үлгі алып өссе, 

үйленгеннен соң бізге мүлдем көңіл бөлмей қойса менің 
де жүрегім ауырмай ма?! – деп сұрады келіншегі.

Жігіт өзінің бар қатесін түсініп, 
ата-анасынан кешірім сұрапты.

Санды¬таFы С¤з

деген екен...

Қыз бермес 
анау-мынау шпанаға

Қызылорда облысын Сейілбек Шаухаманов басқарып тұрған кезде Сыр 
өңіріне Дариға Назарбаеваның қайын атасы болған Мұхтар Әлиев келетін 
болыпты. Қадірлі қонақты күтіп алуға әйгілі айтыскер әрі сазгер, әнші Еле-
на Әбдіхалықова мен Серік Ыдырысовты облыс әкімі аяқ асты шақырып, 
аэропортқа ала жөнеліпті. Кімнің келе жатқанынан хабарсыз болған Серік 
Сейілбек Шаухамановтан «Аға, кім келе жатыр?» – деп сұраса, «Мұхтар Әлиев 
келе жатыр, сол кісіге арнау айтасың» – депті. 

Мұхтар Әлиевті жете білмейтін Серік ұяттау болса да облыс әкімінен 
«Аға, келе жатқан адам туралы толық ақпарат беріңізші» деп өтінген соң, атақ-
дәрежесін, Елбасының құдасы екенін тәптіштеп түсіндірген ғой. Аэропортқа 
кірген Серік не айтарын білмей әрі-сәрі күйге түсіпті. Сасқалақтағанын білдіргісі 
келмей, «Аға, руы кім еді?» – десе, «Ой, Қоңырат қой» – дегенде ұшақ та жерге 
қонып, кілем жайылып, Мұхтар Әлиев ұшақтан түсіпті. Толғанып үлгермеген ақын 
домбырасын қағып-қағып жіберіп: 

«Ассалаумағалейкүм, Мұхтар аға,
Ғылымның биігіне шыққан, аға.
Мен сізге күйеу бала болғаннан соң,
Ән салдым шығып оң жақ тұстан, аға.
Өзіңдей бір ғалымды туа ма деп,
Бір қызын Қоңыраттың құшқам, аға.
Киелі Қоңыраттың текті елі,
Қыз бермес анау-мынау шпанаға, – деген екен.

Айтақын МҰХАМАДИ.

ӨМіРЛіК Кеңес

• Ж а қ ы н д а р ы -
ңызға айтқан ауыр 
сөздеріңіз олардың жүре-
гіне шегедей қағылатынын 
біліңіз. Ол шегені кешірім 
сұрап алып тастасаңыз да, ор-
нында ойық қалады. Сондықтан 
шын жақсы көретін адамдарға 
көңіліне тиетін сөздер айтпаңыз.

• Жаның ауырып 
тұрса да, күлімде. Сенің 
жағдайыңды өзіңнен 
басқа ешкім түсінбейді.

• Өмірдің қиындығын көп көрген – 
көп нәрсеге қол жеткізеді. Өмірдің ащы-
сын көп татқан адам – тәттінің қадірін 
біледі. Өмірде көз жасы көп төгілген 
адам – шынайы күле алады. ӨМІР – ең 

үлкен ұстаз.

• Адамның сәттілікке 
жетуін оның қанша жетістікке 
жеткенімен емес, оның осы 
жолда қанша қиыншылықтан 
өткеніне қарап бағалау 

керек!

Аба – аң аулау кезінде аңды қаумалап қамайтын қоршау, қаша. 
Аба – иірген жүннен қолдан тоқылған, иыққа жабатын 

жаға-жеңсіз жамылғы, шапан.
Аба – ана, шеше.
Абадан – Қасқырдың топтанған 

үйірінің күшті де мықты көсемі.
Абадан – бай-ауқатты. 
Абана – ағайынды балалардың 

жас жағынан үлкені, басшысы.
Абда – жабайы, тағы.
Абдыра – киім-кешек, қымбат 

бағалы зат салатын, ашылып-
жабылатын үлкен сандық.

Абдырия – жастықтың астына 
қоятын ағаш.

Абылан – ең күшті, зор, мықты.

Тәлімді әңгіме

«алатау» - 

халыЌЌа еЊ жаЌын баСылым

ЖазыЛу бағасы:
РеДАКцИя АРҚЫЛЫ
10 айға – 2200 теңге.
6 айға – 1100 теңге.

ОБЛЫсТЫҚ БАҒЫНЫсТАҒЫ 
ҚАЛАЛАР ҮШіН

10 айға – 2862,10 теңге.
6 айға – 1717,26

АУЫЛ ТҰРҒЫНДАРЫНА
10 айға – 3048,30 теңге.
6 айға – 1828,98 теңге.

Цена пОДпИсКИ:
с РеДАКцИИ

10 месяцев – 2200 тенге.
6 месяцев – 1100 тенге.

ДЛя ГОРОДА НеОБЛАсТНОГО 
зНАчеНИя

10 месяцев – 2862,10 тенге.
6 месяцев – 1717,26 тенге.

ДЛя сеЛьсКОГО НАсеЛеНИя
10 месяцев – 3048,30 тенге.
6 месяцев – 1828,98 тенге.

Газет – халықтың көзі, құлағы һәм тілі. Алаш қайраткері 
Ахмет Байтұрсынұлы айтқандай, адамға көз, құлақ, тіл қандай 
керек болса, халыққа газет сондай керек. Қазір елімізде 
мемлекеттік мерзімді баспасөздерге жазылу аяқталды. 
Десек те, біздің «Алатау» газетіміз халықтың 
сұрауы бойынша, бағасы 25% жеңілдікпен «Өз 
сүйікті газетіңе жазыл» акциясын ұйымдастырып 
отыр. сіздің енді кез келген «Қазпошта» бөлімшесінде 
еш кедергісіз  «Алатауға» жыл соңына дейін жазылып, 
ұтысқа ие болу мүмкіндігіңіз бар.

25% жеңілдікпен жазыл!


