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Тығырық

«Oyan Qazaqstan» қозғалысына 
елдің барлық аймақтарынан белсенді 
жастар біріккен. Олар еліміздегі сая-
си реформаларды жүзеге асыру 
үшін әрекет етпек. Қазақстанда жас-
тар қозғалыс құрып жатса, Еуропа 
қазақтары Президент Қасым-Жомарт 
Тоқаевқа ашық хат жолдауда.

«Құрметтi Тоқаев мырза, Еуро-
па елдерiнде тұрып жатқан қазақ 
қауымы Сiздi Қазақ Елiнiң Президентi 
болып сайланғаныңызбен шын 
жүректен құттықтай отырып, алыста 
жүрген 5 млн қазақтың жанына батып 
жатқан кешегi елiмiздегi оқиғаларға 
көңiл аударуыңызды талап еткiмiз 
келеді. Сiз 15 жылдан аса БҰҰ-да 
қызмет атқардыңыз, бүкiл дүние 
жүзiнде бостандық, демократия, 

адам баласының құқығын сақтау, 
адам баласының ойын тыңдау де-
ген ұғымдар Сiз үшiн бос сөз емес 
екенiн бiлемiз», – деп басталатын 
хатты Серік Тұрсын есімді аза-
мат «Facebook» қолданушысының 
парақшасында  жариялады. Хат 
мәтіні әлеуметтік желіде 14 маусым 
күні жарияланғанымен, хатты автор 
Қазақстанның Еуропа елдеріндегі 
елшіліктеріне 18 маусымнан бастап 
жіберген. Елдегі болған жағдайларға 
алаңдаған шетелдік қандас бауыр-
лар қазақ мемлекетінің бірлік пен 
ынтымақтан ажырап қалмауына 
ниетті екендерін білдіріп, сайлау-
дан кейінгі болған дүрбелеңге көңіл 
алаңдаушылығын жазған.

«Мұның арты жақсылыққа 

әкелiп соқпайды, қантөгiстi ешкiм 
қолдамайды, бiрақ халықтың төзiмiнiң 
де шегi бар, оны бүгiн түсiнген жөн, 
ертең кеш болады.  Шетте жүрген 5 
миллион қазақ бiрiншi қазақ халқымен 
бiрге, содан кейiн Сiзбен бiргеміз. 
Осы тығырықтан шығу жолында бiз 
қол ұшын созып, көмек көрсетуге да-
йынбыз», – делінген ашық хатта. 1986 
жылы боздақтардың қаны төгіліп, 
көз жасымен келген тәуелсіздікті 
қадірлеп-қастерлеп ұстау – әрбір 
қазақтың парызы, міндеті. Шет 
жерде тарыдай шашырап жүрген 
бауырларымыздың елдік ұғымды 
түйсініп, ел ішінде береке мен бірлікті 
көксеп, демократиялық жолда адам 
құқығына алаңдаушылық білдірулері 
– шын жанашырдың сөзі. Мұндайды 
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ИСполЬЗУйТе СоЦСеТИ 
С УМоМ

қазақ «Қанына тартпағанның қары 
сынсын» деген.

Алаңға шыққан адамдардың да 
көздеген мақсаты демократиялық 
жол екенін Президент Қасым-
Жомарт Тоқаев та жете түсінеді. 
Құрылып жатқан жастар қозғалысы 
осы демократияның айғағы. 
Марқасқа ақын Мағжан Жұмабаев 
та «Мен жастарға сенемін» деп 
жыр жазған. Ендеше Қазақстанның 
өсіп-өнуіне тілеулес болған шеттегі 
қандастардың ашық хатында 
айтылған толғақты мәселелердің 
түйінін Президент Қасым-Жомарт 
Тоқаев тарқатады деген елдің сенімі 
берік болғай!

Өз тілшіміз.

еСТелікТердегі  
барлыбек  СырТТанұлының 
бейнеСі

еУропа  қаЗақТары 
ТоқаеВқа  ХаТ  ЖаЗды

Аю дейтін Аң бАр, қыс бойы 
ұйықтАп, тАбАн мАйын жАлАп, 
күн кӨзі жылынғАндА ұйқысынАн 
бірАқ оянАды. бүгінгі қАзАқ 
қоғАмы дА дәл осы күйді бАстАн 
кешуде. әсіресе, жАстАр қАуымы 
президенттік сАйлАудА тәуелсіз 
бАқылАушы болып белсенділік 
кӨрсетті. «мен ояндым» деп ин-
тернет желілерінде жемқорлыққА 
әбден бАтқАн және  ушыққАн 
әлеуметтік мәселелерге бей-
жАй қАрАй АлмАйтындАрын 
жАриялАп,  «республикА» Атты 
қозғАлыс құрып тА үлгерді. 

«алЬФа банкТің» 
Әлегі

alatau_gazeti
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Ж а ң а д а н 
құрылған Сауда және ин-
теграция министрлігінің басшысы 
Бақыт Сұлтанов өзінің Facebook желісіндегі 
парақшасында артылған үміт пен сенімді ақтау 
үшін бар күш-жігерін салуға уәде берді.

БАҚЫТ СҰЛТАНОВ: ЖАРТЫЛАЙ КҮШПЕН 
ЖҰМЫС ІСТЕЙ АЛМАЙМЫЗ

ЄЛЕМ  ЖАЊАЛЫЌТАРЫ

ИСПАНИЯ ҚҰТҚАРУШЫЛАРЫ ЖЕРОРТА ТЕҢІЗІНДЕГІ ІЗ-ТҮЗСІЗ 

ЖОҒАЛҒАН 20 МИГРАНТТЫ ІЗДЕСТІРІП ЖАТЫР

Олар 27 адамды аман-есен жағаға жеткізген болатын. Сейсенбі күні Мороконың 

солтүстік-шығысы жағалауынан жолға шыққан келімсектердің қайығы көзден таса болғаны 

хабарланды. Сәрсенбі күні жолаушылар кемесінің экипажы суда қалқып жүрген қайықты 

кезіктіріп, 27 адамды құтқарып алды. Алты мигрант тікұшақпен дереу Испания жағасына 

жеткізілді. Жалпы 2015 жылдан бері Еуропаға теңіз арқылы жеткісі келетін босқындар саны 

біршама кеміген. Осыдан төрт жыл бұрын келімсектер саны бір милионнан асса, былтыр 

140 мыңға дейін қысқарды. БҰҰ-ның мәліметі бойынша, биыл 23 мыңға жуық мигрант теңіз 

арқылы Еуропа жағалауына жеткен.

24.kz

ТАЛДЫҚОРҒАНДА  КӨПБАЛАЛЫ АНАЛАРҒА АРНАЛҒАН 
125 ПӘТЕРЛІ ЕКІ  ТҰРҒЫН  ҮЙДІҢ  ҚҰРЫЛЫСЫ  БАСТАЛДЫ

Тұрғын үйдің қазығын қағуға шаһар 
басшысы мен бірге қаламыздың құрметті 

ақсақалдары, ақ жаулықты аналары 
қатысты.

Салтанатты шарада сөз алған қала әкімі 
көпшілікті игі істің басталуымен құттықтап, 
өзінің жылы лебізін білдірді. «Баршаңызға 
мәлім жыл сайын Талдықорған қаласында 
көптеген әдемі ғимараттар бой көтеруде. 
Міне, солардың қатарына көпбалалы 
аналарға арналған 125 пәтерлі екі тұрғын үй 
кіргелі отыр. Бұл өте қуанышты жағдай. Со-
нымен қатар, келесі аптада 100 коттедждің 
құрылысын бастау жоспарымызда бар. 
Ол да өз кезегінде көпбалалы аналарға 
берілетін болады. Одан бөлек, Алматы-
дан кіреберіс жердің сол жағында 600 
коттедждің орны бар. Бүгінгі күні сондағы 
155 баспананың құрылыс аяқталуға жақын. 
Облыс әкімінің тапсырмасы бойынша, 
жуық арада соның ішіндегі 70 коттеджді де 
көпбалалы аналарға беретін боламыз», – 
деді Ғалымжан Әбдірайымов. Сондай-ақ, 
қуанышты жайтқа куә болған ақсақалдар мен 

мешіт имамдары ақ тілегін ақтарып, батасын 
берді. 125 пәтерлі тұрғын үйдің құрылысын 
«LEPES» ЖШС өз қаражаттары есебінен 
жүргізуде. Оның 100 пәтері 3 бөлмеден, 
қалған 25 пәтері 4 бөлмеден тұрады. Үйдің 
құрылысы біткен бойда жергілікті әкімдік 
дайын үйді сатып алмақ. Мамандар құрылыс 
жұмыстары үстіміздегі жылдың соңына қарай 
аяқталады дейді. Айта кетейік, қазіргі таңда 
облыс орталығында 3037 көпбалалы ана 
бар. Бүгінгі күні соның 1146-сы үй кезегінде 
тұр.

Үкімет басшы-
сы әріптестерін 

құттықтады. 
Өз кезегінде, 

Президенттің жарғысымен ми-
нистр лауазымына тағайындағандар 
«Үкімет туралы» Конституциялық заңға 
сәйкес ант қабылдады.

«Қазақстан Республикасының халқы мен 
президенті алдында, өз Отаным – Қазақстан 
Республикасының экономикалық және ру-
хани даму ісіне барлық күш-жігерім мен 

лау құқығы туралы талапты бұзғаны үшін ӘҚБтК-нің 108-бабы бойынша айыппұл салынды (бір 
сайлаушы – бір дауыс – бір бюллетень). Негізінен олар отбасы мүшелері үшін бюллетеньдер 
алған. Бұл Нұр-Сұлтан және Алматы қалаларының, Алматы, Шығыс Қазақстан және Түркістан 
облыстарының тұрғындары. Осындай 4 іс Жамбыл облысының мамандандырылған әкімшілік 
сотының қарауында. Прокуратура органдарымен бірқатар БАҚ-та, сондай-ақ әлеуметтік 
желілерде жарияланған бюллетеньдер салу мен өзге де бұзушылықтар туралы бейнежазбалар 
бойынша тексеріс жүргізілуде. Мәліметтердің көпшілігі расталмады. Көптеген бейнежазбалар-
да оқиғалар болған учаскелер, аудан, қала, облыс туралы деректердің жоқтығына байланысты 
қалған фактілер бойынша жұмыстар одан әрі жалғасуда. Тексеру қорытындысы бойынша заңсыз 
әрекеттер анықталған жағдайда кінәлі тұлғаларды жауапкершілікке тарту үшін материалдар 
сотқа берілетін болады», – деп хабардар етті Бас прокуратураның баспасөз қызметі. 

Маңғыстау облысы әкімінің бұрынғы орын-
басары Мақсат Сқақов Қазақстан президентінің 
штаттан тыс кеңесшісі болып тағайындалды. Бұл 
туралы Қасым-Жомарт Тоқаев өзінің Twitter-дегі 
парақшасында хабарлады. «Маңғыстау облысы 
әкімінің бұрынғы орынбасары Мақсат Нұрлыбекұлы 
Сқақовты өзімнің штаттан тыс кеңесшім етіп 
тағайындадым. Ол қоғаммен байланыс жөніндегі 
жұмыстармен айналысады», – деп жазды Мемле-
кет басшысы.

Мақсат Сқақов 1978 жылы Қызылорда об-
лысы Тоқмағанбетов ауылында дүниеге келген.
Ол Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік 
университетін тарих, құқық негіздері және экономи-
ка пәні мұғалімі мамандығы бойынша бітіріп, кейін 

Қарағанды мемлекеттік университетінде «Мемлекеттік жене жергілікті басқару» мамандығы 
бойынша білім алған. 2011 жылы АҚШ-тағы Йоркск университетінде философия докторанту-
расын тәмамдаған. Сқақов өз мансабын ішкі істер органдарынан бастап, кейіннен президент 
күзет қызметінің қызметкері атанды. Сонымен қатар, ол Білім және ғылым министрлігінде, 
Мәдениет және ақпарат министрлігінде, Дербес сауда-кәсіпкерлік палатасында, ҰҚК-да 
қызмет етті. Бүгінде президенттің штаттан тыс кеңесшісі болған Сқақов премьер-министрдің 
кеңесшісі қызметін де атқарған.

Парламент мәжілісінің депутатта-
ры жемқорлық  үшін  бірінші  басшының  
жауапкершілігі жөніндегі заң жобасын 
мақұлдады. Оған сәйкес, жемқорлық жасаған 
қыметкермен қоса, оның бірінші басшысы да 
жауапқа тартылмақ. 

Бұл норма «Мемлекеттік қызмет және 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері жөніндегі 
кейбір заң актілеріне өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» заң жобасында қарастырылды. Оның 
аясында белгілі мекеме қызметкері жемқорлық 
жасап ұсталған жағдайда, оның бірінші басшы да жауапқа тартылмақ. «Бұл өзгерістер 
қызметкерлерінің жемқорлық әрекеті үшін бірінші басшылардың жеке жауапкершілігін артты-
руды көздейді», – деді депутат Михаил Чирков. Әзірге мәжіліс депутаттары аталмыш заң жоба-
сын екінші оқылымды мақұлдады. Бұдан кейін, ол жоғары палата сенатқа жіберіледі.

БАС ПРОКУРАТУРА САЙЛАУ КЕЗІНДЕГІ ҚҰҚЫҚ 
БҰЗУШЫЛЫҚТАРҒА ҚАТЫСТЫ МӘЛІМДЕМЕ ЖАСАДЫ

Бас прокуратура елдегі президент сайлауында сайлаушылардың өз еркін білдіруінің 
нәтижелеріне күмән тудыруы мүмкін бұзушылықтар болмағанын мәлімдеді. Сонымен 
қатар құзырлы орган Президент сайлауы қолданыстағы заңнама нормаларына сәйкес 
өткізілген хабарлады. Ведомствоның мәліметінше, сайлау кезеңінде прокуратурамен 
36 әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс қозғалып, сотқа жіберілген. Олардың 30-ы сот-
тармен қаралып, 6-ы қаралуда екен. 

«Басқа адамдар үшін 
дауыс беру мүмкіндігін жа-
сау мақсатында азаматтарға 
бюллетеньдер бергені 
үшін учаскелік сайлау 
комиссиясының 11 мүшесі 
ӘҚБтК-нің 110-бабы бо-
йынша жауапкершілікке 
тартылды. Оларға 25 АЕК 
көлемінде айыппұл салын-
ды. 9 сайлаушыға тең сай-

ҚЫЗМЕТІНЕ  КІРІСКЕН  ЖАҢА  МИНИСТРЛЕР 
АДАЛ  ЖҰМЫС  ІСТЕУГЕ  АНТ  БЕРДІ

Үкімет үйінде қызметіне жаңа кіріскен Білім және ғылым министрі Асхат 
Аймағамбетов, Экология, геология және табиғи ресурстар министрі Мағзұм 
Мырзағалиев, сондай-ақ Мәдениет және спорт министрі Ақтоты Райымқұлова 
Қазақстан заңдарын қатаң ұстанып, ел игілігіне қызмет ету жөнінде ант етті.

білімімді жұмсауға, 
мемлекеттің Кон-
с т и т у ц и я с ы 
мен заңдарын 

қатаң сақтауға, өзімнің 
барлық іс-әрекетімде заңдылық 

пен әділеттік, азаматтық, ұлтаралық, 
конфессияаралық татулық принциптерін 
ұстануға, Қазақстан халқына адал қызмет ету-
ге, өз елімнің мемлекеттілігі мен дүниежүзілік 
қауымдастықтағы беделін нығайта беруге 
салтанатты түрде ант етемін», – деді олар.

«Ел басшылығының артқан сенімін ақтау үшін барлық 
күш-жігерімді жұмсаймын. Дегенмен, мен және менің 
әріптестерімнің бірде-біреуі де жартылай күшпен жұмыс істей 
алмаймыз», – деп жазды ол.

Еске сала кетсек, 17 маусым күні Қазақстанда Сау-
да және  интеграция  министрлігі  құрылды. Жаңа 
министрлік жөнінде қаулыға мемлекет басшысы қол 
қойған. Нұр-Сұлтанның бұрынғы әкімі Бақыт 
Сұлтанов жаңа ведомствоның министрі 
болып тағайындалды.

ЖЕМҚОРЛЫҒЫ  ҮШІН  ҚЫЗМЕТКЕРМЕН  ҚОСА 
ОНЫҢ  БАСШЫСЫ  ДА  ЖАЗАЛАНАДЫ

МАҚСАТ СҚАҚОВ МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫ 
ҚАСЫМ-ЖОМАРТ ТОҚАЕВТЫҢ ШТАТТАН 

ТЫС КЕҢЕСШІСІ БОЛЫП ТАҒАЙЫНДАЛДЫ

АҚШ-тың Невада штатында қару-жарақ, граната мен натрий нитратын тиеген жүк по-

йызы шойын жолдан шығып кетті. Абырой болғанда жолдан шыққан 14 вагонда қауіпті зат 

болмаған. Зардап шеккендер мен мерт болғандар жайлы ақпарат түскен жоқ. Құтқарушылар 

апат орнын түгел тазалап шыққанға дейін темір жолды қоршауға алып, көлік қозғалысын 

уақытша тоқтатып тастады. Қазір оқиғаның мән-жайы анықталып жатыр.

АҚШ-ТА ҚАРУ-ЖАРАҚ ТИЕГЕН ЖҮК ПОЙЫЗЫ 

АПАТҚА ҰШЫРАДЫ

Үндістанның Бихар аймағында үш аптаның ішінде 128 бала көз жұмды. Елдің денсаулық 

сақтау министрлігі хабарлағандай, бұл өңірде өткір энцефалит, яғни ми қабынуының дерті 

тараған. Қазіргі таңда Бихар ауруханаларында 450-ге жуық бүлдіршін ем қабылдап жатыр. 

Кейбірінің жағдайы тіпті мүшкіл. Індеттің таралуына аптап ыстық пен ауаның ылғалдығы се-

беп. Бұған дейін дәрігерлер балалар Личи жемісінен уланған деген болжам жасаған еді.

ҮНДІСТАНДА ЭНЦЕФАЛИТ 128 БАЛАНЫҢ ӨМІРІН ҚИДЫ

Канаданың Альберта провинциясында орман өрті өршіп тұр. Қауіпті аймақтардан 9 мыңға 

жуық тұрғын баспанасын тастап кетуге мәжбүр болды. Қызыл жалын жолдағының бәрін жал-

мап жатыр. Әзірге өрт құрбандары жайлы ақпарат түскен жоқ. Ауа райының қолайсыздығы 

тілсіз жауды ауыздықтауға кедергі келтіруде. Ал мамандар өрттен келген залалды есептеуге 

кірісті.

КАНАДАДА ОРМАН ӨРТІ ӨРШІП ТҰР
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ОБРАЗОВАНИЕ

ВЫБОР ПРОФЕССИИ. 

КАК НЕ ОШИБИТЬСЯ?
ВыБОР пРОфЕссИИ – ОдИН ИЗ сАмых слОжНых ВыБОРОВ В 

жИЗНИ, этО тВЕРдят тЕБЕ ВсЕ. пРИ тАкОм дАВлЕНИИ ВдВОйНЕ тя-
жЕлО ОпРЕдЕлИться. НА сАмОм дЕлЕ «РАЗ И НАВсЕгдА» тут НЕт. 
пРОцЕсс, скОРЕЕ, пОхОж НА сБОРку слОжНОй мОдЕлИ ИЗ дЕтА-
лЕй кОНстРуктОРА. сНАчАлА мы ЗАклАдыВАЕм фуНдАмЕНт ОБ-
РАЗОВАНИя, ЗАтЕм дОпОлНяЕм ЕгО НАВыкАмИ – И тОлькО пОтОм 
ВОплОщАЕм В пРОфЕссИИ. кАк пРАВИльНО сОБРАть сВОй кОН-
стРуктОР?

Начать стоит с выбора направления обра-
зования – технического, естественно-научного 
или гуманитарного. Второй этап – научиться 
что-то делать практически. И только тогда ты 
окажешься на третьем этапе – когда нужно из-
учить свои возможности и понять, как именно 
тебе бы хотелось реализовывать эти навыки. 

гумАНИтАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Гуманитарные науки – это самая много-

гранная сфера. И она вовсе не сводится к 
литературе и искусству. В нее входят и эко-
номика, и психология, и юриспруденция, и 
огромное количество других наук. Объединяет 
их одно – все они изучают человеческую лич-

ность и человеческое общество. Пожалуй, из-
за разнообразия наук гуманитариям труднее 
всего определиться с выбором образования и 
профессии. Гуманитариям придется собирать 
информацию по крупицам – от знакомых, в 
Интернете и где угодно, чтобы понять, будет 
ли им интересна выбранная профессия. Да, 
глаза разбегаются, но не бойтесь сделать 
неправильный выбор. Плюсы гуманитарной 

сферы – в том же разнообразии вариантов. 
Гуманитарий может заниматься закупками и 
продажами, маркетингом и рекламой, под-
бирать персонал, писать статьи, работать в 
турагентстве и вообще везде там, где есть 
общество. То есть, другими словами, везде. 

гИк-ШОу(АНгл. GEEK — чЕлОВЕк, 
уВлЕчЁННый тЕхНОлОгИямИ.) 
Если тебе легко дается алгебра, задачи 

ты щелкаешь, как семечки, а за время, отве-
денное на контрольную, успеваешь решить 
еще и соседний вариант, ты скорее всего по-
нимаешь, что твоя стезя связана с точными 
науками и технологиями. Поступить на мате-

матические и технические факультеты непро-
сто. Конкурс большой, особенно в известных 
вузах. Именно поэтому, если вы решились 
поступить в технический вуз, не надо ограни-
чиваться одними занятиями в школе: записы-
вайтесь на факультативы, решайте сложные 
задачи, читайте дополнительную литературу. 
Выпускник технического вуза может работать 
в сфере информационных технологий. Они 

быстро развиваются и постоянно требуют но-
вых квалифицированных программистов, ана-
литиков, системных администраторов и мно-
гих других специалистов. Профессий в ИТ так 
много, и развиваются они с такой скоростью, 
что у каждого есть шанс стать первым и уни-
кальным, а значит востребованным и хорошо 
оплачиваемым специалистом.

ЕстЕстВЕННыЕ НАукИ 
Ты можешь с ходу объяснить принцип 

фотосинтеза? Знаешь, чем сульфит отлича-
ется от сульфида? В курсе, почему у двух ка-
реглазых родителей появляются голубоглазые 
дети? Если ты выберешь медицинское об-
разование, готовься к серьезному конкурсу, к 
долгим годам обучения и практики. Профессия 
врача требует не только большой ответствен-
ности, но и ряда личных качеств: очень хоро-
шей памяти и логических способностей, ведь 
живой организм – невероятно сложная систе-
ма, внутри которой все взаимосвязано, и эти 
связи часто не совсем очевидны. А еще нуж-

но уметь вовремя включать хладнокровие и не 
поддаваться эмоциям. Альтернативы медицине 
в естественно-научной сфере – молекулярная 
биология, генетика, фармацевтика и много дру-
гих специальностей, многие из которых появи-
лись совсем недавно. Талантливые специали-
сты ценятся на вес золота.

Однако образование – это скелет, а плоть 
на нем – те умения, которые получает человек 
в течение всей жизни. Заранее не угадаешь, 
какие навыки тебе понадобятся, зато в одном 
можно не сомневаться – бесполезных навыков 
не бывает. Чему бы ни научился, в будущем 
это пригодится. Но есть навыки, которые точ-
но не будут лишними, вот они: Учи английский. 
Всегда пригодится. Этот язык нужен в любой 
работе. Осваивай офисные программы. Учись 
коммуникации. Умение общаться – великое 
умение. Занимайся тем, что тебе больше всего 
по душе, это самый верный способ найти свое. 

удАчНых пОИскОВ И пОлЕЗНых 
НАВыкОВ ВАм! 

ВЫ ДЛЯ СВОЕЙ ШКОЛЫ – 

ИСТОРИЯ

Выпускники 2019 года Назарба-
ев Интеллектуальной школы физико-
математического направления города по-
лучили аттестат о среднем образовании. 
В этом году школу окончили 78 выпускни-
ков: победители и призеры международ-
ных, республиканских олимпиад, научных 
конкурсов, спортивных соревнований, 
участники творческих кружков, активисты 
социальных проектов. 

Торжественный вечер «Ақ жол саған, 
жас түлек!» стал для них самым долго-
жданным событием года, ведь позади у 
вчерашних школьников 12 лет учебы и 
сложные выпускные экзамены.

Поздравить выпускников, родителей, 
учителей пришли члены попечительско-
го совета, судья Алматинского областно-
го суда Арыстанбек Стыбаев и директор 
Талдыкорганского колледжа сервиса и 
технологии Ляззат Базаркулова. Пожелав 
выпускникам успехов и покорения новых 
вершин члены Попечительского совета 
вручили нагрудные знаки «Алтын белгі» 
и аттестаты особого образца. Обладате-
лями которых стали: Оксана Дмитриен-
ко и Айым Муратова (Алтын белгі), Алон 
Ильин, Ляззат Серик, Мнавар Женис, Де-
нис Лигай и Софья Воропаева (Аттестат 
особого образца). 

С напутственной речью выступила ди-
ректор школы Сауле Умербекова: «Доро-
гие выпускники, от всей души поздравляю 
вас с этим знаменательным событием. 
Всегда гордитесь своей школой, в кото-

рой учились, городом, где вы родились, 
учителями, которые вас обучали, и конеч-
но, гордитесь своими родителями, которые 
вас воспитали. Назарбаев Интеллектуаль-
ная школа для вас уже история, и вы для 
своей школы – история. В добрый путь, вы-
пускники!». 

Для гостей вечера была организована 
яркая концертная программа, мюзикл, в 
которой приняли участие все выпускники 
2019 года. В этот день на школьной сцене 

они выступали в последний раз.  «Алтын 
белгі, для меня – особенная победа. 12 лет 
я работала над собой, училась и, благодаря 
труду своих отличных учителей, благодаря 
своей школе, я смогла получить этот знак. 
Планирую поступить в Назарбаев Универ-
ситет на факультет строительной инже-

нерии, создавать объекты гражданского 
назначения. Я думаю, что каждый из нас 
может реализовать самые большие меч-
ты во благо семьи, страны, – рассказала 
о своих будущих планах выпускница шко-
лы, обладатель нагрудного знака «Алтын 
белгі» Айым Муратова.  

Продолжить обучение в одном из рос-
сийских вузов на факультете «Мехатро-
ника и робототехника» планирует Анато-
лий Алексеев. Анатолий, неоднократный 
победитель республиканских, междуна-
родных соревнований по робототехнике. 
Одним из ярких достижений выпускника 
является Гран-при в Международной 
олимпиаде WRO – 2016 за самый креа-
тивный спутник для сбора космического 
мусора (Индия). «Нужно трудиться всегда 
при любых обстоятельствах, не искать 

легких путей и спокойствия. Трудиться и 
идти к своей цели! И тогда ты будешь тем, 
кем хочешь стать!» – говорит будущий 
специалист по разработке роботов Анато-
лий Алексеев. 

Стоит отметить, что 4 выпускника 
школы уже стали студентами ведущих ву-
зов страны и мира, таких как Назарбаев 
Университет и Нью-Йоркский университет 
в Абу Даби. В добрый путь, выпускники!

полосу подготовила: А. АкыБАЕВА.



4
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.ruКYЙІК№24 (923) 21.06.2019

«АЛЬФА БАНКТІЊ»

ЄЛЕГІ
Бүгінде еліміздегі азаматтардың  екінің Бірінің мойнын-

да несие Бар. мүмкін ол ақшалай алған несие,  тұрмыстық 
зат, автонесие, ипотекалық несие, киім-кешек, әйтеуір, Бір 
несиенің Бары анық. әрине, ақыл-есі дұрыс адам несиені 
өзінің мұқтажын, қажетін өтеуге қарай алатыны кәміл. десек 
те, қит етсе қарызға жүгінетін қазақтар үшін Бұл мәселе үлкен 
«мәселеге» айналды.

Ал банктер өз кезегінде жеке 
тұлғаларға несие беруде қаншалықты адал, 
қаншалықты заң шеңберінде әрекет етіп 
отыр? Білеміз, алған несие үстіне қосып 
төлейтін пайыздары жоғары, оған несиені 
рәсімдегені үшін алынып қалынатын бір 
реттік комиссияны қосыңыз. Осымен, шар-
уа бітсе қалай, жоқ, әсте олай емес екен. 
Несиені алуын алдыңыз, уақытылы төлеп 
отырдыңыз делік, содан кейін уақытынан 
ерте толық жауып тастауыңыз тағы  бір 
мәселеге айналса тіпті, жаман. Жақында 
ғана «Альфа банктегі» несиесін жабу 
үшін біраз жағдайға тап болған Лиза Аб-
дуллаева есімді азаматшаның өтінішімен 
оқырмандарды несиелерін төлерде абай 
болсын деген мақсатта осы мақаланы 
жазуға тура келді. 

Бір жылдай бұрын «Альфа банктен» 
тұрмысқа қажетті заттарды аламын деп 
несие рәсімдеткен Лиза Нағашыбайқызы 
несие жабылса да екі айдан аса уақыт 
банктің табалдырығын тоздырғанын айт-
ты. «Осыдан бір жылдай бұрын «Альфа 
банктен» несие алғанмын» бір миллион 
болды. Оны ай сайын төлеп тұрдым. Ай-
ына 50 мыңға жуық сома болатын. Төлеу 
қиынға соғып жүрді. Сөйтіп, туыстарым-
нан қарызға ақша алып жауып тастауға 
бел будым. Себебі, маған алдын ала 
жапсаңыз пайыздар азайтылады деген еді. 
Талдықорғандағы банк бөлімшесіне барсам 
бірнеше ай төленген қарызым азаймаған 
десе де болады. 970 мыңдай төлеу керек 
екенмін. Сонда қаншама ай мен тек пайы-
зын ғана төлеп отырыппын. Алып алған 
соң төлеу керек деп амалсыз төлеймін 
деп шештім. Сосын сіңілім екеуміз банк 
операторларына хабарластық. Олар 
бізге несиені қайдан төлеуге болатынын 
түсіндіріп берді. Енді үлкен кісі болғасын 
«24 касса» деген терминалдан төлеу 
маған қиынға соқты. Сол жерде отырған 
Айдана Құсайынова есімді менеджер қыз 
маған көмектесті. 500 мыңға жуық ақша 
салғанда терминал істемей қалды. Бірақ 
чегімді шығарып үлгерді. Қарасақ 4500 
теңге комиссия деп тұр. Мен таң қалдым 
сонша көп комиссия неге ұсталады бағана 
операторлар ақша ұсталынбайды деп еді 
ғой дедім. Кейін тағы звондап көрсем Ай-
дана дұрыс емес жолын таңдапты» - деген 
Лиза Абдуллаева банк қызметкерлеріне де, 
банктің жүйесіне де ашулы болды. Қаншама 
ақшасы ауаға кетіп жатқан бұл бірінші 
адам емес шығар, әрине. Сонда, банкте 
отырғандар жан-жақтан халықты тонай 
берсе, қандай әділдік болмақ? Одан кейін 
комиссияға бекер кеткен ақшасын қайтару 
үшін сол жерде отырған басшысына дейін 

айтыңыз дейді. Сонда бұл банкте арыз 
сақталып тұрмайды ма әлде уақыт 
өткізу үшін әдейі жасап отырғандары ма? 
Мен 4500 теңгеге бола ғана істі аяғына  
жеткізем деп емес басқа адамдар мен 
сияқты жағдайға тап болмаса екен деп 
ойладым. Өйткені, мен онсыз да қаншама 
мың ақшамды ауаға шаштым. Жасыратын 
несі бар басқа банктерде де қарызым бар. 
Бірақ алдын ала жапсам біраз ақша азая-
тын еді. Ал, мында пайыз деген тым көп 
екен. Туыстарымнан бастап, таныста-
рыма, көршілеріме осы банкке жоламаула-
рына кеңес бердім. Өз мәселемді халыққа 
жеткізудің соңғы жолы осы деп санап га-
зетке басымнан өткен жағдайды баяндап 
отырмын. Қажет болса телеарналарға 
дейін барып, барша адамның хабардар бо-
луына барымды саламын».

Осылайша банкке тоналып жатқан бұл 
бірінші және соңғы адам емес. Әр адам 
қаржылай сауатты болмай, өз құқығын 
толық меңгермейінше осындай жағдайларға 
тап бола береді. 

Елді тығырыққа тіреген несиенің жайы 
әупірімдеп күнелтіп отырған елдің берекесін 
кетіріп жүргені жасырын емес. Банктер 
халықты кенеше сорып жатқанын көзімізбен 
көріп жүрміз. Қарапайым халық кімге шағым 
айтып, кімге жүгінерін білмейді. Осылай-
ша пайыздық үстемені адам шошырлық 
деңгейге жеткізді. Ақшадан қиналған халық 
амалсыздан солар белгілеген тәртіпке 
көніп, бірнеше есе қайтарымы бар несие 
алуға мәжбүр. Қайтармасаң кепілге тіккен 
үйіңе, тамағың мен жүріп-тұруыңнан артыл-
майтын айлығыңа ауыз салады.

Біз тек «Альфа банктен» зардап шек-
кен адамды мысалға келтірдік. Ал, он-
дай адамдар да, банктер де көп қазір. Әр 
банктің өз заңы бар. Тіпті, кей банкке алдын 
ала несиеңізді жабамын десеңіз айыппұл 
төлетеді. Сонда, пайызын еселеп шығарып 
алады деген сөз. 

Халық алған қарызын қайтармайын 
демейді, қайтаруға шамасы келмейді. 
Себебі, нарық күн сайын қымбаттап бара-
ды. Үкіметтен жалақы-зейнетақыға кішкене 
ғана ақша қосылады, ал баға шарықтап 
шыға келеді. Ақырында сорлайтын табысы 
төмен қарапайым халық. Қара халық тапқан 
айлық табысын коммуналдық қызметке, 
балаларының оқуына, тамағына жұмсай ма, 
әлде несиеге бере ме? Ал, банктер болса 
қоғамдағы осы мәжбүрлік пен мұқтаждықты 
әділетсіз әрі арсыз түрде пайдаланып отыр. 

г. ердаулетова.

барғанын, бірақ ешқандай нәтиже болмаған 
соң жазбаша арыз қалдырғанын айтты. 

«Мен ақшаңызды өз қалтамнан бере 
алмайды екенмін деген Айдана тек жаз-
баша арыз қалдыра аласыз деді. 15 
күннің ішінде жауабы үйіңізге келеді не-
месе телефоныңызға хабарласамыз деді. 
Денсаулығыма байланысты өзім сол күні 

ауруханаға жататын болып ерте кетіп 
қалдым да арызды сіңілім өз атынан жаз-
ды. Бірақ ол арызды тіркемей біраз күннен 
кейін өзім келіп қайта жаздым. Одан бері 
екі айдан көп болды. Хабарласамыз чекті 
жіберіңіз дейді. Оны жібердім. Әр сұраған 
сайын өзіңіз туралы мәліметті айтыңыз 
және арызды не үшін жазғаныңызды 

МЕМЛЕКЕТТІЊ ДАМУЫН 

ТЕЖЕЙТІН К‡Ш

«Жас бала 
анадан туғанда екі түрлі мінезбен 

туады: біреуі ішсем, жесем, ұйықтасам деп тұрады. 
Бұлар тәннің құмары. Біреуі – білсем екен дейді. Бұл жанның 
құмары», дейді  ұлы Абай жетінші қара сөзінде. Тән мен жан 

құмарын бірқалыпта ұстау керек. Тән құмарын көбірек жақын 
көрсең қисық жолға түсу әбден ықтимал.

Адамзатқа ерте кезден таныс сыбай-
лас жемқорлық – заманмен бірге өсіп-
өркендеп, небір тегеурінді қарсылықтарға  
төтеп беріп, қайда мол қаражат, пайда бол-
са, сол жерге тамыр жайып, бүгінге дейін 
жойылмай отырған қауіпті кеселдің бірі. 
«Көз қысты, бармақ басты» әрекеттердің 
түбі жақсылыққа апармайтыны ақиқат. 
Қай кезеңнен де адал тапқан нан тәтті 
болатыны белгілі. Сыбайлас жемқорлық 
мемлекеттің алға дамуын тежейтін күш. 
Елімізде осы бір кеселді түп-тамырымен 
жою үшін бірталай шаралар жүргізіп, 
Елбасымыздың халыққа Жолдауының 
тоғызыншы міндетін жемқорлықпен күрес 
және заңның үстемдік етуіне бағыттап, 
жемқорлықтың алдын алуға бағытталған 
күрестің жалғаса беретінін айтты. 

Сыбайлас жемқорлық сөзінің мағынасы 
үңілер болсақ, «Коррупция» термині ла-
тын тілінің «corrutpere» деген сөзінен 
шығып, мағынасы жағынан «мемлекет 

организмін,  қоғамдық қарым-қатынастарды 
бұзу» дегенді бірдіреді екен. Ертерек кез-
ден де бүгінгі күніде төрткүл дүие бойынша 
сыбайлас жемқорлықпен күресуді күшейту 
жұмысы үздіксіз жүргізілуде және сыбай-
лас жемқорлықпен күресу механизмінің 
барлығына бірдей тиімді болатын бірегей 
жинағы жоқ. Елбасымыз салған дара жол-
мен жүріп, жемқорлықпен күрес және ал-
дын алу жолдарын қатаң сақтасақ сыбай-
лас жемқорлыққа мүлдем төзбейтін жағдай 
туғызсақ, «тура биде туған жоқ, туғанды 
биде иман жоқ» деп қара қылды қақ жарып, 
турасын айтып, әділдікке жүгінген халықтың 
дара жолын ұстансақ, еліміз өркендеп, са-
налы азаматтарға бай, дамыған елдермен 
тең тұратын мәңгілік елге айналатынымызға 
бек сенімдімін.

  қ. дюзгенБекова,  
кербұлақ ауданының №2 аудандық 

сотының бас маманы.
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Шын жүректен

Жетісу жерінде «Зекет» қайырымдылық қоры 
ұйымдастырған   «Ел үлесі пәтерге» атты игі бастама  

жалғасуда. Осыған дейін Алматы облысы аумағындағы көптеген 
адамдарды баспанамен қамтыған қор жетекшілері  77-ші 

баспанасының кілтін Ақсу ауданы Қызыл ту елді мекенінің тұрғыны  
Ботагөз Молықбаеваға табыс етті. 

Өткенде ғаламтор желісінен осындай жағымды жаңалықты көріп 
қуандым. Бірақ шынымды айтайын, бұрын-соңды қайырымдылық 

қорларының істеген игі шаралары жайлы көп естімеппін. «Харе-
кет» қоры жайлы білетінім бар және әрдайым бақылап, баспана-
лы болған отбасылардың қуанышына ортақтасып отырамын. 
Ал басқаларынан мүлдем бейхабар екенмін. Содан кейін арнайы 

уақыт бөліп,  бәрін білуші google-ды парақтай бастадым. Сөйтсем 
бар нәрсені көрмей жүр екенмін. «Қазақстандағы қайырымдылық 

қорлары» деп тергенім сол-ақ екен... Елімізде жүрегі жұмсақ 
адамдардың көптігіне сондай көңілім жылып қалды. 

АЗАЌ  ЖЄНЕ 

АЙЫРЫМДЫЛЫЌ

Ізгіліктің анық көрінісі болып 
табылатын қайырымдылық – 
адамның асыл қасиеттерінің бірі. 
Айналасындағы адамдарға деген 
ықыласы мен көмегін адамгершілік 
қарым-қатынасын білдіріп отыру – 
қадірін білген адам үшін керемет 
сезім. Меніңше, бұл мәселе қазіргі 
уақытты маңызды тақырыптардың 
бірі болып табылады. Бүгінгі 
күні қайырымдылық қоғамның 
әлеуметтік саласының әр саласын-
да жүзеге асырылуда. Қазақстанда 
құрылған көптеген қайырымдылық 
қорлар әлеуметтік салада әл-
ауқаттылықты жақсартудың негізгі 

қайнар көзі ретінде қалыптасуда. 
Қайырымдылықтың мәні адамдар 
арасындағы қарым-қатынастарды, 
мейірімділікті, жанашырлықты, 
өнегелікті арттыру емес пе?  
Қайырымдылық – жалпыадамзаттық 
құндылық, азаматтық қоғамның 
маңызды көрсеткіштерінің  бірі болып 
табылады. Қайырымдылық ұйымдар 
мемлекет қызметінің бір бөлігін 
өзіне ала отырып, мемлекеттік 
құрылымдарға үлкен көмек көрсетеді. 
Сондықтан да қайырымдылық 
ұйымдар тұрғындарды әлеуметтік 
көмек және әлеуметтік қорғау 
жүйесінде маңызды болып табы-
лады. Қайырымдылық қоғамға өз 
мүдделерін мемлекет көмегінсіз 
тікелей жүзеге асырылуына 
мүмкіндік жасайды, табыстардың әл-
ауқаты жоғары жандардан мұқтаж 
жандарға жедел, әрі қысқа мерзімде 
үлестірілуін қамтамасыз етеді. 
Қазақстандықтардың әл-ауқатын, 
қауіпсіздігін жақсарту, гүлдену, да-
муын  «Қазақстан – 2030» стра-
тегиясында Н.Ә. Назарбаев атап 
өткендей, еліміздің дамуының басым 
бағыттарының бірі – тұрғындардың  
материалдық және әлеуметтік әл-
ауқаты болып табылады. Әлеуметтік 
жағдайдың жақсаруы, халықтың 
әлжуаз топтарын әлеуметтік қолдау, 
қорғауға ат салысу. Қазіргі егеменді 
Қазақстанда қайырымдылық ең 
өзекті мәселелердің біріне айнал-
ды. Қазақстан Республикасының 
Конституциясында көрсетілгендей, 
Қазақстан Республикасы – 
әлеуметтік мемлекет. Яғни, мемлекет 
өзінің бар мүмкіндігін, қамқорлығын 
өз қоғамының дамуына, ондағы 
азаматтардың өмір сүру деңгейін 
көтеруге арнауға міндетті. Бүгінге 
дейінгі қол жеткізген табыстарымыз-
ды таразылар болсақ, егемендік, 
тәуелсіздік бізге тек қана ілгерілеуге 
және өркениетке қарай жол ашты. 
Енді еліміздің болашақ жастары осы 
бағытта тоқтаусыз жұмыс істеулері 
қажет. Сондықтан әрқашанда  қайы-
рымдылық  жасап,  ізетті  іс  жасауға  
асығайық. 

Ал, асыл дінімізде бұл жайлы 
не дейтінін білесіз бе? Ата-ана өз 
ұрпағына қайырымдылықты жас-
тайынан үйретіп, адамгершілік 
қасиеттерге баулуға ұмтылады. 
Біреуге жақсылық, жан-жануарларға, 
табиғатқа камқорлық жасау – 
қайырымдылықтың көрінісі. 
Рақымды, мейірімді, жан жылуы мол 
адамды қайырымды адам дейді. Ал 
ешкімге жаны ашымайтын, жүрегінің 
жылуы жоқ, қатыгез адамды 
қайырымсыз деп атайды. Мейірімді 
адам болу үшін алдымен барымызға 

шүкір етіп үйренгеніміз абзал. Адам 
баласы опасыз болып келеді, рас.  
Әр нәрсенің нығметін, өкінішке 
орай кем ойлаймыз. Алланың бізге 
бергенінің бағасын бере алмай жата-
мыз. Алла тағала әлем сұлулығын та-
машалау үшін, әке-шеше қуанышын, 
бала-шағаның жүзін көре алу үшін 
көзді берді, барлығымен мәміледе 
болып, араласып жүру үшін он екі 

мүшемізді берді. Бұның өзі бағалай 
білсең үлкен сый. Сол нығметтерден 
айырылғанда ғана Алла тағаланы 
еске алатынымыз бар. Қартайып 
көзі жақсы көрмей қалған атадан 
немесе анадан, немесе өмірге кел-
геннен көр болып туылған адам-
нан көздің қандай нығмет екенін 
сұра. Бір сөз айтсаң «Не дедің?» 
деп құлағын тосқан керең адамнан 

құлақ нығметінің қаншалықты керек 
екенін сұра. Саған дертін түсіндіре 
алмай, қызарып тұрған сақаудан тіл 
нығметінің қадірін сұрап біл. Және аяқ-
қол, ішкі мүшелердің жұмыс істеуі бір 
нығмет. Бұлардың әрқайсысына шүкір 
ету қажет. Пайғамбарымыз (с.ғ.с.): 
«Бес нәрседен алдын бес нәрсенің 
қадірін біл. Олар: өлімнен алдын 
өмірдің, ауру келмей денсаулықтың, 
әурешіліктен бұрын бос уақыттың, 
зағиптықтан бұрын жастықтың, 
кембағалшылықтан бұрын байлықтың 
қадірін біл», – деген. Сол себепті 
шүкіршілік айтатын нәрселеріміз азай-
май тұрып сауапты амалдарымызды 
арттырғанымыз абзал. Кедейліктен 
қорқып сараң болмайық. Өйткені бұл 
бізге садақа бергізбеу үшін шайтанның 
азғыруы болып табылады. Мұндай 
қорқынышпен күресу үшін илаһи 
жомарттық пен рақымдылықты еске 
алайық. Бұл жайлы Құран Кәрімде 
Алла Тағала: «(Ей, Мұхаммед!) Олар-
ды тура жолға салуға сен жауапты 
емессің. Алла қалаған пендесін өзі 
тура жолға салады. Қайыр-садақа 
ретінде не берсеңдер де өздерің 
үшін (жақсы болады). Не берсеңдер 
де, тек Алланың разылығы үшін 
берулерің керек. Ізгілік жолында не 
жұмсасаңдар да, соның бәрі өздеріңе 
толық қайтарылады және сендер 
әділетсіздікке ұшырамайсыңдар 
(яғни, сауаптарыңды толық 
аласыңдар)». Әрбір иманды жанның 
осы аяттан алатын ғибратты да, 
ізгілікке жол көрсететін өнегесі 
де баян етілген. Пайғамбарымыз 
Мұхаммедтің (с.ғ.с.): «жақсылық 
жасаңдар, қайырымды болыңдар!» 
– дегенін  ұмытпайық. 

Бес парыздың бірі – зекет жайлы 
не білеріңіз бар? Зекет – Исламның 
бес парызының бірі. Оған Абдуллаһ 

ибн Омардан риуаят етілген ха-
дисте Пайғамбарымыздың (с.ғ.с.): 
«Ислам бес нәрседен тұрады. 
(Олар:) Иман етіп, кәлима айту, на-
маз оқу, зекет беру, қажылыққа бару 
және Рамазан оразасын ұстау», – 
деп айтқан сөзі дәлел. Асыл дініміз 
Исламда «Зекет» – көбею, өсу, бе-
рекет, тазару, ағыл-тегіл, аста-төк 
нығметтерге шүкіршілік айту секілді 

мағыналарды қамтиды. Ал зекеттің 
шариғаттағы мағынасы: қоғамдағы 
мұқтаж адамдарға мүлікті риясыз 
көмек ретінде, белгілі мөлшерге 
жететін байлыққа ие болған адам, 
байлығының белгілі бір бөлігін 
жылына бір рет Алла Тағаланың 
ризалығы үшін беруі. Зекет – тек 
материалдық көмек беру емес, ол 
ең әуелі мұсылманға жүктелген 
үлкен ғибадат. Пайғамбарымыз 
Мұхаммед (с.ғ.с): «Мал-мүліктеріңді 
зекетпен қорғаңдар, ауруларыңды 
садақамен емдеңдер және бәлеге 
қарсы дұға әзірлеңдер» – деген 
хадисі көп нәрсені аңғартса керек.    

Батыс зерттеушілері «қайы-
рымдылық  жарысы» әлеуметтік 
жобасын ұйымдастырып, онда 
Қазақстан 96-орынға орналасқан. 
Игі іс жасаудан көш басында Ин-
донезия, Австралия, Жаңа Зе-
ландия, АҚШ және Ирландия тұр. 
Ал, америкалықтар – мейірімді 
жандарды қолдаған алғашқы мем-
лекет. Онда күн сайын жеті жаңа 
қайырымдылық ұйымы құрылады. 
Ауғанстан, Морокко және Йе-
мен елдерінде керісінше. Ал 
Қазақстан халқының 28 пайызы 
қайырымдылықпен айналысады 
екен. Бұл да рейтинг. Ия, рейтинг 
деген құбылмалы нәрсе ғой. Бүгін 
осылай көрсетсе, ертең басқаша 
сайрап тұруы әбден мүмкін. Бұл 
дәреже әрдайым көтеріле беруі үшін 
баршамыз атсалысуымыз керек. 
Дәл осы орайда америкалықтардан 
үлгі алу керек сияқты. Айтылған 
ақылдың керегін алып, керек емесін 
алып тастай сал деген сөздің де 
осы жерге ыңғайы келіп тұр ғой. 
«Батыстан көргені ғой» деп айтуға 
себеп болып жүрген ұнамсыз істерін 
қайталай бермей, осы әрекеттерін 
де қайталасақ қалай?

 Елімізде   «Зекет», «Шұғыла», 
«Бауыржан», «Сәби», «Аяла», 
«Дара», «Харекет», «Бөбек» сынды 
қорлар өз қызметтерін атқаруда және 
қайырымдылық қорларының бұл тек 
бір сыпырасы ғана. Жарыссақ той 
жасап бір-бірімізбен бәсекелесуден 
емес жақсылық жасап жарысайық. 
Мейірімізбен бөлісе жүрейік. 
«Әркімнің де бет алған бағыты бар. 
Ендеше, сендер жақсылықта жа-
рысып, алға шығуға талпыныңдар. 
Қайда болсаңдар да, Алла бәріңді 
бір жерге жинайды. Күдіксіз, Алла 
барлық нәрсеге құдіретті», – дейді 
емес пе «Бақара» сүресінің 148-ая-
тында. Қарлығаштың қанатымен су 
сепкендей болса да жақсылып жа-
сап, мейірімділік танытыңыз. Сөзсіз 
жаратушымыз оны сізге еселеп 
қайтаратын болады. Аллаһтың сауа-
бынан құр қалмас үшін жақсылық 
жасап жарысуды сіз де біз де әдетке 
айналдырайық, ағайын!

А. МҰрАтҚыЗы.



06.05 Д /ф Көшпенділер
06.25 «Masele»
07.00 «TANSHOLPAN»
09.00, 13.00, 17.00, 
20.00,00.40, 03.45 AQPARAT
10.00 Т/х «Қыздар»
10.55, 19.00 Т/х «Қайран 
күндер» 
12.00, 04.20 «Апта»
13.10 Т/х «Ауыл сақшысы»
14.10, 21.40 Т/х «Гүлпері»
16.00,01.15 «SHANYRAQ»
17.15 «Тұлға». Сейіт 
Қасқабасов деректі фильм
17.40 «Qaiyrly kesh, 
Qazaqstan!»
20.40 Т/х «Отыңды өшірме»
23.40 Т/х «Құбылай хан»
02.05 «Qyzyq eken...»
02.50 «ӘзілMAN»

ХАБАР

06.00 «Тамаша»
07.00. 10.00  М/с «Тобот»
07.30, 08.10, 09.10 «Таңғы 
хабар»
08.00, 12.00 Жаңалықтар
09.00,13.00 Новости
10.30, 19.30  Т/х «Келінжан»
11.00, 16.00 Т/с «На крыльях 
любви»
12.10 Тұсаукесер! «Ережесіз 
әңгіме»
13.10 Мегахит. «Лучшее во 
мне»
15.10 «Давайте говорить!»
16.45 Т/х «Тергеушілер»
17.15 Д/ф «Начало большого 
пути»
17.30 Д/ф «Бір туынды 
тарихы»
18.00, 01.15 «Жұмбақ жан-
дар»
18.45 «Ғашық жүрек»
20.00 Қорытынды 
жаңалықтар
20.30 «Online»
21.00 Итоги дня
21.30 Спецвыпуск
22.30 Сериал «Пресса»
23.30 Мегахит «Люди в 
черном-3»

АСТАНА

06.00, 21.00 «Тандауым сен»
07.00 Аружанмен бой жазу
07.10 Разминка с Аружан
07.20 «Біздің уақыт»
08.05, 13.45  Мультфильм
10.00, 22.00 Т/х «Абысын-
дар»
11.00 Т/с «Акватория»
12.00 «Избранное за не-
делю»
12.45 Сериал «Красный 
уровень»
14.00 Күндізгі жаңалықтар
14.20 «MoneyTime» 
14.40 «ТенгеманияNext»
15.00 «Жұлдыздар айтыса-
ды»
16.30 Т/х «Қорғансыз»
17.30 «Ruh.kz»
19.00 Т/х «№309»
20.00, 02.30 Жаңалықтар
20.30, 03.00 Новости «20.30»
23.30 «Бір туған»
00.30 Т/х «Жетер»
03.30 «Ән мен әзіл»

ЕВРАЗИЯ 

06.00 «Той базар»
06.40 «Той заказ»
07.10 «ТAMADA BATTLE»
08.00 «Доброе утро»
11.00 «Диверсант. Конец 
войны»
12.00 «Қалаулым»
15.00 Сериал «Свадьбы и 
разводы»
17.00 Премьера! «Черно-
быль. Как это было»
18.00 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР»
18.45 «Пендеміз ғой»
20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВО-
СТИ»
20.45, 23.00 Сериал «Брата-
ны-4»
22.00  «П@УТІNА»

Дүйсенбі - Понедельник, 24 маусым Сейсенбі - Вторник, 25 маусым

00.30 Ночной кинотеатр «Вос-
хождение на олимп»
02.30 «П@УТІNА»
03.15 «Пендеміз ғой»
04.15 «Той заказ»

КТК

07.05,03.45-04.30 «КТК 
қоржынынан»
07.30 Т/х «Қайсар жесір» 
08.30 Т/х «Тағдыр қосқан 
асыл жар»
09.30 «Юрмала» 
10.30 Мелодрама «КОНЬ ИЗ-
ЗАБЕЛЛОВОЙ МАСТИ»
14.30 Мелодрама «От нена-
висти до любви»
16.35, 01.20 Т/х «Аталар сөзі»
17.20 «Мерекелік концерт»
18.00, 02.00 Т/х «Сүйікті 
Дениз 2»
19.30 Кешкі жаңалықтар
20.00 «Астарлы ақиқат» 
21.00 Вечерние новости
21.40 «Лесник»
23.45 Х/ф «Королева банди-
тов»
03.00 «Әйел қырық шырақты»

ЖЕТІСУ

07. 05 Ән әлемі
07.30 «Таңжарық» 
09.00 Апта (қаз)
09.50 Ән әлемі
10.00 Апта ( рус)
10.50 Спорт тайм (қаз)
11.15 Полиция қызметі 
11.45 Мултьфильм 
12.10 Қазақ әні 
13.00  Білек пен жүрек 
13.40 Ән әлемі
13.50 К/ф «Ақырғы аманат»
15.10 «Мұзарт» тобының 
концерті 
17.00 Жаңалықтар
17.20 Новости
17.35 Д/ф «Оқжетпес» 
18.00 Шашу 
19.00 Әкім сағаты Тікелей 
эфир
20.00 Бай қуатты болайық
20.30 Жаңалықтар
21.00 Туржорық
21.30 Новости
22.00 Телесериал «Ақ күң» 
23.00 Жаңалықтар
23.30 Новости

31 канал

05.50, 06.00, 11.30 Т/с 
«Жігіттер»
05.58 ӘНҰРАН
06.30 «Лунтик»
07.00, 20.00 Информбюро
08.00 Кино. «Кухня. Послед-
няя битва»
10.20, 13.30 «Әзілдер 
жинағы»
12.30, 21.00 Сериал «Үш 
қыздың құпиясы»
14.30 М/с «Аладдин»
15.30 М/с «Лило и Стич»
16.00 Т/с «Воронины» 
17.50 Т/с «Ивановы – Ивано-
вы»
23.00 Кино. «Кінаратсыз куна»
00.50, 04.30 Алдараспан, 
Нысана, Шаншар әзілдері
02.00 «Келіндер бәйгесі»
02.50 «Ризамын»
03.30 «Әзіл студио»

7 канал

06.00,12.50, 05.00 «Жаңа 
Келін»
07.00, 21.05, 03.00 Т/х 
«Элиф»
09.00 Скетчком «q-елі»
09.35 Х/ф «Хоббит. Битва 
пяти воинств»
15.00, 03.45  «Өз ойым»
16.40  «Супер копы»
17.45, 00.00 «Спецотряд 
«Кобра 11» 
18.50 Х/ф «Плохие парни»
21.00 Лотерея 777
23.10, 02.00 Т/х «Зың-зың 
Күлпаш»

ЖЕТІСУ

06.05 «Қазақ даласының 
құпиялары»
06.25, 13.00, 17.00,20.00, 
00.40,03.50AQPARAT
07.00«TANSHOLPAN»
10.00 Т/х «Қыздар»
10.50, 19.00 Т/х«Қайран 
күндер»
11.50, 02.00 «Qyzyq eken…»
12.40 «JAN JYLYY»
13.10 «Ауыл сақшысы»
14.10, 21.40 Т/х «Гүлпері»
16.00, 01.15 «SHANYRAQ»
17.15 «Қайырлы 
кеш,Қазақстан!»
20.40 Т/х «Отыңды өшірме»
23.40 Т/х«Құбылай хан»
02.50«Мәселе»
03.25 «JAN JYLYY»
04.25 «ӘзілMAN»

ХАБАР

06.00 «Тамаша»
07.00,10.00М/с «Тобот»
07.30, 08.10, 09.10 
«Таңғыхабар»
08.00, 12.00 Жаңалықтар
09.00, 13.00 Новости
10.20 «Тур де хабар»
10.45, 19.30 Т/х «Келінжан»
11.15, 16.00 Т/с «На кры-
льях любви»
12.10 «Тарих. Тағдыр. 
Тұлға»
13.10 «Люди в черном-3»
15.10 «Давайте говорить»
16.45, 01.30 Т/х 
«Тергеушілер»
17.15«Ұлы дала өркениеті»
18.00, 00.15 Т/х «Жұмбақ 
жандар»
18.45 Т/х«Өгей жүрек»
20.00, 01.00 Қорытынды 
жаңалықтар
20.30 «Online»
21.00 Итоги дня
21.30 «Пресса»
22.30«Посвященный»

АСТАНА

06.00,21.00 Т/х «Таңдауым 
сен»
07.00 Аружанмен бой жазу 
жаттығулары
07.10 Разминка с Аружан
07.20 «Кaznet»
07.50,13.30 Мультфильм
09.50 «Доктор рекоменду-
ет»
10.00, 22.00  Т/х «Абысын-
дар»
11.30 Т/с «Акватория»
12.30 Т/с «Красный уро-
вень»
14.00 Жаңалықтар
14.20 «Moneytime»
14.40 «ТенгеманияNEXT»
15.00 «Қуандық Рахым» 
концерт
16.30 Т/х «Қорғансыз»
17.30 Ruh.kz
18.00 Т/х«№309»
20.00, 02.30 Жаналықтар
20.30, 03.00 Новости 20:30
23.30 Т/х «Бір туған»
00.30 Т/х «Жетер»
03.30 «Ән мен әзіл»

ЕВРАЗИЯ 

06.00 «Той базар»
06.40, 04.15 «Той заказ»
07.10, 18.00 «Басты 
жаңалықтар»
08.00 «Доброе утро»
11.00Т/с «Наркомовский 
обоз»
12.00 «Қалаулым»
15.00 Т/с «Свадьбы  и раз-
воды»
16.55 «Пусть говорят»
18.45, 03.15 «Кеш 
қалмайық»
20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВО-
СТИ»
20.45,23.00Т/с «Братаны-4»
22.00, 02.30«П@УТІNА»

   хабар

аСТаНа

   7 КаНаЛ
ЕВраЗИЯЕВраЗИЯ

аСТаНа

   хабар

КТК

07.05 Кешкі жаңалықтар
07.30 Т/х «Қайсар жесір» 
08.30 Т/х «Тағдыр қосқан 
асыл жар»
09.50 Новости
10.30Т/с «Лесник»
12.40, 23.45 Х/ф «Королева 
бандитов»
14.30«От ненависти до 
любви» 
16.35, 01.20 Т/с «Аталар 
сөзі»
17.20 Мерекелік концерт
18.00 Т/с «Сүйікті Дениз-2»
19.30 Кешкіжаңалықтар
20.00 Астарлы ақиқат
21.00 Вечерние новости
21.40 Т/с «Лесник»
03.00 «Әйел қырық 
шырақты»
03.45 – 04.30 «КТК» 
қоржынынан»

ЖЕТІСУ

07. 05  Ән әлемі.
07.30 «Таңжарық» 
09.00 Жаңалықтар
09.30 Новости
10.00 Туржорық
10.30 Бай қуатты болайық  
11.00 Телесериал «Ақ күң» 
12.00 Шашу
13.00 Док/сериал «Живые 
сокровищы» 
13.30 Сүйінбай атындағы 
филармонияның концерті 
15.35 Д/ф «Исследователи 
кораблекрушений» 
16.35 д/ф «Бикен апай» 
17.00 Жаңалықтар
17.20 Новости
17.35 Экспедиция ТВ-2. 
18.00 Шашу 
19.00 Тұжырым
19.30 «Оқырман» әдеби 
клубы
20.15 Net.laik 
20.30 Жаңалықтар
21.00 Тарих парақтары
21.30 Новости
22.00 Телесериал «Ақ күң» 
23.00 Жаңалықтар
23.30 Новости

31 КАНАЛ

05.50, 06.00, 11.30 Т/с 
«Жігіттер»
05.58 ӘНҰРАН
06.30 М/с«Лунтик»
07.00, 20.00 Информбюро
08.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь»
09.30 «Әзілдер жинағы»
12.30, 21.00 Т/с «Үш қыздың 
құпиясы»
14.30 М/с «Аладдин»
15.00 М/с «Лило и Стич»
16.00 Т/с «Воронины»
17.30 Т/с «Ивановы-
Ивановы»
23.00 Кино «Құнанбай»
01.00, 04.30 Алдараспан, 
Нысана, Шаншар әзілдері
02.00 «Келіндер бәйгесі»
02.50 «Ризамын»
03.30 «Әзіл студио»

7 КАНАЛ

06.00,12.50, 05.00«Жаңа 
келін»
06.50, 21.05, 03.00 Т/х 
«Элиф»
09.00 М/с «Черепашки-
ниндзя»
10.10, 16.40 «Суперкопы»
11.10 Х/ф «Псы под при-
крытием» 
15.00, 03.45 Ток-шоу «Өз 
ойым»
17.45 Х/ф «Плохие парни-2»
20.45 Скетчком «Q-елі»
21.00 «Лотерея777»
23.10, 02.00 Т/х «Зың-зың 
Күлпаш»
00.00 Х/ф «Городской 
охотник»

ЖЕТІСУ

   7 КаНаЛ

КТК

06.05 «Қазақ даласының 
құпиялары»
06.25, 13.00, 17.00, 20.00, 
00.40,03.50 AQPARAT
07.00 «TANSHOLPAN»
10.00 Т/х «Қыздар»
10.45, 19.00 Т/х «Қайран 
күндер»
11.45, 03.10 «Qyzyq eken…»
12.35, 02.45 «Ұлы дала 
ұлағаты»
13.10 Т/х «Ауыл сақшысы
14.10, 21.40 Т/х «Гүлпері»
16.00, 01.15 «SHANYRAQ»
17.15 «Қайырлы 
кеш,Қазақстан!»
20.40 Т/х «Отыңды өшірме»
23.40 «Құбылай хан»
02.05 «Мінбер»

ХАБАР

06.00 Тамаша
07.00, 10.00 М/ф«Тобот»
07.30, 08.10, 09.10 Таңғы 
хабар
08.00,12.00 Жаңалықтар
09.00, 13.00 Новости
10.20 «Тур де Хабар»
10.50, 19.30 Т/х Келінжан
11.15, 15.45 Т/с«На крыльях 
любви»
12.10 «Важно знать»
12.30«Алтын бесік»
13.10 Мегахит «Золото 
дураков»
15.10 «Давайте говорить»
16.45, 01.30«Тергеушілер»
17.15 «Сені іздедім»
18.00, 00.15 Т/х «Жұмбақ 
жандар»
18.45 Т/х «Өгей жүрек»
20.00, 01.00 Қорытынды 
Жаңалықтар
20.30 Online
21.00 Итоги дня
21.30 Сериал «Пресса»
22.30 Мегахит 

АСТАНА

06.00, 21.00 Т/х«Таңдауым 
сен» 
07.00 Аружанмен бой жазу 
жаттығулары
07.10 Разминка с Аружан 
07.20 «Қош келдініз!»
08.00, 13.30 Мультфильм
10.00, 22.00 Т/х «Абысын-
дар»
11.30 Т/с «Акватория»
12.30 Сериал «Красный 
уровень»
14.00Күндізгі жаңалықтар
14.20 «MoneyTime»
14.40 «ТенгеманияNEXT»
15.00 Концерт 
16.30 «Қорғансыз»
17.30 Ruh.kz
18.00 Т/х «Бір туған»
18.00 Т/х «№309»
20.00, 02.30 Жаңалықтар
20.30, 03.00 Новости
23.30 Т/х «Бір Туған»
00.30Т/х «Жетер»
03.30«Ән мен Әзіл»

ЕВРАЗИЯ

06.00«Той базар»
06.40, 04.15«Той заказ»
07.10, 18.00 «Басты 
жаңалықтар»
08.00 «Қайырлы таң»
11.00 Х/ф «Наркомовский 
обоз»
12.00 «Қалаулым»
15.00 Х/ф «Люблю тебя 
люблю»
16.55 «Пусть говорят»
18.45, 03.15 «Пендеміз ғой»
20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВО-
СТИ»
20.45, 23.00 Т/с «Братаны 4»
22.00, 02.30«П@УТІNА»
00.30 Х/ф «Восхождение на 
олимп»

   хабар

аСТаНа

КТКҚаЗаҚСТаН ҚаЗаҚСТаНҚаЗаҚСТаН КТК
07.05Кешкі Жаңалықтар
07.30 Т/х «Қайсар Жесір»
08.30 Т/х «Тағдыр қосқан 
асыл жар»
09.50 Новости
10.30, 21.40 «Лесник»
12.40, 23.45«Королева 
Бандитов-2»
14.30 «От ненависти до 
любви»
16.30, 01.20«Аталар сөзі»
17.20 Мерекелік концерт
18.00, 02.00 Т/х«Сүйікті 
Дениз 2»
19.30 Кешкі Жаңалықтар
20.00 «Астарлы ақиқат» 
21.00 Вечерние новости
03.00 «Әйел қырық 
щырақты»
03.45-04.30 КТК 
ҚОРЖЫНЫНАН

ЖЕТІСУ

07. 05  Ән әлемі.
07.30 «Таңжарық» 
09.00 Жаңалықтар
09.30 Новости
10.00 Тұжырым 
10.30 Тарих парақтары
11.00 Телесериал «Ақ күң» 
12.00 Шашу  
13.00 «Оқырман» әдеби 
клубы  
13.50 Док/сериал «Живые 
сокровищы» 
14.20 Концерт «Ән 
тыңдайық ағайын» 
16.05 Д/ф «Всемирная еда» 
17.00 Жаңалықтар
17.20 Новости
17.35 Д/Ф Животные лекари 
18.00 Шашу
19.00 Ұлт пен рух
19.30 Құтты қонақ
20.30 Жаңалықтар
21.00 Арнайы репортаж
21.30 Новости
22.00 Телесериал «Ақ күң» 
23.00 Жаңалықтар
23.30 Новости

31 КАНАЛ

05.50, 06.00, 11.30 Т/с 
«Жігіттер»
05.58 ӘНҰРАН
06.30 «Лунтик»
07.00, 20.00 Информбюро
08.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь»
09.30 «Әзілдер жинағы»
12.30, 22.00 Т/с «Үш қыздың 
құпиясы»
14.30 М/с 
15.00 М/с «Лило и Стич»
16.00 Т/с «Воронины»
17.50 Т/с «Ивановы-
Ивановы»
21.00 Т/с «Жарығым - ай»
23.00 Кино «Аманат»
01.30, 05.00 Алдараспан, 
Нысана, Шаншар әзілдері
02.30 «Келіндер бәйгесі»
03.20 «Ризамын»
04.30 «Әзіл студио»

7 канал

06.00,12.50, 05.00«Жаңа 
келін»
06.50, 21.05,03.00 Т/х 
«Элиф»
09.00 Т/с 
10.10, 16.40 Т/с «Суперко-
пы»
11.00 «Смеяться разреша-
ется»
15.00, 03.45 «Өз ойым»
17.45 «Спецотряд Кобра 
11»
18.50, 00.00Х/ф «Двойной 
удар»
21.00 
«Лотерея777»+Лотарея 
6/49
23.10, 02.00 Т/х «Зың-зың 
Күлпаш»

   7 КаНаЛ

   31 КаНаЛ

ЖЕТІСУ

КТК
Сәрсенбі - Среда, 26 маусым

ЕВраЗИЯ

   31 КаНаЛ
   31 КаНаЛ
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Сәт Сапар

К¤КтоFайдан т‡леп 

¦шЌан К¤гершін

Өлең дейтін өлкені екінің бірі ара-
лай алмайды. Мыңның бірінің 
маңдайына бақ боп қонып, сор 

боп сорғалайды. Елдің мұң-шерін, 
қуанышын, қайғысын өз жүрегінен 

өткізіп, табиғатпен тілдесіп, 
сезімінің сергелдеңіне түскен ақында 

үнемі толғаныс бар. Алтайдың 
ақиық ақыны, ауыз әдебиетінің арлан 

бөрісі атанған Еркін Ілияс: «Ақын 
болу деген де азап екен, Тіршілікті 
тіліне тиек еткен» – деп тектен-

тек толғанбаса керек-ті. 
Жыр жазбаса жанат бағы жа-

дауланып, көңілі шалқыса шабыт 
найзағайы шатырлап, күн боп күркіреп, нөсер бо-

лып сіркірейтін шайырдың бұлбұл үнін қараша 
қауым үнемі аңсайды. Жырларынан нәр алады. 

Таңдайынан төгілген тәтті және ащы жырдан әр 
пенде өз басындағы тағдырын таразылайды. 

Редакцияға толқын шашы желкесіне 
төгілген, жүзіне күн нұрындай жылылық ұялаған 
қыз келіп: «Атым – Әмина Адайхан, сізді по-
эзия кешімнің қонағы болуға шақыра келдім» 
– деді. Бұған дейін де фейзбуктегі жариялаған 
жырларын үнемі оқып, ақындығына тәнті бо-
лып жүргем-ді.

– Әу, Әмина деген періште сіз бе едіңіз? 
Мен сіздің Жетісуда тұратыныңыздан бейха-
бар екенмін. Сезімге толы жырларыңызды 
үнемі оқып, талантыңызға тәнті болып 
жүремін. «Аузынан айдың түскендей», бұл 
өңірге қай жақтан келдіңіз? – дедім. 

Шекараның арғы бетіндегі Алтай өңірін 
дүбірлеткен Құрманбек, Еркін, Шәкен, поэ-
зияда айшықты із қалдырған Мағаз Раздан, 
бабалары Оспан батыр қол бастаған өлкенің 
Көктоғайынан түлегенін айтқан ақын қыздың 
аузын ашса жүрегі көрініп тұр. Шақыртуын 
құп алып, алғы сөзіне ақын, ҚР еңбек сіңірген 
қайраткері Даулеткерей Кәпұлы пікір жазған 
«Қанатты хаттар» кітабын көз жүгіртіп шықтым. 
Ақындығы аста-төк, қарындасым «Бәріне күз 
кінәлі» деген өлеңінде:

Маған ұрысқан сіз емессіз,
Сіз емессіз жылатқан.
Жылатып ап абайсызда,
Шыр-пыр болып жұбатқан.
Көңілімде қалып қойған,
Бұлттар сыздап тұр әлі.
Ұқсағысы келген сізге,
Бәріне күз кінәлі, – дейді. 
Күреңіткен күзде жабығып, мұңайып, жа-

нарына жас үйірген ақын «Айқайлаған да 
сіз емесіз, қарашаның желі» деп жұмыр бас-
ты пендесін қызғыштай қориды. Мезгіл мен 
табиғаттың үндестігін, адам бойына сыйды-
рып тағы да «Менің аппақ жанымсыз» деп 
ақталады. Өлеңдегі суреткерлігі ешкімге 
ұқсамаған, өзіндік қолтаңбасы менмұндалап 
тұр. Қамшының өріміндей жұмырланған жыр-
лары оқырманды түрлі ойға жетелейді. Сезімді 
серік етіп сағынған адамынан сарыла-сарғая 
хат күтеді. Сиреген хаттан, үміт жібі үзіліп 
өлеңге айналады. 

«Сізден келер хаттар сиреп кеткелі,
Бұл өмірге қойдым мен де өкпені.
Сіз сияқты еркелетіп ешкім де,
Сіз сияқты мейірімін төкпеді». 
Немесе:
«Күтпейтін де болып кеттім сағынып,
Қызғаныштан, үміттерден арылып.
Өлең келсе сіз келесіз ойыма,
Қалам сонсын жабығып...» 
Махаббат пен мұң арпалысқа түскен 

сезімнің толқыны бұл тулаған. Махаббат, ол 
– мәңгі жыр. Ол жасқа қарамайды. Еркелетіп 
мейірін төгіп, сеніміңе кірген сол адам кенет 
жоқ болып кетсе, ол да азап. Ақынның жүрегін 
сыздатқан да, жылатқан да осы сезім:

«Қорқушы ем қап-қара түнектен,
Түн мені аяйды тілекпен.

Жек көрдім әп-сәтте өзіңді,
Нәп-нәзік жанымды сірі еткен.
«Шын сезім солмас» деп сенім мың,
Сіздегі биікке тебіндім.
Сіз мені жылатып кеттіңіз,
Мен солай, тағдырдан жеңілдім...
Қатыгез...»
Әминаның өлеңдерінің басым бөлігі 

сезімге құралған. Ол – заңдылық. Жастық 
жалының шарпуы, табиғатпен тілдесуі, үндесуі 
өлеңге айналып, өрнек болып төгіледі. Сы-
рын да, мұңын да табиғатқа айтады. Жанына 

тірек іздеп, адамнан көрмеген жылылықты 
табиғаттан іздейді. Арман қиялының ұшқыны 
от болып шашырайды.

«Саяңда сенің,
Құлпырып тұрған мен едім,
Жаны қалмастан,
Аялап жүрген сен едің.
Сезіммен бізді,
Үзілмейтіндей матаған,
Табиғат деген шеберім» – дейді. Өмір 

атты қайнаған базарда, жырдың дархан дала-
сын еркін кезеді. Жыр жазбаса жетім көлдей 

мұңаяды. Әмина жыр арқылы оқырманын бау-
райды. Атамекенге аңсап-сусап жетіп, «Бұта 
түбі бір табақ ет» деп Жерұйыққа қоныстанған 
Асан қайғының толғамын өзінше жырлайды.

«Ерің нар,
Елің бар еңселі,
«Жетісу – жерұйық» деуші еді.
Арқаның сүйсем де даласын,
Қимаймын неге осы мен сені?..
Көмескі тартады тасаңда ай,
Қызғаныш дертін бір баса алмай.
Әлемнің шарлаған ой-қырын,
Жерұйық іздеген Асандай» – деп текті 

ұл, текті қыз өсірген Дәнештің әндерін адам 
түгіл, самал жел сыңсытып салады дейді. 
Арқаның даласын аңсап, бар махаббатын 
Жетісуға үйіп-төгеді. Қобыздай күңіреніп, бірде 
мұңайып, бірде шат-шадыман күйге бөленіп, 
жабулаған бәйге атындай ойқастайды. Өлеңді 
әр ақын әрқалай жазады. Ақынның құдіреттілігі 
де сонда. Арман деген шынар бағынан 
оқырманға жеміс беріп, алтын кеудесін са-
рай қылған Әмина да ақындықтың асқар 
шыңын бағындырғысы келеді. Өмірдің ыстық-
суығын көріп, күн мұжыған, уақыттың табы-
на қақталған, пенденің жүзіне түскен әжімді 
өзінше суреттейді.

«Қайғы мен шаттық бәрін де көрдің, 
қартайдың,

Өмір-ай, Өмір! Шарасыз басты шайқаймын.
Жалыны қайтқан, суалған анау жанардан,
Өкініш табын, өмірдің күзін байқаймын.
Жасқана қарап қоямын бір сыр сезгендей,
Қарашық қана ойнақшып тұрған өгермей.
Таңбасы сынды тағдырдың қатал әжімдер,
Маған да белгі ерек бір сезім бергендей» 

– деп жырлауы жұмыр басты пенденің басы-

на бір келетін қарттықтың қалың қатпарын 
әспеттейді. Алаулаған алма жүзіне, өрмекшінің 
торындай жиырылған әжімге алаңдайды. Бал 
дәурені көшіп, бабалық дәуірге аяңдап қадам 
басып бара жатқан ақын тіршілікте еш нәрсенің 
мәңгілік еместігін меңзейді.

Өмір сүрудің қиындығын сылтауратып, 
жағымпаздықпен күн кешкендер туралы айта-
ды:

«Есектермен сөйлеспесең есекше, 
Алынбайсың адам деген есепке.
Керек одан төменірек тұруым,
Қырдың шөбін бірге теріп жесек те.
...Ит – қазына екеніне сенер ек,
Қазыналар кімді өзіне теңемек.
Нәжіс жеуін қоя алмайды олар да, 
Ырылдасып әуре болып не керек»? – деп 

ашына толғанған ақын айбарлана түседі. 
Бүгінгі қоғамдағы жәдігөйлердің жүрек айны-
тар қылықтарын дөп басып суреттейді. Екі 
сөйлеп, шыбындаған малдай басын шұлғып, 
жүргендер шайырдың бұл жырын оқыса өзін-
өзі айнадан көрген маймылдай күй кешері 
хақ.

«Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні», 
табиғат шолпысындай мөлдір өлеңдер 
жазған, Алтай таудың Көктоғайынан түлеп 
ұшқан көгершін Әмина Адайханның қазаққа 
бергенінен берері көп. Қарымың талмасын, 
қаламың ұштала берсін, Алтайдың ақбөкені!

айтақын МҰХаМаДИ.
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ЕСТЕЛІКТЕРДЕГІ 

БАРЛЫБЕК 

СЫРТТАН¦ЛЫНЫЊ  

БЕЙНЕСІ

Ұлт тағдырын өз тағдырынан биік қойған, 
халқының тұтастығын, жерінің бүтіндігін, 

ұрпағының сауатты болуын мұрат еткен 
қайраткерлеріміз аз емес. Олар ұлт тарихының әр 

кезеңінде, әр сатысында бар. Осындай халқының 
шын сүйіспеншілігі мен ризашылығына ие болған 

қайраткердің бірі – Барлыбек Сырттанұлы. Ал, 
Барлыбек Сырттанұлы бұл дәрежеге қандай ісі, 

қандай мақсат-мұраты арқылы жеткен? Барлыбек 
Сырттанұлының қазақ тарихындағы рөлі қандай?

Қазақ халқы өз тарихында талай 
кемеңгерлерді туғызды. Халық үшін маңызы 
зор, тарихи, мәні терең іс-әрекетке барған 
немесе аса жауапты тарихи сәттерде халық 
тағдырына пайдасын тигізуге аянып қалмаған 
арыстарымыз мың сан.

Қай кезеңде де Отанға деген 
сүйіспеншілікке, туған жерге деген махаббатқа 
ешкім тыйым сала алмаған. «Меніңше, жалғыз 
сен ғана халықтың сеніміне ие болдың, 
жалғыз сен ғана «халық үшін еңбек еттім» 
деп айтуға хақың бар» [1] – деп бағалаған 
Бақытжан Қаратаевтың пікірінен бастап-ақ, өз 
тұстастары мен қатарластары, халық қамын 
жеген тұлғалармен арақатынасынан Барлыбек 
Сырттанұлының халық игілі жолында атқарған 
елеулі еңбектері айрықша көрініп отырады.

Біз араға 150 жылдан артық уақыт са-
лып Б. Сырттанұлы туралы айтып отырсақ, 
ал қатарластары сонау ХХ ғасырдың 
алғашқы ширегінде-ақ оның турашылдығы, 
ақкөңілділігі, елге деген сүйіспеншілігі жөнінде 
өз бағамдарын жасаған, «шаһбаз» атауын 
берген. С. Ғиясов: «Біраз заман Алматыда 
военный губернатордың алдында тәрджиман 
(переводчик) болып тұрып еді. Жақсы қызметі 
үшін народный советник дәрежесіне мінгізіліп 
еді. Кішіпейіл, өтшіл, сөйлескенде сөзін таза 
қазақ тілімен сөйлейтұғын, турашыл һәм дин-
дер бір адам еді. Бұл жақтағы елдің шаһбазы 
десе де болады» [2] – десе, ұлт көсемі Әлихан 
Бөкейхан: «Кешегі бұлт айығып, күн шыққан за-
манда, ұялшақ қыз мінезді Барлыбек «жұртым» 
деп іске кіріп, орнынан шықты: Алдың жалын, 
артың мұз, Барар едің қай жаққа.

1910-1911-ші жылы Жетісу қазағының 
жеріне қам қылам деп, Барлыбек Петроградта 
бірнеше ай жатты. Мінезі: Ақырын жүріп, анық 
бас, Еңбегің кетпес далаға,– еді. Бұл жолы көп 
сөйлесіп, Барлыбек мінезімен жақсы ашна бо-
лып едім. Ақ көңіл, қыз мінезді көріп едім» [3] 
– деген.

Белгілі Алаш қайраткері, шәкірті 
М.Тынышпайұлының естелігі өте құнды. Мұнда: 
«...Барлыбек өз ауылына келе жатқанда, мен 
күздігүні оқуға бара жатып, Барлыбектікіне 
қонып, алғаш таныс болып едік, сонда мен он 
жасар бала едім. 

Барлыбек Петерборда оқыған кезде темір 
жолдың шеті Самар еді Һәм Ертісте осы күнгі 
параход та жоқ еді. Сондай қиыншылықта 
Жетісу деген бір түкпірден қазақ көрмеген, 
я естімеген жерге Барлыбек марқұм жарық 
дүние көруге, кейінгілерге үлгі болып жол 
көрсету үшін жалғыз кетті» [4] – деп алғаш та-
нысуынан бастап, оның биікке, алға ұмтылуын 
көрсетеді. 

Қайраткердің адамгершілігі мен 
мінезі, қарапайымдылығы жөнінде 
М.Тынышпайұлының осы кішігірім естелігінің 
өзі жетіп артылатын секілді: «Біреумен дауыс 
шығарып қатты сөйлесу, біреуді жамандап, 
я жаманшылық қылу, мұндай істі Барлыбек 
қылып көрген емес. Үлкен, я замандас болса, 
оған Барлыбек «тақсыр» деп сөйлеуші еді, кіші 
болса «қарағым» деуші еді. Шын көңілімен, 
бейілімен мұсылман еді. «Ұлық болсаң кішік 
бол» деген мақалды анық көрсеткен Барлыбек 
еді. Үлкен оқуды оқып, шын оқыған дәрежелі 
болған  Барлыбек еді. Бұл мінезіне қарай бір 
жолығып, бір сөйлескен адам Барлыбекті 
ұмытпас еді. Барлыбекті білген ұлылар шын 
мақтап қошемет қылып, өзін артық көруші еді» 
[4].

Жастарды ғылым-білімге шақыруы, 
ұлтымыздың көзі ашық, көкірегі ояу болуы – 
Барлыбектің басты арман-мақсаты болғаны 
даусыз. Осы естелікте тағы да: «Оқыған 
балаларға: «Қарақтарым! Оқыңдар, қазағыңды 
ойларыңнан тастамаңдар» – деп, Барлыбек, 
Тұрлыбек айтып отырушы еді. 

«Қарағым! Көп жұрттың тілеуіне кетіп бара 

білімді, ел үшін жанын беретін адамдар. 
Өз алдына ел болуды көздеймен дүниеде 

өзін-өзі билеген нәсілдер сияқты жеке ел 
болу мақсатында һәм елді бақытты, теңдік, 
бостандық өміріне жеткізу үшін осы Жарғыны 
(Уставты) кіргізеді» [5]. 

Жарғыдағы негізгі де басты мәселе «Қазақ 
елі республикасының жеке болуы турасында» 
айтылар сөзге арналған.

Қоғамда болып өткен алапат оқиғаларының 
негізгі себепкері адам болса, сол адамның 
болмыс-бітімін, жан әлемін, ішкі дүниесін 
зерттеуге ден қою, тек сол тұлғаны ғана емес, 
сол заманды көрсетеді. Сондықтан, Жалпы 
құрылымы 4 бөлім, 28 тармақтан (баптан) 
тұратын Қазақ елі Жарғысы туралы жазу – сол 
дәуірдің сыр-сипатынан хабар береді.

Барлыбек Сыртановтың саяси-құқықтық 
көзқарасында XX ғасырдың басында 
Қазақстанның қоғамдық-саяси және құқықтық 
ой-пікірде мүлдем беймәлім болып келген 
мәселе – жергілікті елді мекендерде, ауыл 
арасында басқару ісін дұрыс жолға қою бол-
ды. Қазақ қоғамына патша өкіметі енгізген 
болыстық жүйенің тиімсіздігі бәрімізге белгілі.

Қазақ қоғамына дерт болып жабысқан 
осы мәселе Барлыбек Сыртановты да қатты 
ойландырады, жікке, партияларға бөлініп 
алған халықты қайта ынтымақтастырып, ба-
сын біріктіру мәселесіне жар құлағы жастыққа 
тимей, ерекше көңіл бөледі, түн ұйқысын төрт 
бөледі. Соның жемісті нәтижесі ретінде, ой 
толғанысы мен білімділігінің айғағы болып 
дүниеге «Ынтымақ ережесі» келеді [6]. Бұл – 
реформаторлық мазмұнға ие болған құжат. 
«Ынтымақ ережесінің» өзі – елдің береке-
бірлігін нығайту, ынтымақтастығын күшейту 
идеясынан туындаған. Ол Б. Сырттанұлының 
өз халқының тағдырына немқұрайлы қарай ал-
майтын дәлелдейді.

«Ақиқат» әрқашан басым тұрады. Алай-
да, ескіні еске алмай, жаңаның жарқын 
келбетін тану қиын. Себебі, әрбір халықтың 
тарихи көшінің ұлан ғайыр, ұзақ сапарында 
ұмытылмас ұлы кезеңі, биік белесі, елеулі 
оқиғалары болады. Қайраткердің «Ынтымақ 
ережесі» осы іспетті. 

Ұлттық намыс – ердің айнасы. Намысы 
мықты, өресі биік елдің әрбірінің тарихында 
өз ұлтын құру, қалыптастыру болған.  Ал, ұлт 
қамын жеу ұлттық жауапкершілікті туындата-
ды. Ұлттық мұрат, ұлттық ұят, мүдде мен на-
мыс бар жерде парыз бен қарыз алға озаты-
нын Б.Сырттанұлының осы ісі айқындай түседі.

Әрине, Барлыбек Сыртановтың саяси-
құқықтық көзқарасын бүгінгі күн талапта-
рымен бағалағанда талай пікірталас тууы 
әбден заңды. Мысалы, қазіргі өтпелі кезеңде 
тәуелсіз Қазақстанда президенттік басқару 
формасының қажетті деп танылуы және 
дәлелденуі. Ал, Барлыбек Сыртанов бол-
са, керісінше, Франция республикасында 
қалыптасқан парламентаризмнің француз 
моделін жақтаған, парламенттік басқарудың 
анағұрлым демократиялық сипатқа ие екеніне 
өзінің ой-толғанысын білдірген. Ал, оның 
қазіргі уақытта тепе-теңдік және тежемелікке 
негізделген өкіметті бөлу, сот тәуелсіздігін 
қамтамасыз ету сияқты ойлары осы күні де 
құндылығын жойған жоқ, елімізде жүзеге асы-
рылуда [6].

Сондай-ақ, оның еңбектері сан 
салалығымен ерекше. Бұл «Қазақ елінің 
уставы»,  «Бұқабай балаларының ынтымақ 
ережесі» атты екі еңбектен басқа өзге де 
маңызды мәселелер жөнінде саяси мазмұны 
терең мақалалары мен зерттеулері бар. Атап 
айтсақ, «Травяные растения», «Замана шал-
дары», «Қазақ халқының қазіргі һәм ілгергі күні 
турасынан бірнеше ойға келген сана», «Не-
сколько мыслей о настоящем и будущем кир-
гизов», «Партия һәм низамсыз жинаған алым», 
«Незаконные поборы и партийная борьба» т.б.

Әрі өзінен кішілерге бағдар бола отырып, 
ағалық ақыл-кеңесі мен қамқорлығын көрсетуі 
жөнінде аз айтылып жүрген жоқ.

Қайраткердің бірі білсе, бірі білмейтін 
тағы бір елеулі еңбегі – Қытай мен Қазақстан 
арасындағы шекараны белгілеу турасын-
да. 1903-1907 жылдары шекараны межелеп, 
оны картаға түсіруде еңбек сіңірген. Бір айта 
кетерлігі – бұл белгілеу күні бүгінге дейін 
өзгеріске ұшырамаған.

Б.Сырттанұлы сонымен бірге «Жетісу» 
аймағындағы бұлақ көздері, минералды сула-
ры бар жерлерінде емдік сауықтыру орында-
рын салу жұмыстарына да мұрындық болған. 
Қазіргі «Арасан», «Барлық Арасан» емделу 
демалыс үйлерінің ашылуы да сол адамның 
есіміне байланысты», – деседі ел ішіндегі 
көнекөз қариялар. 

Б.Сырттанұлының Қазақстандағы алғашқы 
білім ордаларының бірі «Мамания» мектебінің 
салынуына себепкер болғаны, мектептің 
оқу бағдарламасының жетілуіне үлкен үлес 
қосқандығы туралы мәлімет оның туған 
қызы Ханифа апай сақтап қалған тарихи 
құжаттардан белгілі болып отыр. Мәселен, бұл 
құжатта: «Сыртанов Б. делает предложение 

жатырсың, жолың болсын, құдай алдыңнан 
жарылқасын, мәртебеңді биік қылсын» деп 
құшақтап көрісіп, батасын берді» [4] – делінеді.

Ел басынан өткен, халық тағдырында 
терең із қалдырған тарихи, саяси оқиғалар 
қайраткерлерінің бейнесі арқылы солар өмір 
кешкен, азаттық жолында арпалысып өткен 
тар заман арқылы өрбиді.

1909-1910 жылдары Қазақ округіне ерікті 
республика мәртебесін берудің жарғысы мен 
бағдарламасы әзірленді. Оны жұртшылықтың 
талап-тілегі бойынша Санкт-Петербургке 
апарып, күндіз-түні патша шенеуніктерінің 
есігін тоздырса да еш нәтиже шығара ал-
мады. Ақыры Барлыбек Сырттанұлы Ре-
сей астанасының кітапханаларында сарыла 
отырып, Қазақ елінің Жарғысын жазып, оған 

халықтың арман-мақсатын негізге ала отырып, 
«Қазақ елінің жері саудаға түспейді, Құдай оны 
адам баласына пайдалану үшін жаратты» де-
ген тармақты қосты. Бұл шын мәнінде де Қазақ 
мемлекетінің алғашқы Конституциясы болып 
саналады. 

...Мұнан әрі Жарғының басты мақсаты, 
алға қойған міндеттері айтылады. Ол қысқа, әрі 
нақты сөздермен былайша тұжырымдалған: 
«Жаңа заманда атыссыз, соғыссыз, қан төкпей 
бейбіт жолмен жерімізде хүкіметі өз қолындағы 
ел болу мақсатында, барлық елдермен 
достықта болу үшін жеке қазақ елі республи-
касын құрамыз. Қазақ елі республикасында 
жоғарғы билік жүргізуді бүкіл қазақ және басқа 
нәсілдердің өкілдері дауыс беру арқылы іске 
асырады. Сайланатындар – елдің ең сүйікті, 
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местным зажиточным строит школу – мектеп...
настаивает на Мамановы...Сейтбаттал Мама-
нов побыв в Алма-Ате у Сыртанова берет план 
мужской гимназий Алма-Аты Верного» – деп 
жазылыпты [7].

 «Ұлт – ұлыс халқының санымен емес, 
рухының биіктігімен әйгіленеді» (Ж.Ж. Руссо). 
Ал, рух биіктігіне тәрбиелеу миссиясында 
әдебиеттің, мәдениеттің, тарихтың атқарар 
жүгі зор. Сондықтан да, өз еңбектері мен өз 
тұстастарының пікірінен бөлек, Барлыбек 
бейнесі ғылыми ізденістер арқылы биіктетей 
түсіп, тұлғалық қыры жан-жақты ашылған.

Барлыбектанудың басында тұрған 
алғашқы сүбелі еңбектердің бірі – көрнекті 
ғалым С. Өзбекұлының «Барлыбек Сыртанов» 
атты кітабы. Бірегей бітім иесінің өмір жолы, 
білім алуы, қоғамдық-саяси қызметінен бастап 
таныстырып, «Қазақ елінің уставы»,  «Бұқабай 
балаларының ынтымақ ережесінің» маңызы, 
танымдық-тағылымдық рөлі,  тарихи деректері 
мен сабақтастық сөз болады. Әрі мұнда алғаш 
болып барлыбектанудың ел тағдырындағы, ұлт 
тарихындағы орны мен миссиясы да ғылыми 
негізде, жаңаша ұлттық таным, эстетикалық 
талғам тұрғысынан шынайы бағасын алған.

130 жылдық мерейтойы тұсында 
жазылған іргелі еңбекке қоса, ХХ ғасырдың 
басындағы алғашқы қазақ баспасөздері бірі 
«Қазақ» газеті мен «Айқап» журналынан ба-
стап,  республикалық «Жұлдыз», «Прос-тор», 
«Қазақстан тарихы», «Жас өркен», «Ақ жел-
кен», «Туған өлке», «Фемида», «Құқық және 
мемлекет», «Кемеңгер» журналдарында, 
ЖОО-ның ғылыми Хабаршыларында, «Қазақ 
әдебиеті», «Егемен Қазақстан», «Айқын», 
«Қазақ елі», «Президент және халық», «Юри-
дическая газета», «Индустриальная Караган-
да», «Дала мен қала» газеттерінде, облыстық 
(Алматы облысы) «Октябрь туы», «Жерұйық», 
«Заря Коммунизма», «Жетісу», «Алатау» 
газеттерінде, аудандық «Ақсу өңірі», «Өмір 
нұры» газеттерінде Барлыбек Сырттанұлы 
жөнінде мақалалар жарияланып отырған. 

 С о н д ы қ т а н 
танымдық мақала – ғибратты 
да маңызды еңбек. Ол кіші 
жанр болғанымен де, үлкен 
еңбектердің бастау көзі, 
терең түбі, бастапқы негізі. 
Бұл жердегі тарих мұнары 
бұлдыратып тастаған зама-
налар мен дәуірлер туралы 
шын зерттелген әрбір деталь 
маңызды. Демек, барлыбек-
тануды дамытудағы әрбір 
зерттеушінің еңбегі ұшан-теңіз. 
Сайып келгенде, олардың қай-
қайсысының да үлкенді-кішілі 
еңбегі  өз халқының сүйікті 
ұлының адамгершілігі мен 
азаматтығына бағыталған. 

Ә.Бөкейхан, Б.Қаратаев, 
С.Ғиясов, М.Тынышбаевтар 
замандас, аға-іні тұрғысынан 
үңілсе, Ә.Барлыбекұлы, 
К.Батырбекқызы, М.Дүйсенов, 
А.Ниетовалар естеліктен 
сыр шертсе, С.Өзбекұлы, 
Т.Қалилаханов, Ө.Ақыпбекұлы, 

Ж . Д у л а т б е к ұ л ы , 
Ж.Толымбеков, Ш.Күміс-
байұлы, К.Қоқымова,  
Б.Кәрібаев, О.Мұхатова,  
Ш.Тлепина, Н.Дулатбеков, 
М.Исахан, Б.Сыздық, 
Қ.Адамбосынов т.б. тари-
хи тақырыпқа ғылыми және 
публицистикалық тұрғыдан 
қалам тартқан. Соңғы жылда-
ры архив ақтарып, Барлыбек 
жөніндегі талай дүниелермен 
халқын қауыштырып жүрген 
Е.Тоқтарбай еңбегін айрықша 
атауға болады.

Аталған авторлардың 
еңбектерінде Барлыбек 
Сырттанұлы өмірі, шығу 
тегі, ата-бабалары, оқыған 
жылдары, өмірінің басты 
кезеңдері туралы айтылған. 
Ал әр дәуірдегі тұлғалар 
өмірін, тарихи оқиғаларды 
қоғамдық-әлеуметтік, сая-
си жағдаяттардан бөліп 
алып қарау мүмкін емес.  
Барлыбектің өмір сүрген кезеңі 
турасында да солай.

Ол небір жағдайларға 
қарамастан, өміршең қасиет, 
мықтылық, рухтың ұлы күші 
арқылы қайсарлық танытқан. 
Рухы мықтының ағысқа қарсы 
жүруі – заңдылық. Оған өзі 
жинақтаған екі мыңға жуық 
кітапты қосуымызға бола-
ды. Кітаптардың ішінде «Л.Н. 
Толстойдың «Отбасы», «Бақыт 
неде», Салтыков-Щедриннің 

12 томдық толық жинағы, И.Гончаровтың, 
А.Чеховтың, И.Тургеневтің, Д.Григоровичтің, 
Н.Лесковтың, В.Жуковскийдің, А.Шиллер, 
Михайловтың, Ф.Достаевскийдің, В.Белин-
скийдің, А.Пушкиннің, М.Лермонтовтың т.б. 
ақын-жазушыларының толық жинақтары 
болған. Озық ойлы орыс авторларымен қоса 
ХІХ ғасырдың аяғына дейін ХХ ғасырдың 
алғашқы он жылы ішінде орыс тіліне аудары-
лып үлгерген  әлемдік әдебиет өкілдерінен 
Генрих Гейненің 6 томдық жинағы, Валь-
тер Скоттың толық жинағы – 14 том, Мануэл 
Сервантестің «Дон кихоты», Фирдаусидің 
«Сохрабтың тарихы» кітаптары, Джарданның 
«Таңдамалы сөздері мен салт» атты кітабы, 
Фенимор Купердің «Қызыл тәнділер», Аль-
берто Доденің повестері мен әңгімелері, бір 
ғана Жюль Верннің шығармаларынан 24 кітап 
болған» [8] – делінеді.

 Тарихтың аты – тарих. Тұлға әлемін 
ашу ғылыми еңбектерде құжаттар бойынша 
зерттеліп, қарастырылса, авторлар үшін көп 
ізденісті талап етсе, естеліктерде көнекөз 
қариялардың әңгімесі немесе ел жүрегінде 
жатталып қалған аңыз-әңгімелер жарқырап 
көрініп отырады. Ол таптырмас мол рухани 
қазына көзі болып, естеліктің құнын арттыра 
түседі.

Тұлғатанудағы басты бағалылық – оның 
дәлдігінде. Сондықтан, зерттеліп  отырған 
тұлға туралы әртүрлі ғылыми деректермен 
қоса естеліктер барлыбектануды айшықтайды.

Әбдіқадір Барлыбекұлының «Сыртанов 
Барлыбек туралы ескерме түсініктер», Кәке 
Барлыбекұлының «Өмірбаян», Кенжетай 
Батырбекқызының «Барлыбек Сыртанов – 
менің ағам», Алия Ниетованың «Б. Сырта-
нов туралы естелік», Мырзабек Дүйсеновтің 
«Ұшқан ұя» сынды естеліктерде көзбен 
көрген ақсақалдардың аузынан естіген не-
месе ұрпақтарының айтулары бойынша 
жинақталған деректер барлыбектануды тағы да 
біршама толықтырады. Естеліктің бір жақсысы 

– адамның адамгершілігі, өмірдегі іс-қимылы, 
белгілі бір оқиғаға көзқарасы мүлде бөлек 
көрінеді. Мысалы, К. Батырбекқызы «Барлыбек 
Сыртанов – менің ағам» естелігінде: «Қарағаш» 
елді мекенінде «Мамания» мектебінің ашы-
луына Барлыбек, Тұрлыбек Сыртановтар 
ерекше ықылас білдіріп, заң жағынан қолдау 
көрсетеді. Тіпті жаз айларында олар Маман 
ауылына барып, мектептің хал-ахуалымен та-
нысып, қолдан келген жәрдемдерін жасаған. 
Барлыбек Сыртанов «Мамания» мектебіне 
келген сайын оқушылармен кездесіп, оларға 
ақыл-кеңес айтып отырған» [9, 29] – делінсе, 
А. Ниетованың «Б. Сыртанов туралы 
естелігінде»: «...Петербургтан шетел және 
орыс ғұлама жазушыларының кітаптарын са-
тып алып, қызыға оқыған екен. Оның дәлелі: 
бірде, бір болыс сымақ ол кісінің үйіне барған 
екен, тұрмысын көрмекші болып, сондағы 
айтқаны: «Барлыбекті асқан бай екен де-
сем, үйінде үйілген кітаптардан басқа түгі де 
жоқ қой», – депті. Иә, оның байлығы шынын-
да да жинаған кітаптары болған еді. Кейінен 
орыс патшалығының жандарымдары арыз 

бойынша ізіне түсіп, үйін тексергенде өзінің 
жазған шығармаларын және сол жинап, тер-
ген кітаптарын жұбайы Ақсудағы «Қайнар» 
мешітіне тыққан екен...» [10] – делінеді.

Барлыбек бейнесін ашуда оның сан қилы 
іс-әрекеттері мен атқарған қызметтерінің бас-
тыларын айтқан болдық. Бірақ, «Барлыбек 

Сырттанұлы кім?» деген 
сауалға бірден ойға орала-
тын жауап: бүгінгі қазақтың 
алғашқы Конституциялық 
құжатын жазған қайраткер. 
Оның басты даралылығы 
осында. Барлыбекті даралап 
тұрған да – сол характер. Ал, 
жалпылай алғанда өзіндік 
даралығы, өзіндік тұлғасы 
– шындықпен ту тіккен 
қайраткер бейнесі.

Тарихи тұлғалардың 
бейнесін ұлттық мүдде 
тұрғысынан зерттеу әрқашан 
өзектілігін жоймайды.  
Қазақ қоғамындағы тарихи 
тұлғалардың әділ бағалануы 
бүгінгі уақыт талабына сай 
ғылыми жаңалықтар мен 
көзқарастарды қажет етеді. 

Қазақ елінің тәуелсіз 
болу хақындағы 
тұңғыш демократиялық 
Конституциясының жо-
басын жазған қазақ зия-

лысы, жерімізді отарлауға қарсы батыл үн 
көтерген қайраткер, ірі реформатор, отты 
қаламды ағартушы-демократ, сегіз тілді жетік 
меңгерген дарынды дара тұлға туралы наси-
хаттап, болмыс-бітімін тереңдей талдайтын 
зерттеулердің үздіксіз жазылып отыруы бар-
лыбектануды жаңа белеске көтеретіні сөзсіз. 
Оның сол дәуірде көтерген мәселелері бүгінгі 
күннің көкейкесті мәселелерімен сабақтасып 
жатқанына таңданбасқа шара жоқ.

Барлыбек бейнесін әрқашан ұмытпауымыз, 
естен шығармауымыз қажет, қайта насихаттап 
отыруымыз керек. Неге? Себебі, халқының 
арда ұлының толағай еңбегі – ұрпағын 
азаматтыққа тәрбиелейтін құралдың бірі деп 
бағамдауға толық негіз бар. Сондықтан да, 
Барлыбектің ел тағдырындағы тарихи орны 
мен жасаған еңбегінің ерлік мәні мен маңызын 
ұмытуға, қалыс қалдыруға еш қақымыз жоқ. Ол 
бізге – ұят, тарихымызға сын.

«1911-нші жылы жазғытұрым Петроградта 
тағы өстіп іс қылмақ болып, құшақтасып, сүйісіп 
айрылысқан едік, үш жылда мұндай болсақ 
ойда жоқ еді» [3] дегенінен Ә. Бөкейханның за-

мандасын өлім «ұйқысына» қимай, қабырғасы 
қайысқанын байқаймыз. Аз ғұмырында көп 
еңбектенген тұлғаның ғұмыр бәйгесі келте 
қайырылмағанда, тағы да қандай еңбектермен 
таныс болар едік деген ойға қаласың. 
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ИСПОЛЬЗУЙТЕ СОЦСЕТИ 

С УМОМ
Жизнь не стоит на месте, один день сме-

няет другой, и в том числе, поэтому обще-
ние посредством техники и социальных 

сетей становится актуальным способом 
в короткие сроки получить информацию, 

передать ее или договориться о встрече. 
Кто не писал прежде смс? Не отправлял 

электронное письмо? Не говорил по виде-
освязи? Людей, которые не используют 

подобные способы общения, все меньше. 
Развитие технологий дало толчок челове-
честву в плане ведения диалогов. Сегодня 
очень много бесед ведется в электронном 

варианте, это касается как делового об-
щения, так и повседневного. Знакомства в 
публичных местах заменили знакомством 
в социальных сетях, многие предпочита-

ют переписываться в чатах и на форумах. 
И в этом нет ничего плохого, до момента 

пока ваша персональная информация ни 
оборачивается против вас.

Поговорим об этике и культуре общения 
в социальных сетях. Несмотря на то, что со-
циальные сети отличаются друг от друга ау-
диторией, которая там находится, и имеют 
ряд особенностей, все-таки основные прин-
ципы общения и делового этикета являются 
для них одинаковыми. В первую очередь, 
нужно помнить, что социальные сети – это 
площадка для общения. Вашей целью яв-
ляется не просто добавить как можно боль-
шее количество друзей, а по-настоящему 
наладить с ними отношения, стать для них 
настоящим другом, интересной личностью. 
Именно поэтому нужно быть осторожным с 
той информацией, которую Вы публикуете 
у себя на странице и страницах своих дру-
зей.  Мы заинтересовались вопросом о том, 
в чем состоит опосредованное интернетом 
общение, отчего так много спорных ситуа-
ций и конфликтов. Наверное, все мы не раз 
замечали агрессивные и конфликтные по-
сты и комментарии, что в том числе отра-
жает настроение, актуальное состояние их 
авторов, манеру и культуру. Во многих стра-
нах существуют определенные правила эти-
кета при общении, они же и существуют при 
общении в социальных сетях. Но вот пара-
докс, при такой доступности к информации, 
лишь немногие знают правила этикета при 
общении в социальных сетях. Соци-
альные сети настолько прочно 
вошли в нашу жизнь, что даже 
странно – что никто пока не зна-
ет некий кодекс поведения в них. 
Есть правила для ведения групп 
в социальных сетях, есть правила 
переписки, есть принципы самих 
сетей, за которыми пытаются сле-
дить администраторы. Нормы эти-
кета будут уместны всегда и везде, 
особенно если вы считаете себя чело-
веком интеллигентным. И речь не о том, 
в каких случаях прилично снять перчатки 
или приподнять шляпу в знак приветствия, 

а в правилах этикета в современном мире. 
Социальные сети  которые уверенно заняли 
почетное место в нашей жизни, используют-
ся не только для того, чтобы показать свою 
жизнь, а и в рабочих целях. Но, будьте осто-
рожны, ведь психологи выяснили, что час в 
социальных сетях подрывает уверенность в 
себе.

Тем не менее, хороший тон и здравый 
смысл актуальны всегда и везде, в том чис-
ле – при общении в социальных сетях. Как 
вы думаете, какие «правила приличия» важ-
но соблюдать, чтобы коммуникации были 
эффективными и не нарушали личные гра-
ницы других людей? И что считается мо-
ветоном? Для некоторых людей считается 
нормальным нагрубить кому-то или перейти 
на личности прямо в комментариях и таких 
людей-грубиянов, к сожалению, все больше 
и больше. И что же не так с культурой обще-
ния в интернете? Вы когда-либо задавали 
себе этот вопрос? Если вам все еще не по-
нятно к чему все эти разговоры, можете 
открыть свои нистагмам, зайти на 
страничку к любой социально 
и з в е с т -
ной 

личности и почитать комментарий под лю-
бым постом. И вас охватит этот ужас, на-
сколько можно быть таким и сколько негати-
ва нужно иметь, чтобы написать такие слова 
совершенно чужому тебе человеку. Соглас-
но исследованию Microsoft, культура обще-
ния в интернета находится на очень низком 
уровне – пользователи чуть ли не чаще всех 
в мире практикуют онлайн-издевательства, 
троллинг и прочее, что относится к «плохо-
му обращению». Да уж сколько 
раз твердили миру, что во всех 
грехах виноваты мобильни-
ки и интернет, каждый из нас 
слышит на дню по сто раз. 
Особенно если разгоревший-
ся в соцсетях скандал вы-
ходит за рамки виртуальных 
отношений и перекочёвывает 
в нашу обыденную жизнь. А 
причина тут вовсе не в тех-
ническом прогрессе. Нас 

с детства учат, как 
правиль- н о 

с е б я 
вести в 

о б щ е с т в е , 
чтобы о нас 

сложи- лось хорошее 
впечатление. Так вот, никто не от-
менял правила хорошего тона и в социаль-
ных сетях. Для этого не обязательно препо-
давать основы сетевого этикета. Человек 
с правильными установками механически 
перенесёт данное ему воспитание, свой 
этикет в виртуальное общение. А вот если 
нарушен механизм передачи, тут уже возни-
кает проблема. Оказавшись в соцсетях, не-
которые теряются от изобилия информации 
и неограниченных возможностей. Кто-то, 
таким образом, пользуется возможностью 
стать популярным, активно «выкладыва-
ет» фото и видео, подбирает музыкальные 
композиции, кто-то пользуется этой воз-

можностью для продвижения бизнеса, кто-
то ради искусства, а кто-то исключительно 
для поиска информации. Стало обычным 
делом прокомментировать статью, видео, 
вступить в диалог, отстаивать свою точку 
зрения. При этом собеседники не видят друг 
друга, не смотрят в глаза, нет наработан-
ного столетиями вербального общения, и у 
многих просто не срабатывает сдерживаю-
щий фактор, понятие приличия, такта – всё, 
что мы именуем воспитанием. На просто-
рах сети с лёгкостью можно встретить не-
лицеприятные высказывания, личностные 
оскорбления и всякой не нужной никому 
информации из личной жизни. Для кого-то 
это способ развлечения, способ потешить 
своё самолюбие, позлить своего соперника 
или как-то обозначить своё право делать 
так, как он считает нужным. Ну, мало ли что 
вытворяют в соцсетях люди, позабыв о том, 
что правила этикета никто не отменял, что 
понятия чести, достоинства, приличия – это 
постулаты человеческой морали, а не вин-
тики технического прогресса, они не меня-
ются, а лишь трансформируются в социум с 
техническим прогрессом. Требования обще-
ственной морали всегда включали в себя 
общечеловеческие ценности, независимо от 
национальности. Выставлять свою личную 
жизнь на показ считалось правилом дурного 

тона, «пиарство» считалось непри-
личием, сквернословие – вульгар-
ностью и т. д. И если вы игнорируе-
те эти правила, будьте готовы и к 
негативу. Не старайтесь придумать 
новые ценности общественных от-
ношений. Совсем не обязательно 
подписчикам знать, чем ты зани-
маешься каждый день, что ешь на 
завтрак, и как провёл вечер. Если 
это общение с друзьями, то все 
соцсети дают возможность на огра-

ничение доступа, количество реальных 
друзей, как таковых, не может зашкаливать. 
А если это деловая страница, то сетевым 
«друзьям» тем более не нужна информация 
о вашей личной жизни. Не следует в доступ-
ном для всех ресурсе писать и неприличные 
вещи – это тоже дурной тон, и не делает че-
сти никому. Золотое правило: лучше обойти 
стороной, чем комментировать и обсуждать 
не касающиеся тебя напрямую вещи. 

Да, в Интернете, как и в реальной жизни, 
необходимо соблюдать нормы поведения. 
Уж сколько раз говорили об этом и наши 
духовные лица, и общественные деятели, а 
случаи виртуальных войн нет-нет, да и про-
должают сотрясать спокойную, размерен-
ную жизнь нашего общества. А колесо-то 
крутится, жизнь меняется, проблемы прохо-
дят, а впечатление о вас по вашим соцстра-
ницам остается. Позаботьтесь всё же о пра-
вильном восприятии себя в глазах других. 

А. МУРАТКЫЗЫ.



06.05 «Қайырлы кеш, 
Қазақстан!» 
07.25 Т\х «Айналайын» 
08.45«Сәлем, Қазақстан!»
09.35, 04.50 «Ақсауыт»
10.00 М\ф
11.00 Комедия «Үшеудің 
тойы» 
13.10 К\ф «Күтпеген екездесу»
15.25 Концерт
16.50 КТА
18.20, 01.40 «Беу» Ток-шоу
20.00, 03.10Апта
21.00 «Әзіл әлемі»
22.35 Мелодрама «Өкініш»
00.35 «Ұлы дала жазы»
04.10 «Маселе»

   ХАБАР  

 06.00«Ұят болмасын»
06.45, 01.20 Концерт
07.00, 01.15 «Профессиональ-

Бейсенбі - Четверг, 27 маусым Сенбі - Суббота, 29 маусым

ҚАЗАҚСТАН
Жексенбі - Воскресенье,  30 маусым

06.05 «Қазақ даласының 
құпиялары»
06.25, 09.00, 13.00, 17.00, 
20.00, 00.40, 03.40 AQPARAT
07.00 «TANSHOLPAN»
10.00 Т/х«Қыздар»
10.50, 19.00 Т/х«Қайран 
күндер»
11.50, 02.55 «Qyzyq eken…»
12.35, 02.05 «SERPIN»
13.10 Т/х «Ауыл сақшысы»
14.10,21.40 Т/х «Гүлпері»
16.00, 01.15 «SHANYRAQ»
17.15 «Қайырлы 
кеш,Қазақстан!»
20.40 Т/х «Отыңды өшірме»
23.40 Т/х «Құбылай хан»
02.30 «JAN JYLYY»
04.15«ӘзілMAN»
05.10«Көңіл толқыны»

ХАБАР

06.00 «Тамаша»
07.00, 10.00М/с «Тобот»
07.30, 08.10, 09.10 
«Таңғыхабар»
08.00, 12.00 Жаңалықтар
09.00, 13.00 Новости
10.20 «Тур де Хабар»
10.50,19.30 Т/х«Келінжан»
11.15, 16.00 Т/с «На крыльях 
любви»
12.10 «Білу маңызды»
12.30 «Sana»
13.10 Мегахит «Предчувствие»
15.15 «Біздің назарда»
15.30«Білім»
16.45 Т/х«Тергеушілер»
17.15 «Қарақатпен шай»
18.00, 00.15 Т/х «Жұмбақ 
жандар»
18.45 Т/х «Өгей жүрек»
20.00, 
01.00Қорытындыжаңалықтар
20.30 Д/ф «Журналистік 
зерттеу»
20.50 Открытый диалог
21.00 Итоги дня
21.30Т/с«Пресса»
22.30«Папе снова 17»
01.30 «Әсем әуен»

АСТАНА

06.00, 21.00 Т/х «Таңдауым 
сен»
07.00Аружанмен бой жазу 
жаттығулары
07.10 Разминка с Аружан
07.20 «Қош келдініз!»
08.00,13.30 Мультфильм
09.50 «Доктор рекомендует»
10.00, 22.00 Т/х «Абысындар»
11.30 Т/с «Акватория»
14.00Күндізгіжаңалықтар
14.20 «Moneytime»
14.40 «ТенгеманияNEXT»
15.00 «Үздік әндер»
16.30 Т/х «Қорғансыз»
17.30 «Ruh.kz»
18.00 Т/с «№309»
20.00, 02.30 Жаңалықтар
20.30, 03.00 «Новости 20.30»
23.30 Т/х «Бір туған»
00.30 Т/х «Жетер»
03.30 Ән мен Әзіл

ЕВРАЗИЯ 

06.00 «Той базар»
06.40, 04.15 «Той заказ»
07.10, 18.00 «Басты 
жаңалықтар»
08.00 «Доброе утро»
11.00 Т/с «Наркомовский обоз»
12.00 «Қалаулым»
15.00 Х/ф «Парадиз»
16.55 «Пусть говорят»
18.45, 03.15 «Бір сұрақ»
20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»
20.45, 23.00 Т/с «Братаны-4»
22.00, 02.30 «П@УТІNА»
00.30 Х/ф «Восхождение на 
олимп»

   хАБАр

АСТАНА

ЕВрАЗИЯ

06.05 Ақпарат
06.40 Қызық екен
07.30 Т/х «Айналайын»
08.50«Сәлем Қазақстан»
09.30«Қоңыраулы қала»
10.35 М/х «Перизаттар. 
Қысқы орманның құпиясы»
11.50 Т/Х «Екі жүз»
15.10 Концерт«Мен 
ғашықпын»
17.00 «Өмірдің  өзі-
кино»комедия
19.00, 03.20 «MASELE»
19.35, Д/ф «Тұлға»
20.00, 04.30 «MINBER»
20.50 «Әзіл әлемі»
22.30«Jaidarman» 
00.00,04.45 «Дара жол»
00.45 «Ай астындағы кен-
тавр»
01.40 «Төрт көзіміз түгел»

ХАБАР

06.00 «Ұят болмасын»
06.45 Концерт
08.45 «Өзін өзі тану»
09.00 «Я – чемпион»
09.30 М/с «Юху и его друзья»
10.00 М/ф «Русалочка»
11.00Д/ф. «Бір туынды 
тарихы»
11.35,00.35  Т/х.«Сені іздедім»
12.25 «Ерлікке тағзым» 
13.35 Кино «Офицеры»
15.05 Х/ф  «В бой идут одни 
старики»
16.35 Т/х. «Келінжан»
19.05 «ҚызықTimes»
20.15 «Миллион кімге 
бұйырады?»
21.00 Жеті күн
22.00 «Медальон»
23.50 «Марс»
01.25 «Әсем әуен»

АСТАНА

06.00, 21.05 Т/х. «Таңдауым 
сен»
07.00, 08.00, 12.00 Муль-
тфильм
07.30, 01.55 «KazNet» 
ғаламторға шолу
09.30, 11.30Money Time
09.45, 11.45ТенгеманияNext
10.00, 22.05 Абысындар
12.30  М.Беспаевтың 
шығармашылық кеші
15.00 Х/ф «Келинка тоже 
человек»
17.00 «Күтпегенде» к/ф
19.00 Ел аузында
20.00Біздің уақыт
20.45 Д/ф «Ғажайып 
Қазақстан»
23.10 Кино «Дивергент глава 
2.инсургент»
02ғ25 «Күлдірген» әзіл-сықақ

ЕВРАЗИЯ

06.00 Т/х «Терранова»
07.00,03.45Тамаша сити
07.50 Басты жаңалықтар
08.40 Ұшқалақ
08.50 Х/ф «За лучшей жиз-
нью»
12.35«Фабрика грез»
13.00,22.00,02.00 Паутина+
13.40 «Три аккорда»
16.05 Х/ф. «Несокрушимый»
18.00 Басты бағдарлама
18.45,02.45Кешкі кездесу
20.00 «Главные новости»
20.30, 23.00 «Жена генерала»

КТК

07.05, 02.20Т/х «Үлкен үй-2»
08.20, 05.00,05.30«біздің 
көнцерт»
09.30Х/ф «Юрмала»
11.00 «Жизненные обстоя-
тельста»
15.30 «Әйел қырық шырақты»
16.30,03.30«Қайсар ғашықтар»
18.40«Нағыз еркек»Қ.Нұртас  
ән-шашуы
21.00 Мелодрамма «Галина»
00.40«Спасите нашу семью»

ЖЕТІСУ

07.30 «Таңжарық» 
09.00 Жаңалықтар
09.30 Новости 
10.00 Мульфильм 
10.15 Экономика  
10.30 Ел мен жер 
11.00 Телесериал «Ақ күң» 
11.45 Мультфильм 
12.00 Шашу  
12.50 Net.laik 
13.00 Болмыс  
13.50 М.Жүнісованың концерті 
16.00 д.ф. «Лекарства для 
выживания». 
17.00 Жаңалықтар
17.20 Новости 
17.35 Мультфильм 
18.30 Бай қуатты болайық 
19.00 Медкеңес
19.20 Құтқару қызметі
19.40  Полиция қызметі 
20.00 Ауылдағы ағайын
20.30 Жаңалықтар
21.00 Бағбан  
21.30 Новости
22.00 Ғибратты қазына
23.00 Жаңалықтар
23.25 Новости
23.50 Ән әлемі

31 канал

06.00, 00.30 Алдараспан. 
Нысана. Шаншар әзілдері
08.00, 23.00 Шаншар, Өнер 
қырандары күнделіктері
09.00  «Маша и медведь»
10.00 «Болшой закуп»
10.30 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря: проклятие черной 
жемчужины»
13.20 «Айта берсін»
14.20 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря: мертвецы не расска-
зывают сказки»
17.00 М/ф «Тайна Коко»
19.00 Х/ф «Как я стал рус-
ским»
21.00 Фильм-концерт
02.00, 04.00 Ризамын
03.00 Әзіл студио

Седьмой канал

06.00  «Қыздар арасында»
07.00 «Қуырдақ»
07.30 «Гу-гулет»
08.00 «Айнаонлайн»
08.30 «Q-елі»
09.00 М/ф «Даша и друзья 
приключения в городе»
11.00 х/ф «Псы под прикры-
тием»
12.50 х/ф «Робокап» 
15.00 , 03.00 Т/х «Детектив 
ханым»
20.00 «Tele Bingo»
20.25 «Япырай»
21.00 «Лотерея777»
21.05 х/ф «Плохие парни -2»
02.30 «KZпандия»
05.00 «Жеңіп көр»

   хАБАр

АСТАНА

КТК

ЕВрАЗИЯ

ЖЕТІСУ

   7 КАНАЛ

ный бокс» прям. трансл.из 
Канады
09.30 Самопознание 
09.45 «Я-чемпион»
10.15 М\с
10.45 «Тарих. Тағдыр. Тұлға»
11.35 «Қызық таймс» 
12.50 «Қарақатпен шай»
13.40«Миллион 
кімгебұйырады?» 
14.30 Мегахит «Невероятные 
приключения Факира»
17.45 Т/х «Өгей жүрек»
19.15«Кел, шырқайық»
21.00 «Жеті күн»
22.00 Большая неделя
23.00 Мегахит «Судья»

АСТАНА   

06.00, 11.00«Казнет»
06.30, 21.10 Т/х «Таңдауым 
сен»
07.30,12.00М\ф
 09.30, 11.30«Монеу тайм»
09.45, 11.45 «Тенгемания»

10.00, 22.00 «Абысындар»
12.45 Мф 
14.10 Концерт 
14.00 К\ф  «Өмірлік арманым» 
18.30 «Қаламгер»  д\ф
19.00 «Ел аузында»
20.00 «Избранное за неделю»
20.45 «Ұлы дала ұлағаты» Д\ф
23.00 Х\ф «Последний рейс»
01.50Ән мен әзіл

ЕВРАЗИЯ  

 06.00, 03.20 Т\х «Терра нова» 
06.50, 02.10 Тамаша сити
07.40 «Басты бағдарлама»
08.30 «Ұшқалақ»
08.40 «Воскресеные беседы» 
08.50 Х\ф «Куда уходят 
дожди» 
12.35, 02.55  «Контент»
13.15 «Лучше всех»
14.10  Х/ф «Нереальная 
любовь»
16.00 Сериал «Затмение»
20.00 «Аналитика»
20.55, 01.40 «Паутина +» 

21.30 Т\х «Ана жүрегі»
23.00 Х\ф «72 часа»

  КТК   

07.05 «Қазақтың жігіттері»
09.00, 03.360Басты рөльде
09.30 «Юрмала»
11.20 Мелодр. «Письмо На-
дежды»
15.20«Көріпкел»
16.10, 02.10 К\ф «Кек»
17.50 «Алдараспан»
19.00 Т. Төреәлидің концерті
21.00 Мелодрама «Сестра по 
наследству»
00.50 Я стесняюсь своего тела
04.00 «Көріпкел»

  ЖЕТІСУ  

09.00 Жаңалықтар
09.30 Новости
10.00 Мультфильм 
11.10 Ауылдағы ағайын 
11.40 Медкеңес

12.00 Бағбан
12.25 Балдаурен 
13.05 Концерт «Құс 
қанатындағы хат» 
15.40 К/ф «Батыр Баян»
17.00 Арнайы репортаж
17.30 Ұлт пен 
18.00 Ел мен жер 
18.30 Бағбан 
18.50 Ән әлемі
19.00 Спорт тайм 
19.30 Балдаурен 
20.15 Полицейская служба  
20.30 Апта (қаз)
21.30 Апта (рус)
22.20 К/ф «Әурелең» 
23.35 Цикл «Тарих»  

   31 канал 
 
06.00,00.30 Алдараспан. Ны-
сана. Шаншар.
08.00, 23.00 «Шаншар, өнер 
қырандары күнд.»
09.00М/ф
10.00 «Большой закуп»
10.30, 14.20  Х\ф «Пираты 

Карибского моря»
17.00 М\ф
19.00 Кино «Как я стал рус-
ским»
21.00 Фильм - концерт
02.00, 04.30  Ризамын
03.00 Әзіл студио

Седьмой канал  

06.00 «Қыздар арасында»
07.00 «Қуырдақ»
07.30 «Гу-гулет»
08.00«Айнаонлайн»
08.30, 09.00 М\ф
10.30 Сериал «Суперкопы»
15.00  Х\ф «Асарбаның әлегі»
17.20, 03.00 «Бастық бола-
мын»
19.10 Т\х «Зың-зың Күлпаш»
21.00 «Лотерея 777 »
21.05 Х\ф «Охота на воров»
23.50 Х\ф «Геймер»
01.50 Сериал  «Спецотряд 
«Кобра 11»
05.00 «Жеңіп көр»

АСТАНА

   хАБАр

ЕВрАЗИЯ

КТК

ЖЕТІСУ
   31 КАНАЛ

   7 КАНАЛ

КТК

07.05 Кешкі жаңалықтар
07.30 Т/х «Қайсар жесір» 
08.30 Т/х «Тағдырқосқанасыл 
жар»
09.50 Новости
10.30,21.40  Т/с «Лесник»
12.40, 23.45 Х/ф «Королева 
бандитов»
14.30 «От ненависти до 
любви» 
16.35,01.20 Т/х «Аталар сөзі»
17.10 Мерекелік концерт
18.00, 01.50 Т/с «Сүйікті 
Дениз-2»
19.30 Кешкі жаңалықтар
20.00 Астарлы ақиқат
21.00 Вечерные новости
03.00 «Әйел қырық шырақты»
03.45-04.30КТК қоржынынан

ЖЕТІСУ

07. 05 Ән әлемі.
07.30«Таңжарық» 
09.00 Жаңалықтар
09.30 Новости 
10.00 Арнайы репортаж
10.30 Ұлт пен рух  
11.00 Телесериал «Ақ күң» 
12.00 Шашу  
12.50 Net.laik 
13.00 Құтты қонақ  
13.45 Д/ф «Друг слонов». 
14.40 Талдықорған өнер 
мектебінің концерті 
16.35 Д/ф «Археология 
жұмбақтары» 
17.00 Жаңалықтар
17.20 Новости
17.35 Д/Ф «Животные лекари» 
18.00 Шашу
19.00 Тұжырым
19.30 Ғибратты қазына 
20.30 Жаңалықтар
21.00 Тастүлек
21.30  Новости
22.00 Телесериал «Ақ күң» 
23.00 Жаңалықтар
23.30 Новости

31 КАНАЛ

05.50, 06.00, 11.30 Т/с 
«Жігіттер»
05.58 ӘНҰРАН
06.30 М/с «Лунтик»
07.00, 20.00 Информбюро
08.00 М/с «Маша и Медведь»
09.30 «Әзілдер жинағы»
12.30, 21.00 Т/с «Үш қыздың 
құпиясы»
14.30 М/с «Тимон и Пумба»
15.00 М/с «Лило и Стич»
16.00 Т/с «Воронины»
17.50 Т/с «Ивановы-Ивановы»
23.00 Кино «Туған үйім 
терегім»
01.40, 05.00 Алдараспан, 
Нысана, Шаншар әзілдері
02.30 «Келіндер бәйгесі»
03.20 «Ризамын»
04.30 «Әзіл студио»

7 канал

06.00, 12.50, 05.00 Т/х  «Жаңа 
келін»
06.50, 21.05, 03.00 Т/х «Элиф»
09.00 М/с«Черепашки-ниндзя»
10.10, 16.40Т/с «Суперкопы»
11.10 «Смеяться разрешает-
ся»
15.00, 03.45 Ток-шоу «Өз 
ойым»
17.45 Т/с «Спецотряд Ко-
бра11»
18.50 Х/ф «Механик: Воскре-
шение»
20.45Скетчком «Q-елі»
21.00 Лотерея 777
23.10 Т/х «Зың-зың Күлпаш»
00.00 The Эфир
00.30 Х/ф «Охота на воров»

КТК

ЖЕТІСУ

   7 КАНАЛ

06.05 Көшпенділер. Деректі 
фильм
06.30,13.00, 17.00, 20.00, 
01.15,03.45AQPARAT
07.00 «TANSHOLPAN» 
бағдарламасы
10.00 «Қыздар» телехикаясы
10.40, 19.00телехикая «Қайран 
күндер»
11.45,03.00«Қызық екен»
12.35, 02.40  «Арнайы жоба»
13.10,20.40 Телехикая 
«Отыңды өшірме»
14.10,21.40 телехикая 
«Гүлпері»
16.00, 01.50 «Шипагер» тікелей 
эфир
17.15  «Қайырлы кеш 
Қазақстан»
23.40,«Әзілмэн»
00.35, 04.20 Парасат майданы.
22.40«Көңіл толқыны»

ХАБАР

06.00Тамаша
07.00,10.00 М/с «Тобот»
07.30,08.10,09.10 «Таңғы 
хабар»
08.00, 12.00Жаңалықтар
09.00, 13.00Новости
10.20 «Тур де Хабар»
10.50,19.30 Т/х «Келінжан»
11.15,15.40Т/с «На крыльях 
любви»
12.10 Т/х. «Тарих.Тағдыр. 
Тұлға»
13.10 Мегахит «Восточная 
сказка»
15.00 «Народный контроль»
15.15 «Балаларға өмір сыйла»
15.25 Art global
16.30 «Кім мықты»
17.30 Религия. Сегодня
18.00 тұсаукесер «Ережесіз 
әңгіме»
18.45 «Ғашық жүрек»
20.00,01.30 Қорытынды 
жаңалықтар
20.30«Бетпе-бет»
21.00 Итоги дня
21.30 «Назначенный време-
нем» 2 часть
22.30 «Пеле: Рождение леген-
ды»
00.20 Khabar boxing

АСТАНА

06.00,21.00 т/х«Тандауым сен»
07.00Аружанмен бой жазу
07.10 Разминка с Аружан
07.20 «Қош келдіңіз»
08.00,13.30 Мультфильм
09.50 «Доктор рекомендует»
10.00, 22.00т/х «Абысындар» 
11.30 сериал «Акватория»
14.00 Күндізгі жаңалықтар
14.20 Үздік әндер. Әлішер 
Кәрімов
15.30 к/ф «Тағдырдың күйігі»
17.30 «Ruh.kz»
18.00, 23.30Т/х «Бір туған»
19.00 Т/х «№309»
20.00,02.30 Жаңалықтар
20.30,03.00 Новости
23.30 «Жетер»
00.30 Т/х «Қара нан»
03.30 «Ән мен әзіл» концерт

ЕВРАЗИЯ

06.00 Той базар
06.45, 18.00Басты жаңалықтар
07.45 Жұма уағызы
08.00 Доброе утро
11.00 Сериал «Диверсант.
Конец войны»
12.00 Қалаулым
15.00 Х/ф «Без границ»
16.50 «Жди меня» Казахстан»
18.45, 02.45«Заң сөйлесін»
20.00 Главные новости
20.45 Поле чудес
21.50, 00.00Т/с «Расплата за 
счастье»
01.10 Вечерний Ургант
02.00 Паутина
03.45 Той базар

КТК

07.05 Кешкі жаңалықтар
07.30 Т/х «Қайсар жесір» 
08.30 Т/х «Тағдыр қосқан асыл 
жар»
09.50 Новости
10.30 Х/ф «Лесник»
12.40 Х/ф «Королева бандитов»
14.30мелодрама «Когда меня 
полюбишь ты»
16.40, 01.40 Т/х. «Аталар сөзі» 
17.30 Мерекелік концерт
18.00, 02.10 Т/х «Сүйікті Де-
низ-2»
19.30 Кешкі жаңалықтар
20.00,03.15 «Әйел қырық 
шырақты»
21.00 Вечерние новости
21.40 мелодрама «Жизненные 
обстоятельства»
04.00,05.00«КТК  қоржынынан»

ЖЕТІСУ

07.05 Ән әлемі
07.30 «Таңжарық» 
09.00 Жаңалықтар
09.30 Новости 
10.00 Мультфильм 
10.10 Тастүлек
10.30 Тұжырым  
11.00 Телесериал «Ақ күң» 
11.45 Тарих 
12.00 Шашу  
13.00 Ғибратты қазына 
13.55 Док/сериал «Живые со-
кровищы» 
14.25 Концерт «Сағыныш» 
16.40 Программа «Тарих» 
17.00 Жаңалықтар
17.20 Новости
17.35 Д/ф «Тюркский мир новый 
рассвет» 
18.00 Шашу
19.00 Диалог
19.30 Болмыс
20.15 Экономика
20.30 Жаңалықтар
21.00 Ел мен жер
21.30 Новости
22.00 Телесериал «Ақ күң» 
23.00 Жаңалықтар
23.30 Новости

31 КАНАЛ

05.50, 06.00, 11.30 Т/с 
«Жігіттер»
05.58 ӘНҰРАН
06.30 «Лунтик»
07.00, 20.00 Информбюро
08.00 М/ф «Маша и Медведь»
10.00,  23.00  «Әзілдер жинағы»
13.30, 22.00 Т/с «Үш қыздың 
құпиясы»
14.30 М/с «Тимон и Пумба»
15.00 М/с «Лило и Стич»
16.00 Т/с «Воронины» 
17.50 Т/с «Ивановы-Ивановы»
23.00 К/ф «Біржан Сал»
01.30, 05.00 Алдараспан, Ныса-
на, Шаншар әзілдері
02.30 «Келіндер бәйгесі»
03.20 «Ризамын»
04.30 «Әзіл студио»

7 канал

06.00, 12.50 «Жаңа келін»
07.00, 21.05,03.00 Т/х. «Элиф»
09.00М/с «Дудочка крысолова»
10.10, 16.40 сериал «Суперко-
пы»
11.10«Смеяться разрешается »
15.00  «Шап-Шаншар»
16.00  «Япырай»
17.45, 02.10«Спецотряд Кобра- 
11»
18.50 «Национальный безо-
пастность»
20.40, 23.10 Скетчком «Q-елі»
19.00 Әкесінің баласы
21.00 Лоторея «777»
00.00 Х/ф  «Робокоп»
03.45Қуырдақ
04.30 Гу-гулет
05.00 «Жеңіп көр»

ҚАЗАҚСТАН ҚАЗАҚСТАН ҚАЗАҚСТАН
Жұма - Пятница, 28 маусым

   7 КАНАЛ

ЕВрАЗИЯ

АСТАНА

ЖЕТІСУ   хАБАр

КТК

   31 КАНАЛ
   31 КАНАЛ

   31 КАНАЛ
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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

ЗАЊ жєне ЌОFАМ№24 (923) 21.06.2019

Жастарымыз өз Отанын сүйетін, денсаулығы мықты әрі білімді болуы шарт. Елбасымыздың 
«Қазақстанның әлеуметтік жаңғыртылуы: Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамына қарай 20 қадам» атты 
бағдарламалық мақаласында бұл мәселе туралы былай айтылған: «Біздің жастар елеспен өмір 
сүрмеуге тиіс. Қазақстаннан тыс жерде жұмақ жоқ. Еш жерде, әлемнің ешбір елінде бәріне бірден ие 
болу мүмкін емес. Туған Қазақстанда еңбек етіп, өз әлеуеттерін жүзеге асырулары қажет».

Жалпыхалықтық сайлау қорытындысында жеңіске жеткен ел Президенті Қасым-Жомарт 
Тоқаев ұлықтау салтанатында сөйлеген сөзінде алға қойған басым бағыттардың қатарында жастар 
мәселесіне де ерекше мән берді. «Жас ұрпаққа ерекше қайырылғым келеді. Сіздердің алдарыңызда 
Қазақстан дамуында шешуші рөл атқару, прогрестің қозғаушы күші болу міндеті тұр. Елбасы 2019 
жылды «Жастар жылы» деп жариялады. «Жастар – ел тірегі» арнайы жобасы жұмыс істей бастады. 
Біз жастардың «Жас кәсіпкер» бизнес-бастамасын дамыту бағдарламасын жүзеге асырудамыз, 
жастар стартаптарын қолдайтын боламыз. Жастар ды жұмысқа орналастыру бағдарламаларын 
енгіземіз. Менің міндетім – сіздерге өздеріңіздің ең үлкен армандарыңызды жүзеге асырып, жеке 
«табыстар тарихын» қалыптастыруларыңызға барлық мүмкіндікті туғызу. Мемлекеттік қызметтің 
барлық деңгейіне жас талантты басқарушыларды ілгерілету үшін «Президенттің кадрлық резерві» 
қалыптастырылатын болады. Біздің жастарымыз мақсаткер, еңбексүйгіш, креативті, сондықтан 
Қазақстанның болашағы сенімді қолда» деп атап көрсетті. 

Мөлдір МҰХАМЕДЖАНОВА, 
Алматы облысы МАЭС-ның  жетекші маманы.
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Ұрпақтар сабақтастығы – тарихи процесс, обьективті құбылыс. Әрбір 
жаңа ұрпақ өмірге өзімен бірге жаңа леп, жаңа ахуалды қоса әкеледі. Бұл 
ұрпақ прагматизмді, тиімділікті, жаңалыққа, инновацияға иек арта келеді. 
кешегі күні үлкен бейнетке түсетін, қол күшімен атқарылатын процестерді 
енді техника күшімен атқарады. компьютер арқылы қажетті мәліметтерді 
таба алады, алысқа хабарды интернет, ұялы телефон арқылы жібере алады. 
Бүгінгі ұрпаққа бұл қиындық келтірмейді, техника құлағында еркін ойнайды. 
Жастар қоғамдағы қозғаушы күшке айналды. Мұның себебі де бар, қазақстан 
Республикасының тұңғыш Президенті – Елбасы жастар саясатына соңғы 
жылдары үлкен маңыз берді. Олармен нақты жұмыс істеудің үлгісін көрсетті. 
Биылғы жылдың «Жастар жылы» деп жариялауының өзі де сөзімізге нақты 
дәлел боса керек. 

Әркімнің  асыл  парызы

Cондықтан мемлекеттік тілдің қолданылу 
аясын арттыру баршамызға ортақ міндетке 
айналуы тиіс. Ал, мемлекеттік тілдің сот 
жүйесіндегі аясын кеңейту мәселесіне де 
баса назар аудару қажет сияқты. Мәселен, 
Қазақстан Республикасы Азаматтық іс жүргізу 
кодексінің 14-бабы талаптарына сәйкес 
«Азаматтық істер бойынша сот ісін жүргізу 
қазақ тілінде жүргізіледі, сот ісін жүргізуде 
қазақ тілімен қатар ресми түрде орыс тілі, ал 
заңда белгіленген жағдайларда басқа тілдер 
де қолданылады. Сот ісін жүргізу тілі сотқа 
талап қою арызы (арыз) берілген тілге бай-
ланысты сот ұйғарымымен белгіленеді. Сол 
бір азаматтық іс бойынша іс жүргізу бастапқы 
белгіленген сот ісін жүргізу тілінде жүзеге 
асырылады. Істі сот талқылауына дайындау 
кезінде екі тараптың да жазбаша өтінішхаты 
бойынша сот ұйғарыммен сот ісін жүргізу 
тілін өзгертуге құқылы» деп атап көрсетілген. 
Сондықтан әр азамат өзінің қалауы бойын-
ша сот ісін жүргізуді өзінің ана тілінде таңдап 
алуға құқылы екенін білгендері жөн. 

Ал, сот тәжірибесінде істі қарау ба-
рысында орыс тілін жете түсінбейміз деп 

аудармашының көмегіне жүгініп отыратын 
жәбірленушіні немесе талап қоюшыларды 
да жиі кездестіріп жатамыз. Өйткені, тергеуші 
істі сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысында 
немесе полиция қызметкері әкімшілік құқық 
бұзушылық туралы хаттаманы толтырған 
кезде өздеріне жеңіл жағын қалап алып, 
орыс тілінде құжаттарды рәсімдегенді 
оңай санайды. Осының салдарынан орыс 
тілін жетік меңгермеген адамдар еріксіз 
солардың жетегінде кетеді.Сондықтан, 
әрбір полиция қызметкері бұл маңызды 
мәселеге түсіністікпен қарап, мемлекеттік 
тіліміздің мәртебесін арттыруға өзіндік 
үлестерін қосса, ал құзырлы органдар тара-
пынан тергеу кезінде немесе әкімшілік құқық 
бұзушылық хаттамаларын толтыруда іс 
құжаттарының мемлекеттік тілде ресімделуі 
қатаң бақылауға алынып, жүзеге асырылса, 
мемлекеттік тілдегі қаралатын істердің саны 
да көбейіп, мәртебесі де артатыны сөзсіз. 

Ғани қАМАл, 
талдықорған қалалық сотының 

жетекші маманы.

АНА тіліМ

«Өзіміз ана тілімізде сөйлемейінше, өзге ешкім де бұл тілді шыңдап құрметтей 
қоймайтынын түсінуге тиіспіз. Бұл – аз уақыттың аясында тындырып тастайтындай 
іс емес. Бұл мемлекеттік тұрғыдан, ұзақ жылдар бойы айналысатын іргелі іс. «Бат-
пандап кірген ауру мысқылдап шығады» – дейді қазақ. қазақтың қазақтығының бас-
ты белгісі – қазақша сөйлеу», – деп қадап айтқан қазақстаннның тұңғыш Президенті 
– Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың осы сөздері бүгінгі күні мемлекеттік тіл, ана тіліміз 
– қазақ тілінің мәртебесін мәпелеу де, оны көтеру де – әр азаматтың парызы мен 
міндеті екенін тағы бір ескерткендей. 

Жастар  -  қоғамдағы 
қозғаушы   күш

ЖӘДігЕР

Малайсары таулары – тарихы т¦нFан байлыFыМ

313 өлең жолдарынан тұратын 
тоныкөк жазбасында – «...түнде – ұйқы 
көрмедім, күндіз – күлкі көрмедім; 
қызыл қаным төгілді, қара терім 
сөгілді; күшімді сарқа жұмсадым, 
жауға да шаптым құрсанып – бәрі елім 
үшін!» – деген екен. Осындай жүрекке 
патриоттық сезім, жанға рух, жігер 
беретін ата-бабаларымыздың сөзі жас 
ұрпаққа, мына біздерге әлемді сыни 
тұрғыдан емес, оның жұмбақ сыры мен 
ашылмаған құпияларын тануға септігін 
тигізеді. Ол үшін кең байтақ даламызда 
тарих толқынына ерекше із қалдырған 
сан түрлі ескерткіштерге және оның 
мағынасы мен ерекшеліктеріне мән 
беріп, оның болашақ ұрпаққа қандай 
рухани құндылық дәріптейтінін зерттеп-
зерделеуіміз керек.

Жұмбақ қырымен ерекшеленетін 
Малайсары-Арқарлы тауларының петро-
глифтері ата-бабаларымыздан мұра бо-
лып қалған қазақ даласының үлкен тари-
хи сыры бар ерекше көне жәдігері болып 

табылады. Десек те бұл құнды естелік әлі де 
толыққанды зерттелмей жатқаны белгілі. XX 
ғасырдағы Кеңес археологтары А.Максимова, 
А.Ермолаева, А.Марьяшевтар Қазақстан 
территориясындағы түркі петроглифтерін зерт-
теу жаңа басталып келе жатқаны туралы айта 
келіп, олар көп жағдайда Тамғалы алқабындағы 
тас бейнелер жайлы қана жазған-ды. Бұл 
өңірге ең алғаш археологтардың ішінде 
60 жыл бұрын табаны тиген белгілі архео-
лог, альпинист, кеңес және Қазақстан тарих 
ғылымдарының докторы – Алексей Николае-
вич Марьяшев. 25 жасында Таңбалы тастар 
тұрған орынға барып шағын зерттеу жүргізген. 
Бірақ Малайсары-Арқарлы жартастарының 
петроглифтерін таппай кеткендігін айтады. 
Малайсары ауылының тумасы, Талдықорған 
қаласы Жетісу телеарнасының бастығының 
орынбасары Серік Әбікенұлының туған жер-
ге деген ыстық махаббаты және жеріміздегі 
құнды ескерткіштерді сақтап қалу мақсатында 
археологтарға осы жартастарда петро-
глифтер бар екендігін айтты. Марьяшевтің 
бастамасымен шағын зерттеу экспедиция 
тобы құрылып, нәтижесінде Арқарлы мен 
Малайсары сілемдерінде 20 жуық осындай 
тастың барын анықтаған, алайда көп ұзамай 
өзі өмірден озды. Археолог өмірінің соңғы 

«Патриотизм – кіндік қаның 
тамған жеріңе, өскен ауылыңа, қалаң 
мен өңіріңе, яғни туған жеріңе деген 
сүйіспеншіліктен басталады!»

Н.Ә. НАЗАРБАЕВ.

сәттерінде Малайсары-Арқарлы  жартастарын 
зерттеу керектігін айтып кетті. Археологтың 
айтуынша Малайсары-Арқарлы петроглифтері 
қола және темір дәуірлеріне жатқызылды. 
Екі жыл зерттеу жүргізіліп жатқан Арқарлы 
жартастарынан қасиетті орын да табылған. 
Түрлі тастарға қашап жазылған ескерткіштер 

маңына ғылыми зерттеу жүргізілсе әлі 
де талай тың дүниелер табылатынына 
кәміл сенімдімін. 

Бұрынғы адамдардың өмір 
тіршілігінен және олардың суретте нені 
бейнелеп, сол бейненің қандай мағынада 
жатқындығын танып, оны болашақ 
ұрпаққа жеткізу – үлкен жаңалық бо-
лып табылады. Қазақ даласының ойлы-

қырлы қыраттарын, әр бұрышындағы сыр-
лы да жұмбақ тұстарын тарих парақтарына 
түсірсек бұл нағыз туған жерге деген ыстық 
махаббаттың белгісі болмақ! 

Аманаттың салмағын, парыздың қасиетін, 
борыштың сұрауын ұрпақтың бойына дарыту, 
үрдісті үзбей, дәстүрді бұзбай жеткізу – аға 
буынның міндеті. Бұл міндетті сезініп-ұғыну 
үшін байлығы мол туған жердің қасиетін, оның 
қыр-сырын білу керек. Малайсары-Арқарлы 
петроглифтері –  әлі де зерттеуді қажет ететін, 
тынысы ашыла алмай тұрған, өткенімізден сыр 
шертетін ескерткіш.

       тұнық БОлАтқыЗы,
М.тынышпаев атындағы тарихи-
өлкетану музейінің  аға ғылыми 

қызметкері.

Мысалы, қант қызылшасында кездесетін аурудың 
бірі – Ақ ұнтақ ауруы. Бұл ауруға дақылдың жапырақтары, 
сабақтары мен жапырақ сағақтары шалдығады. Оларда 
өрмекшінің торы тәріздес селдір ұлпа пайда болып, кейіннен 
нығыздалып қалыңдап, киізденеді. Ақ ұнтақ көбінесе шілде 
айының ортасында жапырақ бетіндегі ақ қабат түрінде пайда 
болады. Жапырақ ақ ұн сеуіп тастағандай көрінеді. 

Аурудың белгілері өсімдіктің өсу кезеңінің екінші жарты-
сында байқалады, кеселге әсіресе ескі жапырақтар қатты 
шалдығады. Ылғал жылдары бұл ауру кеш шығады. Ол 

Осыған орай Қазақстанда сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес мемлекет саясатының басым бағыттарының бірі болып 
айқындалған және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күреске жал-
пы мемлекеттік мәртебе берілген. Сыбайлас жемқорлықты жою 
және оның көріністерін болдырмау жөнінде қоғамдық және сая-
си күштермен бірлесіп, сыбайлас жемқорлыққа қарсы ауқымды 
науқан жүргізілуде.

Сыбайлас жемқорлықтың жолын кесу бағытында Елбасының 
2014 жылғы 26 желтоқсандағы Жарлығымен «Қазақстан – 2050» 
стратегиясында белгіленген мақсаттар мен міндеттерді жүзеге 
асыруға бағытталған 2015-2025 жылдарға арналған Қазақстан 
Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясы 
бекітілген. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стретегияның негізгі 
басымдықтарының бірі – сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет 
деңгейін қалыптастыру болып табылады. Енді «сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы мәдениет» мәнін ашып көрейік. Тұлғаның сы-

Осы орайда біріншіден, білім беру саласында ауқымды 
өлкетану жұмыстарын жүргізу, экологияны жақсартуға баса 
мән берілу қажеттігі талап елілген болатын. Сондықтан  Са-
мат Жаңбырбаев басқаратын Текелі қаласының балалар мен 
жасөспірімдердің туристік және өлкетану орталығы бұл тұрғыда 
Елбасымыздың «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» мақаласы 
аясында ұтымды  іс-шаралар  ұйымдастырып  келеді.

Атап айтқанда, оқушылар арасында туған өлкені тануы бо-
йынша қызығушылығын дамыту мақсатында «Алтынемел», «Ша-
рын», «Көлсай мен Қайынды»,  «Жоңғар Алатау» мемлекеттік 
ұлттық саябақтарына және Тұңғыш Президент, Шоқан Уәлиханов, 
Сара Тастанбекқызының мұражайларына қызықты экскурсиялар 
мен танымдық экспедициялар және дәрежелі жорықтар өткізілді. 
2017-2018 оқу жылында Елордамыз Астана қаласының  жиырма 
жылдығына орай 20 санатты және дәрежелі жорықтар жасалды.

Сонымен қатар үйірмеге қатысушыларының спорттық 
туристік дағдыларын анықтау мақсатында, спорттық жартасқа 
өрмелеу, туристік көпсайыс, спорттық бағдарлану бойынша жа-
рыстар,  мектеп оқушылары  арасында туристік слет, спорттық 
жартасқа өрмелеуден және туристік көпсайыстан чемпионаттар 
ұйымдастырылды. 2017-2018 оқу жылында тұңғыш рет мектеп 
ұстаздары арасында туристік слет өткізілді.

– Осы шаралардың арқасында оқушыларымыздың да 
шеберліктері шыңдалып, жұдырықтай жұмылған ұжымға ай-
налды деуге болады. Нәтижесінде, туристік орталықтың 
«Ирбис – Текелі» командасы туристік көпсайыстан Алматы, 
Астана, Ақтөбе және Шымкент қалаларында өткен республи-
ка чемпионаттарында топжарып,  туристік көпсайыстан ауы-
спалы Кубоктың екі мәрте  иегері  атанды. Кеншілер қаласы 
мектептерінің оқушылары арасынан  біздің орталықта  жаттығып, 
шеберліктерін шыңдауға ниет білдірушілер қатары да көбейе 
түсті, – дейді орталық директоры Самат Батырғалиұлы.

ш. ХАМИтОВ.
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» ҰтыМДы  іСтЕР  ҰйыМДАСтыРылуДА
Еліміздің тұңғыш Президенті-Елбасы Н.Ә.Назарбаев 
өзінің «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 
мақаласында «туған жер» бағдарламасын ұсынып, жас 
ұрпақтың бойына сүйіспеншілік, патриоттық сезімді 
қалыптастыру керектігін атап өтті. Атамекенге деген 
сезім мен махаббатың өлшемі шектеулі болмайды. Ол 
шексіз. Осы бір ерекше шексіз патриоттық сезімді әрбір 
азамат пен жастардың бойына етене сіңіріп, қанға да-
рыту үшін, сөздің ұғымын кең мағынасында түсіну 
үшін Елбасы «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
мақаласында орындалу керек міндеттердің ішіне «туған 
жер» бағдарламасын ұсынды. 

ӨЗЕкті МӘСЕлЕ
Заманымыздың жегі құртына айналып отырған сыбайлас жемқорлық – қызмет өкілеттігін теріс пайдалану, билікті неме-

се қызметтік өкілеттікті асыра пайдалану, пара алу, пара беру, парақорлыққа делдал болу, сеніп тапсырылған бөтен мүлікті 
иеленіп алу немесе сарапшының жалған қорытыңдысы, сот актісінің орындалмауы т.с.с., осындай қылмыстары арқылы жаса-
латыны баршаға аян. Сондықтан, бүгінгі таңда сыбайлас жемқорлық мәселесі – барлық әлемді алаңдатып отырған аса өзекті 
мәселелердің бірі. Бұл дертпен ымырасыз күресу, қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру мәселелері 
дүние жүзіндегі барлық елдерге ортақ міндет болып отыр. 

ЖемЌорлыЌЌа  Ќарсы  мЄдениетті  Ќалыптастыру
байлас жемқорлыққа қарсы мәдениеті дегеніміз, ол – сол тұлғаның 
қоғам қауіпсіздігіне және игілігіне сыбайлас жемқорлықтың зияны 
туралы білімін қамтитын қасиеті; ол – индивидтің жай ғана сыбай-
лас жемқорлықты төзбеуі ғана емес, сонымен қатар оны жоюға, 
онымен күресуге талпынуы.

Яғни, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет дегеніміз, 
ол – жемқорлыққа қарсы белсенді азаматтық позиция. Сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы мәдениет тұлғада құқықтық шеңберде 
іс-әрекет етуі үшін белгілі бір біліктіліктердің болуын талап 
етеді, олар: жемқорлықты әлеуметтік зұлым ретінде тани білуі; 
жемқорлық көріністеріне қатысты материалдарды объективті 
және сыни көзбен бағалай білуі; сыбайлас жемқорлықпен күрес 
негіздерін және оның қоғам өмірінің кез келген саласында деңгейін 
төмендету үшін барлық мүмкіндіктерді пайдалана білуі.

Азамат МАДИЕВ, 
Ақсу аудандық сотының судьясы.
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Ақ  ҰНтАқ  АуРуы
қант – қант қылшасынан алынатын тағамдық 

өнім. кез келген үйдің дастархан басында наннан 
кейін қант тұратыны белгілі. Сол себепті, таза әрі 
жақсы өнім алу үшін қант қызылшасы егілген танап-
тарды әртүрлі аурулардан таза ұстауымыз қажет. 

желмен тез таралады. Құрғақ және ыстық ауа райының өткінші 
жауын-шашынмен алмасуы аурудың өршуіне қолайлы жағдай 
тудырады. Сондықтан Орта Азия осы аурудың отаны болып 
есептелінеді. Ыстық күндері қызылшаның солуы өсімдіктің 
Ақ ұнтаққа төзімділігін төмендетеді. Жиі жауған жаңбыр 
мен жаңбырлатып суару ауруды бәсеңдетеді. Зақымдалған 
жапырақтар біртіндеп сарғаяды да солып қалады.

Бұл тамыр жемістілердің өнім түсімін 10-20%, ал олардың 
қанттылығын 1,5% дейін азайтады. Саңырауқұлақ залалданған 
өсімдік қалдықтарында, сонымен қатар аналық қылшада және 
тұқымда клейстотеций немесе мицелий түрінде сақталады. 

Қоғаныс шаралары. Ауруға төзімді будандарды пайдалану, 
егіс ауыспалылығын сақтау, қызылша алқаптары аралықтарын 
кеңістіктік оқшаулау, суару ретін қадағалау. Аурудың алғашқы 
белгілері байқалғанда Қазақстан Республикасында рұқсат 
етілген саңырауқұлақ ауруларына қарсы химиялық дәрілермен 
дәрілеу қажет.

Сания тАкЕНОВА,
 қР АшМ АӨк МИк «РФД және БӘО» РММ Ескелді 

ауданы филиалының фитопатологі.
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ІЛИЯС Жанс‡гіровтіЈ 

педагогикалыЌ 

м¦ралары
«Ол – қазіргі қазақ жырының Құлагері. Ол – парасатты 

прозашы. Ол – жалынды баспасөзші, жорналшы. Ол – 
сындарлы сықақшы. Ол – білікті әдебиет сыншысы. Ол 

– талғампаз тәржімеші. Ол – тегеурінді драмашы», – де-
ген екен Ғабит Тұрсынбай. Осы пікірді «Ол – ағартушы-

ұстаз» деп толықтырғымыз келіп отыр.

Осы пікірге ұлы парасат иесінің тағы бір 
қырын қосуға болады. «І.Жансүгіров өзінің 
шығармаларын әдеби жанрда ғана емес педа-
гогика саласына да арнаған. Ол балалардың 
сегіз қырлы, бір сырлы болып өсуін ойлаған. 
І.Жансүгіров арманы асқақ, мақсаты биік жас-
тарды көргісі келген. Сол мақсатта педагогика 
саласына да бетбұрып кеткен. Сол жолдын 
ізін салар өскелең ұрпақ біз», – деген екен 
Г.Меңлібекова.

Осы пікірге дәлел ретінде Ілияс атамыздың 
өз сөзіне жүгінсек: «Мен І.Жансүгіров Алматы 
облысы Ақсу ауданы 4 ауылында 1894 жылы 
дүниеге келдім...

...1920 жылы ауылымнан оқу мақсатында 
Алматыға, одан кейін Ташкент қаласына 
аттандым. Ташкент қаласындағы Қырғыз 
Халық ағарту институтының бір жылдық ар-
найы курсына қабылдандым. Аталған курсты 
тәмамдаған соң, туған ауылымдағы мектеп-
те мұғалім болып 1922 жылдың аяғына дейін 
қызмет атқардым. 1923 жылы Алматыға 
келіп, мұнда «Тілші» газетінің редакциясы-
на қызметке тұрдым. Бұл жұмысты «Қосшы» 
Одағы облыстық комитеті ұйымымен Қазақ 
Халық ағарту институтындағы қызметтерімен 
ұштастыра жүргіздім. Басында оқытушы, 
кейіннен Халық ағарту институтының дирек-
торы және газеттің әдеби қызметкері болдым. 
1925 жылы мен Губаткомы мүшелігіне сайла-
нып, Губхалықағарту бөлімінде меңгерушілік 
қызмет еттім...

Алматы қаласындағы «Жазушы» баспа-
сынан 1969 жылы шыққан «Біздің Ілияс» атты 
естелік кітабында: «Қарағаштағы мектепті 
бітіргеннен кейін Ілияс 1915-1919 жылдары ел 
арасында белгілі мектеп болмаса да, өз ынта-
сымен киіз үйде,көше-қона жүріп бала оқытты.
Текке жүруді өзіне мін көрді. Жаңа өмірге 
жету үшін білім, мәдениет, еңбек қажет бола-
тынын жақсы сезіп, өсе бастаған кезі осы еді 
Ілиястың» – делінген.

Өзінің туып-өскен мекені, Ойтоған 
мектебінде жұмыс істеуі Ілияс өміріндегі елеулі 
кезең болды. Ойтоған бойындағы мешітті мек-
тепке айналдыруды Ілияс ұзақ мезгіл арман 
етті, жұртты осы тілекке қажымай тәрбиеледі. 
Күн сайын бір-екі сағат ересектерге де сабақ 
беріп, «Қосшы» ұйымының еңбек жөніндегі 
келелі істеріне де күнбе-күн көмектесті. 
Ілиястың бұл мектепте сабақ берген соңғы кезі 
– 1920-1922 жылдары аралығында. 

Осы күнгі «Қызылтаң» совхозындағы 
сегіз жылдық мектептің негізін қалауда 
ақынның сіңірген еңбегі мол. Ілиястан оқып 
шыққандардың көпшілігі мәдениет майда-
нында, совхоз, колхоздарда еңбек етіп, халық 
өміріне пайдасын тигізді. «Білімді көзіңді ашып 
дүниеге келгеннен, қара жердің суық қойнына 
кіргенше іздеу керек. Жалшылықпен өмірді 
өткізу сенің маңдайыңа басылып қалған мөр 
емес. Хат танып, кітап оқы. Сенен де на-
шар білетіндер оқуға түсіп, жарқын болашақ 
үшін күресіп жатқанда жалтаңдықты серпіп 
лақтырып тастау керек», – деген Ілияс атамыз. 

1923 жылы І. Жансүгіровтің оқытушылық 
қызметі бағаланып, оны алдымен мұғалім, 
содан кейін Алматыдағы халық ағарту 
институтының директоры етіп тағайындайды.

«Ең бастысы елдің бірлік, халықтың 
қасиет-қазыналарын қастерлеу мен ертеңге 
деген сенім сияқты сезімдерді оятатын 
да осы патриотизм. Оның қоғам дамуын-

да айрықша орын алатын құдіретті рухани 
факторға айналуының сыры да осында жа-
тыр», – деп Б. Сүлейменованың айтуынша, 
Ілияс та ұлттық патриотизмді жоғары бағалап, 
тәлім-тәрбиеге байланысты патриоттық, ақыл-
ой, адамгершілік, еңбек және эстетикалық 
пікір, көзқарастарына жазылған өлендерінен 
байқаймыз. 

«Қыс», «Жазғытұрым» шығармаларында 
балаларға табиғат туралы айта келе, оны ая-
лаумен қатар, сүю, қастерлеу, еңбекке баулуға 
бағыттап, патриоттық сезімін де ұялата білген. 
Сонымен қатар көреген педагог ретінде болашақ 
ұрпақ бойындағы психологиялық процестерді са-
ралай отырып, дүниетанымын қалыптастырудың 
жолын таба білген.

Ғабит Тұрсынбай Ілияс Жансүгіровтің 
педагогикалық идеялары көрініс тапқан 
шығармаларының мазмұндық-функционалдық 
сипаттамасының кестесін ұсынған. Кестеде 
білім жүйесі талабына сай білімділік, тәрбиелік, 
дамытушылық деп мақсатын ашып көрсеткен 
болатын. Бұдан ақынның әрбір шығармасынан 
халықтың тұрмыс-тіршілігі, табиғатқа деген 
ерекше ой-пікірі, өмірге деген көзқарасы, 
еңбексүйгіштік, азаматтық жағынан ер жетуі, 
жағымды мінезінің қалыптасуына әсері бар 
екенін байқаймыз. 

Осы жерде А. Әлімовтың: «...Білім 
беру барысында ізденіс танытып, жаңа 
шығармашылық шешімдер қабылдауына, 
тұлғаның өзіндік және шығармашылық дамуы-
на қол жеткізуде ұйымдастырушылық форма-
ларды құру дағдыларын меңгерулеріне жағдай 
жасайтын оқу үдерісінің барлық құрылымдық 
компоненттерінің өзара ықпалдастық бай-
ланысын құруды көздейтін күрделі үдеріс» 
– деп анықтама бергенін келтірсек орынды 
болар. Қаламгердің сол кезде-ақ білім бе-
руде осы әдістерге баса назар аударғанын 
көреміз. Н. Назарбаев «Білім беру жүйесінің 
басты міндеті – тұлғаның ұлттық және жалпы 
азаматтық құндылықтар, ғылым мен практи-
ка жетістіктері негізінде қалыптасуы, дамуы 
және кәсіптік тұрғыда жетілуі үшін қажетті 
жағдайлар жасау», – деп айтып өткен. Ал 
Ілияс Жансүгіровтің балаларға арналған 
«Оқимын» (1925) деген өлеңінде Елбасының 
айтқан сөздерімен үндестік бар екені анық. 
Тағы бір байқағанымыз, жастардың жан-жақты 
болуына, болашағын жоспарлауға, өмірлік 
құндылықтарды жете меңгеруге шақыратынын 
көреміз. 

«Қол-аяғым босанып,
Дәуірледі дәуірім,
Білімді қуа бет алмай,
Басыла алмас әуірім.
Ұмтылдым өрге, оқимын.
Оқығанда кім болам?
Күркіреп жауар күн болам,
Қараша ауылым шошайған,
Көшесің қашан сол сайдан?»
Қиындық көре келе, қанаты талмай, 

халқына ерең еңбегімен танылған ақын, 
балалардың ойлау қабілетіне, қиял әлеміне 
шарықтай алуына баса назар аударғанын 
мына бір өлең жолдарынан байқаймыз.

Ағынды менің Ақсуым,
Арқырап әлі ағасың,
Ақиланған ашумен,
Ақтарды асқар сабасын.
Тас тарпуын, шапшуын

Қарасаң қайран қаласың,
Жалғыз бір кеште,
Жағаладым жағасын.
Тұнжыраған торғын түн
Төндім сұлу суына.
Таңырқап тау-тас тамсанып,
Жымиды жұлдыз мұңыма.
Сүмиген сүңгі сұрша тал,
Шомылды таудың суына».
Демек, І. Жансүгіров – балаларды 

тереңінен ойлауға, жан-жақты көз қараста болу-
ды мақсат еткенін ел әдебиетін зерттеп жинас-
тырып, оны жастарды тәрбиелеуге құрал етуге 
талпыныс жасаған аға жазушыларымыздың 
бірі. Мұны архив қазынасынан табылған ма-
териалдар дәлелдейді. Қазақ ССР Ғылым 
академиясының қолжазба бөлімінің архивінен 
І. Жансүгіровтің алғы сөзімен 1927 жылы 
Мәскеу қаласында араб әріпімен басылып 
шыққан «Өтірік өлең» жинағының (көлемі 94 
бет кітапша) қолжазбасы табылғанын Жазушы-
лар одағы ғалымдары баяндаған. 

«Өтірік өлеңді», батырлар жырын оқу 
барысында балалар өздерін батырлар ор-
нында сезініп, биікке самғап, қиялдағы ойы 
арқылы талай іс-әрекеттерді, іс-жүзінде 
жасай алатына сезімі пайда болады. Ал 
бұндай ойдағы баланың талпынысы да зор, 
қорқынышқа бой алдырмай, жасымай, алдыға 
ұмтылуы анық. Себебі «Халық педагогика-
сы» халықтың ғасырлар бойы жинақтаған 
даналық ой-пікіріне, өмір тәжірбиесіне 
негізделген. 2014 жылы шыққан «Мұғалімге 
арналған нұсқаулықта»: «Оқыту үрдісінде 
халық педагогикасы арқылы оқытудың ата-
мекенге сүйіспеншіліктерін қалыптастырудың 
деңгейлерімен педагогикалық шарттары 
айқындалады» – делінген. Ал Ілиястың кез 

келген өлендерінде бұл үрдісті байқауға бо-
лады. Мысалы «Жазғы шілде» өлеңінде:

«Ой, балалар, балалар,
Шілдем, шілдем – шілде айым.
Жырлап торғай күн сайын.
Шұбар ала шешектер,
Шудаланған көк шөптер.
Жапырақтар жалпайды,
Жас қозылар марқайды,
Ұшты көкек сай құлдай,
Сайда пісті таң қурай.
Құрт-ірімшік қайналды.
Құлындар да байланды.
Нәйім, нәйім бауырсақ.
Ағын суға шомылсақ.
Ой, балалар, балалар,
Ойналық та күлелік».
«...Шілде айым, жас қозылар марқайды, 

құрт-ірімшік қайналды» – дегендей, ақынның 
аталған құбылысқа деген сүйіспеншілігі айдай 
анық көрініп тұр.

Ақын балалардың эстетикалық, еңбек 
тәрбиесіне ерекше мән берген. Жасөспірімнің 
адамгершілік мінез-құлқына, азаматтық-
патриоттық ұстанымына туған жеріне, халқына, 
тарихына деген сүйіспеншілік сезімін тәрбиелеу 
мақсатын көздегені барлық шығармаларында 
көрініс тапқан. Ілияс Жансүгіров шығармашылық 
мұрасы, таусылмас қазына, ұлттық құндылық, 
сарқылмас дария секілді болашаққа берері мол.

Р. ЕСЕНБАЕВА, 
М.Тынышпаев атындағы тарихи 

өлкетану музейінің 
аға ғылыми қызметкері,

А. РЫСАЛДИНОВА,
іс-тәжірибе алушы, ЖМУ-дің І курс 

студенті.
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ПЕРВЫЙ ФОРУМ 

СЕЛЬСКИХ ЖЕНЩИН
Как сообщает пресс-служба палаты 

предпринимателей области, первый 
форум сельских женщин и мастер-

класс для женщин-предпринимателей 
пройдут в Алматинской области 

пройдет 27-28 июня в одном из живо-
писнейших мест Енбекшиказахского 
района. Главная цель мероприятия 
– дальнейшая поддержка женского 
предпринимательства, а также раз-
витие экономического потенциала 

сельских женщин. 

2019 год в Казахстане объявлен Годом молодежи. На то есть соответствующий Указ Первого 

Президента-Елбасы РК Нурсултана Назарбаева. У Елбасы особое, трепетное отношение к моло-

дежи – и к рабочей, и к сельской, и к творческой, и к студенческой. Он не устает повторять, что 

развитие института семьи и молодежной политики должны стать одним из главных направле-

ний работы всего госаппарата.

В рамках года молодежи в нашей респу-

блике будут проводится ряд мероприятий. 

Будут строится  жилье и  открываться ра-

бочие места  для молодежи. Будет построе-

ны не менее одной тысячи арендных квартир 

для работающей молодежи. На эти цели пе-

рераспределили объем финансирования, пред-

усмотренный в рамках Госпрограммы «Нұрлы 

жер» на 2017 - 2021 годы. На обучение осно-

вам предпринимательства молодежи в рам-

ках проекта «Бастау Бизнес» на 2019-2021 

годы предусмотрено 4,5 миллиарда тенге. 

На предоставление государственных гран-

тов для молодых предпринимателей в рамках 

программы «Дорожная карта бизнеса – 2020» 

на 2019-2021 годы из республиканского бюд-

жета запланировано 1,8 миллиарда тенге. 

На предоставление государственных гран-

тов молодежи для реализации новых бизнес 

идей в рамках госпрограммы развития про-

дуктивной занятости и массового предпри-

нимательства на 2017 - 2021 годы «Еңбек» 

будет выделятся порядка 14,3 миллиардов 

тенге. Проведение комплекса мероприятий, 

направленных на профилактику суицидаль-

ного поведения среди молодежи, на комплекс 

мероприятий по поддержке семьи в рамках 

семейного клуба для молодых мам и отцов 

«Бақытты отбасы» (Счастливая семья), на 

военно-патриотическое воспитание молоде-

жи, на проведение культурных мероприятий 

для молодежи, в том числе с особыми по-

требностями, на развитие молодежного 

движения будут выделены средства. 

О заботе и внимания молодежи в нашей 

республике рассказал и недавно избранный 

президент Республики Казахстан Касым-

Жомарт Токаев в своей речи, в церемонии 

инаугурации: «Особо хочу обратиться к 

молодому поколению. Вам предстоит сы-

грать решающую роль в развитии Казах-

стана, стать движущей силой прогресса. 

Елбасы объявил 2019 год  Годом молоде-

жи. Начал работать специальный проект 

«Жастар – ел тірегі». Мы реализуем про-

грамму развития бизнес-инициатив моло-

дежи «Жас кәсіпкер», будем поддерживать 

молодежные стартапы. Внедрим програм-

мы трудоустройства молодежи. Моя зада-

ча – создать все возможности, чтобы вы 

реализовали свою самую большую мечту 

и создали свою личную «историю успеха». 

Для продвижения молодых талантливых 

управленцев на все уровни государствен-

ной службы будет сформирован «Прези-

дентский кадровый резерв». Наша моло-

дежь целеустремленная, трудолюбивая, 

креативная, поэтому будущее Казахстана 

в надежных руках!», подчеркнул Президент.

Нургиса  ЕРГАЗЫ,                                                                                            

главный специалист-секретарь                                                                         

судебного заседания СМЭС.

БУДУТ  СОЗДАНЫ  ВСЕ  ВОЗМОЖНОСТИ

МЕРЫ  ПО  СОКРАЩЕНИЮ 

ИМПОРТА  ПРОДУКТОВ  ПИТАНИЯ

ПО сООбщЕНию ПРЕсс-слУжбы АлмАтиНсКОй ОблАстНОй ПАлАты 
ПРЕдПРиНимАтЕлЕй, «АтАмЕКЕН» РАзРАбОтАл мЕРы ПО сОКРАщЕНию 
имПОРтА ПРОдУКтОв ПитАНия. их ПРЕзЕНтОвАли НА зАсЕдАНии КОми-
тЕтА ПищЕвОй ПРОмышлЕННОсти НПП с УчАстиЕм ПРЕдсЕдАтЕля ПРЕ-
зидиУмА тимУРА КУлибАЕвА.

Как сообщил на встрече предсе-
датель комитета Ерик Балапанов, Ка-
захстан продолжает сохранять зави-
симость от импортной продукции. На 
полках магазинов 50% привозного мяса 
птицы, 40% импортных колбас, 52% тво-
рога и сыра, и более 90% завезенного 
из-за границы сахара. Всего по данным 
комитета пищевой промышленности, за 
последние десять лет в страну импорти-
ровано продуктов на 10 млрд долларов 
– это товары, выпуск которых можно на-
ладить внутри страны.

Обеспечить стопроцентную по-
требность внутреннего рынка в продукции можно только через комплексные меры поддержки 
отечественных производителей. Для этого «Атамекен» разработал детальный план импорто-
замещения по каждой отрасли. «Мы произвели детальные расчеты, для полного устранения 
дефицита сахара – а это 400 тысяч тонн ежегодно – в Казахстане необходимо дополнительно 
ввести в оборот порядка 150 тысяч гектаров орошаемых земель и построить три новых завода 
по переработке сахарной свеклы. На первом этапе поддержка государства может заключаться в 
создании инфраструктуры для орошения, а также в субсидировании покупки специализирован-
ной техники. Есть три региона, условия которых позволяют разместить заводы по производству 
сахара – Туркестанская, Жамбылская и Алматинская», – отметил Ерик Балапанов.

Снизить импорт молочной продукции поможет строительство 100 крупных и 500 средних 
молочно-товарных ферм, сумма ежегодного импортозамещения превысит 250 млн долларов. В 
свою очередь создание всего трех крупных птицефабрик (порядка 120 млрд тенге инвестиций) 
полностью устранит дефицит мяса птицы, отметил Ерик Балапанов. Озвученные меры «Ата-
мекен» намерен презентовать Правительству. Их реализация позволит не просто обеспечить 
продовольственную безопасность Казахстана, но и создать тысячи новых рабочих мест. Вместе 
с тем, как отметил Председатель Президиума «Атамекен» Тимур Кулибаев, необходимо парал-
лельно развивать отраслевую кооперацию.   

«Нужно понимать, что строительство современной молочно-товарной фермы процесс ре-
сурсоемкий, даже если государство предоставит льготные кредиты. Необходимо дополнитель-
но стимулировать бизнес к отраслевой кооперации. Мелкиесельхозтоваропроизводители могут 
объединяться вокруг крупного переработчика и обеспечивать его сырьем. Есть успешные при-
меры в Карагандинской области, когда крупный молокозавод создал условия для локальной 
цепочки поставщиков и теперь получает качественное сырье. Давайте изучать и тиражировать 
такой опыт», – заявил Тимур Кулибаев.    

Глава Национальной палаты уверен, что в перспективе Казахстан может не просто пере-
крыть потребности внутреннего рынка в продовольствии, но и нарастить объемы экспорта.

«Мы ежегодно производим порядка 20 млн тонн пшеницы, из них половина уходит на экс-
порт. Но, давайте будем честными, мы продаем за рубеж дешевую пшеницу, ведь львиную долю 
в себестоимости занимают расходы на транспортировку. Тем более, что сейчас мы активно кон-
курируем по экспорту зерна с Россией. Но если наладить глубокую переработку, то прибыль 
увеличится в несколько раз. Зачем продавать дешевое сырье, если из той же пшеницы можно 
производить продукцию с высокой добавленной стоимостью? Наладив переработку, мы не про-
сто перекроем необходимые объемы продукции внутри страны, но и нарастим экспорт, то есть 
накормим себя и соседей. Нужно ориентировать бизнес работать именно в этом направлении 
и фокусировать государственные меры поддержки именно на сферу переработки», – уверен 
Тимур Кулибаев.

ш.бАтыРхАНОв.

РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ В ОБЩЕСТВЕ
Гендерная политика – это государ-
ственная и общественная служба, 
направленная к достижениям равенств 
мужчин  и женщин. Во всех сферах 
общественной жизни, гендерное по-
нятие защищает личностные особен-
ности не только женщин, но и мужчин. 
Национальная  гендерная политика 
является важнейшей основой демо-
кратического процесса нашей страны. 
Понятия гендерное равенство - это 
равное сходство и различия общества 
среди мужчин  и  женщин. 

Гендерная политика в общественно-
политической жизни занимает особое место в 
структуре гармонизации состояния. Для создания 
условий женщин для активного участил в экономи-
ческой жизни, право женщин на улучшение здоро-
вья и повышение социальных гарантий матерей и 
ребенка Постановлением Правительства Респу-
блики Казахстан утвержден национальный план 
по улучшению положения женщин в Республики 
Казахстан. В соответствии со статьей 33 Конститу-
ции, граждане имеют равные права и возможности  

в управлении делами государства. В стране 2000 
году ссылаясь Конвенции Генеральной Ассамблеи 
ООН объявлен «Международный день борьбы с 
насильем в отношении женщин и его ликвидации». 

Гендерная политика рассматривается как не-
отъемлемая часть устойчивого развития страны. 
Устойчивое развитие страны неотъемлемо связа-
но с гендерной политикой. Эти две важнейшие со-
циальные стратегии современного мира следует 
понимать в едином социокультурном контексте. 
Достижение равенства мужчин и женщин во всех 
сферах жизнедеятельности общества приобретает 
особую значимость и становится условием и пред-
посылкой устойчивого развития государства.

В целом следует отметить, что одним из 
важных направлений современной политике 
по обеспечению гендерного равенства явля-
ется  демократизация политической системы. 
Социально-экономическое трансформация нашего 
общества требует от государства формирования 
политике, в большей степени учитывающей вектор 
изменений в международной политике гендерного 
равенства. 

лаура КУшКЕНОвА,
главный специалист-секретарь

 судебного заседания смЭс.

КОРРУПЦиОННыЕ  ПРАвОНАРУшЕНия 
Республика Казахстан основываясь на 

нормах международного права, выразила 
намерение вырабатывать и применять эф-
фективные правовые меры, направленные 
на предупреждение коррупции и борьбу с 
ней. Нормы предопределены проблемами 
и угрозами, порождаемыми корррупци-
ей, негативным влиянием коррупции на 
функционирование всех общественных и 
правовых институтов и отношений. Они 
направлены на обеспечение устойчивого 
развития государства, его политической, 
экономической и социальной систем, инте-
ресов национальной безопасности.

Правовую основу противодействия 
коррупции в Республике Казахстан со-
ставляют Конституция РК, Уголовный 
Кодекс Республики Казахстан, Уголовно-
процессуальный Кодекс Республики Ка-
захстан, Закон РК «О противодействии 
коррупции» и другие нормативные право-
вые акты, предусматривающие основные 
направления и конкретные меры противо-
действия и борьбы с коррупцией. Корруп-
ционные преступления, будучи социально-
правовым явлением, представляют собой 
общественно опасные посягательства на 
охраняемые уголовным законодатель-
ством общественные отношения. Обще-

Спикерами Форума выступят Депутаты Ма-
жилиса Парламента РК, представители НПП РК 
«Атамекен», акимата Алматинской области, Ассо-
циации семейного бизнеса.

Организаторами Форума являются акимат Ал-
матинской области и Совет деловых женщин Па-
латы предпринимателей Алматинской области. На 
площадку съедутся более 200 участников: главы 
фермерских хозяйств и руководители МСБ, дирек-
тора социальных учреждений, сельских школ или 
колледжей, представители сельских НПО, «зеле-
ные» лидеры в агропромышленном секторе, моло-
дежные активисты.

На сегодняшний день свыше 80 % населения 
области живут на селе. Порядка 42 %  предприни-
мателей – женщины.

Организаторы намерены создать площадку, 
где жительницы села встретятся с представителя-
ми международных организаций, институтов раз-
вития и потенциальными инвесторами в формате 
В2В встреч, обучающих семинаров.

Основные темы для обсуждения и дискуссий: 
решение социальных вопросов женщин на селе, 
обсуждение инструментов финансовой и нефи-
нансовой поддержки МСБ, государственные про-
граммы развития бизнеса, грантовые программы 
международных организаций, позволяющие реа-
лизовать бизнес-инициативы на селе. В эти же дни 
пройдет мастер-класс «Развитие женского пред-
принимательства в сельских регионах», организо-
ванный НПП РК «Атамекен» при содействии Ази-
атского банка развития.

Участниц ждут эффективные тренинги по 
основам бизнеса и доступу к финансированию: где 
взять стартовый капитал; как получить грант или 
кредит в банке; как развивать свое дело и нахо-
дить новые рынки сбыта;

Вас научат: составлять бизнес-план; находить 
потенциальных клиентов; создавать рекламу и 
продвигать бизнес через интернет.

Адрес: Енбекшиказахский район, Тургеньское 
ущелье, Участок 22, Гостинично-ресторанный ком-
плекс «StetsonRancho».

Записаться на семинар можно в Региональной 
палате предпринимателей, zhetysu@atameken.kz

Напомним, что  бесплатные обучающие курсы  
от «Атамекен» при поддержке Азиатского банка 
развития пройдут в 15 регионах страны. 

Программа курса включает презентации кре-
дитных программ (критерии, условия и требования 
по кредитованию и т.д.) БВУ и микро финансовых 
организаций – участников программы АБР/Даму. 
Также упор будет сделан на формирование и ве-
дение финансовой отчетности, понимание юриди-
ческих вопросов для старта в бизнесе, правильное 
формирование и подачу документации на получе-
ние доступных кредитов.

Участие могут принять действующие и заре-
гистрированные в сельских регионах женщины-
предприниматели, а также физические лица (са-
мозанятые), которые прошли обучение в рамках 
проекта «Бастау Бизнес», по различным причинам 
не смогли получить финансирование.

ш. хАмитОв.

ственная опасность таких преступлений 
определяет их социальную природу. Они 
опасны, потому что причиняют огромный вред 
социальным ценностям и экономическим 
устоям общества. Нередко коррупционные 
преступления нарушают не только уголовный 
закон, но и законодательные нормы других 
отраслей права. Например, при злоупотре-
блении должностными полномочиями долж-
ностные лица принимают решения в пользу 
определенных юридических и физических 
лиц и при этом нарушают антимонопольное 
законодательство, закон о лицензировании, 
гражданско-правовые нормы, закрепляющие 
право граждан владеть, пользоваться и рас-
поряжаться собственным имуществом. 

Следует, судам обратить внимание на 
важность профилактической работы по 
устранению фактов коррупции. В связи с 
этим не должны оставаться без надлежащего 
реагирования установленные при рассмотре-
нии дела причины и условия, способствовав-
шие совершению преступлений, связанных 
с коррупцией, которые отрицательно влияют 
на состояние законности в Республике Казах-
стан.

замзат сАКЕНОвА,
главный специалист смЭс.
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Туризм

Біріншілік Қытайдың Синтай қаласында 6-16 мау-
сым аралығында өткен. Динара 15 елден келген 36 
қарсыласын басып озып, 9 ұпайдың 7,5-ін еншіледі.
«Динараны жеңісімен құттықтаймыз! Жоғары 
жетістіктер мен жаңа белестерге жетелейтін шабыт 
тілейміз», – деп федерация 23 жастағы спортшыны 
құттықтады.
Азия біріншілігінде жеңіске жеткен Динара 

Сәдуақасова Әлем кубогының іріктеу кезеңінен өтті.
Атап өтсек, республика намысын бұл турнирде үш шахматшы 

қорғады: Ринат Жұмабаев, Динара Сәдуақасова, Гүлмира 
Дәулетова. Жарыстың жүлде қоры – 80 мың АҚШ 

доллары.

ШАХмАТ

Қазақ шахматшысы Динара Сәдуақасова 
Қытайда өткен Азия чемпионатының кубо-

гын жеңіп алып, құрылықтың үздік шахмат-
шысы атанды, – деп хабарлайды Қазақстан 

шахмат федерациясының баспасөз қызметі.

өтіп, онда облыстық 
білім басқармасы, 
облыстық туризм 
және облыстық 
к ә с і п о д а қ 
о р т а л ы ғ ы н ы ң 
ө к і л д е р і 
қ ат ы с у ш ы л а р ғ а 
сәттілік тіледі. 

А л м а т ы 
облыстық білім 
және ғылым 
қ ы з м е т к е р л е р і 
к ә с і п о д а қ 
ұ й ы м ы н ы ң 
төрағасы Садық 
Әбдіқадыров бол-
са, соңғы үш жылда 
кәсіподақ мүшелері 
және балаларының 
д е н с а у л ы ғ ы н 

нығайтуға ерекше назар аударып 
келе жатқанын айтып, туризм жары-
сында озық командаларға арнайы 
дайындалған сыйлықтар  барын жеткізді. 
Алматы облыстық білім және ғылым 
қызметкерлерінің кәсіподақ ұйымы 
ұстаздардың құқығын қорғай отырып, 
мұғалімдердің және олардың балаларының 
денсаулығын нығайту мәселесіне ерек-
ше назар аударылып келе жатқанын айт-
ты. Және екінші мәрте ұйымдастырылып 
отырған бұл бұқаралық спорттық шараның 

Биыл 69-шы рет ұйымдастырылған 
турнирге 22 елден 300-ге жуық бокс-
шы қатысты. Жас қазақ боксшылары 
қарсыластарына мықтылықтарын мойын-
датып, 7 алтын, 5 күміс, 2 қола медаль 
жеңіп алды.

Гергей Борнемисса – мажар елінің 
халық батыры. 1526-1555 жылдар 
аралығында өмір сүрген.

Жартылай финалда Эльмир Алимжанов, Иван Дерябин, Руслан Курбанов және Вадим 
Шарлаимовтан құралған Қазақстан командасы Оңтүстік Корея құрамасымен кездескен бо-
латын.

Тартысты өткен матч «алтын ұпайға» дейін созылып, қазақстандықтан 43:44 есебімен 
қарсыласқа есе жіберді. Бұл көрсеткіш арқылы Қазақстан құрамасы құрлық додасының қола 
жүлдесін иеленді.

Айта кетелік, бұған дейін Қазақстан командасы Азия біріншілігінен екі қола медаль жеңіп 
алған болатын. Руслан Курбанов шпагадан ерлер арасындағы жекелей сында үздік үштікке 
енсе, саблядан Қазақстан қыздар командасы турнирдің қола жүлдегері атанды.

ТабиFаТ аясындаFы ТарТысТы жарыс
Ұстаздар арасында салауатты өмір салтын насихаттау, 

спорттық туризмді дамыту, ұжымдар арасында достықты нығайту 
мақсатында Алматы облыстық білім және ғылым қызметкерлері 
кәсіподақ ұйымының ұйымдастыруымен «Туризм – 2019» жары-
сы өтті. 

БокС

ЖАС БокСШылАрымыз ВенГрияДА 
7 АлТын меДАль Жеңіп АлДы

Венгрияның Эгер қала-
сында бокстан жастар мен 
жасөспірімдер арасында Гер-
гей Борнемисса атындағы 
халықаралық турнир өз мәресіне 
жетті. Қазақстаннан барған жас 
боксшылар 14 медаль жеңіп 
алды. оның тең жартысы – ал-
тын.

СемСерлеСу
Токиода семсер-
лесуден Азия 
чемпионаты 
өтті. Семсер-
лесуден ерлер 
арасындағы 
командалық 
сында 
Қазақстан 
құрамасы қола 
жүлдегер атан-
ды.

Әлемнің 28 елінен келген апайтөс па-
луандар арасында ақтық сында Айбекпен 
өзбекстандық Мұқсин Хисамединов айқасқан 
болатын. Жалпы финалдық кездесу Айбекке 
оңай тиген жоқ. Белдесу аяқталғаннан кейін 
Айбек өз ойымен бөлісті.

– Қазақстан Барысы» турнирінен 
кейін демалып үлгерген жоқпын. Түрлі 
басқосуларға, телеарнадағы түсірілімдерге 
қатысып, шаршағанымды байқадым. Біздің 
өңірде өтіп жатқан жарыс болған соң, 
ұйымдастырушылар қолқа салды. Бас тар-
та алмадым, елімнің намысын абыроймен 
қорғағаныма қуаныштымын. Маған қолдау 
білдірген Ақсуат жұртшылығына рахмет. 
«Тұғыры биік – Тарбағатай» атты өнер және 
спорт фестивалін өткізіп жатқан Талғат Маз-

баев, Дулат Тастекеев ағаларыма алғыс білдіремін, – деді А. Нұғымаров.
Турнирдің 70, +80 келі салмақтарында Тәжікстан, Грузия елдерінен келген балуандар 

жеңіске жетті. Жеңімпазға ұйымдастырушылар 2 млн теңге, екінші орынға 1 млн, үшінші орын 
алған спортшыға 500 мың теңге табыстады. Спортшыларды атақты боксшы Қанат Ислам, 
ақын Жүрсін Ерман, Ақсуат ауылының құрметті азаматы Тұрсын Тастекеевтер марапаттады.

Қазақ күресі турнирі аяқталғаннан кейін Qazaq Promotions компаниясының 
ұйымдастыруымен кәсіпқой бокс кеші өтті. Қазақстандық Елдияр Қамшыбеков, Нұрлан Са-
парбай, Нұрсұлтан Аманжолов секілді қазақ боксшылары шаршы алаңға шығып, жиналған 
жұртшылықтың делебесін қоздырды.

Азия  чемпионАтыныЈ 

ЌолА  жYлдегері  АтАнды

биылғы жылғы ерекшелігі 
«Кәсіподақ барысы» ата-
ну үшін палуандар сынға 
түсетіндігін тілге тиек етіп, 
жарысқа қатысушыларға 
сәттілік пен табыс тіледі.

Табиғат аясында өткен 
жарыста командалар түрлі 
кедергілерді бағындырып, 
картамен жұмыс жасап, 
от жағу, компас бағыттау, 
шатыр тігу, шатқалдарға 
арқанмен өрмелеп шығу, 
жараланған спортшыларға 
шұғыл медициналық көмек 
көрсету сияқты сындардан 
өтіп, шеберліктерін таныт-
ты. 

Кешке қарай әр топ-
тан сайдың тасындай 
іріктелген жігіттер қазақ 
күресінен белдесуге 
шығып, «Кәсіподақ барысы» атағын сарапқа 
салды. Тартысты да қызықты өткен бел-
десулер қорытындысы бойынша Алакөл 
ауданының палуаны Олжас Қайратұлының 
бағы жанып, «Кәсіподақ барысы» атанды.
Белдесу сайысынан кейін көпшілік Ескелді 
аудандық мәдениет үйі әншілерінің өнерін 
тамашалады.

Облыс көлемінде ұйымдастырылған 
жарыстың соңғы күнінде командалар 
«Аспазшылар», «Қабырға газеті», «Фото-
суреттер», «Тұрмыс» тақырыптарындағы 
байқаулар бойынша бақтарын сынап, 
жеңімпаздарды анықтады. 

Үш күнге созылған табиғат аясындағы 
тартысты жарыста бағы мен бабы 
келіскен, жүзден жүйрік шыққан Текелі 
қаласының «Жалынды жастар» коман-

дасы жеңімпаз атанды. Жеңістің екінші 
тұғырына Талдықорған қаласының 
«Жетісу қырандары» ұжымы көтерілсе, 
үшінші орынды Кербұлақ ауданының 
«K.ЖасSTAR» командасы еншіледі. 
Байқаулар мен командалық есепте 
жүлделі орынды иеленген жеңімпаздар 
Алматы облыстық білім және ғылым 
қызметкерлері кәсіподақ ұйымының ди-
пломдарымен, ақшалай және бағалы 
сыйлықтарымен марапатталды.

Әмина ерТАЙ,
«Тұран» университеті

журналистика мамандығының 
3-курс студенті.

 Ескелді ауданы.

Тамаша табиғат аясында үш күнге 
созылған аталмыш шараға облыстың 
аудандық, қалалық филиалдар мен білім 
мекемелерінен 10 команда, 150-ге жуық 
адам қатысты. 

Жарыстың алғашқы күнінде 
қатысушылар Ескелді ауданына қарасты 
Көкжазық ауылындағы «Балдырған» 
лагерінің аумағына орналасып, шатыр-
ларын тікті. 

Келесі күні «Туризм – 2019» 
жарысының ресми ашылу салтанаты 

Динара СәДуақаСова 
азия чемпионы атанДы

пАлуАнДАр САЙыСы

ШЌО-да ЌазаЌШа кYрестен халыЌаралыЌ турнир ¤тті
Тарбағатай ауданында ырғызбай Досыханұлы атындағы қазақ күресінен өткен 

әлемдік гран-при сайысында қазақстандық Айбек нұғымаров топ жарды. Бір апта 
бұрын ғана нұр-Cұлтан қаласында өткен «Қазақстан Барысы» жарысында оза 
шапқан балуан бұл жолы да тұғырдың ең биік сатысынан көрінді.

Деректер интернет желісінен алынды
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Сандықтағы Сөз

«АлАтАу» - 

хАлыЌЌА  еЊ  жАЌын  бАсылым

ЖАЗЫЛУ БАҒАСЫ:

Индексі: 16534

ЦЕНА ПОДПИСКИ:
РеДАКцИя АРҚЫЛЫ

3 айға – 600 теңге.
6 айға – 1200 теңге.

ОБЛЫсТЫҚ БАҒЫНЫсТАҒЫ 
ҚАЛАЛАР ҮШіН

3 айға – 858, 63 теңге.
6 айға – 1717, 26

АУЫЛ ТҰРҒЫНДАРЫНА
3 айға – 914, 49 теңге.
6 айға – 1828, 98 теңге.

с РеДАКцИИ
3 месяца – 600 тенге.

6 месяцев – 1200 тенге.
ДЛя ГОРОДА 

НеОБЛАсТНОГО зНАчеНИя
3 месяца – 858, 63 тенге.

6 месяцев – 1717, 26 тенге.
ДЛя сеЛьсКОГО 

НАсеЛеНИя
3 месяца – 914, 49 тенге.

6 месяцев – 1828, 98 тенге.

Дабыс – баршаға таралып, жұртқа жария 
болған атақ, даңқ. Дауыс, дыбыс, 
сыбдыр, сыбыр т.б. сияқты шу.
Дағ: дағ етпеді – түк етпеді, 
ештеңе болмады. 
Даға – қалың, ну.
Дағара – үлкен, қап.
Дағарадай – абажадай, үлкен.
Дақат – рет, сан, кез.
Далаба – дау, жанжал, машақат.
Далан – үйдің кіре берісі, ауыз үй. Бөз, жібі жуанда ақ мата.
Далиған – кең, ауқымды, көлемді.
Даң – у-шу, айғай-ұйғай. Даңқ, атақ.
Даңғайыр – даңқты, суырып салма, ерен жүйрік. 
Өз ісін емін-еркін, жетік білетін, білгір. 
Кең, даңғыл, жайылған. 

Деректер интернет желісінен алынды

Көп жерде шай 
пакетін ойлап табу 
идеясын осы Липтон-
ге теліп жатады. Ол, 
әрине, қате пікір. Тез 
даярланатын шай 
пакетін Том Салливан деген шай сатушы 
ойлап тапқан. Ал, Липтон оны кеңінен та-
ратып, жарнамалау арқылы өз бизнесін 
ілгері бастырады.

Том Салливан ХХ ғасырдың басында 
шай сату кәсібін жолға қояды. Кейін ол өз 
бизнесінің шығынын азайту үшін қалталы 
клиенттеріне бір салым шәйді темір 
қалбырға емес, жібек қалташаға салып, 

жөнелтіп көрген. Біршама уақыт 
өткен соң, оның клиенттері жібек 
қалташадағы шайдың шығымы 
нашар екеніне шағым жасайды. 
Сұрастырып көрсе, олар шымшым 
шайды шәйнекке қалташасымен 
салып, демдейді екен. Олардың 
бұл қылығынан жаңа идеяның 
ұшқынын көрген Салливан көптеген 
ізденістерден кейін жылдам әрі 
жақсы демделетін шайқалта ойлап 
тапты.

Қанат есКеНДіР.

БіЛе ЖҮРіңіз

Томас Липтон 
мен Том салли-

ван – біріншісі 
«Lipton» шәйі 

брендінің негізін 
қаласа, екіншісі 

шай пакетін 
ойлап тапқан.

Өнеге

Бiр 
жұрттың 
бас әкiмi 
е к i н ш i 
бiр байға 
ж ол ы ғ ы с ы п 
с ө й л е с i п 
т ұ р ғ а н д а , 
қасынан бiр 
жарлы мұжық 
өтiп бара жа-
тып иiлiп, бас 
ұрып сәлем 

береді. Оған қарсы әлгi үлкен әкiм төре онан да төменiрек бас ұрып сәлем алады. 
Қасындағы бай: 

– Тақсыр, осынша жүрттың үстiнен қараған әкiмсiз, осы бiр мұжыққа 
неге сонша бас ұрасыз? – депті.

Сонда әкiм: 
– Ешбiр iлiм-бiлiм үйренбеген мұжық сонша иiлiп, 

әдептiлiгiн көрсеткенде, мен онан әдепсiз бо-
лып қалайын ба? – деген екен.

Әдепсіз болып қалмайын...

Шай қалтасын ойлап тапқан 
липтон ба, салливан ба?

Ғалымдар зерттеу 
барысында 8 412 адам-
ды бақылаған. Олар-

ды үш топқа бөліп, әрқайсысы кофені белгілі бір мөлшерде ішкен. Бірінші топ күніне 
бір шыны, екінші топ үш шыныдан ішсе, ал үшінші топтағыларға шектеу қойылмаған. 
Олардың кейбіреуі күніне 25 шыныдан ішкен.

Алайда мамандар зерттеу барысында күніне бір шыны кофе ішкендер мен өзіне 
шектеу қоймағандардың қан құрамынан еш айырмашылық байқамаған. Зерттеуге 
қатысушылардың барлығы МРТ арқылы жүректерін тексертіп, арнайы инфракүлгін 
датчиктер арқылы пульстерін өлшеткенімен мамандар кофенің зияндылығын анықтай 
алмаған.

Дегенмен дәрігерлер кофені көп ішпеуге кеңес береді. Жуырда Оңтүстік Аустра-
лия университетінің ғалымдары жүргізген зерттеуіне сәйкес күніне 6 шыныдан артық 
кофе ішпеу керектіген, одан асқан жағдайда ағзаға күш түсетінін анықтаған. Себебі әр 
адамның гені мен ағзасы әр түрлі келеді. 

Кофенің пайдасы да жоқ емес. Бұл ыстық сусын жүрек бұлшықетінің жұмысын рет-
теп, бүкіл денеге оң әсерін тигізеді. Кофені қалыпты тұтыну инсульт пен жүрек-қантамыр 
ауруларын азайтады екен. 

КеРеК Кеңес

Кофе: пайдасы мен зияны
ЛОНДОНДАҒЫ 

Queen Mary 
УНИВеРсИТеТі 

КОфеНі 
ҰНАТАТЫНДАР 

АРАсЫНДА 
зеРТТеУ 

ЖҮРГізГеН. БҰЛ 
ТУРАЛЫ Kurier 

БАсЫЛЫМЫ 
ЖАзДЫ.
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