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ӨРКЕНИЕТТІҢ БАСТАУЫ, 
БЕРЕКЕНІҢ АСТАУЫ, ӘЗ-НАУРЫЗ!

Күллі мұсылман қауымы 
үшін жыл басы Наурыз  – 
көктемнен басталады. 
Жердің тоңы жібіп,  күн 
мен түннің теңеліп, күн 
нұрына бөленген, тіршілік 
атаулының жанданған 
шағы бұл. Жуанның 
жіңішкеріп, жіңішкенің 
үзілетін шағын  қазақ: 
«көтеремнің аузы көкке 
жетсе, көксау да өлмейді»  
–  деп тәмсілдеткен. 
Өткенге салауат айтып, 
келер күннен береке мен 
тыныштық тілейтін бұл 
айтулы мейрамда  бір-
бірімен амандық-саулық 
сұрасып, мал-жанның 
амандығын біліп, ара-
лары ажырап кеткен 
ағайындарды қайта 
қауыштыратын  әз-
Наурыз  – бақыттың 
бастамасы, 
жақсылықтың жаршысы.

Ұлыстың Ұлы күні 
құтты болсын!

Жер әлемнің түрленіп түлеген сәтін-
де, қазаны қайнап, қыстан аты арып, 
тоны тозып шыққан ағайынның мәре-
сәре болатын төл мерекесі. Қайта 
оралған жыл құстарының боз торғайы 
шырылдап, бұлбұлы сайрап,  орман-
тоғай  мың сайрамға  ұласып,  дархан 
даланың төсінде абыр-сабыр  күйге 
түсетін қауымның қорасында мал төлдеп, 
түйесі боздап,  қойы қоздап,  жылқысы 
кісінеп, танасы мөңіреп азан-қазан бол-

ған мезгілдің мейірбаны осы Әз-Наурыз! 
Атам қазақтың «Наурыз келді, құт келді» 
–  деп бұлақ көрсе көзін ашып,  ақ құйып,  
ағаш егіп,  сыпырынып, жиналып барын 
киіп, бақанын қолына ұстап,  ұлттың  
ырым-жоралғыларын жасап жататын 
уақыттың жұпар иісі бұрқырап, бейне бір 
жасыл түске енген кілемдей даланың са-
малы танауыңды қытықтайды.  

Қош келдің, науат Наурыз! Қош кел-
дің, балауса көктем – Жаңа жыл! 

Біреуім екеу болып, мал қосылды,
Қорама жүз-жүз  лақ, қозы толды.
Ызғарлы, қыс-зымыстан, суық кетіп,
Аспаннан күн күлімдеп, шырай

 [қонды] енді.
Ұзамай қар да кетер, жаз да болар,
Сай-сала күрілдесіп, суға толар!
Бөленіп жер жеміске, мың құлпырып,
Шалғынға көкорайлы ауыл қонар.
Жаз исі бүгін келді, жан жайланды,
Кешегі көрген бейнет артта қалды.
Өмірге жаңа жолдар ашатұғын

Жаңа жыл – бүгінгі күн –жаздың алды.
– Қатын тұр, көжеңді ішіп, 

асыңды сал! 
Келейін түске шейін мен жайып мал!
Жаңа жыл – шілде күні  – өмір басы,
Тойынсын бүгінгі күн жас балалар!
Бас қосқан: шалдар, жастар 

бөлек-бөлек,
Қамдаған үй қожасы мейрамды елеп.
Шараны шайқалдырып алып салды
Шалдардан енді бұған бата керек!
– Ақсақал, "илай-аумин" – 

батаңды бер,
Көгерсін көкірегінде ең кіші ел!
Бір малын келер жылға екеу қылып,
Кәсіпке жұмылмаған қалмасын ер!
Береке күннен-күнге таси берсін,
Кедейдің үстемдігі аса берсін!
Құдайдың не бергені қайырлы боп,
Ел өрлеп ілгері аяқ баса берсін –  

дейді Мәшһүр Жүсіп бабамыз. Әулие 
бабамыздан асырып, біз не айтамыз, 
ағайын! 

Парсы тілінен ау-
дарғандағы «наурыз» 
сөзі «жаңа күн» деген 
мағынаны береді. Әр ел-
дің тілдік ерекшеліктеріне 
қарай, Наурыздың жазы-
луы мен айтылуы әрқалай:  
Новруз,  Навруз,  Нуруз,  
Невруз, Нооруз тағысын 
тағы да.

Мәдениеттанушы, өнер-
тану ғылымдарының 
докторы, профессор  
Әсия Мұхамбетованың 
пікірінше, қазіргі кезде 
Наурыз аталып жүрген 
Ұлыстың ұлы күні – ежелгі 
тәңірлік күнтізбенің айны-
мас бір бөлігі. Өзінің зерт-
теу еңбектерінің бірінде: 
«Бүгінде 12 жылдық 
қытай немесе шығыс 
күнтізбесі ретінде көбірек 
белгілі. Тәңірлік күнтізбе  
– көшпелі өркениеттің бас-
тауы,  әрі көшпенділер 

қоғамындағы өмірдің барлық саласын 
реттеп, теңшейтін құрал болған», – деп 
жазады Әсия Ибадоллақызы.  

Қазақтар оған  мүшел деген атау бер-
ген, бұған қоса күнтізбенің негізі болған 
12 аңға сәйкестендірілген 12 жылдық 
кезең де – мүшел аталған.  Көшпенділер 
арасында мүшел өмірдің басты өлшемі 
болып танылғандықтан,  әр қазақ Тәңірлік 
күнтізбе жайлы айтарлықтай білімге ие 
еді. Бұл күнтізбе көшпенділердің дәстүрлі 
дүниетанымын,  рухани өмірін,  ұлттық 
мінез-құлқын зерттеудегі аса құнды де-
ректер көзі болып табылады.

Жаңа күнді кіргізіп, жаңа өмірге 
жол ашып,  дүниеде бар жарық пен 
жақсылықтың күш-қуаты тасып, барлығы 
қайта жанданған Ұлыстың Ұлы күні құтты 
болсын! Қазақтың әр шаңырағында 
береке-бірлік болсын!

ӨЗ ТІЛШІМІЗ
 Сурет ғаламтордан алынды.
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САЯСАТ

МЕРЕКЕ ҚАРСАҢЫНДА 

«НАУРЫЗ ҚОРЖЫН» тартуы
Шығыс  халқының  Жаңа жылы саналатын Ұлыстың  
ұлы күні  Әз-Наурызды  мерекелеуде. Ақсу ауданында  
түрлі  іс-шаралар өткізу жоспарланған. Сондай  игі  
шараның  бірі  Ақсу аудандық  орталық  ауруханасын-
да өткізілді. 

ПРЕЗИДЕНТ ЖОЛДАУЫ
МЕМлЕКЕТ бАСшЫСЫ ҚАСЫМ-ЖоМАРТ ТоҚАЕВ  «ЖАҢА ҚАЗАҚСТАН: ЖАҢАРУ МЕН ЖАҢҒЫРУ ЖолЫ» 

АТТЫ  ҚАЗАҚСТАН хАлҚЫНА КЕЗЕКТі ЖолДАУЫН АРНАДЫ. 

Қымбатты отандастар!
Қадірлі қауым!
Бүгінгі Жолдаудың мән-маңызы  айрықша. 

Оның арқалайтын жүгі бір жылмен шектелмейді, 
ауқымы кең, мазмұны да  бөлек. Біз  алдымызға  
биік мақсаттар қойып отырмыз. Өздеріңізбен бірге 
Жаңа Қазақстанды құруға кірістік. Баршаңызға 
мәлім, былтыр  егемендіктің маңызды белесіне 
жеттік. 

Қазіргі халықаралық ахуал қырғи-қабақ со-
ғыстың ең қиын кезеңін еске түсіреді. Бірақ, 
шегіне жете буырқанған, мемлекеттер қатаң 
санкциялармен тірескен, жер жүзіне қандай кесірі 
тиетіні беймәлім болып тұрған бүгінгі жағдайды 
адамзат бұрын-соңды көрмеген теңдессіз қиындық 
деуге әбден болады. Сондықтан, біз үшін көздеген 
мақсаттан ауытқымаудың, еліміздің тұтастығын, 
жалпыұлттық бірлігі мен тілектестігін сақтаудың 
өмірлік маңызы бар.  Реформа жасап жатырмыз 
деген атақ үшін ғана реформа жасаудың ешкімге 
қажеті жоқ. Мен мұны бірнеше рет айттым. 
Біз бұл өзгерістерді жұртқа жақсы көріну үшін 
жасамаймыз. Құлаққа жағымды, бірақ орындалуы 
екіталай, күмәнді көрсеткіштерге алданбаймыз.

Қағаз бетінде ғана жүзеге асырылған, бірақ 
шындыққа еш жанаспайтын жалған табыстарға 
масаттанып отыратын заман келмеске кетті. 
Халыққа көпірме сөз, бос уәде емес, көзбен көріп, 
қолмен ұстауға болатын оң өзгерістер керек.

БІРІНШІ. Президенттің өкілеттігі туралы
Мен бұған дейін айтқанымдай, Қазақстанда 

суперпрезиденттік басқару үлгісі қалыптасты. 
Дамудың бастапқы кезеңінде мемлекетімізге 
мұндай үлгі қажет болды. Бірақ, біз бір орында 
тұрған жоқпыз. Қоғам да, еліміз де өзгеруде. Саяси 
жүйеміз жаңа жағдайларға бейімделуге тиіс. Қазір 
бізде барлығы Президентке келіп тіреледі. Бұл 
– дұрыс емес. Біртіндеп бұдан бас тартуымыз 
қажет. Мен үшін мемлекеттің ұзақмерзімді мүддесі 
биліктің қосымша мүмкіндіктеріне және уақытша 
ықпалына қарағанда әлдеқайда маңыздырақ.  Сол 
себепті мен Amanat партиясының қаңтар айын-
дағы съезінде ұйымның төрағалығынан биыл бас 
тартатынымды мәлімдедім.   

Партияның мемлекеттік аппаратқа кірігуіне 
мүлдем жол бермеген жөн. Саясаттағы моно-
полия түрлі әлеуметтік кеселді туындататыны 
және мемлекетті дағдарысқа ұшырататыны анық. 
Саяси үстемдікке барынша шектеу қою қажет. 
Президент өзінің өкілеттігін атқару кезеңінде 
партияға мүшелігін тоқтата тұруға міндетті екенін 
заң жүзінде ресімдеуді ұсынамын. Бұл норма 
саяси бәсекені арттырып, барлық партияның 
дамуына бірдей жағдай жасайды. Осылайша, біз 
еліміздің болашақтағы көшбасшыларын негізгі 

Аурухана  директоры Салтанат Мықтыбаева,   «Сенім» кәсіп-
одақ комитетінің төрайымы Бағлан  Сейтқожанова, «Ақниет» 
кәсіподақ ұйымының төрайымы Бақытгүл Бабикова, емхана 
меңгерушісі  Айгүл Оралбекова, бас медбике  Меруерт  Арғынбаева  
бастаған медицина мамандары   ауруханада қызмет еткен, әлі де 
еңбек етіп жүрген ақ желеңді абзал жандармен қатар,  ауруханада 
емделіп жатқан,   сондай-ақ,  онко дертіне  шалдыққан  балалардың  
үйлеріне арнайы барып,  мерекелік  сый-сияпаттар табыс етті. 

Игі  шарада  аурухана  басшысы Салтанат Жексембекқызы 
ақ тілегін арнады. «Наурыз – ұлтына, дініне қарамастан, бар-
ша жұртты ұйыстыратын жалпыұлттық мейрам. Бұл мереке 
халқымызды береке-бірлік пен ортақ мүддеге жұмылдырады. 
Біз әрдайым қиын сәтте бір-бірімізге қол ұшын созып, қолдау 
көрсетуге дайынбыз.

Пандемияға  айналған  коронавирустың кеңінен таралуы-
нан екі  жыл  қатарынан  Наурыз мейрамын атап өту шаралары 
тоқтатылған  еді. Ырыс пен ынтымағымыздың арқасында бұл 
қиын-қыстау кезеңнен де сүрінбей өтіп, биылғы жылда осындай 
шағын мерекелік шаралармен жалғасын тауып отыр. Аурухана 
ұжымы  ұйымдастырған  игі  шара соның бір  көрінісі десек  бо-
лады. Сіздерге зор денсаулық, бақ-береке және толайым та-
быс тілеймін! Әз-Наурыз әр шаңыраққа шаттық пен қуаныш 
әкелсін!»- дей келе, ауруханада үздіксіз еңбек етіп, зейнеткерлікке 
шыққан ардагер дәрігерлерге мерекелік сыйлықтар  табыс етіп,  
құрмет көрсетті. 

«Наурыз қоржын» атты  шара  аясында ұжым мүшелері  ауру-
ханадағы балалар  бөлімінде емделіп  жатқан бүлдіршіндерге  де  
сый-сияпат тарту  етті.  Дәрігерлер  тарапынан  балаларға  көрсет-
кен ілтипатқа  риясыз  қуанған аналар  өздерінің  алғыстарын да   
білдірді. 

Аурухана директоры  С.  Мықтыбаева мұндай  шаралар  алдағы 
уақытта  да жалғасын табатынын айтты. 

Сарби  ҚАСЫМбЕКҚЫЗЫ
АҚСУ АУДАНЫ

саяси институттарды өзіне бағындырып алуға 
құмар болудан сақтаймыз.

ЕКІНШІ. Өкілді билік тармағын қайта құру
Біз Президенттің өкілеттігін біртіндеп қысқарта 

отырып, Парламенттің рөлін айтарлықтай 
арттыруымыз керек. Сол арқылы мемлекетіміздің 
институционалдық тұғырын нығайтамыз. Шын 
мәнінде, елімізде өкілді билік тармағы мықты 
болуы қажет. Халықтың сенім мандатына ие 
болған депутаттарға жоғары жауапкершілік 
жүктеледі. Олар мемлекетімізді өркендету ісіне  
белсене атсалысуға тиіс. Ең алдымен, Сенатты 
жасақтау тәртібін және оның бірқатар функциясын 
қайта қараған жөн. 

Қазіргі таңда жоғарғы палата 49 депутаттан 
тұрады. Яғни, әр өңірден екі сенатор сайланады 
және 15 сенаторды Президент тағайындайды.  
Мұндай құрылым аймақтардың ерекшелігін 
ескеруге және заң шығару үдерісіне Мемлекет 
басшысының тікелей ықпал етуіне мүмкіндік 
беріп келді. Өз уақытында бұл барынша озық 
әрі тиімді тәжірибе болды. Бірақ біз алға қарай 
қадам басуымыз керек. Президенттің Сенаттағы 
квотасын бақылаудың құралы емес, Парламентте 
өкілдері аз әлеуметтік топтардың үні мен ой-

пікірін ескеру тетігі ретінде қарастырған жөн. Осы 
орайда мен Президенттің Сенаттағы квотасын 
15-тен 10 депутатқа дейін азайту туралы 
шешім қабылдадым. Оның бесеуін Қазақстан 
халқы Ассамблеясы қазіргідей сайламайды, 
тек ұсынатын болады. Парламенттің төменгі 
палатасында еліміздегі түрлі саяси көзқарастар 
көрініс табуға тиіс. Ешкімге жасанды артықшылық 
берілмеуі керек. Осылайша, біз Қазақстан 
халқы Ассамблеясының Мәжілістегі квотасын 
жоямыз. Менің ойымша, бұл – саяси жағынан 
да, заңдық тұрғыдан да дұрыс қадам. Бұл 
квота Сенатқа ауысады және 9-дан 5 депутатқа 
дейін кемиді. Соның нәтижесінде Мәжілістегі 
депутаттардың жалпы саны азаяды. «Аз болса 
да, саз болғаны» жақсы. Мұндай өзгеріс түрлі 
этностық топтарға мандат беріп, олардың үні 
жоғарғы палатада естілуіне мүмкіндік жасайды. 
Жалпы,Сенаттың жоғарғы палата ретінде жұмыс 
істеуін дұрыс әрі орынды деп санаймын. Сондай-
ақ, мәслихаттардың ықпалын барынша күшейту 
үшін облыс әкімдерін тағайындау тәртібін өз-
герту қажет деп санаймын. Қазір мәслихат 
депутаттары Мемлекет басшысы ұсынатын бір 
ғана кандидатураға келісім береді немесе келісім 

бермейді. Осы ретте, заңнамаға Президенттің 
облыс және республикалық маңызы бар қала 
әкімі лауазымына кем дегенде екі кандидатураны 
баламалы негізде ұсыну құқығын реттейтін 
түзетулер енгізу қажет. Осылайша, Президент 
облыс және республикалық маңызы бар қала 
әкімдерін мәслихаттарда қарау нәтижесін ескеріп 
тағайындайды. Бұл – өңір басшылары жанама 
сайлау арқылы қызметке келеді деген сөз. Бірақ, 
Мемлекет басшысының аймақ басшыларын 
мәслихаттардың келісімінсіз орнынан босату 
құқығы сақталады. Өкілді билік тармағын өзгерту 
жөніндегі бұл жаңашылдықтардың бәрі күшті 
парламенттік мәдениеті және ықпалды халық 
қалаулылары бар Жаңа Қазақстанды құруға 
бағытталған.

ҮШІНШІ. Сайлау жүйесін жетілдіру
Саяси жаңғырудың басты мақсаты – 

азаматтардың мемлекетті басқару ісіндегі рөлін 
арттыру. Бұл жұмысты сайлау үдерісі арқылы 
да жүзеге асырамыз. Біз осыдан 15 жыл бұ-
рын  конституциялық реформа аясында Мәжіліс 
депутаттарын пропорционалды тәсілмен сай-
лауға көштік. Ал 2018 жылдан бастап мәсли-
хат депутаттарын да осы үлгімен сайлайтын 
болдық. Бұл қадамдар еліміздегі партиялық 
жүйені дамытуға тың серпін берді. Алайда, оның 
жағымсыз тұстары да байқалды.Партияда жоқ 
азаматтар Мәжіліске ғана емес, жергілікті өкілді 
органдарға да  сайлана алмайтын болды. Мұны 
ашық мойындауымыз керек. Соның салдары-
нан халықтың сайлау науқанына қызығушылы-
ғы күрт төмендеді. Сайлауды керек қылмайтын 
адамдардың қатары көбейді. Олар өздерінің 
дауысы маңызды екеніне, ел өмірін жақсартуға 
ықпал ете алатынына сенбейтін болды. Ашығын 
айтсақ, қазір жұрт депутаттарды аса тани бер-
мейді. Осындай жағымсыз жайттарды ескере 
отырып, мен аралас сайлау жүйесіне көшуді 
ұсынамын. Сол кезде барлық азаматтардың құқы-
ғы толық ескеріледі.       

Пропорционалды-мажоритарлы үлгіде  сай-
лаушылардың мүддесі ұлттық және өңірлік 
деңгейде толық көрініс табады. Мәжілістің 
депутаттық корпусының 70 пайызы пропор-
ционалдық, 30 пайызы мажоритарлық тәсілмен 
жасақталатын болады. Сонымен бірге аралас 
сайлау үлгісі облыстар мен республикалық 
маңызы бар қалалардағы мәслихаттар сайлауына 
да енгізіледі. Сайлаудың осы тәсіліне оралу біз 
үшін өте маңызды. Бұл қадам – партиялардың 
Мәжіліс пен мәслихатқа өту шегін төмендету 
үшін осыған дейін қабылданған шешімнің заңды 
жалғасы.Бұдан былай мажоритарлық жүйе 
бойынша әрбір аймақ Парламенттің төменгі 
палатасына өзінің кемінде бір депутатын сайлай 
алады. Жаңа үлгі көзқарасы әртүрлі азаматтардың 
Мәжіліске келуіне мүмкіндік береді. Сондай-ақ, 
аудандар мен қалалардағы сайлау-ды толығымен 
мажоритарлық жүйеге көшіруді ұсынамын. Аралас 
сайлау үлгісі азаматтардың саяси белсенділігін 
арттырып, елімізді жаңғырту үдерісіне жұмылдыра 
түседі деп сенемін.
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По слухам и достоверно

Правительство 
Казахстана 

сделало заявление

Правительство Казахстана на официаль-
ном сайте оПублиКовало заявление в связи 
с участившимися сообщениями в интерне-
те о возниКающих Проблемах в связи с не-
гативным внешним маКроэКономичесКим 
фоном.

новинКа

Биометрическая система при сдаче экзамена на права появилась в павлодарском ав-
тоЦОНе. В Павлодаре при сдаче теоретического экзамена на права в автоЦОНе будет 
использоваться биометрическая система, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

 Будет использоваться 

Биометрическая система

Депутат высказался о возможной 

блокировке соцсетей

ситуация

депутат мажилиса айдос сарым высказался о возможной блокировке 

соцсетей в Казахстане после принятия нового закона, передает корре-

спондент Tengrinews.kz.

Отвечая на вопросы журналистов, Айдос Сарым 

заявил, что мнения граждан учитывались в полной 

мере.
«То, что такая норма есть, не означает, что ее 

будут применять. Речь идет о том, чтобы наладить 

нормальный механизм реагирования на случаи ки-

бербуллинга, злостного нарушения законодатель-

ства Казахстана и требований самих соцсетей. То, 

что у нас такая норма есть, не означает, что у нас 

государство злодейское и оно завтра начнет одну 

социальную сеть за другой (блокировать. — Прим.). 

Это больше алармизм и недоверие, которое есть у 

гражданского общества», — сказал Сарым.

По мнению мажилисмена, о возможных блоки-

ровках в основном говорят представители профессио-

нального медиасообщества, которые, по его словам, 

«любую такую же инициативу, в какую бы сторону она 

ни была повернута, воспринимают с тревогой».

«10−12 лет назад законодательство менялось в 

части регистрации филиалов телекомпаний. Тогда то 

же самое было, те же самые организации кричали: 

“Если этот закон будет принят, казахстанцы лишатся 

доступа к телеканалам”. Никто ничего не лишился, 

все как смотрели, так и смотрят», — добавил Сарым.

Депутат заявил, что граждане могут быть абсо-

лютно спокойны: норма не касается законопослушных 

граждан, блогеров и юзеров.

«Теперь мы сделали уполномоченный орган — 

Министерство информации и общественного разви-

тия, который отвечает за все эти вопросы. Раньше, 

помните, непонятно было, если какой-то сайт отклю-

чился, то ли это “Казахтелеком”, то ли КНБ или еще 

кто. Сейчас этого не будет», — заключил Сарым.

Ранее в Мажилисе одобрили 

законопроект, который обяжет соцсети блокировать 

посты и комментарии с буллингом детей.

Также иностранные социальные сети и мессен-

джеры могут обязать зарегистрироваться или от-

крыть представительства в Казахстане. В поправках 

указывается, что руководителями филиалов (пред-

ставительств) иностранной онлайн-платформы или 

сервиса обмена мгновенными сообщениями на 

территории Казахстана не могут быть иностранцы 

либо лица без гражданства. В 2021 году тема воз-

можной блокировки соцсетей стала объектом для 

мемов и шуток среди казахстанцев. Об этом также 

высказалась известная телеведущая Ксения Соб-

чак.
«На примере нашей страны (России) могу ска-

зать, что закон составлен таким образом, что легко 

признать какую-нибудь организацию экстремист-

ской и тут же заблокировать все аккаунты», — ска-

зала Собчак для проекта «Студия 7» на Седьмом 

канале.

В заявлении говорится, что в рамках оперативного реагиро-
вания на негативные внешнеэкономические явления правитель-
ство и Национальный банк реализуют План совместных дей-
ствий.

«В частности, в целях обеспечения стабильности фи-
нансового рынка и привлекательности тенговых депозитов 
правительством совместно с Национальным банком разра-
ботана Программа защиты тенговых вкладов, предусматри-
вающая начисление премии по депозитам населения за счет 
государственного бюджета. Банки второго уровня имеют су-
щественный запас высоколиквидных активов, составляющих 
на 12 марта 2022 года порядка 15,3 трлн тенге или 40% от 
активов. Наличие свободной ликвидности позволяет банкам 
обслуживать свои обязательства своевременно и в полном 
объеме. Пруденциальные нормативы по ликвидности банков 
более чем в четыре раза превышают минимальные требова-
ния регулятора», — говорится в сообщении.

В правительстве напомнили, что депозиты физических лиц 
гарантирует государство в пределах, установленных законом. 
Так, в январе текущего года увеличена до 20 млн тенге сумма 
гарантии по сберегательным депозитам населения в тенге, а так-
же максимальная совокупная сумма гарантии по депозитам, раз-
личным по видам и валюте со стороны АО «Казахстанский фонд 
гарантирования депозитов».

Кроме того, в целях сдерживания роста цен правительством 
реализуется Комплекс мер по контролю и снижению инфляции. 
Он состоит из мероприятий оперативного и среднесрочного ха-
рактера, направленных на увеличение объемов производства 
продукции, хранение и логистику, розничную торговлю, контроль 
ценообразования, антимонопольное и внешнеторговое регули-
рование.

«В целом, правительство, Национальный банк и Агентство 
по регулированию и развитию финансового рынка держат си-
туацию под контролем. Для этого на ежедневной основе про-
водятся заседания Оперативного штаба по антикризисным 
мерам. В рамках него прорабатываются решения по различ-
ным сценариям развития экономической ситуации. Призываем 
население не поддаваться панике и доверять лишь официаль-
ным источникам информации. Обращаем внимание на то, что 
за распространение недостоверной и ложной информации про-
вокационного характера предусмотрена ответственность в 
соответствии с законами Республики Казахстан», — говорит-
ся в официальном заявлении правительства.

Президент Касым-Жомарт Токаев принял 
председателя Верховного суда Жакипа Аса-
нова, сообщается на официальном сайте 
Акорды

Президент 

Доложили о состоянии суДебной системы 

Глава государства был проинформирован о состоя-
нии судебной системы и актуальных вопросах отправ-
ления правосудия. По данным Жакипа Асанова, в 2021 
году из 1,2 миллиона решений районных судов выше-
стоящими инстанциями отменены и изменены 17 тысяч, 

или 1,4%. Касым-Жомарту Токаеву было доложено о 
результатах работы административных судов, которые 
начали свою деятельность с 1 июля 2021 года. За пол-
года в суды поступило 14 тысяч исков. Государственные 
органы проиграли каждое второе дело, тогда как рань-
ше в их пользу выносилось 85% вердиктов.

Президенту также рассказали о развитии альтер-
нативных способов разрешения споров. Совместно с 
акиматами на местах созданы центры внесудебной ме-
диации. Суды помогают в поиске компромиссных реше-

ний. Если раньше стороны мирились лишь по 3% дел, то 
сейчас — по 34%.

Председатель Верховного суда доложил, что меня-
ется ситуация и в сфере уголовного правосудия. По его 
словам, в судах искореняется обвинительный уклон. За 
последние 4 года оправданных по тяжким и особо тяж-
ким деяниям стало больше в 7 раз (с 20−30 до 200 в 
год).

По итогам встречи глава государства определил ряд 
задач, которые предстоит реализовать в рамках модер-
низации судебных органов.

«Теперь при сдаче теорети-
ческого экзамена на права в авто-
ЦОНе Павлодара будет использо-
ваться биометрическая система. 
Человека будут идентифициро-
вать по лицу, что позволит исклю-
чить сдачу экзамена посторонними 
людьми и снизит коррупционные 
риски. Процессы оказания государ-
ственных услуг постоянно совер-
шенствуются, в первую очередь 
они должны быть доступными и 
безопасными. Автоуслуги являют-
ся одними из популярных госуслуг, 
и внедрение биометрии позволит 
сделать процесс максимально про-
зрачным», — прокомментировал 
директор филиала Госкорпорации 
«Правительство для граждан» по 
Павлодарской области Талгат Аска-
ров.

Биометрия — это система рас-
познавания людей по одной или не-
скольким физическим чертам, в дан-
ном случае по сопоставлению лица 
человека с его фото на документе. До 
начала теоретического экзамена пре-
тендент проходит идентификацию лич-
ности, где его фото сопоставляется с 
фото на удостоверении личности. «В 
период сдачи экзамена ещё несколь-
ко раз система проводит автоматиче-
скую идентификацию для сверки. Всё 
это даёт возможность контролировать 
весь процесс сдачи экзамена, где нет 
ни единого шанса на сдачу экзамена 
третьими лицами», — дополнили в ве-
домстве. Для получения водительского 
удостоверения необходимо предоста-
вить медицинскую справку по форме 
073. Пройти медобследование павло-

дарцы могут в здании автоЦОНа, 
где специально для этого действуют 
медицинские кабинеты, а также ка-
бинет психиатра и нарколога.

Чтобы получить водительские 
права, претендент должен сдать два 
экзамена: теоретический и практи-
ческий. Теоретический состоит из 40 
вопросов; чтобы его сдать, необхо-
димо дать минимум 32 правильных 
ответа. Практический экзамен со-
стоит из 12 заданий на автодроме. 
У каждого есть возможность сдать 
экзамен до 3 раз: если с трёх попы-
ток экзамен сдать не удалось, в сле-
дующий раз прийти на сдачу можно 
через 6 месяцев с даты последнего 
экзамена. С начала года более 350 
человек получили водительские пра-
ва впервые.
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МЕЗГІЛ  МӘСЕЛЕСІ

К¤КЕЙКЕСТІ

Атың өшкІр СоғыСтың  САЛМАғАн ЛАңы бАр МА? ҚАншАМА 
бАЛАны ӘкЕСІнЕн, АнАны жАрынАн Айырып, бЕйбІт ЕЛдІң 
бЕрЕкЕСІн АЛудА. «орыСпЕн доС боЛСАң, АйбАЛтАң жАныңдА 
боЛСын» дЕГЕн СөЗдІ АтА-бАбАЛАрыМыЗ тЕктЕн-тЕк АйтпАп-
ты. өЗдЕрІн ұЛы хАЛыҚ САнАйтын орЕкЕңдЕр көршІнІң жЕрІнЕ 
көЗ АЛАртып,  бАСып-жАншып,  тАртып АЛғАндАрыМЕн ҚойМАй 
ЕндІ СоғыС Ашып, укрАин хАЛҚын боСтырып жІбЕрдІ. 

ОРЫСПЕН ДОС БОЛСАҢ, 
АЙБАЛТАҢ ЖАНЫҢДА БОЛСЫН

Тек әскери нысандарды ғана шабуылдап 
жатырмыз деген империялық мемлекет бас-
паналар мен балабақша, мектеп, ғимарат-
тарды нысанға алуын доғарар емес. 
«Өліспей, беріспейміз» деген украиндықтарда 
ұрыс салып, тіпті қарапайым халқы еліне, 
жеріне басып кірген басқыншыларға қарсы 
шығуда. Әу баста екі-үш күнде террористерді 
сабасына түсіреміз, украин халқы бізді нан-
тұз алып, гүл шоқтарымен қарсы алады 
деген орыс саясаткерлері мен Президенті В. 
Путин бастаған қанқұмарлар оңбай қателесті. 
Әлем елдері Ресейді жек көргендері сондай, 
алпауыт мемлекеттердің барлығы оған 
экономикалық соғыс жариялап санкцияның 
астына көміп тастады.

Бұл соғысты да екінші дүниежүзілік 
соғыстан кем көруге болмайды. Мәселен, 
1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысының 
адамзат тарихында алар орны, қайғы-
қасіреті кімнің болса да жадынан өшпек 
емес. Сұрапыл соғыста Кеңес одағы мен 
фашистік Германия тарапынан болған адам 
шығыны әлі күнге дейін бір жиынтыққа 
түскен жоқ. Тек  мемлекеттік мұрағаттардағы 
«Аса құпия» құжаттарға біртіндеп қол жетіп, 
тарихшылар тұрақты түрде зерттеулер 
жүргізіп жариялауда. Ал Украинадағы со-
ғыста бейбіт ел зардап шегуде. Президенті 
«Президент» емес, сайқымазақ, әртіс» 
деп арқыраған орыстарға басқыншы ел 
деп қарсы тұрған украиндықтар өліс-пей, 
беріспейтіндерін көрсетуде. Жанкешті 
ұрыстарға қатысып, қолға түскен орыс әс-
керлері мен командир, генералдарына де-
йін тамақтандырып, ресейлік жауынгерлерді 
ұялы телефон арқылы ата-аналарымен тіл-
дестіруде. Туыстығы  бар екі елдің қайсысы 
басқыншы екенін  осыдан-ақ көруге болады. 
Еліне қиян-кескі соғыс ашсақ, Президенті 
Зеленский елін тастай сала қашады деген 
орыс саясаткерлері оңбай қателесті. Ресей 
әскері Украинаға барлығы 120 батальонын 
енгізген болатын. Егер Зеленскийдің дерегіне 
сенсек, онда орыс әскерінің төрттен бір бөлігі 
соғысқа жарамай қалған.

Ал Ресей қорғаныс министрлігі 12 нау-
рыз күні Украина әскерінің 3500-ге жуық 
әскери нысанын, 123 пилотсыз аппара-
тын, 1127 танкі мен әскери брондалған 
техникасын жойғанын мәлімдеді. Бірақ, 
қанша әскерін қырғанын және Ресей әс-
кері тарапынан қанша жауынгердің қаза 
тапқаны айтылмайды. Украина тарапының 
айтуынша,  «Ресейліктер  ұрыс даласында 
көшпелі крематорий алып жүргендерін, 
оққа ұшқан жауынгерлерін өртеп, оларды 
із-түссіз жоғалғандар қатарына жатқызбақ» 
деген ақпарат таратқан болатын. Өздерін 
аюдай мемлекет санайтын, әрі атом қаруын 
қолданамын деп әлемді үрейде ұстап отырған 

Путин соғысты тоқтатуға тіпті асығар емес. 
Оның қойып отырған басты талабы Луганск 
пен Донбассты Ресей құрамындағы жеке 
мемлекеттігін мойындағанда ғана соғысты 
тоқтату туралы ойлануға болады деген 
шартын қоюда. Әлем алдында жексұрын, 
«қанішер Президент» деген атқа қалған 
Путин жаңбырдай жауған санкциялардан 
есеңгіреп қалды. Украина жұрты соғыс 
зардаптарынан жердің түкпір-түкпіріне 
тарыдай шашырап жатса, экономикалық 
ахуалдары күннен-күнге құрдымға кеткен 
ресейліктер Грузия, Қазақстан, Қырғызстан, 
Туркия мемлекеттеріне ауа қашқан киіктей 
жосуда. Қадалған жерінен қан алмай 
қоймайтын Путин ашкөздігінің арқасында 

Ресей экономикасын ми батпаққа батырды. 
Ал Украина Президенті «елден еш қайда 
да кетпеймін, не көрсемде еліммен бірге 
көремін деп, дүркін-дүркін әлем назарын 
өзіне аударып, украин халқының батыр да, 
ержүрек ел екенін дәлелдеп бағуда. Үш күнде 
жеңіске жете алмаған Ресей жанталасып, 
бейбіт тұрғындар тұрып жатқан ғимараттар 
мен мектеп, балабақша, аурухана, атом 
станциясына дейін бомбалауға көшті. Ақ-
параттар ағымына зер салсақ, орыс әскері 
Украина астанасы Киевті жаулап алу үшін 
жанталасуда. Және қалаға 25 шақырымдай 
жер ғана қалды деген ақпарат тарауда. Алайда 
украиндықтар  тайлы таяғымен жиналып, ел 
астанасын қорғап қалуға күш салуда. Одан 
бөлек, украиндықтарға қол ұшын созуда әлем 
елдерінен жалдамалы жауынгерлер келуде. 
Ал  Бірікен Ұлттар Ұйымы мен НАТО заманауи 
қару-жарақтармен көмектесуде. Херсонды 
жаулап алған Путин 2014 жылғы сценарийді 
қайталауға тырысып жатқанын, Украина 
Сыртқы Істер Министрі Дмитрий Кулеба: 
«Путин өз бүлікшілері арқылы Луганск пен 
Донбасста өтірік референдум өткізіп, 
Украинадан бөліп алған еді. Сөйтіп,  ЛДНР  
деген әлемде жоқ мемлекетсымақтарды 
(ертегі АФ құрамдас бөлігі) жасап шығарған. 
Енді сол сценарийді Херсонда қайталап 
жатыр» – деген ақпарат таратты. Өзінде 
барды қанағат тұтып, көрші мемлекетпен 
тату-тәтті тұрса орыстарға келер зиян жоқ 
еді. Алайда Украина халқын тоздырып 
жіберген Путиннің жан алғыштары Зюганов, 
Жириновскийлер Қазақстан жеріне де  көз 
аларта бастады. Мұндағы орыс тілділердің 
мұңын-мұңдағансып, Украинадан кейінгі 
кезек Қазақстанға ауыз салатындай пиғыл 
танытуда. Басқа мемлекеттерді қайдам, 
Қазақстанда орыс тілі мемлекеттік тілден 
басым. Таза қазақ мектептерден гөрі аралас 
мектептердің саны артық. Орыс түгілі, қаракөз 
қазақтардың өзі ресми тілде жорғалайды. 
Жиындардың барлығы ресми тілде өтеді. 
Сонда Зюганов айтқан  сандырақ мәлімет 

екі елдің арасына ши жүгіртіп басқыншылық 
жасау ма? Тіпті, нақты фактілермен сөй-
лейтін болсақ, Ресейде қазақтар молынан 
шоғырланған Омбы, Архангельск, Алтай 
аймақтарында қазақ мектептері неге жоқ? 
Путиннің бар мақсаты кешегі қирап қалған 
Кеңестер одағын қайта қалыпқа келтіру, 
берсең қолыңнан, бермесең жолыңнан деп 
басып-жаншып, қан төгіп СССР-ді құрғысы 
келеді. Мұндайды қазақ: «Ақсақ қойдың 
көңілі ар жақта» деп айтады. Қанқұмарлығы-
ның арқасында өзінің қаншама жауынгерін 
оққа байлап берді. Украина Президенті 
Зеленскийдің айтуынша, қаза тапқан Ресей 
әскерінің саны Украина сарбаздарынан он 
есе көп екен. Күні кеше ғана әлеуметтік 
желіде ажал құшқан орыс жауынгері көмусіз 
қалғандықтан қаңғыбас иттерге жем болып 
жатқанын көрсетті. Басқыншылық жасалған 
16 күннің ішінде Украина тарапынан 1300 
жауынгер,  орыс әскерлерінен 12000 жауын-
гер қаза тапқаны айтылуда. «Бір Украина 
әскеріне орыстың 10 солдатынан келеді. 
Соғысты бастаған біз емес», – деді 
Зеленский. Украина Президентінің айтуынша, 
16 күн майдан ұрысында Ресей әскерінен 362 
танкі  мен 1200 әскери брондалған техника, 83 
тікұшақ пен 58 ұшақтың көзі жойылған. Ресей 
әскерінің бүкіл көзі жойылған техникалары 
мен қару-жарақтарын бүтіндей есептегенде, 
5 млрд доллар шығынға батқаны айтылуда.

«Жау әскерінің айласы таусылды. Қалың 
қолды қаптатқаннан басқа амалы қалмады. 
Сансыз армияны, бүкіл әскерді айдап салып, 
сонымен бір нәтиже шығарғысы келеді. 
Бірақ шетінен жапырылып жатыр. Ресей 
әскері соңғы 10 жылда бұлай қырылып 
көрмеген екен. Соғыс басталғаннан бері 

жау әскерінің 31 батальоны талқандалды. 
«Әскери операция» жүргізуге мүлде жара-
май қалды», – дейді Зеленский.  Ғаламтор 
ағымдарында Ресей Президенті В.Путин 
Қытай мемлекетінен экономикалық көмек, 
соғысқа қару-жарақ пен заманауи техникалар 
және ұшақтар сұрап жатқаны айтылуда. 
Соғыста жеңімпаз болмайды. Бейбіт күнде 
екі тараптан да адамдар шығыны күннен-
күнге өсіп жатқанын аңғаруға болады. 
Белоруссияда үш мәрте, Түркияда бір мәрте 
келіссөз үстеліне отырған екі тарап та бір 
тоқтамға келе алмады. Ресей украиндықтар-

ды терорристтер десе, украиндықтар Ресейді 
басқыншы деп бір-бірлерін айыптауда. 9-шы 
наурыздағы Ресей тарапының мәліметіне 
сүйенсек, «Киевтің құпия жоспары жазылған 
құжаттарды қолға түсірдік дейді. Онда 
Ресейдің қорғаныс Министрлігі Украина 
қарулы күштерінің Донбассқа шабуыл жасау 
жоспары жазылған құжаттарды жария етті» 
– деп жазады РИА Новости.  Бүгінде ауыр 
кезеңде қалған Ресей мемлекеті соғыстың 
ешбір елге жақсылық әкелмейтінін біле тұра 
безбүйректілікке салынуда. Соғысты өзі бас-
таған Ресей тарапы  әлем алдындағы беде-
лін жоғалтып қана қоймай, экономикалық 
дағдарысқа тап болды. Сау басына сақина 
тілеп, Ресейге жаппай санкция салуды  
қолдамайтын мемлекеттер де бар. Солардың 
бірі Путиннің өзі көмек сұрап отырған 
шығыстағы Қытай мемлекеті. Аспан асты 
елі Ресейге қарсы салынған санкцияларды 
сынға алуда. БҰҰ жанындағы тұрақты төраға 
Чжан Цзюнь Батыс саясатына қатысты 
алаңдаушылығын жасырмайды: «Бұл үлкен 
гуманитарлық салдарға алып келеді және 
басқа елдерге де ауқымды шығын келтіретіні 
анық» – дейді. Ресейдің қол астындағы 
Шешенстан басшысы Украинадағы шешен 
сарбаздарымен бірге жүргені туралы хабар 
тарады. Онда шешен армиясы «Сіз бізге 
айтқан стратегия 100 пайызға орындалды» 
дейді Қауіпсіздік күштерінің бірі. Киевке 
дейін жеті шақырым қалғанын айтып тұр. 
Бейнесюжетте Қадыровтың Украинада екені 
айтылмайды. 

Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні, «қа-
жет болса әлемді кнопканы басып жойып  
жіберемін»  деген  Путиннен орыстардың 
өздері қорқып, көрші мемлекеттерге 

бас сауғалауда. Келсе келе берсін, кең 
қолтығымызға кімді сидырмадық. Алайда 
қай мемлекетте тұрса, сол мемлекеттің 
Конституциялық заңын сыйлап, тілін, ділін 
меңгерсе құба-құп. Бастарын тығып әлденіп 
алған соң, бізге қысым көрсетіп жатыр, 
орыс тіліне еркіндік жоқ деп Украина-
ны арандатқандай, Ресейге сала-құлаш 
арыз жазып, екі мемлекетті қырғи-қабақ 
жасамасына кім кепіл?!

Айтақын МұхАМАди
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САЯСАТ

Жалғасы. Басы 2-бетте

ПРЕЗИДЕНТ ЖОЛДАУЫ
ТӨРТІНШІ. Партиялық жүйені дамыту 

мүмкіндіктерін кеңейту
Жаңа Қазақстанды құру ісі адал әрі 

еркін саяси бәсеке болуын қамтамасыз 
етуден бастау алады. Осыған байланысты, 
біз партияларды институционалдық және 
ұйымдастырушылық жағынан дамытуға 
барынша қолайлы жағдай жасауымыз керек. 
Партияларды тіркеу ресімі едәуір жеңілдейді. 
Тіркеу шегін 4 есеге – 20 мыңнан 5 мың адамға 
азайтқан жөн. Өңірлердегі өкілдер саны 600-
ден 200 адамға төмендетіледі. Партия құру 
үшін азаматтардың бастамашыл тобының 
ең төменгі саны үштен бірге, яғни 1000-нан 
700 адамға азаяды. Сондай-ақ, құрылтай 
съезін өткізуге және филиалдарды құруға 
берілетін уақыт көбейеді. Бұл мәселелерді 
либералдандыру еліміздегі саяси кеңістікті 
дамыту үдерісін едәуір жандандырады. 
Өз сайлаушыларының қордаланған 
проблемаларын сауатты жеткізіп, тиімді 
шешуге қабілетті жаңа партиялар пайда 
болады.

БЕСІНШІ. Сайлау үдерісін жаңғырту
Халықаралық тәжірибеде сайлауды 

ұйымдастыру жүйесі ұдайы өзгеріп отыратыны 
белгілі, яғни әділ және ашық сайлау өткізу 
үшін  тиімді шешім іздеудің маңызы зор. 
Соңғы жылдарда бұл үдеріске ақпараттық 
және технологиялық факторлармен бірге, 
коронавирус індеті де әсер етуде.  Көптеген 
елдер  дауыс берудің баламалы түрлерін 
пайдаланып жатыр. Яғни, электронды, 
мерзімінен бұрын, қашықтан, көпкүндік дауыс 
беру тәсілдері кеңінен қолданыла бастады. 
Сондықтан әлемдегі үздік тәжірибелерді 
зерттеп, қажет болса, оны біртіндеп енгізген 
жөн. Байланыс технологиялары қарқынды 
дамып жатқан қазіргі заманда кандидаттар 
мен партиялардың әлеуметтік желідегі 
белсенділігінің маңызы зор. Бірақ, әлеуметтік 
желідегі үгіт-насихат қолданыстағы заңнама 
арқылы реттелмеген. Соған қарамастан 
сайлау науқаны кезінде онда үгіт-насихат 
жұмыстары бәрібір жүргізіледі. Осы 
олқылықтың орнын толтыру үшін тиісті 
регламент пен ережені бекіте отырып, 
әлеуметтік желіде үгіт-насихат жүргізуге заң 
бойынша рұқсат беруді ұсынамын. 

АЛТЫНШЫ. Құқық қорғау институт-
тарын күшейту

Конституцияның ең жоғары заңдық 
күші бар. Ата заңымыз – еліміздің бүкіл 
құқықтық жүйесінің тірегі. Алайда, белгілі бір 
заң актісі немесе шешім оған сай келе ме 
деген сұраққа нақты жауап беру қиындық 
тудыратын кездер болады. Қазақстандағы 
түрлі құқық нормаларын  Конституциялық 
кеңес түсіндіреді. Бірақ, азаматтар осындай 
түсініктеме алу үшін бұл органға тікелей 
жүгіне алмайды.  Көптеген мемлекетте 
Конституциялық сот институты бар. Оған кез-
келген адам  өзінің сауалын жолдай алады. 
Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында  мұндай 
орган  Қазақстанда болған. Сарапшылар 
Ата заң ережелерінің мүлтіксіз сақталуын 
осы мекеме  тиімді қамтамасыз етеді деп 
санайды. Соны ескере отырып, мен елімізде 
Конституциялық сот құруды ұсынамын. Бас 
прокурор мен Адам құқығы жөніндегі уәкілге 
де Конституциялық сотқа жүгіну мүмкіндігін 
берген жөн. Бұл бастамалар әділ әрі құқықтық 
мемлекет құру жолындағы маңызды қадам 
болады деп сенемін. Бүгінде азаматтар 
мен қоғам белсенділері әйелдерге және 
балаларға зорлық-зомбылық көрсеткендердің 
жазасын қатайту қажеттігін жиі айтып жүр. Мен 
бұған дейін мұндай құқық бұзушылықтарды 
қылмыс санатына жатқызудың орынды 
я орынсыздығын анықтау туралы нұсқау 
бергенмін. 

ЖЕТІНШІ. Бұқаралық ақпарат құрал-
дарының бәсекеге қабілетін арттыру және 
азаматтық қоғам институттарының рөлін 
нығайту

Бұқаралық ақпарат құралдары бәсекеге 
қабілетті және еркін болуы керек. Бұл 
қағидат қазір кез-келген өркениетті ел 
үшін айрықша маңызды. Отандық ақпарат 
құралдарының Қазақстанда, өңірде және 
әлемде болып жатқан үдерістер туралы өз 
көзқарасы болуға тиіс. Еліміздің ақпараттық 

қауіпсіздігі, тіпті, идеологиялық дербестігі 
осыған тікелей байланысты. Мемлекет 
ашық ақпараттық кеңістік пен сұранысқа ие 
әрі пәрменді ақпарат құралдарын құруға 
айрықша назар аударады. Бұқаралық 
ақпарат құралдары билік пен халықтың 
арасындағы тиімді байланыс арнасы бола 
отырып, елдегі қордаланған мәселелерді 
көтере алады және көтеруге міндетті. Бірақ, 
мұны жоғары азаматтық жауапкершілікпен 
жасау керек. Біздің қоғамымызды ыдырату 
үшін сырттан берілетін тапсырыстармен 
жұмыс істеуге немесе көлеңкелі қаламақы 
үшін саяси кландардың астыртын тартысына 
қатысуға болмайды. Журналистер өз еліне 
және азаматтарына шынайы жанашыр 
болуға тиіс. Бұқаралық ақпарат құралдары 
бекерден-бекер «төртінші билік» атанбаса 
керек. Сол себепті сіздер жұрттың санасы 
мен сезіміне ықпал ету мәселесіне мұқият 
қарағандарыңыз жөн. Мен мұны журналистер 
қауымына арнайы айтып отырмын. Тәуелсіз 
әрі жауапкершілігі жоғары бұқаралық ақпарат 
құралдары болмаса, қоғамды одан әрі 
демократияландыру мүмкін емес екеніне 
сенімдімін. Сондықтан мемлекеттің мүддесін, 
қоғамның сұранысын және медиасаланың 
даму үрдісін ескере отырып, БАҚ туралы 
заңды қайта қарау керек. 

СЕГІЗІНШІ. Еліміздің әкімшілік-аумақтық 
құрылымын жетілдіру

Сайлау жүйесіне, Парламентті жасақтау 
тәртібіне өзгеріс енгізген кезде елдің 
әкімшілік-аумақтық құрылымын ескеру керек. 
Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында  бірнеше 
облыс біріктірілді. Оның  сол кездегі саяси 
және экономикалық ахуалдан туындаған 
өзіндік себептері болды. Халықтың қалауын 
ескеріп, мен  бүгін бірқатар бастама көтергелі 
отырмын.  Ең алдымен, Семей аймағында 
Абай облысын құруды ұсынамын.  Семей 
қаласы жаңа облыстың орталығы болады. 
Осы мәселені аймақ тұрғындары көптен 
бері айтып жүргенін білемін. Қазір ол жақта 
шешімін таппаған түйткілдер аз емес.Тағы 
бір мәселе. Бұрынғы Жезқазған облысының 
аумағында Ұлытау облысын құру қажет. 
Жезқазған қаласы қайтадан облыс орталығы 
болады. Бұл аймақта дербес облыс құру – 
экономикалық қана емес, рухани жағынан 
да маңызды шешім. Кең-байтақ қазақ жерінің 
дәл жүрегінде орналасқан Ұлытаудың төл 
тарихымыздағы орны ерекше. Бір сөзбен 
айтқанда, біз Ұлытау аймағының дамуына 
жол ашамыз.

Үшінші мәселе. Алматы агломерациясына 
қатысты түйткілдер көп. Облыс тұрғындары 
негізінен қала төңірегіне шоғырланған. 
Ұзынағаштағы немесе Талғардағы мәселені 
сонау Талдықорғанда отырып шешу оңай 
емес. Облыс орталығына бару үшін халықтың 
алысқа сабылуына тура келеді. Осы және 
басқа да жайттарды ескере отырып, Алматы 
облысын екіге бөлуді ұсынамын.

Бұл өңірде Жетісу және Алматы 
облыстары құрылады. Алматы облысының 
орталығы Қапшағайда болуы керек. Ал, 
Жетісу облысының орталығы Талдықорғанда 
орналасады. Бұл қадамдар аймақтарды 
дамыту ісіне тың серпін береді деп санаймын. 
Жалпы, жаңа облыстардың құрылуы – 
көпшіліктің көкейінде жүрген мәселе. Кезінде 
облыс мәртебесінен айырылған өңірлерде 

тұрғындар саны азайып, тұрмыс сапасы 
төмендеп кеткені жасырын емес. Осы 
олқылықтың орнын толтыратын кез келді.

Жаңадан құрылатын облыстардың 
Абай, Ұлытау, Жетісу деп аталуында 
ерекше мән бар. Біз ұланғайыр жеріміздің 
байырғы атауларын, ұлы тұлғаларымыздың 
есімін ұрпақ санасында жаңғырта береміз. 
Мәселен, Қапшағай қаласы халқымыздың 
біртуар перзенті – Дінмұхамед Қонаевтың 
есімімен тығыз байланысты. Егер жұртшылық 
Қапшағайға Қонаевтың есімін беру керек деп 
ұсыныс айтса, мен бұл пікірге қосыламын. 
Мен мұның бәрін азаматтардың ұсыныс, 
пікірлеріне сүйеніп айтып отырмын

ТОҒЫЗЫНШЫ. Жергілікті өзін-өзі бас-
қаруды орталықсыздандыру

Билікті орталықсыздандыру үдерісін 
тереңдете түспесек, саяси жаңғыруды 
табысты жүргізу және  азаматтық қоғамды 
дамыту мүмкін емес. Біз нақты өкілеттіктерді 
орталықтан өңірлерге беру ісін жалғастырамыз. 
Ең алдымен, мемлекет пен жергілікті өзін-өзі 
басқару институттарының міндеттерін тиімді 
ажырату қажет. Жергілікті өзін-өзі басқарудың 
мықты жүйесі азаматтардың өзі тұратын 
жердегі тұрмыс сапасын жақсартуға тікелей 
қатысуына негіз болатынын түсінуіміз керек. 
Қазақстандықтардың өз қаласы, ауданы мен 
ауылына деген жауапкершілікті мойнына 
алуға қашанда дайын екені анық. Адамдарды 
жете бағаламауға болмайды. Оларға 
қолдарынан келетін өкілеттіктерді беруден 
қорықпаған жөн.Саяси жаңғыру аясында 
мәслихаттар жергілікті өзін-өзі басқарудың 
негізгі буынына айналуға тиіс. Бүгінде 
олар жергілікті мемлекеттік басқару әрі 
жергілікті өзін-өзі басқару институты ретінде 
гибридті сипатқа ие болып отыр. Сондықтан 
мәслихаттардың өкілеттігін нақты белгілеу 
қажет. Өңірлерді қаржыландыру жүйесін 
түбегейлі қайта қараған жөн. Қазіргі кезде 
ауылдық округтер жоғары тұрған әкімдерге 
толығымен тәуелді. Сондықтан мардымсыз 
қолдауға ие болуда. Әкімдер сайланатынын 
ескеріп, халықаралық озық тәжірибеге сәйкес 
жергілікті өзін-өзі басқару органдарын тікелей 
қаржыландыру тәсілін енгізген дұрыс болар 
еді. Сондай-ақ олардың меншік базасын 
едәуір кеңейту қажет. Олар елеулі ресурстар 
иеленген соң ахуалға ықпал етеді, сонымен 
қатар жауапкершілік алады. Олай болмаған 
жағдайда, бұл өзін-өзі басқару емес, жай ғана 
алдамшы нәрсе болып шығады. 

ОНЫНШЫ. Дағдарысқа қарсы кезек күт-
тірмейтін шаралар туралы

Геосаяси ахуалдың қатты ушығып 
кетуіне байланысты Қазақстан қазіргі та-
рихымызда болып көрмеген қаржылық-
экономикалық қиындықтарға тап келіп отыр. 
Қатаң санкциялық тайталас қазірдің өзінде 
жекелеген елдерді ғана емес, тұтас жаһандық 
экономиканы елеулі шығынға ұшыратуда. 
Ахуал жедел, тіпті сағат сайын өзгеруде. 
Әлемдік нарықта белгісіздік пен тұрақсыздық 
өршуде. Өндірістік және сауда жүйелері 
күйреп жатыр. Бірақ соған бола байбалам 
салуға негіз жоқ. Біздің елімізде ауқымды 
дағдарысты еңсеруге қажетті резервтер мен 
амал-тәсілдердің бәрі бар.Үкімет дағдарысқа 
қарсы кезек күттірмейтін кешенді шаралар 
топтамасын тез арада жүзеге асыруға 
міндетті. Ең алдымен, ұлттық валютаның 

тұрақтылығын қамтамасыз ету керек. Бұл – 
біздің экономикалық қауіпсіздігіміздің негізгі 
факторы.

Соңғы кездегі оқиғалар теңге бағамына 
орасан зор қысым жасалғанын көрсетті. 
Мұны өздеріңіз де көріп отырсыздар. 
Валюта нарығындағы тұрақсыздық 
жұрттың үрейленуіне, капиталдың елден 
шығарылуына, трансшекаралық «жасырын» 
ақша аударылымдарына байланысты болып 
отыр. Алдыңғы күні мен валютаны шетелге 
шығаруға шектеу енгізетін жарлыққа қол 
қойдым. Ірі институционалдық құрылымдар 
шетел валюталарын тек өздерінің шарттық 
міндеттемелерін орындау аясында ғана 
сатып алып, сұранысты қамтамасыз етуі 
керек. Үкімет, Ұлттық банк, Қаржы нарығын 
реттеу және дамыту агенттігі бұл бағытта 
шешуші шаралар қабылдауы керек. Жалпы, 
ұтымды шешімдер қажет. Шаруалардың 
қажетті жанар-жағар майды қолайлы бағамен 
алуын қамтамасыз ету керек. 

Жақын уақытта мен Мемлекеттік аппарат 
қызметін бюрократиядан арылту туралы 
жарлыққа қол қоямын. Бұл құжат мемлекеттік 
органдардағы ішкі рәсімдерді түбегейлі қайта 
қарап, заң шығару және бюджет үдерістерін 
оңтайландырудың бастауына айналады. 
Сонымен қатар, саяси жаңғыру стратегиясын 
ескере отырып, экономика мен мемлекеттік 
басқару ісіндегі жаңа құрылымдық 
реформалар топтамасын әзірлеуге жедел 
кіріскен жөн.

Жаңа Қазақстанның іргетасы саяси және 
экономикалық реформалардың үйлесімді 
байланысы негізінде қалануға тиіс. Бұл біздің 
елімізді дәйекті түрде ілгері дамытуды және 
азаматтардың тұрмыс деңгейін арттыруды 
қамтамасыз етеді.

Құрметті отандастар!
Менің бүгінгі бастамаларым өте 

ауқымды. Бұл бастамалар еліміздің саяси 
жүйесі мен әкімшілік-аумақтық құрылымын 
едәуір өзгертеді. Оны жүзеге асыру үшін 
Конституцияның 30-дан астам бабына өзгеріс 
енгізу қажет. 

Сондай-ақ, жылдың соңына дейін тағы 20-
дан астам заң қабылдау керек.

Заң жобасын әзірлеп, оны қабылдау – 
едәуір уақыт алатын күрделі жұмыс. 

Сондықтан, оған аса жауапкершілікпен 
қараған жөн. Сондай-ақ, ішкі-сыртқы сын-
қатерлерді мұқият ескеруіміз керек. Біздің 
мұратымыз – Жаңа Қазақстанды құру. Бұл нені 
білдіреді? Жаңа Қазақстан дегеніміз – егемен 
еліміздің болашақтағы бейнесі. Өз елінің 
ертеңіне сенбеген халық мықты мемлекет 
құра алмайды.Қазір саяси баррикадалар 
орнатып, әр мәселеге бола митинг өткізетін, 
күмәнді шешімдерге итермелеп, жөнсіз талап 
қоятын, міндетін орындап жүрген полиция 
қызметкерлерінің жағасына жармасатын 
уақыт емес.Осының бәрі халқымыздың 
әлем қауымдастығы алдындағы абыройын 
төмендетеді. «Қасіретті қаңтар» оқиғалары 
еліміздің беделіне елеулі нұқсан келтіргенін 
мойындауымыз керек. Бейберекет саяси 
реформалар мемлекетті әлсіретіп, оның 
егемендігі мен тұтастығына зор залалын 
тигізуі мүмкін. Біз надандық пен ескілікке, 
радикализм мен масылдыққа, тоғышарлыққа 
және сыбайлас жемқорлыққа табанды түрде 
қарсы тұрамыз. 

Сөзімнің соңында бір мәселеге ерекше 
тоқталғым келеді.Мен азаматтарымыздың 
ертең емес, бүгін  бақытты өмір сүргенін 
қалаймын.Ең бастысы – еліміздің егемендігі! 
Шын мәнінде, біз үшін Қазақстанның 
Тәуелсіздігі  бәрінен қымбат.Осы тұрақсыз, 
құбылмалы әлемде  Қазақстанымыз бізден 
басқа  ешкімге керек емес.Сондықтан, маған  
елімнің амандығы мен жерімнің тұтастығынан 
асқан  ешбір құндылық жоқ. Мені  ең алдымен, 
халқымның болашағы қандай болатыны  
толғандырады. Қызметіме  түрлі адамдардың 
беретін бағасынан гөрі, мемлекетімізді қорғап 
қалу – мен үшін  аса маңызды міндет. Осы 
жолда жауапкершіліктің бәрін мойныма алуға 
дайынмын! Бабалар аманатына адал болып, 
оны ұрпаққа табыстау – мен үшін  киелі 
парыз.Жаңа Қазақстан – жаңару мен жаңғыру 
жолы, бүгінгі буынның болашақ ұрпаққа 
аманаты. Ендеше, Жаңа Қазақстанды  бірге 
өркендетейік, ағайын! Қастерлі Отанымыздың 
тұғыры мығым, абыройы биік болсын! 
Баршаңызға рақмет!

Қасым-Жомарт ТОҚАЕВ,
Қазақстан Республикасының Президенті.
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Традиции народов мира

Наурыз мейрамы — праздник весеннего обновления, возник у народов Востока задолго до принятия 
мусульманства, поэтому лишен религиозной обрядности и направленности. По восточному 
календарю Наурыз — начало нового года, совпадает с днем весеннего равноденствия. Для казахов 
этот праздник является символом весеннего обновления, торжества любви, плодородия и дружбы. 
«Наурыз» означает «рождение весны». Это наиболее важный и древний фестиваль восточных 
народов. Собственно говоря, это Новый Год согласно древнему восточному календарю.

НАУРЫЗ –
Наурыз - это главный праздник в году как у 

казахов, так и у многих народов Азии, отмечае-
мый уже более пяти тысяч лет. Это праздник 
весны, обновления природы, начала нового 
года, новой жизни. Отмечается у многих ази-
атских народов, в частности у тех, чьи государ-
ства в древности были расположены вдоль Ве-
ликого шелкового пути. Считается, что в этот 
день природа просыпается, на землю спуска-
ется добро и благодать, а никакие злые духи 
не могут проникнуть в жилище людей. Само 
слово «наурыз» образовано от двух древнеи-
ранских основ: «ноу» – новый и «роуз» – день. 
22 марта, в день весеннего равноденствия, со-
звездия и звезды после годичного круговоро-
та приходят на точки своего первоначального 
пребывания и начинают новый путь - круг. Ге-
неральная ассамблея ООН объявила 21 мар-
та Международным днем Наурыза и призвала 
все страны прилагать усилия для популяри-
зации в мире этого древнего праздника. Это 
очень символичный праздник и соответствен-
но с Наурызом связано множество традиций и 
обычаев. Предлагаем вам узнать, как отмеча-
ют самый долгожданный весенний праздник в 
разных странах.

Казахстан (Наурыз)

Для казахов этот праздник является симво-
лом весеннего обновления, торжества любви, 
плодородия и дружбы. В старину до прихода 
Наурыза люди приводили свои дома и хозяй-
ство в порядок, в честь праздника сажали де-
ревья, цветы.  

«Наурыз» означает «рождение весны». 
Собственно говоря, это Новый Год согласно 
древнему восточному календарю. У него есть 
названия Ұлыс Күні («Первый день Нового 
Года») или Улыстын Улы Куны («Великий день 
народа»). 

Для казахского народа Наурыз, так же как 
и для многих других, издревле считался на-
чалом перемен, к празднику готовились за 
несколько недель. В честь праздника люди 
заранее готовили яркие наряды или костюмы 
сказочных героев. Народ собирался на цен-
тральной площади селения и пускался в пляс. 

Веселье сопровождалось непрекращающими-
ся песнями. Акыны соревновались в мастер-
стве слова.

Считается, что щедрое празднование 
праздника Наурыз принесет в дом изобилие и 
успех на целый год. Эти убеждения объясняют 
изобилие праздничных ритуалов и обычаев. 

Празднования сопровождаются повсе-
местным весельем, играми и лошадиными 
скачками. Как и на любой большой праздник, 
на Наурыз было принято накрывать богатый 
дастархан. До и после трапезы читались мо-

литвы во имя предков. На праздничном сто-
ле обязательно должно быть Наурыз коже 
(мясной бульон с молочной и растительной 
составляющей). Главным ритуальным блю-
дом этого праздника является наурыз-коже, 
который должен состоять из 7 ингредиентов, 
символизирующих 7 элементов жизни: вода, 
мясо, соль, жир, мука, злаки (рис, кукуруза или 

пшеница) и молоко. Эти ингредиенты симво-
лизируют радость, удачу, мудрость, здоровье, 
благосостояние, скорость, рост и божествен-
ную защиту. 

Когда казахи празднуют Наурыз, наличие 
цифры «7» является обязательным - она за-
ключает в себе 7 дней недели - временные 
единицы бесконечности вселенной: напротив 
аксакала (белобородый, старик) должны быть 
поставлены 7 чаш с наурыз-коже. Каждый дол-
жен посетить 7 домов и пригласить 7 гостей. 

Узбекистан (Навруз)

В день весеннего равноденствия 21 марта 
в Узбекистане празднуют еще один Новый год 
- Навруз, который привязан к естественным 
природным условиям континента и реальным 
астрономическим событиям. В Узбекистане 

верят, что дела, сделанные человеком 
во время 13-ти дней Навруза, будут 
делаться им весь год. Поэтому приня-
то прощать друг другу долги, жить со 
всеми в мире.

Согласно народным поверьям, 
очень много в этот праздник зависит 
от прихода в дом первого человека. 
Первый гость нового года должен об-
ладать тихим и добрым характером, с 
хорошим чувством юмора, с добрым 
именем и репутацией, а самое глав-
ное - иметь «счастливую ногу», то 
есть приносить в дом удачу.

Еще с древних времен в Узбеки-
стане на Навруз устраивались боль-
шие народные гулянья, праздничные 
базары, конные скачки, собачьи и пе-
тушиные бои. Многие традиции дожи-
ли и до сегодняшних дней.

В этот день хозяйки жарят особые 
пирожки с зеленью, готовят нишалду 
– сладкий десерт из яичных белков, 
взбитых с сахаром и душистыми ко-
реньями трав, пекут слоеную самсу, 
в котлах дымится ароматный плов… 
Стол в этот день ломится от вкусно-
стей.

Главным среди обычаев празднования 
Навруза в Узбекистане, остается новогоднее 
угощение «сумаляк» - кушанье, приготовлен-
ное на дровяном огне из муки и проращенных 
зерен пшеницы, иногда с добавлением пряно-
стей. Проросшее зерно символизирует жизнь, 
тепло, изобилие и здоровье. 

После празднования первого дня Навруза 
обычно начинаются полевые работы, которые 
также сопровождаются выполнением различ-
ных обрядов.

Кыргызстан (Нооруз)

Месяц март кыргызы называют "Нооруз". 
Если в день праздника рождается ребенок, то 
ему непременно дают имя по названию меся-
ца, а если выпадает снег, то это считается до-
брым знаком. 

В каждой семье на столе расстилают "да-
сторкон" - белую скатерть, на которой расстав-
лены различные яства. В некоторых домах, 
как это было раньше, для угощения соседей 
готовят традиционную похлебку, именуемую 
в народе "сумелек", из пшеничного солода с 
добавлением муки, масла и сахара. Накануне 
праздника люди приводят в порядок жилье, 
расплачиваются с долгами, мирятся со всеми, 
с кем были в ссоре. 

Турция (Науруз Байрам)

В соответствии с турецкими обычаями и 
традициями человек, который увидит первым 
взглядом в первый день Науруза Байрам, бу-
дет с ним весь год. Таким образом, во время 
празднования Науруза в Турции людей долж-
ны окружать вещи, символизирующие благие 
намерения и счастье, здоровье и долголетие, 
удачу во всех начинаниях и процветание.Таки-
ми предметами для турков издавна считались 
вино, ростки ячменя или лепешки-питы, и мо-
неты (в наши дни их место заняли купюры). 

Обязательным атрибутами Науруз Байра-
мы являются священный огонь, сегодня усту-
пивший место фейерверкам и специальные 
«огнедышащие» драконы.

В современной Турции также общеприня-
ты представления фольклорных коллективов 
приуроченные к празднованию Науруза Бай-
рами.

22 марта - день перед Наурузом. В это 
время готовятся к празднику - стирают и го-
товят праздничные блюда. Среди таких блюд 
должны быть - берек со шпинатом, крашеные 
в луковой шелухе яйца, юфка, конфеты, ле-
блеби, локум. В Науруз все ходят друг другу 
в гости, отмечая праздник вместе с соседями 
и друзьями.

В день 23 марта принято вставать рано 



7
Қабанбай батыр көшесі, 32

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

НАУРЫЗ№ 10-11 (1065-1066) 18.03.2022

праздник обновления и 

наступления нового года 

по солнечному календарю

Традиции народов мира

утром, и одев чистую и новую одежду, посе-
щать кладбище. Там члены семьи и соседи 
пьют чай или кофе, едят и беседуют. После 
трапезы члены семьи по одному целуют над-
гробия и возвращаются домой.

В полдень совершается обряд «хак юлеш-
тирир», во время которого женщины угощают 
всех орехами, сопровождая церемонию чте-
нием молитв. Вечером собираются соседи и 
родственники, развлекаются и разговаривают, 
вместе едят и пьют. Все продолжается до утра. 
В этот праздник все ходят с улыбками, все про-
ступки прощаются. 

Туркменистан (Навруз)

С древним весенним праздником у тур-
кмен связаны некоторые приметы, которые и 
сегодня популярны в народе. Например, та-
кие: Если в Навруз будет пасмурно, то такая 
погода продержится до июня. Если в Навруз 
идет снег или дождь - год будет урожайным. 

Урожай фруктов будет богатым, если в На-
вруз ветки фруктовых деревьев сочатся. Уро-
жай зерновых будет обильным, если в Навруз 
погода будет холодная. Молодежь отмечает 
приход весны традиционными играми и состя-
заниями на свежем воздухе. Именно на дни 
празднования Навруза назначаются первые 
скачки нового сезона, в эти же дни проводят-
ся первые бои среди пастушьих волкодавов 
- алабаев. Появилось также одно новшество: 
теперь в Туркменистане именно в период про-
ведения Навруз-байрама отмечается день 
Женщины, день Матери, что говорит о призна-
нии женщины в жизни общества.

Таджикистан (Навруз)

В Таджикистане гостей приветствуют сло-
вами «Навруз муборак бод!», «Наврузатон 
пируз бод» («С праздником Новруз»). Празд-
ничный стол в этот день - особенный. На столе 

обязательно должна стоять пища, состоящая 
из семи блюд («Хафтсин» и «Хафтшин»), на-
звание которых начинается с буквы «с». Это 
суманак, сипанд, сирке (уксус), сэмени (про-
росшая пшеница), сабзи (зелень) и т. д. 

Кроме перечисленных блюд на стол ста-
вятся зеркало, свечи и крашеные яйца. Все пе-
речисленное имеет символическое значение: 
свеча - свет или огонь, оберегающий человека 
от злых духов. Яйцо и зеркало нужны, чтобы 
установить завершение старого года и насту-
пление первого дня нового. Азербайджанцы 
ставят крашеное яйцо на зеркало.

Иран (Навруз)

В древние времена Навруз 
праздновали 13 дней. В конце тор-
жеств люди выходили в поле, где и 
встречали Новый год. Такова была 
примета. Считалось, что вышедше-
му в эти дни в поле насладиться 
природой, в течение всего пред-
стоящего года будут сопутствовать 
счастье и благополучие.

Эта традиция сохранилась в 
Иране, где празднование Навруза 
длится обычно в течение 13 дней, 
из которых первые 5 дней посвяще-
ны встрече Навруза и посещению 
родных и друзей. Девятый день из-
вестен как Шахрйаран Навруз (шах-
ский Навруз), а тринадцатый день 
как Сизда-бедар ("Тринадцатое вне 
дома").

Иранские женщины прыгают 
через костер в канун праздника На-
вруз. В канун Навруза на улицах го-
рода появляются актеры в красных 
одеждах. Лицо традиционно мажут 
краской или черной сажей.

Азербайджан (Новруз Байрам)

Новруз Байрам в Азербайджане отмечают 
в день весеннего равноденствия (20, 21 или 
22 марта). Праздник является официальным 
выходным днем. Как и Рамазан Байрам - это 
один из самых древних и любимых праздни-
ков в стране. Азербайджанцы начинают к нему 
готовиться за месяц. Каждые четыре вторника 
до наступления праздника символизируют со-
бой одну из главных природных стихий: воду, 
огонь, землю и воздух. В праздничный же 
день все четыре стихии объединяются с одной 
единственной целью - работать на благо чело-

века, даря ему, материальный достаток и ду-
шевный покой.

Главные блюда праздничного стола на 
Новруз Байрам - шакярбура (блюдо из теста 
с орехами, символизирующее Луну), пахлава 
(символизирует 4 стороны света), зеленые 
ростки пшеницы (символ Солнца), крашеные 
яйца.

В Азербайджане есть такая традиция: нуж-
но зажечь костёр, который называют «тонгал», 
и семь раз прыгнуть через него. В первый день 
Новруза принято вставать рано. Там, где это 
возможно, люди идут к водоему: умывают-

ся, брызгают водой друг на друга. Ведь вода 
- символизирует очищение. Тем самым все 
желают друг другу благодатного и счастливого 
Нового года.

Затем по традиции там же угощают друг 
друга сладостями. В этот день утром надо по-
лакомиться чем-нибудь сладким, например, 
медом, или, если его нет, - сахаром. После 
чего следует вдохнуть ароматный дым, кото-
рый символизирует освобождение от «злых 
духов».

Много внимания азербайджанцы уделяют 
и подготовке праздничного стола в Новруз. По 
обычаю, каждая семья, накрывая новогоднее 
застолье, помнит о том, что на столе долж-

на быть пища, состоящая из семи 
блюд, название которых начинается 
с буквы «с». На столе должны стоять 
сумах, скэд - молоко, сирке - уксус, 
семени - особая каша из пшеницы, 
сабзи - зелень и другие.

Кроме традиционных кушаний 
на стол ставятся зеркало, свеча и 
крашеное яйцо. Эти предметы име-
ют глубоко символическое значение: 
свеча - свет или огонь, оберегающий 
человека от злых духов, зеркало - 
знак ясности или установления вре-
мени наступления Нового года.

Афганистан (Навруз)

Новый год в Афганистане - На-
вруз - празднуется 21 марта, в час 
ночи. С часа ночи с 20 на 21 марта 
и до 12 часов дня 21 марта никто не 
выходит на улицу: существует по-
верье, что если кто-то из семьи по-
кинет дом, то в наступающем году 
умрет один из ее членов. Чтобы 
наступающий год был счастливым, 
запрещается плакать, нервничать, 
сердиться, наказывать детей.

К Наврузу начинают готовиться 
задолго до его наступления: шьют 

всем членам семьи новую одежду, тщательно 
убирают дом, выбирают подарки для друзей и 
знакомых. К празднику готовят специальные 
кушанья, сладкие блюда, название которых 
начинается на букву «син» персидского алфа-
вита. Они носят название «хафт син» -“пять 
«с»”. Эти блюда не только едят сами, но и 
обязательно угощают друзей и знакомых. Еще 
одна обязательная принадлежность празднич-
ного стола - фрукты и орехи; кроме того, варят 
компот из семи видов фруктов. 

Варят и красят яйца - обычно по количе-
ству детей в семье. Есть поверье, что краше-

ные яйца отводят несчастья, и в Новый год 
каждому ребенку дают съесть яйцо.

В эти дни крестьяне показывают свой до-
машний скот, проводятся состязания по воль-
ной борьбе - «пахлавани», спортивные забе-
ги, соревнования в кидании камней и конные 
скачки «бузкаши», а девушки собирают букеты 
из тюльпанов. В дни праздника принято на-
девать чистые праздничные одежды, ходить в 
гости и угощать всех суманаком и хавт мивой.

Иракский Курдистан (Навруз)

По традиции, 21 марта курды отмечали 
самый большой праздник Навруз, к которо-
му приурочивали весенние посевы и первый 
выгон скота. Он был связан с отелом скота и 
отмечался обычно в период весеннего полно-
луния или новолуния.

Для курдов Навруз - не только празд-
ник весны и обновления, но и нацио нальный 
праздник, так как они связывают, его с осво-
бождением своей земли от тирании царя-
дракона Захока-Беварасла, воспетого в леген-
дах.

Новый год не обходился без обильного 
застолья. Курды любят жарить шаш лык. Его 
приготовлением занимаются по обыкнове-
нию мужчины, обычно хозяин дома или его 
старшие сыновья. Распространены сладкие 
пловы. Варят пшеницу, называемую савар, 
сдабривая ее медом. Много готовят мучных 
изделий и пьют чай. Чаепитие является ритуа-
лом, во время которого обмениваются не толь-
ко новостями, но и сплетнями.

У курдов-земле дельцев бытовали обряды, 
связанные с водой. Их выполня ли женщины. 
Для того, чтобы умилостивить небо во вре мя 
засухи, они запрягали волов в соху и пахали 
не землю, а воду. С этой же целью в засушли-
вые дни женщины обливали друг друга водой.

Индия (Навруз)

Мусульмане Индии отмечают Новый год 
21 марта, в день весеннего равноденствия. 
Если европейский Новый год приходит ночью, 
то Навруз встречают днем, но все так же в се-
мейном кругу. Отмечают в стране и 1 января, 
поскольку многие социальные сферы ориен-
тированы на христианское летоисчисление. 
Жители северной части украшают себя цве-
тами, в южной кладут на специальный поднос 
сладости и подарки. Принято также разжигать 
большой костер – его дым, как верят индусы, 
унесет все неудачи уходящего года.

материалы взяты из источника сайта 
http://ztb.kz/post/624
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АЙТЫС

Төл өнер айтысты ғана дәріптемей, 
Мұқағали Мақатаев, Ілияс Жансүгіровтей нар 
тұлғалардың  да өнегелі ісін жас түлектер 
арасында кеңінен дәріптеп, Респубикалық 
масштабқа  көтерген де осы ардагер ұстаз еді. 
2005 жылдан бері  желісін үзбей келе жатқан 
оқушылардың арасындағы Республикалық ай-
тысқа да биыл 15 жыл толыпты. Жамбылдың 
есімін ұлықтап, оның жырларын мектеп қа-
бырғасындағы түлектер бойына сіңіруде. 
Тоққожа Естенов салған сүре жолды  Алматы 
облысының білім басқармасы жалғастырып 
келеді. Абыз жыраудың: «Алатаудан, Арқадан, 
ақындарым келіпсің» деп өзі толғағандай,  
айтулы жыр бәсекесіне Республиканың  Маң-
ғыстау,  Атырау,  Қостанай,  Батыс Қазақстан,  
Ақтөбе, Павлодар, Қызылорда, Жамбыл, 
Түркістан,  Шығыс Қазақстан,  Алматы облысы 
және Алматы қаласынан 32 ақын қатысты. 
Жамбыл ауданының орталығы Ұзынағаш 
ауылында өткен оқушылар арасындағы жыр 
бәсекесі екі бағытта өтті. Бұған дейін тек 
қана айтыстың «Түре» деп аталатын түрімен 
айтысып келсе, биыл бағдарламаға «Қайым 
айтыс» түрі енгізілген. Осы бағытта түре 
айтысқа жиырма,  қайым айтысқа 12 жас түлек 
қатысты.  Айтыстың беташарын аудан әкімі 
Нұрлан Ертас  ауданға келген жас айтыскерлер 
мен олардың жетекшілері ұстаздарға алғысын 
айтып, сәт-сапар тіледі. Наурыз айының 10 
мен 11 аралығында екі күн бойы жас ақындар 
Жамбыл Жабаевты жырларына арқау етті. Тек 
қана Жамбыл емес, қоғамдағы білім саласы 
мен саяси ахуалды да тілдеріне тиек етті. 
Жасыратыны жоқ, әлем елдерін тәж тажал 
мен пандемия дерті жаулап, екі жыл айтыс 
онлайн форматта өткен-ді. Арадағы үзіліс 
жас ақындарға да кері әсерін тигізгенін жарыс 
барысында байқадық. Айтыс деп  
аты айтып тұрғандай, бұл  жыр 
додасына тайбурылдай тарпаң 
мінез көрсеткен, бабы да, бағы 
да қатар шапқан жас өрендердің 
алғырлығына, талантына 
көрермендер дән риза болды. Бір 
жаруы кем болған,  жаттандылыққа 
бой алдырғаны да «Қиядан шауып, 
қисынын тауып» айтқандар да көзге 
ілінді.  Алғашқы күні түре айтыста 
бірінші болып сахна төріне жеребе 
бойынша Алматы қаласы, Абай 
атындағы мектеп оқушысы  Ағыбай 
Арыстан  мен  Батыс Қазақстан 
облысы , Амангелді орта мектебінің 
11 сынып түлегі арасында өтті. 
Екі ақында бір-бірімен шамалас 
деңгейде өнер көрсетті. 

«Әуелі бұл шіркінді бастау 
қиын,

 Екінші, көптің сөзін тастау 
қиын,

 Төрт сөзің түгелімен 
келмеген соң,

Арқырап ел алдында қақсау қиын» –  деп 
Иса Байзақов айтқандай, алғашқы жұптың 
айтысы көрермен айызын қандырмады.

Екінші жұп Жамбыл облысы, Жамбыл 
ауданы,  Амангелді орта мектебінің 11 сынып 
оқушысымен сөз жарыстырған Қызылорда 
облысы, Шиелі ауданы, Жиделі арық ауылы,  
9 сынып шәкірті Ділнәз Ержігіт қарсыласы 
нан басым түсті. Жамбылдық жас ақын 
Яшар:«Тұлпар тайдан шығады, ақындардың 
соңынан еріп тұрмын» деп тайбурылдай 
тапаң мінез көрсеткенмен алысқа ұзай 
алмады. Жеме-жемге келгенде аптығам деп, 
«Ең сорлы ақын боп жүрсем болды» – деп 
өз бағасын түсіріп алды. Ал оның қарсыласы  
Ділназ суырып салып айтудың таза үлгісін 
көрсетті. Яшар өзін Абайға,  Ділназды  Ділдаға 
теңеді. 

Ділназ: 
Абай мен өзін тең көріп,
Артық сөйлеп бұқпайды-ау,
Ділназдан Ділда шықса да,
Дәл сенен Абай шықпайды-ау,
Ұмтыла берсең бас-көзсіз,
ҰБТ-дан да құларсың,
Яшар Алихан болсаң да,
Әлихан Бөкейхан емес шығарсың – деп 

Яшардың аяқ-қолын тұсап тастады.

ЖЫРАУ,  ЖЫРШЫ ҚИССА-ДАСТАН АЙТСА, ТАҢДЫ-ТАҢҒА ҰЛАСТЫРҒАН 
АҚТАНГЕР АҚЫН ЖАМБЫЛ ЖАБАЕВҚА БИЫЛ – 176 ЖЫЛ. АУЫЗ ӘДЕБИЕТІНІҢ 
АЛТЫН ҚОРЫНА ҚОМАҚТЫ ҮЛЕС ҚОСҚАН  ҚАРТ  ЖЫРАУДЫҢ ЕСІМІН 
ҰЛЫҚТАУ МАҚСАТЫНДА  АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫ ЖЫЛДА 
ОҚУШЫЛАРДЫҢ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ АҚЫНДАР АЙТЫСЫН ӨТКІЗІП КЕЛЕДІ. 
БҰЛ БАСТАМАНЫҢ НЕГІЗГІ АВТОРЫ,  ҚОҒАМ ҚАЙРАТКЕРІ,  САН-САЛАЛЫ 
ҚЫЗМЕТТЕР АТҚАРҒАН АРДАГЕР ТОҚҚОЖА ЕСТЕНОВ ОБЛЫСТЫҚ БІЛІМ 
САЛАСЫН БАСҚАРЫП ТҰРҒАНДА ЖҮЗЕГЕ АСЫРҒАН-ДЫ. 

Үшінші жұп болып сахна төріне көтеріл-
ген ақындар Болат Абдоғаффаров, Алматы 
қаласы  №185 жылпы білім беретін мектептің 
11 сынып оқушысы, оның қарсыласы  ақтөбелік 
№66 орта мектептің 8 сынып түлегі Арай 
Нұрадин  басым түсті. Алматылық жас ақын-
ды көкпар тартқандай жұлқылады. «Болатжан 
қандай момынсың, тым болмаса ля-ля-ля» 
деп қойсаңшы деген Арай ақын Жамбылды, 
Сұраншы, Саурықты жырына арқау етті.

Төртінші жұп арасындағы Қостанай об-
лысы, Рудный қаласы,  Б. Майлин атындағы 
мектептің 7 сынып оқушысымен  Алматы 
облысы, Панфилов ауданы, Кішішыған ор-
та мектебінің 10 сынып оқушысы Нұрай 
Даукеннің айтыстары солғын болды. Бесінші 
жұп Маңғыстау облысы,  Бейнеу ауданындағы 
жалпы білім беретін мектептің 10 сынып 
оқушысы мен Алматы облысы Райымбек 
ауданы, Қ. Байшығанұлы атындағы орта 
мектептің 10 сынып түлегі Ұлан  Тұрсынбек 
арасында маңғыстаулық жас ақын қамшы 
салдырмады. Ойы орамды, тілі тікенектей 
Ерсұлтан көмбеге ойнақтап келді. Алтыншы 
жұп  –  Павлодар облысы,  Екібастұз қаласы, 
№ 22 гимназия мектебінің 11 сынып өрені  –  
Қайдаров Бексұлтан мен Шығыс Қазақстан 
облысы, Жарма ауданы Бірлік орта мектебінің 
11 сынып айтыскері Рахат Тамашаның айтысы   
деңгейлес болды. Екі ақын да бұрыннан ай-
тысып сан мәрте республикалық жарыста 
өнер көрсеткен. Екеуінің  арасында қыз бен 
жігіт арасындағы бір қызықты айтыс болады 
деген үмітіміз ақталмады.

Жетінші  –  Жамбыл облысы,  Талас ауданы, 
Аққұм ауылының Б. Тоқтықожаұлы атындағы 
10 сынып оқушысы Айсұлу Жүнісбекпен 

жарысқан Алматы облысы, Талдықорған 
қаласы, Мағжан Жұмабаев атындағы орта 
мектеп гимназиясының 7 сынып оқушысы  
Нұралы Нұратаза арасындағы айтыс қызықты 
әрі тартысты өтті. Республикалық тұрмақ, 
облыстық аудандық айтысқа шығып көрмеген 
Нұралы ақын қарсыласының бойы да, денесі 
де ірі болғанына қарамастан әдемі айтыс 
жасады. Әлі жас, әттеген-ай деген тұстары 
болды. Бірақ, қорқып, сасуды білмейтін тал-
дықорғандық жас түлекке айтыс көрермені дән 
риза болды. «Мен сенің әпкең болам, маған  
жұптап қойған обалың Бұлғақовқа болсын» 
деп тарпа бас салған ақын қызды Нұралы 
тоқтатты. 

«Адамзат пайда көрер қайбір істен, 
Бәйгеден озам бүгін тай жүріспен, 
Кешегі Жамбыл бабам сияқтанып,
Менде, айтысып көрейін Айкүміспен.
Қасымда дәу қыз отыр Айкүмісім,
Әпкең болам дейді ғой, ай бір мүсін
Шығайық жұрт көзінен оңаша бір,
Соңынан аңдымасын қайбір кісің – деп 

бал тілімен әпкесіне ұнаған Нұралы «Мен сені 
Алатауға шығарамын» деді. Бұдан кейінгі сөз 
додасы Түркістан облысы, Отырар ауданы,  
Шәуілдір ауданы  Ш. Қалдаяқов атындағы 11 
сынып шәкірті Болысбек Даниял мен Алматы 

облысы, Жамбыл ауданы Т. Бокин атындағы 6 
сынып оқушысы Шәріпбай Балнұр арасындағы 
сөз барымтасында, түркістандық  ақын басым 
түсті.  9-шы, 10-шы жұптар Атырау облысы,  
Индер ауданы,  М.  Әуезов атындағы орта 
мектептің 10 сынып, Алматы облысы,  Жамбыл 
ауданы Ш. Уәлиханов атындағы мектептің 
10 сынып және Шығыс Қазақстан облысы, 
Тарбағатай ауданы,  М.  Әуезов атындағы орта 
мектеп пен Алматы облысы,  Қарасай ауданы,  
Н.Әлімқұлов атындағы орта мектебінің 8 
сынып  оқушылары арасындағы айтыс бір 
сарында өтті.

Екінші айналымға 20 ақыннан сұрыптал-
ған  бес жұп шықты. Олар Қызылордадан  
Ділназ Ержігіт, Ақтөбеден Арай Нұрадин,  
Маңғыстаудан Ерсұлтан Аушанов, Жамбыл-
дан Айсұлу Жүнісбек, Түркістаннан Даниял 
Болысбек, Алматы облысынан Нұртаза 
Нұралы.  Бойы да,  дене тұлғасы да ірі  Даниял 
мен Айсұлу арасындағы қыз жігіт айтысы 
тартымды басталды. Түркістандық жас ақын 
«Рәзмерімді тапқандаймын, құлағыңа сырға 
салып қоялық» дегенге Айсұлу: «Сен келіп 

иемденіп кететіндей, Жамбылдың жер-
де жатқан қызы барма» десе, қарсыласы 
ертерек сырға салып қоймасақ негірге тиіп 
кетіп жатсыңдар ғой» – деп қоғамдағы 
нәзік жандылардың өзгенің етегінен ұстап 
жатқандарын тілге тиек етті. Даниялдың өзі де 
қара болғандықтан есесін жібермеген Айсұлу:  
«Негірге тиіп кетті деп жатырсың, 

Өзіңде негірдің біреусің» дейді.  Даниял да 
«Грузиннің қызына ғашық болған, Ажариден 
ажарлы сен тұрғанда» деп қарсыласын 
көтермелеп отырды. Айтыстың шарықтау 
шегі маңғыстаулық Ерсұлтан Аушанов пен 
сыр елінен келген Ділназ Ержігіт арасында 
өрбіді. Әзіл айтса күлдіріп, Жамбылды 
жырласа шегіне жеткізе жырлаған екі ақын 
да бірінен-бірі қалмады. Тілімен түйреп, тіпті 
Ділназдың қыз сынына қатысқан мәліметі бар,  
Ерасыл түйрегіштей түйреді-ай келіп. Есесін 
жібермеген Ділназ да көсілді. Бұдан кейінгі 
сөз сайысы ақтөбелік ару  Арай  Нұрадин мен 
талдықорғандық Нұртаза Нұралы айшықты 
айтыс көрсетті. Бірінші айналымда палуандай 
үлкен қызбен айтысқан Нұралы «Жаңа дәу 
қызбен айтысып ем, енді өзімнің размерім 
келіпті. Шай құйып бер» деп қарсыласына 
қадалды.  Арай да өзінен бір жас кіші 
Нұралының айтысқа жаңа түсіп отырғанын 

біліп,  қамшылап  отырды. Бірінші күннің 
қызықты айтысы осымен тәмам болды.  

Айтыстың екінші күнгі додасы «Қайым» 
айтысқа ұласты. Оған 12 жас айтыскер  қатыс-
ты. Қайым айтыстың шарты бойынша айтысты 
бастаған ақын төрт жол өлең айтады. Екінші 
ақын сол төрт жолдың бастапқы екі жолын 
қайталап, аяғы екі шумағын өзі жалғайды. 
Басты талап ұйқас бұзылмау керек. Бірінші 
рет өтіп отырғандықтан қазылар құрамы жас 
ақындардың әуелі көрерменмен аманда-
сып алуға рұқсат берсеңіздер деген өтінішін 
қабыл алды. Осы болды Құлманбеттің өлген 
жері» дегендей, таза суырып салмалықты 
айшықтайтын додада нағыз сөз зергерлері 
ғана іріктеліп алынды. Он екі ақыннан екінші 
айналымға үш жұп ақын айтысты. Олар 
Бексұлтан Дарын, Мұхит Ерасыл, Сәуірхан 
Сұлтан, Әмірхан Елдар, Тілеуқазы Өрден, 
Болатхан Данияр арасында өрбіді.  Қайым 
айтыстың шартын бұзбай айтысқан атыраулық 
Мұхит Ерасылдың шашасына шаң жұқпады. 
Сонымен екі күн Жамбыл ауданы, Ұзынағашта 

дүрілдеген айтыс өз мәресіне жетті. 
Тақырыптық түре айтыс бойынша 
бас жүлдені Қызылордадан келген 
Ділназ Ержігіт,  қайым айтыстан 
атыраулық Мұхит Ерасыл, бірінші 
бәйгені  маңғыстаулық Аушанов 
Ерсұлтан, қайымнан  түркістандық  
Сәуірхан Сұлтан, екінші жүлдені түре 
айтыстан ақтөбелік Арай Нұрадин 
мен Алматы облысынан Нұртаза 
Нұралы, қайымдасудан алматылық 
қос ақын Болатхан Данияр мен 
Бексұлтан Дарын, үшінші орын түре 
айтыстан, Түркістаннан Болысбек 
Даниял, Жамбылдан Айсұлу 
Жүнісбек, Алматы облысынан Бал-
нұр Шәріпбай, қайым айтыстан 
Алматы облысынан Өрден 
Тілеуқазы, Айжан Данабай, Зинулла 
Ақнұр, Қызылорадан  Әмірхан 
Елдар қанжығаларына байлады. 
Ынталандыру жүлдесі де берілді. 
Айтысқа қатысқан жас ақындардың 
ешқайсысы сый-сыяпатсыз қалған 
жоқ, бәрі де елеп ескерілді. Мақала 

басында айтқандай, Алматы облысында жас 
айтыскерлердің топ жарып, бәйге ала алма-
уы өзекті өртейді. Айтыстың «Алтын діңгегі» 
атанған өңірде тіпті, батырлар мен ақындардың 
елі атанған Жамбыл ауданында топ жаратын 
жас ақындардың шықпауын немен түсіндіруге 
болады. Ауыл-аймақтарда көзге көрінбей 
жүрген қаншама таланттар бар. Талдықорған 
қаласында да айтыс үрдісі ілгері жүрмей 
кері кеткен. Жылма-жыл Жамбыл Жабаевқа 
арналып айтыс өткізгенімізбен өзге өңірлер-
ден келген жас түлектермен иық тірестіріп, 
сөз жарыстыратын ақындар Жетісуда жоқтың 
қасы. Өзің той жасап,  алты ай бұрын сауын 
айтып, бәйгеге ат қоса алмағаннан артық 
қорлық бар ма? Ақындар жоқ емес қой, 
соларды елді-мекендерден іріктеп алып 
келіп интернаттарға неге орналастырып дә-
ріс бермеске?! Қаланың асфальтта туған 
балалары сөздің сөлін, қанып ішпеген, олар 
тек Мұқағали, Ілияс, Абай оқуларына барып 
олжа салып жүр. Ал айтыстан құр алақан 
қалғаны қабырғаңа батады...

Айтақын МҰХАМАДИ

ТАЙБУРЫЛДЫҢ ШАБЫСЫ-АЙ
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ШЕЖІРЕ

Ел іші

алтын бесік

Қыранның өлімі

Қартайып алып қыран еттен
 арып,

Отырып көп ойланды бетке
 барып.

Самғаған көк аспанда желдей
 есіп,

Шаңқылдап  шаттанатын
  бұлтты жарып.

Тұқылып қанжар тұяқ жанар
 тайған,

Мұң болып қоян-түлкі бір жеп
 тойған.

Көтеріп алып шығып тояттап
 ед (і),

Еліктің бір лағын анау сайдан.
Асқар тау алып шыңдар

 бұлттан озған,
Қалықтап қайран күндер асыр

 салған.
Көзінен бұл-бұл ұшты өткен

 күндер,
Қарны тоқ, қайғысы жоқ әттең

 жалған.
Жорғалап буын-буын дірілдеген,
Кетіпті жылдар өтіп білінбеген.
Қаншама ұзақ күндер аңдыса да,
Тышқан да қармағына ілінбеген.
Нәр татпай күні бойы аштан

 қалып,
Қалжырап көз бұлдырап,  жүрек

 талып,
Күні ертең жүні жидіп тірі 

өлік боп,
Жем болып құртпен-құсқа

 жатар анық.
Бар күшін жинап алып шықты

 аспанға,
Соңғы рет көзін салып бүкіл

 маңға.
Сырғанап көктен төмен дауыл

 болып,
Соғылып быт-шыт болды биік

 жарға.
Патшасы заңғар тау мен көк

 аспанның алып қыран,
Жалын боп найзағайдай отқа

 оранып.
Соғылып жанып кетті

 жартастарға.
Ерліктен жігер-намыс түйсігі

 жоқ,
Қарқылдап күліп жатты жаман

 қарға.
Күніне мыңды бөлген сұңқар еді,
Тағдырдың тәлкегіне амал 

бар ма?
Қалғанын биігінде жөн көреді,
Тарихтың таразылап

 дөңгелегі.
Ар-намыс ерлігіне дақ түсірмей,
Қырандар тауда туып, тауда

 өледі.

Талант көп, ел ішінде 
ашылмаған

Талант көп, ел ішінде
 ашылмаған,

Бір сөзі баспа орнына
 басылмаған.

Айтып жүр аңыз етіп осы күні,
Естіген сөзін естіп, қасында

 адам.
Осындай өткір сөзді,  орақ тілді 

әзіл қалжыңның шебері Сарқан 
кәсіптік колледжін  басқарған  

Бабақұмардың  әкелері  Ерғали, 
Байғабыл деген кісілер еді. Сол  
Ерғали  ақсақалдың ел ішінде 
айтып кеткен әзіл-қалжыңдарын 
жинап жазса, бір повесть болар еді. 
Өкінішке орай,  қағаз бетіне түспей 
өзімен бірге ұмыт болып кетті. Бір 
замандастарының айтуымен есте 
қалғандары,  бұрынғылар бірін-бірі 
сыйлаған,  әзілдесіп,  біріне-бірі  
кемшіліктерін бетіне айтып, ашты 
да болса мойындап,  кек көрмеген. 
Ерғали мен Жайық құрдас екен. 
Сол Жәкеңнің Мәдікеш деген 
інісі үйленбей жиырма беске кеп 
қалса керек.  Бір  той жиында елге 
сыйлы екі құрдас төрде отырып 
бас жеп, бата беріп қалжыңдасып 
отырады. Сөз кезегінде Жайықтың 
інісі Мәдікештің әлі үйленбей,  
сүрбойдақ  атанып жүргенін есіне 
салып, Ерғали ақсақал былай деген 
екен:

Ассалаумағалейкум Жайық
 бөкір,

Көсілтсең аяғыңды белің бүкір.
Жиырма беске келгенше
Мәдікешті үйлендірмей,
Барғанда ақиретке көріңде өкір.
Жайықтың бір аяғын сілтеп 

басатын әдеті бар екен, бүкір 
дегені содан. Жиналған жұрт мәз 
болып күледі. – Ой,  Ерғали тіліңе 
шоқ түссін, - деп Жайық ағайын 
туыстарын жинап,  ақылдасып,  
айттырған қызына қалыңмалын 
төлеп, інісі Мәдікешті үйлендіреді.

Бірде Жайық жайлауға шыға 
алмай ойда қалып,  безгек боп  
ауырып жатады. 

Мұны естіген Ерғали Жайлаудан 
түсіп,  әдейі іздеп,  құрдасының үйіне 
келеді. Келсе ауласындағы қорада 
шарбаққа бір  қара  қой  байланып, 
маңырап тұр екен. Ерекең үйге кіріп 
келіп:

Бармысың  замандасым  Жайық
  ақсақ,

Бейшара безгегі ұстап жатыр
 қақсап.

Бұл  Жәкең о дүниелік  болып
  кетсе,

Қонақасына  қойды сойып,
 басын жарсақ, 

- дей бергенде Жайық тұрып:
– Ей, жағың  қарысқыр,  көп  

сөйлемей  жоғары  шық. Мен 
саған ерегескенде жүзге келмей 
өлмеймін.  Мен өлгенде  орныма  
егін  егесің бе? Осы елде бірге 
жүріп, бірге тұрып сыйласатын 
мендей кімің бар? , - дейді. 

– Ой, айналып кетейін Жәке, 
менің де ойым осы. Сен ауырып 
жатыр деген соң жайлауда 
жайланып жата алмадым.  Аман  
бол,  тез жазыл, ауырғанның жөні 
осы деп жата бермей. 

Осылайша, екеуі мәз-мейрам  
боп  қол  алысады. Ерекеңді үйіне 
жібермей қондырып,  қара қойды 
сойып етін жеп,  сорпасын ішіп,  
түнімен әңгімелесіп, ертесінде 
бірақ  аттаныпты. 

* * *
Бірде екі бай өріске таласып, 

бір-бірімен өштеседі. Озбыр бай 
Төреақын деген малшы жігітін 
басшы етіп, өштескен жауының  бір 
қысыр үйірін  барымталап айдап 
әкеліңдер, - деп түн жамылып 
ұрлыққа аттандырады. Ұрлық 
үстінде Төреақын қолға түсіп, 
түрмеге отырады. Барымташы 
байдың туысы Сартпай – болыс 
екен. Ол туысын арқа тұтып 
ұрлығын мойындамай, «Мен 
ештеңе білмеймін, малың түгел 
басымды қатырмашы» деп ырық 
бермейді.  Мен  оған  ұрлық  жаса 
дегенім жоқ деген сыңай танытып, 
Төреақынды түрмеден шығарып 
алуға әрекет етпей, іс созылып 
кеткен соң Төреақын түрмеден 
Ерғалиға сәлем айтып, мен сол 
байдың жұмсауымен істі болып 
жазықсыз қамауда отырмын.  
Ерғали  аға, Көлбай –Тінбай да арқа 
сүйерім деп, сіздің көмектесуіңізді 
сұраймын деп хат жазған. Сонда 

Жетеді басқа да көп
 былықтарың.

Ел біледі қанша оны жасырсаңда,
Өзіңсің аталас, ол да сенің

 туысқаның.
Мыңғырып малың жатыр қыр

 мен ойда,
Алшаң басып мәз боп жүрсің ас

 пен тойда.
Ашынып Көлбай, Тінбай атқа

 қонса,
Басыңнан бағың таяр оны да

 ойла.
Таяқ еттен өтеді, сөз сүйектен 

өтеді. Алқалы билер сөз бұйдаға 
салып шеше алмаған дауды 
Ерекең осылай шешкен. Озбыр бай 
Төреақынға ат мінгізіп түрмеден 
босатыпты.

Ел іші – алтын бесік,  таусылмас 
тағылым,  мол қазына. Зер салып  
зерттесең шыға береді.  Атам  
заманнан ақиқаттың тереңінде 
жатқан тарихи кезеңдер, осындай  
шежіре  – дана бабалар арқылы 
кейінгі ұрпаққа аңызға айналып 
жетіп отыр. 

Ерғали  ақсақалдың аяқ астынан 
сөз тауып айтатын  суырыпсалма  
ақындығы да бар еді.

Мейірман Ермектасов  оқыған,  
білімді,   көрнекті қоғам қайраткері,   
Әйтек  елінің ішінде қойбас  руынан. 
Құлжаға  жұмысқа барып қаладан 
үй алып, баласы Зекен оқудан 
демалысқа шыққан соң  Сарбұлаққа 
ауылға келіп, Ерекеңнің үйінде 
қонақ болып отырады.  Ерғалидың 
алған әйелі де қойбас екен. Зекен: 
«жезде, өлең айтыңызшы»  деп 
қалжыңдап қоймайды.

Сонда Ерекең тұрып:
Өлең айт деп қоймады мына

 Зекен,
Құлжаның ортасынан алдың

  мекен.
Үрпитіп төбесіне шаш

 қойыпты.
Ойпырмай, осы бала орыс боп,

  кетер ме кен,  
- деген екен.

Жексембек МЫҚТЫБАЙ,
зейнеткер.

Ерағаңның  барымташы байдың 
туысы Сартпай болысқа айтқаны:

Қаратқан елді аузына болыс
 Сартпай,

Бұл жайды кімге айтамын саған
 айтпай.

Жазықсыз анау бала түрмеде
 отыр,

Баланы босатыңдар
 бұлтартпай.

Адам тұрмақ малдың да кішісі
 бар,

Әділетсіздік, озбырлық жарға
 жығар.

Ойламаңдар, Төреақынды
 жоқтаусыз деп

Артында сұрап алар інісі бар.
Бұл зорлық, елге әшкере

 қылықтарың,



06.00, 02.30 Әнұран
06.05 «Қош келдің, әз 
Наурыз!»
07.00 «Қыз Жібек» Көркем 
фильм
09.30 «Қажымұқан», 
«Нәурізек»
10.00, 18.00 Т/х «Дениз»
12.00 Б. Имашевтің 
шығармашылық кеші
14.00 М/ф «Арыстан Пат-
ша»
15.35 «Ауылдастар»
16.05 «Достығымыз 
жарасқан»
20.00 Фильм.«Уақыт жол-
дары» 
21.35 «Ұлыс оң болсын!»
22.30 Т/х «Жат мекен»
23.30 «Ұлыс оң болсын!»
01.00 «Ауылдастар»
01.30 «Наурыз-думан»

ХАБАР

05.00, 01.00  ҚР Әнұраны
05.00 Discovery: Сквозь 
червоточину с Морганом 
Фрименом
 07.00 «Таңғы хабар» 
10.00 «Жаңа күн – жаңа 
Қазақстан»
12.00 «Музарт» тобының 
ән кеші
14.00 Кино. «Келинка Са-
бина-2» 
16.00 «Жаңа күн – жаңа 
Қазақстан»
18.00 Кино. «Кудалар»
20.00 Қорытынды 
жаңалықтар
20.30 «Ұлы дала үні» кон-
церт
21.00 Итоги дня
21.30 Т/х «Ән-Аға»
22.30 Тұсаукесер «Түңгі 
хабар»

АСТАНА

06.00 Т/х «Белгісіз жан»
06.50 Сериал «Домашние 
войны»
07.20  М/с  «Маша и мед-
ведь»
09.20, 21.55 Т/х 
«Қарындасым 
қарлығашым»
11.20, 02.40 Т/х «Ұлым»
12.20 «Сарай жауһары»
13.30 Т/х «103»
15.20 Худ/ф «Районы»
17.30 «Алдараспан»
19.00, 03.20 М.Беспаев 
«Елге сәлем»
21.00 Т/х «Қара ниет»
23.50 Т/х «Сарай жауһары»
01.10 Т/х «Сулеймен Сул-
тан»
05.00 «Ой мен ойын»

ЕВРАЗИЯ 

06.00 «Тамаша City» 
07.00 «Тамада Battle» 
08.00 «Весна на Заречной 
улице»
09.50 «Поле чудес»
11.00 «Время любить»
14.30 QOSLIKE
18.30 «Басты жаңалықтар»
19.00 «KOREMIZ»ның 
тұсаукесері
20.00 Главные новости
20.40 Сериал «Подсуди-
мый»
00.20 «Синичка»
01.25 «Неопалимая купина»
02.10 «Басты жаңалықтар» 
02.40 «Тамаша City»
03.25 «Тамада Battle»

КТК

07.05 «Армысың әз 
Наурыз!»
09.00 Т/х «Адасқан қыз»
10.40 «Где мое кольцо?» 
или операция «Гүлдер»
12.30 «Исчезающие следы»
15.10 «Родственные свя-
зи-2»
17.00 «Ән мен әнші», 
«Арма, әз Наурыз!»
20.00 «OZAT ОТБАСЫ»
21.00 «Портье. Мальчик на 
побегушках»
23.00 «Гламур для дур»

Дүйсенбі - Понедельник, 21 наурыз Сейсенбі - Вторник,  22 наурыз

00.30 «Исчезающие следы» 
02.45 Т/х «Адасқан қыз»
04.00-04.30 «Меркелік кон-
церт»

ЖЕТІСУ

07.05 Инфо-блок 
07.10 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық» /тікелей 
эфир   
09.00 Апта 
11.00 «Олжа» 
11.30 Д/ф «Әлем 
ғажайыптары» 
12.00 Жаңалықтар /тікелей 
эфир/
12.15 «Спорт-тайм» 
12.30 Жаңалықтар 
12.40 Д/ф «Әлем 
ғажайыптары» 
13.00 Новости
13.25 Инфо-блок
13.30 «Дәрігер кеңесі» /
тікелей эфир/
14.30 Новости 
14.45 Инфо-блок
14.50 Мәдениет жаңалықтары
15.00 Жаңалықтар /тікелей 
эфир
15.20 «Спорт-тайм» 
15.25 Инфо-блок
15.30 Жаңалықтар 
16.00 Новости
16.20 Инфо-блок
16.30 Новости 
16.45 «Спорт-тайм» 
17.00 Жаңалық 
17.20 Экономика 
жаңалықтары 
17.25 Инфо-блок
17.30 Жаңалықтар 
18.00 Новости
18.20 Мәдениет жаңалықтары
18.25 «Спорт-тайм» 
18.30 «Шашу»/тікелей эфир/   
19.15 Новости 
19.30 Д/ф «Әйгілі режиссер» 
20.00 «Жанашыр» 
20.30 Қорытынды 
жаңалықтар
21.05 Экономика 
жаңалықтары
21.10 Инфо-блок
21.15 Мәдениет жаңалықтары
21.20 «Спорт-тайм»  
21.30 Итоговые новости
22.00  «Құйынды мекен» 
телехикаясы 
22.35 Д/ф «Голливуд 
жұлдыздары»
23.00 «Дәрігер кеңесі» 
23.30 Жаңалықтар

31 КАНАЛ

06.00, 03.50 Әзіл студио
07.00, 05.00 Ризамын
07.30 31 әзіл
08.30 М/с «Маша и медведь»
09.30 Худ/ф «Три брата»
14.00 «Добрыня Никитич и 
змей Горыныч»
15.35 Худ/ф «16 кварталов»
17.45 Худ/ф «Неудержи-
мые-2»
19.45 Худ/ф «Неудержи-
мые-3»
22.15 Худ/ф «Поцелуй дра-
кона»
00.20 «Алдараспан»
02.20 Сериал «БАЗАРБАЕВ-
ТАР»
04.30 What s upp?

7 канал

06.00, 05.00 «Қуырдақ»
06.30 «Салем, Ұлы дала» 
08.00 Jaidarman
09.00 «Измайловский парк»
11.00 Худ/ф «Все из-за 
мужикOff»
13.00 Т/х «Ағайынды»
15.20 «ОЯН, QAZAQSTAN»
15.40 «Салем, Қазақстан!»
17.15 «Аташка на хайпе»
19.00 «Sәке»
21.30 «Sәке-2»
22.30 Худ/ф «Конан варвар»
00.35 Н. Абдуллиннің 
«Вальс» концерті
02.30 «Тамаша 7 км»
03.30 Т/х «Япырай»
04.00 «Айна-online» 

06.00, 02.00 Әнұран
06.05, 00.30 «Қош келдің, 
әз Наурыз!»
07.30, 00.00 «Ауылдастар»
08.00 «Ұлыс оң болсын!»
09.00 М/ф «Күлтегін»
10.00 «Ұлыстың Ұлы күні. 
Ән мен әнші»
12.00 М/ф «Арыстан Пат-
ша»
13.35 Кино.«Уақыт жолда-
ры»
15.05 «Ауылдастар» 
15.40, 21.40 «Ұлттық арна-
да Ұлыстың Ұлы күні!»
18.00 Т/х «Дениз»
20.00 Көркем фильм «Бок-
сер»

ХАБАР

05.00, 01.00  ҚР Әнұраны
05.00 Кино. «НарызKZ»
07.00 «Таңғы хабар» 
11.00 «Жаңа күн – жаңа 
Қазақстан»
13.00 «Өнер барысы» мега 
жобасы
18.00 Концерт «Ұлыстың 
ұлы күні»
19.30 Кино.«АКИМ»
21.30 Т/х «Абай жолы»
22.30 «Түңгі хабар»
00.00 «Ұлы дала дауысы»

АСТАНА

06.00 Т/х «Белгісіз жан»
06.50 Сериал «Домашние 
войны»
07.20  М/с  «Маша и мед-
ведь»
09.00, 21.55 Т/х 
«Қарындасым, 
қарлығашым»
11.20, 02.40 Т/х «Ұлым»
12.20 «Сарай жауһары»
13.30 «Айтарым бар» ток-
шоу
14.50 Тұрсынбек Қабатов 
концерті
17.30, 04.00 «Шаншар»
21.00 Т/х «Қара ниет»
23.50 Т/х «Сарай жауһары»
01.10 Т/х «Сүлеймен 
сұлтан»
03.20 «Астана кеші көңілді» 
концерті

ЕВРАЗИЯ 

06.00 «Тамаша City» 
07.00 «Паутина»
07.50 «Тамада Battle» 
08.50 Д/ф «Партия патрио-
тов – Аманат»
09.10 Шоу М. Галкина «Луч-
ше всех!»
10.45 «Любовь по приказу»
14.30 QOSLIKE
18.30 Басты жаңалықтар
19.00 «KOREMIZ»ның 
тұсаукесері
20.00 Главные новости
20.40 Сериал «Подсуди-
мый»
00.20 «Синичка»
01.15 «Неопалимая купи-
на»
02.10 «Басты жаңалықтар» 
02.40 «Тамаша City»
03.25 «Тамада Battle»

КТК

07.05 «Меркелік концерт»
07.30 Т/х «АМАНАТ»
09.00 Т/х «Адасқан қыз»
10.40 «OZAT ОТБАСЫ»
11.40 «Гламур для дур»
13.10 «Портье. Мальчик на 
побегушках» 
15.10 «Родственные свя-
зи-2»
18.10 Меркелік концерт
18.30 «Ән мен әнші»
20.00 «OZAT ОТБАСЫ»
21.00 «Женщина в беде»
00.20 «Родственные свя-
зи-2» 

06.00, 02.30 Әнұран
06.05, 01.10 «Наурыз-
думан»
07.00 «Қанатты барыс 
туралы аңыз» 
08.00, 23.30 «Ұлттық арна-
да – Ұлыстың ұлы күні!»
10.00, 18.00 Т/х «Дениз»
12.00 Төреғали Төреәлінің 
концерті
13.45 Көркем фильм 
«Боксер»
15.25 «Ауылдастар»
16.00 «Мұзарт» концерті
19.50 «ТОЙХАНА»
21.30 «Ауыл мұғалімі»
00.40 «Ауылдастар»

ХАБАР

05.00, 01.00  ҚР Әнұраны
05.00 Discovery: Сквозь 
червоточину с М. Фриме-
ном
 07.00 «Таңғы хабар» 
10.00 «Жаңа күн – жаңа 
Қазақстан»
12.00 Концерт«Ұлыстың 
Ұлы күні!» 
13.00, 00.00 «Алтыбақан»
14.00 Кино «АКИМ»
16.00 «Жаңа күн – жаңа 
Қазақстан»
18.00 Кино. «Побег из 
аула»
20.00 Қорытынды 
жаңалықтар
20.30 Деректі фильм
21.00 Итоги дня
21.30 Т/х «Абай жолы»
22.30 Тұсаукесер «Түңгі 
хабар»

АСТАНА

06.00 Т/х «Белгісіз жан»
06.50 Сериал «Домашние 
войны»
07.20  М/с  «Маша и мед-
ведь»
09.00, 21.55 Т/х 
«Қарындасым, 
қарлығашым»
11.20, 02.50 Т/х «Ұлым»
12.20 «Сарай жауһары»
13.30 «Айтарым бар» 
ток-шоу 
15.00, 01.10 Х/ф 
«Құдалар»
17.00 Т/х «100% Махаб-
бат»
17.30 Телехикая
18.30 Т/х «ЕНЕ»
20.00, 03.30 «Астана кеші 
көңілді»
21.00 Т/х «Қара ниет»
23.50 Т/х «Сарай 
жауһары»
04.10 «Айтарым бар» 
ток-шоу 
05.00 «Ой мен ойын»

ЕВРАЗИЯ 

06.00 «Тамаша City» 
07.10 «Паутина»
08.00 «Тамада Battle» 
09.00 «Қар тоқтату – тиімді 
технология»
09.10 шоу М. Галкина 
«Лучше всех!»
10.45 «Любовь по приказу»
14.30 QOSLIKE
18.30 «Басты жаңалықтар»
19.00 «KOREMIZ»ның 
тұсаукесері
20.00 Главные новости
20.40 Сериал «Подсуди-
мый»
00.20 «Синичка»
01.15 «Неопалимая купи-
на»
02.10 «Басты жаңалықтар» 
02.40 «Тамаша City»
03.25 «Тамада Battle»

КТК

07.05 Мерекелік концерт
07.30 Т/х «АМАНАТ»
09.00 Т/х «Адасқан қыз»
10.40 «OZAT ОТБАСЫ»
11.40 «Женщина в беде»
15.00 «Родственные свя-
зи-2»
18.00 Мерекелік концерт
18.30 «Ән мен әншінің 
Наурыз көжесі»
20.00 «OZAT ОТБАСЫ»
21.00 «Женщина в беде-2»
00.30 «Родственные свя-
зи-2»

   ХАБАР

   7 КАНАЛ

ЕВРАЗИЯ

ЕВРАЗИЯ

АСТАНА

АСТАНА

   ХАБАР

02.40 Т/х «Адасқан қыз»
04.00-04.30 «Меркелік 
концерт»

ЖЕТІСУ

07.05 Инфо-блок 
07.10 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық» /тікелей 
эфир 
8.50 «Спорт-тайм» 
09.00 Жаңалықтар 
09.30 Новости 
10.00 «Құйынды мекен» 
телехикаясы  
10.35 Экономика 
жаңалықтары 
10.45 Мәдениет 
жаңалықтары
10.55 «Зерде» 
11.30 «Жанашыр» 
12.00 Жаңалықтар /тікелей 
эфир/
12.15 «Спорт-тайм» 
12.20 Инфо-блок
12.30 Жаңалықтар 
12.40 Д/ф «Әлем 
ғажайыптары» 
13.00 Новости/тікелей эфир/
13.30 «Талқы» /тікелей 
эфир/
14.25 Инфо-блок
14.30 Новости 
14.50 Мәдениет 
жаңалықтары
14.55 Инфо-блок
15.00 Жаңалықтар /тікелей 
эфир
15.20 «Спорт-тайм» 
15.30 Жаңалықтар 
16.00 Новости
16.30 Новости 
16.45 «Спорт-тайм» 
17.00 Жаңалық 
17.20 Экономика 
жаңалықтары 
17.30 Жаңалықтар 
18.00 Новости
18.20 Мәдениет 
жаңалықтары
18.25 «Спорт-тайм» 
18.30 Шашу»/тікелей эфир/   
19.15 Новости 
19.30 «Сегодня» /прямой 
эфир 
20.00 Д/ф «Бүгінгі дін»
20.30 Қорытынды 
жаңалықтар
21.05 Экономика 
жаңалықтары
21.15 Мәдениет 
жаңалықтары
21.20 «Спорт-тайм»  
21.30 Итоговые новости
22.00  «Құйынды мекен» 
телехикаясы 
22.35 Д/ф «Голливуд 
жұлдыздары»
23.00 «Талқы» 

31 КАНАЛ

06.00, 03.30 Әзіл студио
06.30 Кино. «Легенда о 
Брюсе Ли»
10.50 «Добрыня Никитич и 
змей Горыныч»
12.25 «Илья Муромец и Со-
ловей Разбойник»
14.20 Худ/ф «Неудержи-
мые-3» 
17.10 Худ/ф «Поцелуй 
дракона»
19.10 Кино. «Ямакаси»
21.00 «Bizdin show»
23.00 «Алдараспан»
01.00 31 әзіл
02.00 Т/с «БАЗАРБАЕВТАР»
04.30 What s upp?
05.00 Ризамын

7 канал

06.00, 05.00 «Қуырдақ»
06.30 «Салем, Ұлы дала» 
08.00 Jaidarman
09.00, 17.20 «Измайловский 
парк»
11.00 Худ/ф «Неделимое»
13.00 Т/х «Ағайынды»
15.10 «Сәлем саған, Аста-
на!»
19.30 К/ф «Базар жоқ, Мек-
сика»
21.30 «Sәке-2»
22.30 Худ/ф «ЭскоБар»
00.35 «Опмай-опмай» 
концерті
02.00 «ОЯН, QAZAQSTAN»
02.30 «Тамаша 7 км»
03.30 Т/х «Япырай»
04.00 «Айна-online» 

   7 КАНАЛ

КТК

   ХАБАР

АСТАНА

ҚАЗАҚСТАН ҚАЗАҚСТАНҚАЗАҚСТАН

   31 КАНАЛ

Сәрсенбі - Среда, 23 наурыз

ЕВРАЗИЯ

   31 КАНАЛ

02.50 Т/х «Адасқан қыз»
04.00-04.30 Меркелік кон-
церт

ЖЕТІСУ

07.05 Инфо-блок 
07.10 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық» /тікелей 
эфир 
8.50 «Спорт-тайм» 
09.00 Жаңалықтар 
09.30 Новости 
10.00 «Құйынды мекен» 
телехикаясы  
10.35 Экономика 
жаңалықтары 
10.45 Мәдениет 
жаңалықтары
10.50 Инфо-блок
11.00 «Сегодня» 
11.30 «Бүгінгі дін» 
12.00 Жаңалықтар /тікелей 
эфир/
12.15 «Спорт-тайм» 
12.30 Жаңалықтар 
12.40 Д/ф «Әлем 
ғажайыптары» 
13.00 Новости
13.25 Инфо-блок
13.30 «Талқы» /тікелей 
эфир/
14.30 Новости 
14.50 Мәдениет 
жаңалықтары
14.55 Инфо-блок
15.00 Жаңалықтар /тікелей 
эфир
15.20 «Спорт-тайм» 
15.30 Жаңалықтар 
16.00 Новости
16.30 Новости 
16.45 «Спорт-тайм» 
17.00 Жаңалық 
17.20 Экономика 
жаңалықтары 
17.30 Жаңалықтар 
18.00 Новости
18.20 Мәдениет 
жаңалықтары
18.25 «Спорт-тайм» 
18.30 «Шашу»/тікелей эфир/   
19.15 Новости 
19.30 «Бүгін» /тікелей эфир  
20.00 «Зейнеп апаның 
әңгімелері»
20.30 Қорытынды 
жаңалықтар
21.05 Экономика 
жаңалықтары
21.10 Инфо-блок
21.15 Мәдениет 
жаңалықтары
21.20 «Спорт-тайм»  
21.30 Итоговые новости
22.00  «Құйынды мекен» 
телехикаясы 
22.35 Д/ф «Голливуд 
жұлдыздары»
23.00 «Талқы» 

31 КАНАЛ

06.00, 04.00 Әзіл студио
07.00, 05.00 Ризамын
07.30, 02.00 31 әзіл
08.30 М/с «Маша и мед-
ведь»
10.00 «Илья Муромец и Со-
ловей Разбойник»
12.00 «Bizdin show»
14.00 Худ/ф «Полицейская 
история-2»
16.35 Кино. «Ямакаси»
18.35 Кино. «13-Й Район»
20.25 Худ/ф «Петля време-
ни»
22.50 Худ/ф «Паутина лжи»
02.30 Сериал «БАЗАРБА-
ЕВТАР»
04.30 What s upp?

7 канал

06.00, 05.00 «Қуырдақ»
06.30 «Салем, Ұлы дала» 
08.00 Jaidarman
09.00 Худ/ф «Все из-за 
мужикOff»
11.00 К/ф «Базар жоқ, Мек-
сика»
13.00 Т/х «Ағайынды»
14.50 «Сәлем, Қазақстан!»
16.20 «Гадалка»
17.30 «Измайловский парк»
19.30 Сериал «Осколки»
21.30 «Sәке-2»
22.30 «Финансист. Игра на 
вылет»
00.30 Худ/ф «Конан варвар»
02.30 «Тамаша 7 км»
03.30 Т/х «Япырай»
04.00 «Айна-online» 

   7 КАНАЛ

   31 КАНАЛ

ЖЕТІСУ ЖЕТІСУ
ЖЕТІСУ

КТК

КТК

Утеряно удостоверение о допуске к осуществлению меж-
дународных автомобильных перевозок грузов № 000694 ре-
гистрационный номер № 377 от 10 июля 2012 года,  выданное  
ГУ  МИТК  «Жетісу» по Алматинской области на ИП «Касимов 
Мурат Мухаметович» прошу считать не действительным.  
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ОБЩЕСТВО№10-11 (1065-1066) 18.03.2022

ЗАКОН

Утверждена новая редакция Этического 
кодекса госУдарственных слУжащих

22.02.2022 года Главой государс-
тва подписан Указ «О внесении 
изменений и дополнений в некото-
рые указы Президента Республи-
ки Казахстан». Целью внесения 
изменений и дополнений явля-
ется совершенствование норм 
законодательства по вопросам 
рассмотрения дисциплинарной 
ответственности государствен-
ных служащих, и соблюдения ими 
служебной этики.

В Правилах наложения дисциплинарного 
взыскания на государственных служащих де-
тально регламентирован порядок проведения 
служебного расследования, рассмотрения мате-
риалов дисциплинарной комиссией и наложения 
дисциплинарного взыскания;

– конкретизированы должностные лица, 
уполномоченные назначать служебные рассле-
дования (для избираемых акимов – аким района 
(города областного значения), для членов реви-
зионных комиссий – секретарь данного выбор-
ного органа);

– конкретизированы сроки назначения слу-
жебного расследования, рассмотрения материа-
лов на заседании дисциплинарной комиссии и 
принятия решения о наложении дисциплинарно-
го взыскания. 

– служебное расследование должно быть 
назначено в течение пяти рабочих дней со дня 
поступления уполномоченному лицу сведений о 
проступке. Материалы служебного расследова-
ния должны быть рассмотрены дисциплинарной 
комиссией в течение пяти рабочих дней. Реше-
ние о наложении или неналожении взыскания 
уполномоченное лицо должно принимать в те-
чение пяти рабочих дней со дня вынесения ре-
комендации дисциплинарной комиссии. Ранее 
таких сроков не было;

– с учетом опыта при карантине действие ре-
жима ЧС, карантина включены в основания для 
приостановления сроков проведения служебного 
расследования.

Комиссия по этике Агентства Республики 
Казахстан по делам государственной службы на-
делена полномочием рассматривать ответствен-
ность отдельных политических служащих и лиц 
корпуса «А» за совершение дисциплинарных 
проступков, дискредитирующих государственную 
службу и нарушение норм служебной этики. 

Это первые заместители и заместители аки-
мов областей, городов республиканского значе-
ния, столицы, акимы городов, являющихся ад-
министративными центрами областей, городов 
областного значения, акимы райо-
нов областей и рай-

онов в городах.
Председатели комитетов центральных ис-

полнительных органов и руководители аппара-
тов акимов областей, городов республиканского 
значения, столицы, уполномоченные по этике, 
занимающие самостоятельные должности в цен-
тральных государственных органах.

Заседания дисциплинарных комиссии могут 
проводиться в онлайн режиме.

С учетом опыта, наработанного в период 
карантина, предусмотрена возможность прове-
дения заседаний дисциплинарных комиссии в 
режиме ВКС.

Советы по этике уполномоченного органа по 
делам государственной службы имеют право за-
седать при кворуме большинства членов.

Ранее Советы по этике заседали при обеспе-
чении кворума двух третей членов, что вызывало 
затруднения на практике. Согласно изменениям 
теперь заседание считаются правомочным, если 
присутствуют большинство членов.

При рассмотрении дисциплинарных дел в 
отношении избираемых акимов в состав дисци-
плинарных комиссии включаются депутаты мас-
лихатов и представители местного сообщества.

 С учетом избираемости сельских акимов, с 
целью обеспечения объективности при рассмо-
трении их дисциплинарной ответственности, в 
составы дисциплинарных комиссии обязательно 
включаются депутаты маслихатов и представите-
ли местного сообщества.

«Этический кодекс»
Причиной разработки кодекса в но-

вой редакции является 
то, что 

подверглись полному изменению 
как структура кодекса, так и его со-
держание в отличие от прежней 
редакции. Поэтому согласно требо-
ваниям юридической техники кодекс 
изложен в новой редакции.

Морально-нравственные требо-
вания государственных служащих, 
базовые принципы к их поведению 
отделены от иных требований, под 
которыми понимаются их должност-
ные обязанности, иные правила и 
ограничения, связанные с госслуж-
бой и др.

Прежним Этическим кодек-
сом государственному служащему 
предъявлялось требование обе-
спечивать прозрачность принятия 
решений, затрагивающих права и 
законные интересы физических  и 
юридических лиц. В то же время, 
одним из принципов административ-

ных процедур является принцип гласности, кото-
рый должен соблюдаться независимо от мораль-
ного облика государственного служащего. 

Также в Этическом кодексе было положение 
о том, что работодатель обязан создавать безо-
пасные условия труда, принимать меры по охра-
не труда и здоровья работника. В то же время 
такая обязанность работодателя предусмотрена 
трудовым законодательством и должна испол-
няться независимо от того, имеются ли анало-
гичные требования в Этическом кодексе или нет. 

Поэтому Кодекс направлен на регулиро-
вание деятельности госслужащих именно на 
морально-нравственном аспекте, и содержит он 
в себе информацию о принципах и ценностях, 
представляющих значение, в первую очередь, 
для самих госслужащих. 

Раскрыта роль государственной службы в 
обществе с учетом установок Главы государства 
и закона. 

То есть, Кодекс преследует цель укрепления 
доверия общества к государственным органам, 
формирования высокой культуры взаимоотноше-
ний и создания атмосферы добропорядочности 
на государственной службе.

Определены и даны понятия этическим 
принципам государственной службы. 

То есть, определены принципы, на которых 
основываются служебная этика: 

1) добросовестности – профессионального 
и ответственного служения государству на благо 
общества;

2) честности 

роль музея в жизни общества
  В уставе 

Международного совета 
музеев (International Council of 

Museums – ICOM)  отмечается – музеи приобретают, 
сберегают, изучают экспонаты, проводят выставки и 
презентации с целью обучения, развлечения духовного 
и материального насыщения человека». ICOM ставит 
перед собой определенные цели и задачи: содействие 

развитию музеев, сохранение наследия, оказание помо-
щи музеям...Одним из принципов государс-

твенной политики Республики Ка-
захстан является также, охрана 
культурно-исторического наследия, 
как национальное достояние.

Действительно музеи, как  хра-
нители древности, истории эволю-
ции человечества, вносят огромный 
вклад в  развитии  культуры  и дости-
жения государства.

Целью музейного дела является 
прежде всего патриотическое вос-
питание и духовное развитие под-
растающего поколения. Не менее 
важно хранение и  комплектование 
экспонатов музейного значения, по-
пуляризация посредством музейных 
экспозиций, что позволяет включить 
данное историческое наследие в 
культурный оборот. 

Человечество издавно тянулось 
к просвещению, одной из решений 
этих проблем, был музей. Музеи су-
ществовали и сущестуют по сей день 
выполняя свои определенные функ-
ции. 

Первый античный музей или 
«Мусейон» как учебное заведе-
ние был основан в Александрии 
ПтолемеемI приблизительно в 290 
году до нашей эры». К данной катего-
рии достопримечательностей, можно 
отнести храмы Китая и Японии, зани-
мавшихся собранием произведений 

местного прикладного искусства уже 
с начала второго тысячелетия нашей 
эры. Свидетель крупнейших событий 
Европы Готический  Реймский собор 
во Франции и так далее.   

К старейшим музеям относятся 
крупнейшие собрания древнеримского 
искусства и археологических памят-
ников Рима, наследие древнеегипет-
ского искусства Ватикана, особо вы-
деляющихся религиозных снаряжений  
Флоренции и многие другие. 

Первыми современными музея-
ми считаются, знаменитый один из 
старейших музеев мира, содержащий 
более трехсот тысяч экспонатов Лувр, 
богатейшая сокровищница, жемчужи-
на Дрездена, музей изобразительного 
декоративно – прикладного искусства 
Эрмитаж, самый крупный в Централь-
ной Азии национальный музей Астаны 
и многие другие, которые   содержат 
культуру интересующую весь мир. 

Благодаря  современным техно-
логиям известны интерактивные, вир-
туальные музеи нынешнего столетия.  
Культура прошлого бесценна и явля-
ется связующим звеном с настоящим. 
Музеи ведут активную просветитель-
скую работу и благодаря данному про-
цессу, упорному труду интузиастов, 
хранится память истории поколений, 
общество осознает ценность культур-
ного наследия. 

Знания истории края позволяет по-
высить уровень культурно-личностного 

– искреннего отношения к своим обязанностям; 
3) справедливости – принятия законного 

решения независимо от влияния физических и 
юридических лиц, общественных групп и органи-
заций и недопущения дискриминации лиц по при-
чине предвзятости и субъективности по любым 
обстоятельствам;

4) открытости – проявления готовности к ра-
боте с общественностью и обеспечения прозрач-
ности своих действий;

5) вежливости – корректного и уважительно-
го отношения к гражданам и коллегам;

6) клиентоориентированности – принятия 
мер по повышению качества оказываемых го-
сударственных услуг, всецело ориентируясь на 
запросы населения как потребителя государ-
ственных услуг, и по недопущению проявлений 
бюрократизма и волокиты при рассмотрении об-
ращений);

 Предусмотрены стандарты служебной этики. 
То есть, определены важные морально-

нравственные требования к государственным 
служащим, требования в отношениях с коллега-
ми и гражданами. Они ориентированы на форми-
рование высокой культуры взаимоотношений на 
государственной службе и создание атмосферы 
добропорядочности. 

Сохранены требования о соблюдении обще-
принятых морально-этических норм во внеслу-
жебное время. То есть, государственные слу-
жащие должны придерживаться общепринятых 
морально-этических норм и не допускать случа-
ев антиобщественного поведения, сопряженных 
с посягательством на общественную нравствен-
ность.  

Нарушение данных стандартов влечет дис-
циплинарную ответственность.

Агентство Республики Казахстан по делам 
государственной службы и его территориальные 
органы осуществляют координацию по профи-
лактике нарушений служебной этики.

То есть, Комиссия и советы по этике, уполно-
моченные по этике будут проводить системную 
и активную работу по предупреждению и профи-
лактике нарушений.

Ляззат БЕЙСЕКУЛОВА, 
Руководитель Департамента Агентства 

Республики Казахстан по делам  
государственной службы по Алматинской 

области.                                    

развития детей, привить уважение и 
интерес к  истории края, способству-
ют формированию гражданских пози-
ций в обществе. Профессиональная 
подготовка сотрудников музея, одна 
из важнейших направлений музейной 
деятельности, способствующая эф-
фективному обслуживанию различных 
категорий посетителей. Целью сотруд-
ника является максимально наладить 
контакт с посетителем, учитывая  все 
его особенности. Совершенствование 
мастерства музейных сотрудников га-
рант улучшения качества общения с 
аудиторией.  Во многом работа музея 
зависит от педагогических технологий, 
как утверждает Е.Г.Артемов - особое 
место отводится собственно музейно-
педагогической технологии как со-
вокупности законов и правил, позво-
ляющих эффективно воздействовать 
на личность посетителя в музейном 
пространстве. Да действительно для 
встречи с аудиторией нам необходимо 
учесть как возростные, интеллекту-
альные так и психологические особен-
ности группы. Исходя из выше ука-
занного определяются  цели, задачи 
экскурсии и любого запланированного 
мероприятия.

Как утверждает А. Закс многие 
функции музея зависят не только от 
запросов посетителей, но и политики 
органов государства, включавших му-
зей в русло идеологической работы. 
Так-как образовательно – воспита-
тельная функция реализуется через 
использование информационных и 
экспрессивных свойств музейных 
предметов для удовлетворения по-

знавательных, культурных и других 
потребностей общества. Для музея 
значимой частью его деятельности, ко-
нечно же является социальная функ-
ция, современные технологии, формы 
и методы работы с ними. Как отмечают 
Ю.П.Пищулин и ДА.Равикович - соци-
альные функции – это общественное 
назначение музея, его роль по отно-
шению к обществу, задачи музейной 
деятельности, определяемые изме-
няющимися общественными потреб-
ностями. Несомненно отдельные слои 
общества стремяться найти ответы на 
вопросы именно в музее, разгадать за-
гадку явлений, культуры и осмысления 
их, так как именно в музее, храниться 
культурно - историческое достояние и 
духовное наследие поколений. 

«Развитие культурно-образова-
тельной деятельности на современ-
ном этапе связано с динамикой соци-
альной роли музея и трансформацией 
взаимодействия музея и общества – 
отмечается  Л. Аглиуллиным и М. Са-
фиуллиным. 

Музей играет огромную роль в 
развитии интеллектуального и творче-
ского просвещения личности. Не зря 
в конце ХІХ века музей считали как 
одно из средств преодоления кризиса 

образования. Да также, но с психо-
логической точки зрения отмечает и 
Т.Л. Пушкина – психологами установ-
лено, что зрительное восприятие на-
много эффективнее, чем слуховое, 
при этом уровень восприятия значи-
тельно повышается, если деятель-
ность оптических и акустических «ре-
цепторов» соединяется с моторными 
(двигательными) и осязательными. 

Музеи призваны служить для 
блага общества и внести определен-
ный вклад в популяризации культур-
ного наследия. Но следует отметить, 
что для решения данных задач, не-
обходимо расширение и углубления 
роли музея в жизни общества госу-
дарством, регулирующего направле-
ние музейной деятельности.

Таким образом, являясь со-
циальным объектом музеи, имеют 
определенную роль в современном 
мире и становятся неприемлемой 
частью жизни общества, хранят и 
способствуют развитию традиций 
стабилизирующих  развитие само-
бытности. 

Р. ЕСЕНБАЕВА, 
С.н.с. историко-краеведческого 

музея им. М.Тынышпаева  
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Атадан балаға мирас болып келетін 
қолөнерімізді ұлтымыз қашан да ұлықтаған. 
Өйткені қолөнершілік ешқашан өшпейтін 
өлшеусіз өнер. Осы бір өнерді  жанына серік 
еткен Тілеш НАМАЗБЕКОВ.

Ол –  Қаратал ауданы Қарақұм 
ауылының тумасы. Кәсібін дөңгелетіп келетін 
ағамыздың қолөнермен айналысқанына 
отыз жыл болыпты. Қолөнер болғанда да 
жай бір дүние емес – кәдімгі қазақтың 
қара домбырасын жасаудың хас шебері. 
Мектепті тәмамдаған соң арман қала – 
Алматыға барып, Абай атындағы Қазақ 
педагогикалық институтының «Көркем 
сурет және графика» факультетін оқып 
бітіреді. 1989 жылы Талдықорғанға келіп, 
танымал азаматтармен бірге қалада-
ғы алғашқы  қазақ  мектебін (қазіргі 
Б. Жолбарысұлы атындағы мектеп-
лицейі)  ашуға атсалысқан. Сонымен 
қатар сол жерде бір жыл ұстаздық   
қызмет атқарған. 1992 жылы Оңғар 
Бабашовтың ұсынысымен «Махамбет» 
деген ұлттық саз аспаптарын жасайтын 
кооперативке жұмысқа келіп, сол жерде 
ұстаздары Аман Сәдуақасов және 
Нұрәлі Немеребаевтармен танысып, 
сол кісілердің қасында жүріп домбыра 
жасауды үйренеді. Сол жылдың күзінде 
Алматы қаласында ұйымдастырыл-
ған бүкіл дүниежүзілік қазақтардың 
құрылтайында «Үкілі домбыра шеберлері» 
байқауына қатысып, үздік ондықтың ішіне 
кірген. 1993 жылдан бері ұстаздық жол мен 
қолөнерді қатар ұстап келетін кейіпкеріміз 
талай білім ошағында сабақ берген. Тіпті, 
бүгінге шейін еңбек етуде. Ұстаз тек аспаптар  
ғана емес, сонымен қатар қыш заттарын 
жасайды.  

Бұл кәсіп арқылы отбасын асырап келетін 
ағамыз  кәсібім – нәсібім ғана емес, бүкіл 
өмірімнің мәніне  айналды  дейді. Бойындағы 
қасиет баласына да дарыпты. Бүгінде ұлы 
да өзімен бірге тапсырыстар қабылдап, 
домбыра жасаумен айналысады. 

ҰЛТТЫҚ ӨНЕРДІ  ӨРГЕ СҮЙРЕГЕН

 Қай кезеңде болмасын ҚазаҚтың Қолөнері өз 
Құндылығын жойған емес. кез келген мейрам, 
түрлі игі-шара, мерекелерде тұрмысҚа Қажетті 
мүліктер, музыкалыҚ аспаптар,  Құрал-сайман, 
сәндік бұйымдар өз Қажеттілігін тудырады. ал 
ондай туындыларды жасау нағыз хас шебердің 
ғана Қолынан келетін іс. бүгінде Қолөнермен 
айналысып, өз ісін дөңгелетемін деушілерге 
кәсіп көп. ұлыстың ұлы күні  мерекесі Қарсаңында 
бармағынан бал тамған Қолөнер шеберлері туралы 
жазуды жөн көрдік.

Кейіпкеріміздің сөзінше, аспапты жасауға 
қажетті заттар дайын болса, бір домбыраны 
екі-үш күнде жасап шығуға болады. Ол 
үшін күндіз-түні тек сонымен шұғылдануы 
керек. Ал шеберлерде ондай мүмкіндік бола 
бермейді.  

«Ұлттық аспапты жасап қана қоймай, 
оны насихаттаумен де айналысамын 
десем болады. Талай ұйымдастырылған 
көрмелерге де қатысқанбыз. Соның бірі 
2017 жылы Нұр-Сұлтан қаласында өткен 
«Экспо» көрмесі. Бұл ғана емес, осы секілді 
ірілі-ұсақты біраз көрмеге аспаптарымызды 
апардық. Тапсырыстарды қала, республика 
бойынша, одан қала берді алыс-жақын 
шет елдерден де қабылдадық. Жалпы, 
домбыраларымыз мына басы Сахалиннен, 
ана басы Америкаға дейін әлемді аралап 
кетті»,  – дейді қолөнер шебері. 

Оның  бір  домбырасының өзі  4-5 түрлі 
ағаштан жасалады екен.  Ал, аспапты жа-
сауда малдың ішегі қолданыстан шыққан. 
Бұрындары ешкінің ішегінен есіп жасалған, 
ол аспаптан қазақи қоңыр үн шығарып 
тұрған. Ал қазір оны қолданбайтыны – көпке 
шыдамайды  дейді шебер.  

Жалпы кез келген адам қолөнерді 
қолға ала бермейді. Өйткені, ұсталық – кім 
көрінгеннің оң жамбасына келе беретін оңай 
дүние емес. Шебердің қолынан шыққан 
домбыра өзінің жоғары сапасымен де 
ерекшеленеді. Сонымен қатар кейіпкеріміздің 
қолынан  ұрмалы аспаптар: дабыл, дауыл-
паз, даңғыра, қобыз, шертер, жетіген секілді 
үрмелі, соқпалы, ішекті аспаптың түр-түрін 
жасау да   келеді. 

* * *
Көзін тапқанға кәсіптің түр-түрі бар. Қазіргі 

уақытта шағын  кәсіптен басталған істің 
уақыт өте келе үлкен жобаға айналып кетуіне 
мүмкіндігі мол. Сол мүмкіндікті пайдаланып, 
ертеңін бүгіннен бастап кететін  кәсіпкерлер 
қатары көп. Солардың бірі – Матай ауылының 
тұрғыны, сүйікті жар, сыйлы келін, аяулы ана 
атанып отырған Назира БАЙСАЛБАЕВА.

Назира үшін тігіншілік өнер таңсық емес. 
Ауылда өскен бойжеткен бала  күнінен 
анасының  тігін тігіп, тоқыма тоқып, жіп 
иіргенін көріп өсті. Қазақ қашанда қыз 
баласын тігіншілік пен аспаздыққа баулып 

өсірген ғой. Сол секілді Назираның анасы да 
бар білген өнерін қызының бойына дарыта 
білген. 

Теміржол саласында оқу оқып, сол 
салада қызмет еткен ару алғашқыда 
тігіншілікті өзіне қол көрмеген. Кейіннен басқа 
өңірге көшкеннен кейін жұмыссыз қалдым 
дейді. Бір жағынан үй шаруасында болып, 
бала тәрбиесімен айналысқан. Балалары 
қолды-аяққа тұрғасын, өзінің бала кездегі 
қызығушылығына бет бұра бастағанын 
айтады. 

«Негізі әйел адам өзіне ұнаған ісімен 
айналысқаны жөн. Анамның үйреткені бар, 

өзімнің ғаламтор желісін ақтарып, түрлі 
кәсіпкердің курстарын оқығаным бар соның 
барлығы осы күнге жеткізді», – дейді ол. 

Әңгіме желісінде кейіпкеріміз бұл 
жолға келу бастапқыда қиын болғанын да 
жасырмады. Матаны дұрыс кесу, оюларды 
ойып үйрену, әрқайсысы үлкен еңбек пен 
төзімділікті қажет еткен. Уақыт өте қолы 
икемделіп үйреніп кеткен кейіннен жылдам 
әрі біркелкі тігетін болған.  

Бүгінде бұл өнерге қызығушылық 
танытатындар көп. Әрине, кез келген 
қыз-келіншек өз қолынан осындай небір 
кереметтердің туғанын қалайды. Алайда 
мұны іліп алып кету екінің бірінің қолынан 
келетін іс емес. Қидаланған матаны бір-біріне 
жалықпай қиюластырып құрақ құрау үшін 
де икемділік керек. Осылайша, бір әулеттің 
ғана емес, бүкіл ауылдың құрметіне бөленіп 
жүрген  Назира Қуатбекқызы жамылғы көрпе, 
қыз жасау, құрақ көрпенің түр-түрін тігеді.  

«Төрт жыл бойы талай қыздың жасауын 
жасап, алғысқа бөлендім. Жақында өз 
білгеніммен басқа қыздармен де бөліссем 
деймін. Тапсырыс берушілердің қолын 
қайтарған сәттер де болды. Себебі бәрін 
жасауға  уақытым жетпеді, ал ауылдық 
жерде тапсырыс көп, оны жасайтын ісмер 
аз», – дейді саусағынан  бал тамған тігінші. 

Құрақ – түрлі матадан құралған қиынды 
ғана емес, сонымен қатар ежелден келе 
жатқан өнер және дәстүр. Құрақты ата-
бабаларымыз перзенттерімнің басы 
құралсын деген ырыммен тігетін болған. 
Әсіресе, қыз балаға жасау жасаған уақытта 
бірінші осы көрпені апарған. Себебі, оның 
астарында қызымның басы құралсын, өссін, 
өнсін, барған жерінде бақытты болсын деген 
ізгі ниет жатыр. Осындай ізгі ниеттің тілеушісі 
болып, қаншама адамға көмегі тиіп жүрген 
Назира секілді жандар ана сүті арқылы 
келген асыл өнермен өскелең ұрпақтарға үлгі 
болып жүр. 

* * *
 Қазақта: «Зергер адам – зерделі адам» 

деген жақсы мақал бар. Талай ғасыр бойы 
қаймағы бұзылмай жеткен қазақтың дәстүрлі 
қолөнері бірнеше салаға бөлінеді. Соның 
ішінде түрі мен мән-мазмұны ерекшеленетін 
зергерлік өнердің шоқтығы биік тұр деуге 
болады. Ата-кәсібі болып келетін  өнер-
мен қазір айналысатындардың қатары аз. 
Бұрынғы салт-дәстүрді дәріптеп, жасаған 
зергерлік бұйымдары түрлі мән-мағына 
беретін Бақтыбай НАЙЗАБЕКОВ бұл істі 
жаны сүйетінін айтады. 

Өнер адамның бойына туа бітетін қасиет. 
Үйдің шаруасына жастайынан араласқан 
шебер бала кезінде әжесінің қолына балға 
ұстатып, «үйдің жұмысын ер адам жасайды, 
мынаны қақ, жаса» деген сөздері бойыма 
күш-қуат дарытып, қанат бітіргендей болды 
дейді. Содан бері балғаға деген, темірді 
соғуға деген қызығушылық артқан. 

«Ұстаханаға барып үлкен кісілердің 
темірді қыздырып, одан шашыраған шоқты 
нанның қиқымындай етіп жинағанын 
көргенде  «мына кісінің қолы күймейді 
ме» деп,  бір жағынан жаным ашып,  көзім  
талмай  қарап, керемет бір әсерге де 
бөленетін сәттерім көп еді»,  – деп ағынан 
жарылды ағамыз. – Бала кезімде әнші болғым 
келді. Ол арманға да жұмыс жасағанмын, 
домбырада ойнап күй шертіп, хорда ән 
айтып талай өнер көрсеткен болатынмын. 
Сурет салуға да икемім жақсы болды, бірақ 
музыкант боламын деген арманыма қанат 
бітірмей, сурет бағытында кеттім.  Оқуға 
тапсырар алдында дизайн мамандығына 
түсетін түлектер саны өте көп болды. 
Жақын достарымызбен ақылдаса келе, бала 
күнімдегі темір жаныма жақын болып, құдды 
бір өзіне тартқандай болды. Содан не керек 
«Металды көркемдеп өңдеу» деген бөлімді 
оқып шықтық. Ананың басын бір шалып, 

мынаның басын бір шалып жүргенде, кейде 
бұйырғаны сол болған шығар деп қоямын.

Оқуын тәмамдап келген маман қаладағы 
түрлі тастарды өңдейтін зауытта жұмыс 
істеді. Сол жақта жүріп «Жетісу – жер 
жәннаты» деген сөздің мағынасын түсініп, 
минерал тастардың барлығының өңір-
ден табылатынын көргенде таңданысын 
жасырмапты. Кейін  зауыт жабылған соң   
ойында жүрген талай идеяларды, бойында 
тұнып тұрған шығармашылықты әрмен 
қарай жалғастыруға бел буады. Шебердің 
өнеріне тәнті болған жандар оған білім 
ордаларына ұстаз болуға да  ұсыныс 
білдірген. Шақыртуды қабыл алған зергер 
мұғалімдік қызметке келіп, қаншама шәкіртті 
тәрбиелеп шығады. Бүгінде сол балалардың  
басым бөлігі өз істерін жасап, кәсіптерін 
дөңгелетіп отырғанын да айтты ол.  – Қазіргі 
уақытта зергерлік бұйымдарға, қолдан 
жасалған әшекейлерге сұраныс көп.  Бірақ 
оны тағып жүрген жандар бұйымның қандай 
мағына беретінін, оны қандай сәттерде 
тағу керектігін білмейді. Сол секілді жас 
зергерлер де жәй ғана курстар оқып, 
металды кесуді, күйдіруді үйреніп алады да 
мен зергермін деп шығады. Олардың ойы 
тез ақша табу ғана. Ал  жасап жатқан 
бұйымдары дұрыс па, бұрыс па  шатағы 
жоқ. Мәселен,  заттарға салынатын 
оюдың мағынасына шейін болады. Шашқа 
тағатын бұйымдардың өрнектерін, аяққа 
ілетін білезікке салып қоятындар да бар. 
Кәсіп жасап жатқандардың қателігі осында, 
оның әрқайсысының атауы, мән-мағынасы 
болмаса, кез келген қолына темір ұстап, 
оны күйдірген адам зергер, ұста болып 
кетпейді ме?! Міне, біздің міндетіміз 
– сол дәстүрді сақтау. Ата-бабадан 
қалыптасқан өнерді түптамырымен сол 
күйінше болашақ ұрпаққа қалдыру. Сонда 
ғана қаймағы қазақтың бойындағы асыл 
қасиеттерді сақтап қаламыз. 

арайлым бейсенғалиқызы

P.S: Он саусағынан өнер 

тамған шеберлердің жасаған 

кез келген заттары өз алдына 

әдемі және ерекше. Қазіргі таңда 

қалыс қалған дәстүріміз қайта 

жанданып, халық арасында кеңінен 

насихатталып келеді. Атадан ба-

лаға мирас болып келетін  дәстүр-

ді жалғастырушылардың беделін 

асқақтатуға бүкіл қазақ болып 

атсалыссақ, нұр үстіне нұр емес пе?!   
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АЛАТАУ: – Жылқыға деген қызы-
ғушылығыңыз бен іңкәрлігіңіздің оянуы-
на кім ықпал етті?

Рүстем ДОСЖАНОВ: – Бұрынғы 
Талдықорған облысы, Киров ауданы 
Жетіжал ауылында дүниеге келгенмін. Әкем 
Өмірғазы отыз жыл Жетіжал қой совхозының 
жылқысын баққан жылқышы болған. 
Қазақта қанмен берілетін асыл  қасиеттер 
бар емес пе?! Бұл өнер соның бірі шығар 
деп ойлаймын. Сол кісінің құрығын ұстап 
қалып, салып кеткен ізімен келе жатырмыз. 
Әкем кеңес үкіметінің жылқысын бақса да, 
ат жүгіртіп, көкпар тартып, бәйгеге құмар 
болған. Отбасында төрт қыз, екі ұл өстік. 
Ұлдан үлкені мен және артымнан ерген інім 
Рүстем де бұл өнерден кенде болмады. 
Бүгінде Алматы облысының құрама 
командасында көкпар тартады. Қазақтың 
ұлттық ойыны теңге ілуден Республика 
бойынша жүлделі орындарды да еншілеген. 
Қазіргі уақытта көп адамдар қалтасына ақша 
түсіп, байыған кезде ат алып, атақ қуалайды 
ғой. Ал бізде ондай қасиет жоқ. Анау 
кішкене кезімізден жүйріктен қол үзілмеді. 
Есік алдында кемінде 1-2 ат байлауда 
тұратын. Ол мейлі көкпар аты болсын, мейлі 
бәйге жылқысы болсын. Аллаға шүкір, сол 
дәстүріміз әлі жалғасын тауып келеді.

АЛАТАУ: –   Ат баптау өнері өз ішінде 
түрлі тұсқа бөлінеді  екен. Өзіңіз  соның 
қайсысына бейімсіз? 

Рүстем ДОСЖАНОВ:  – Бала кезден 
ат жалын тартып міндім деп айтқанымдай, 
кішкене кезімнен жақсы көретінім – бәйге 
атын баптау. Бүгінде өзіміздің атамекеніміз 
Жетіжал ауылында біраз жылқы ұстап 
отырмыз. Ол жерде көкпарға шығатын, 
бәйгеге шабатын арғымақтар бар. Шет 
елдерден де асыл тұқымды аттар әкеліп 
бейімдеудемін.Кезінде Құнанбайдың өзі 
Арабия еліне Меккеге барып мешіт салды-
рып, елге қайтқан кезінде араб жылқысынан 
бір үйір айдап келген екен. Сонау бағзы 
заманда болған оқиғаны қараңызшы. Сонда 
қарап тұрсаң біздің қазақтың жылқысында 
арабтың да қаны, ағылшынның да қаны 
бар. Қазақтың қазанаттарында қайнайтын 
жылқыларының барлығы асыл тұқымды. 
Сол әкелген арғымақтарды асылдандырып, 
өзіміздің қазақтың қолтумаларын шығарып 
жатырмыз.

АЛАТАУ: – Әрбір атбегінің өз әдісі 
бар. Дегенмен, тәжірибелі азаматтардың 
қатары сиреп барады. Олардың көпші-
лігі ат жаратудың жетік тәсілін біле 
бермейді. Осы орайда бұл саладағы 
тәжірибеңізбен бөліссеңіз.

Рүстем ДОСЖАНОВ: – Негізінен жыл-
қыны баптау оңай шаруа емес. Мәселен 
үйренген қолтума жылқылардың өрісте 
төлдеп қалуынан қорқасың, атты туғаннан 
құлын кезінен бастап алақаныңа салып, 
қыста жылы жерде ұстап, одан тай 
шығарып, кішкентай балаға үйреттіресің. 
Оны өсіру процесінің өзі үлкен бейнет. Оған 
бар зейініңді, ықыласыңды салуды қажет 
етеді. Жүрегіңмен жақсы көруің керек. Қазір 
көбіне қалталы азаматтар дайын үйретілген 
жылқыларды барып сатып ала салады. 
Себебі оны өсірудің қандай шаруа екенін 
біледі. Сондықтан мал өсірер алдында 
кішкентай түйірден бастап мән беру керек, 
оған да төзім керек. Жылқы текті жануар. 
Оңды-солды ұрысқаныңды жақтырта бер-
мейді, оның да қас-қабағына, тұрысына 
қарайсың. Кешегі жүрістен шаршағандығы 
білінсе, бүгінгі дайындығыңды жеңілдетесің. 
Ал керісінше  ойнап, көзі жадырап тұрса 
онда жасап жатқан әдісіңнің дұрыс болғаны. 
Оларда айбаттанып, қырсығып, ренжіп, 
мінезін көрсетеді. Қазақта жылқы мінезді 
екен деген теңеуде осыдан шықса керек.

АЛАМАНҒА АТ ҚОССАҢ, 
БАПТЫ БОЛСЫН

«БАБы кеЛмегеН ЖүйРікТің БАғы БАйЛАНАДы» ДегеН қАзАқ хАЛқы 
еЖеЛДеН ЖыЛқы БАпТАУғА еРекше мӘН БеРгеН. АТТың ЖүйРігіН ТұРпАТыНАН 
ТАНиТыН НеБіР СыНшыЛАР ДА ТАРихТАН БеЛгіЛі. СОНАУ зАмАННАН БеРі 
қАЛыпТАСқАН АТБегіЛік ӨНеР қАзіР Де ЖОғАЛА қОйғАН ЖОқ. БүгіНДе ОСы 
ӨНеРДеН қОЛ үзБей, ОНы ДАмыТып кеЛе ЖАТқАН ОБЛыСТық  ұЛТТық «АТ 
СпОРТы» феДеРАцияСыНың пРезиДеНТі  –  РүСТем ДОСЖАНОВпеН Әңгіме 
ӨРБіТкеН еДік.

АЛАТАУ: – Бәйгеге қосар жылқыны  
неше жастан және қалай баптайды?

Рүстем ДОСЖАНОВ: – Бүгінде жыл-
қыны тай бәйге жарыстарына қосатындар 
көбейді. Бірақ бұл жарыстан аламан бәй-
геге дейін жетіп, жүлделі болғандарды 
естімеппін. Өйткені аяқ-қолы, сүйегі қатпай 
жатып оны додаға қосып, кейін өскеннен 
кейін нәтижесін көре алмай жатады. Бұл 
да үлкен қателіктердің  бірі. Текті ата-
бабамыз: «Ат өсірем десең, тайында тартып 
мін,  құнанында құртып мін, дөненінде дөң 
асырма, бестісінде бәйгеге қос, келмесе 
басын кес» деген сөзі содан болар деп 
ойлаймын. Яғни, бұл сөздің өзінде тай 
кезінде бәйгеге қоспай, балаға жәй тартып 
мінгізу керектігін айтып тұр. Мен тайды 
бәйгеге қоспаймын, құнанында ғана 1-2 
рет қосып, оның шабысын, жүрісін тексеріп 
аламын. Тай кезінде шапқан жылқы ұзаққа 
бармайды. Мұның бәрі шет елден келіп 
жатқан ұғым және ойын. Себебі олар 
дәл солай жасайды. Біз сонда  шет елдің 
экономикасына жұмыс істеп жатқанмен 
бірдей болып тұрмыз. 

АЛАТАУ: – Аламандардан бәйге алып 
жүрген арғымақтарыңыз бар ма?

Рүстем ДОСЖАНОВ:  – Әрине, Ала-
манға ат қоссаң, бапты болсын деп жатамыз. 
Елімізде тұңғыш рет өткен 140 шақырымдық 
ат бәйгесінде Қызжирен атты жылқымыз 
әлем елдеріне таңдай қақтырды. Оның бұл 
шабысы тарихта қалды. Бір күндік жерді 
7 сағат 37 минутта желіп өтіп, Гиннестің 
рекордтар кітабына енді. Қазақтың «Үздік 
тұлпары» алтын тұғырын алдық. Сонымен 
қатар 80 шақырымдық  ұзақ қашықтыққа 
жүгірістен тағы бір қолтумамыз жүлделі 
болды. Бұл сайыс бәйгеден сәл ерекшелеу, 
ол бізге араб елдерінен келген десек те 
болады. Мұнда жылқыны 30 шақырым 
жүгіртіп, сәл демалтып алып сонан соң 
ары қарай жалғастырады. Бүгінде осы 
дода дүниежүзілік Олимпиадаға кірейін 
деп жатыр, оны арабтар ұйымдастыруда. 
Былтыр қырғыз-қазақ біріккен үлкен 
Қазақстан Чемпионаты өткен болатын. Сол 
додадан бес атан түйені ұтып қайтқанбыз. 
Сондай ірілі-ұсақты жеткен жетістіктеріміз 
бар. Бұл саладан жыл сайын құр алақан 
болып жатқанымыз жоқ. 

АЛАТАУ: – қазанаттардың ішінде 
жүрген асыл тұқымды арғымақтардың 
жайы қалай?

Рүстем ДОСЖАНОВ:  – Ат спорты  – 
өте қымбат спорт түрі. Араб, ағылшын 
аттарының бір кемшіл тұсы – ол қораның 
малы, жайылымға жарамайды. Даладан 
өз несібесін тауып жей алмайды. Асыл 
тұқымдыларды қыстай астына бар жұм-
сақты төсеп, жем-шөбін беріп, жылы  
ұстамасаң біздің жерге сіңісіп кетуі өте 
қиын. Өйткені оларды әбден құлын кезінен 
қорада ғана ұстап, жейтін асын алдына 
әкеліп үйретеді. Сондай-ақ  газон, асфальт 
төселген жолда жүріп үйренгендіктен біздің 
қазақтың тақылдақ даласында шаба алмай 
жатады. Неге?! Себебі біздің жолдар арнайы 
жасалмаған. Көбіне аяқтары сынғыш ке-
ліп, артта қалып жататыны содан. Қазіргі 
уақытта шет елден келген асыл тұқымды 
жылқылардан алған қолтума төлдерімізді 
далаға бейімдеп үйретіп жатырмыз. 
Бірақ өзіміздің қазанаттарымыз секілді 
болмайтыны мәлім. Менің тәжірибем-
де мынадай жағдай болған. Былтыр 
Франциядан әкелінген асыл тұқымды 
жылқы қыстан өзі жайылып шықты. Ал 
одан басқа аттар әлі қолға қарап тұр. Бұл 
да әрқайсысының өзінің ұмтылысына 
байланысты шығар деп ойлаймын. Себебі 
барлығы бейімделіп кетпейді,  тек ішінара 
осындай жағдайлар кездеседі.

АЛАТАУ: – ұлттық 
спортты дамытуда  
басқа  облыстармен 
салыстырғандағы  деңгейіміз  
қандай?

Рүстем ДОСЖАНОВ:  – 
2009 жылдары Алматы облысы 
бойынша көкпар командасын 
құруды жоспарлағанбыз. Сол 
кезде бір топ шығару үшін 12 
жігіт керек болды. Сенесіз бе? Сізге өтірік,  
маған шын, сол он шақты адамды облыс 
бойынша шығара алмаған күннен де өттік. 
Осы  мәселе үшін біз неше жыл жұмыс 
істедік. Әр аудандарға қазандық салдырып, 
адам  жинай бастадық. Сол сәттерде 
басқа қалалармен өзімізді салыстыратын-
быз. Мәселен, сол уақыттарда Шымкент 
қаласында он мың жігіт атқа мінетін, Таразда 
үш мың жігіт болатын. Қаншама жылдарды 
артқа тастап, сол нәтижелер ағымы бізге де 
ақырындап жетті. Бүгінде ұлттық спортқа 
қызығатын азаматтар көп.

Тағы бір айта кететін жәйт, Алматы 
облысы Спорт басқармасының басшысы 
Нұрбақыт Теңізбаев ағамыз болғалы 
екі-үш жыл ішінде ұлттық спортымыз 
жоғары деңгейге көтеріліп қалды. Әрине, 
оның алдында жаман болды деуден 
алақпын. Бірақ сонда да болса, ұлтжанды 
адамдардың осындай саланың басына 
келгені өз нәтижесін шығарады екен. Өйткені 
ол кісі келгелі біздің ат спортымызға көңіл 
бөлініп, ұлттық ойындарымыз да назардан 
тыс қалып жатқан жоқ. Соның бір мысалы, 
бәйге спортынан республика бойынша екі 
облыс ту тіккен. Оның бірі Алматы облысы 
болса, екіншісі Жамбыл облысы.  

АЛАТАУ: – Жылқылардан  алынған  
өнім  халық игілігіне жаратыла ма?

Рүстем ДОСЖАНОВ:  – Күз мезгілінен 
бастап бие байлаймыз, қыстай қымыз 
үзілмейді. Ет жағынан да өзіміздің ауыл, 
қала болсын соғым іздеп жан-жаққа 
сабылмайды. Өзіміздің таза, адал, табиғи 
өнімдерді ел-жұрттың игілігіне жаратып 
отырмыз. 

АЛАТАУ: – Сөзіңізде атбегілік қан-
мен келді деп айттыңыз, өзіңіздің  бала-
ларыңыз осы өнерге қызыға ма?

Рүстем ДОСЖАНОВ: – Қазақтың 
баяғыдан қанына сіңген дәстүрі бала туған 
соң бес жасқа келгенде жылқыға жалын 
тартып мінгізіп, өсіру. Қазіргі балалардың 
көбі телефонмен ойын ойнап, ғаламторға 
шатылып кеткен. Өкінішке орай, үйден 
шықпайтын,  әлеуметтік желіге зәру 
болып қалған ұрпақ тәрбиелеп жатырмыз. 
Балаларымызды мейлі қайда жүрсек 
те, тұрсақ та кішкентайынан арғымаққа 
үйреткеніміз дұрыс болар еді. 

Жазда отбасымызбен жайлауға кетеміз. 
Бие саудырып қымыз ішіп,  қой сойдырып ас-
ауқат жасап, асау үйреткізіп көшпенді ата-
жұртымыздың сүрген өмірін балаларыма 
көрсетемін. Төрт-түліктен алып отырған 
құрт-май,  айран-сүт, ірімшік пен табиғи 
өнімдермен тамақтануға үйретемін.

Ғаламтор, әлеуметтік желі, жарық жоқ 
жерде уақыттарын өткізіп, шаруаларды 
болысып, табиғат аясында тынығады. 
Ол  үлкен – тәрбие, ертеңгі күні сол 
шаруаларды жасап, үйрене жүріп еңбекқор, 
икемді болып өседі. Үлкен ұлым Тұрарды 
бала күнінен бәйгеге шаптырып, атқа 
отыруды үйреткенбіз. Оған еті үйренгесін 
жылқыларды жарысқа өзі дайындайтын 
болды. Қазір қалада оқуда жүр, демалысқа 
шығып қолдары босай қалғанда ауылға 
жол тартады. Балаларымның барлығы 
қызығушылық танытады, бәрі төлдерін 
ұстап, атқа отырып үйреніп алған. 

АЛАТАУ: – Талдықорған ипподромы-
ның бүгінгі жағдайы туралы не дейсіз?

Рүстем ДОСЖАНОВ:  – Алматы об-
лысы бойынша ипподром Талдықорған 
қаласында орналасқан. 2001 жылдан 
бері қарай ашылып, жұмыс істелді. Оны 
Талғат Көлбаев деген ағамыз жиырма 
жылдай басқарып келе жатыр. Бұл нысан 
жекешелікке өтеді деп, ел-жұрт шулап 
даурыққан сәттер де болды. Облыстық 
тұрғыда жалғыз ипподром, жалғыз атшабар, 
қалғанының барлығы жеке иеліктегілер. 
Кейіннен жеке иелікке өтпейтіні хабарланды. 
Қазір сол жерде ұлттық мектеп те ашылды. 
Кейде қарап тұрып, неге осындай орындарды 
ұлтжанды адамдар басқармайды екен 
деп іштей қынжыласың . Ұлттық мектеп 
деп аты айтып тұрғандай, неге өсіп келе 
жатқан жеткіншектерге ұлттық спорттарды 
үйретпеске?! Нысанды халықтың қамын 
ойлайтын жас азаматтарға басқартып, неге 
өркендетпеске деп ойлаймын. Ең бастысы 
нәтиже шығаруға тырысу керек. Ал бізде 
бір адамды бір орынға тағайындап, оны 
зейнеткерлікке шыққанша күтіп отырады, 
ол дұрыс емес. Мен Тәкеңді жаман адам 
демеймін, жақсы азамат. Бірақ ұлттық 
спортты дамытуға жанып тұрған тұлға 
керек деп ойлаймын. Өңірімізде біраз 
азаматтардың тарапынан айтылып жатқан 
өкпе-реніштерді де естідік. «Ипподром 
дегенімізбен, жылына бір бәйге өтпейді, 
жарыс ұйымдастырылмайды, ауласын 
тазартып, жақсы жағдай жасап қоюға 
болады, бірақ ол да жоқ» дейді. Ол рас, осы 
сұрақтар бойынша мәселені басшыға барып 
хабарлаған болатынбыз. Енді мәселе өз 
түйінін табады деп ойлаймыз, күтеміз. Ол 
жер де гүлденіп, ары қарай халық үшін 
жұмыс атқарады деп үміттенеміз. Қазақта: 
«тауық сойса да, қасапшы сойсын» деген 
сөз бар. Ол жерге де өзінің білгір маманы 
отырмайынша, іс алға баспайды. Енді не 
болса да, бір қайыры Алладан, арты жақсы 
болсын деп тілейік.

АЛАТАУ: – Наурыз мерекесіне орай, 
қандай іс-шаралар ұйымдастырылуда?

Рүстем ДОСЖАНОВ: – Наурыз мере-
кесіне орай облысымыздың Шеңгелді 
ауылында  ауыл азаматтарының қолдауы-
мен бәйге ұйымдастырылып жатыр. Бас 
жүлдеге екі көлік тігілді. Сол додаға бару 
жоспарда бар. Сондай-ақ Көксу ауданы 
бойынша төрт округ қосылып үлкен Наурыз 
өткелі жатыр, бұл жыл сайынғы дәстүр. 
Туған ауылымыз Жетіжалда да ауыл бо-
лып Наурыз мерекесін тойлап, көкпар беріп 
ат шаптырып, ұлттық ойындарымызды ой-
наймыз. Наурыз мерекесі жер-жерде, ауыл-
ауылдарда ұйымдастырылып, жылдан-
жылға жақсы тойланып келеді.

Барша Жетісу жұртшылығын Наурыз 
мерекесімен құттықтаймын. Ақ мол болсын, 
қазағымыздың ауызбірлігі кетпесін, барыс 
жылы барша қазағымыздың жанұясына 
берекелі де мерекелі жыл болсын, 
тәуелсіздігіміз тұғырлы болсын. Бағзы 
заманнан келетін ұлттық спорттық ойындар 
жаңғыра берсін!

АЛАТАУ: – Уақыт бөліп, әңгімелес-
кеніңізге рахмет!

Арайлым НұРЖАпАР



14
Қабанбай батыр көшесі, 32

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

ЗАЊ жєне ЌОFАМ№ 10-11 (1065-1066) 18.03.2022
М

А
М

А
Н

  М
ІН

Б
ЕР

І

МеМлекеттік тілдіЊ 

МЄртебесі биік
Мемлекеттік тіл – мемлекеттің бүкіл аумағында, қоғамдық 

қатынастардың  барлық саласында қолданылатын тіл болған-
дықтан, жүргізілетін барлық іс қағазы мен құжаттар мемлекеттік 
тілде болуы тиіс. 

 Қазақстан Республикасы Жоғар-
ғы Соты төрағасының 2009 жыл-
дың 27 ақпанындағы «Іс қағаздарын 
мемлекеттік тілге көшіру туралы» 
№36 өкімі республикамыздың барлық 
сотында қолданылады. Қазір іс 
қағаздарын жүргізу номенклатурасы-
на сәйкес жүргізілетін кітаптар, есептік 
карточкалар, сот тәжірибесінің тал-
даулары, жедел кеңес және семинар 
сабақ хаттамалары, жоғары сатыдағы 
соттармен және басқа да мемлекеттік 
мекемелермен хат алмасу тек 
мемлекеттік тілде жүргізіледі. Ал сот 
төрелігін жүзеге асырудағы  сот ісінің 
тілі туралы қағидаттың сақталмауына  
байланысты бірқатар кемшіліктерге 
жол беріліп келе жатқаны құпия емес. 
Мәселен, сотқа дейінгі тергеп-тексеру 
кезінде тергеушілер өздері жақсы 
меңгерген орыс тілінде істі жүргізуге 
мүдделі болып, айыпталушыны да, 
жәбірленушілерді де осы тілде жау-
ап беруге мәжбүрлеген жағдайлар 
аз кездеспейді. Оны әсіресе, проце-
стер кезінде анықтап жатамыз. Де-
мек, мұндай кемшіліктерді түзетіп, 

ЌоFаМ тазалыFына – 

жеМЌорлыЌ жат
Сыбайлас жемқорлықпен пәрменді күресу үшін халықтың құқықтық 

сауатсыздығын жоятын, құқықты түсіндіру жұмысының деңгейі мен са-
пасын арттыру керектігінің маңызы зор. Халық өздерінің құқықтарын, 
өздеріне қарсы қандай да бір құқыққа қайшы іс-әрекет жасалған жағдайда 
қандай іс-қимыл қолдану керектігінің нақты жолдарын толық білулері 
қажет. 

Конституциялық тәртіпті қорғау, 
сыбайлас жемқорлықпен күрес 
аясында тиімді, бірыңғай жалпы 
мемлекеттік саясат жүргізу, мемле-
кет пен азаматтардың өмір сүруінің 
барлық салаларында сыбайлас 
жемқорлық пен оның көріністері 
деңгейін төмендету, қоғамның мем-
лекетке және оның институттарына 
сенімін нығайту бүгінгі күндегі басты 
мақсат болып табылады.

Қазіргі таңда қоғамымызға қауіп 
төндіріп, орасан кесел келтіретін осы-
нау келеңсіз әлеуметтік құбылысқа 
қарсы шаралар қатаң қолға алынып 
жатыр. Жемқорлықпен күрес арнайы 
дайындалған мемлекеттік бағдарлама 
негізінде жүзеге асырылуда. 

Еліміздің өркениетін дамытқысы 
келетін, өз ортасын құрметтейтін 
әрбір азамат мемлекеттің ішіндегі 
тәртіпті белгілі бір жүйеге келтіруге, ел 
ішіндегі қауіпсіздікті қамтамасыз етуге 
мүдделі және оның алдындағы басты 
парызы. Қоғаммен бірге өркендеп, 
етек жайып, етене сіңісіп келе жатқан 

Бауырлас тәжiк халқында Наурыз мeрeкeсi 
туралы түрлi аңыз бар. Тәжiк жeрiнe жаңа күн 
21 наурызда кeлeдi. Бұл күнi eң қорқынышты 
саналған Хұт (Үт) құбыжығының өзi көктeмнiң 
күн нұрына малынған сәулeсiнeн қорқып, Жаңа 
күнгe жол ашады деген сенім қалыптасқан 
екен. Әз мейрамның әр елде  аталуы сан алу-
ан болғанымен ұғымы, қабылдауы, тойла-
нуында өзіндік үйлесім бар. Мәселен, тәжік 
халқы бұл мерекені «Бәйшешек», «Гүлгар-
дон» не «Гүлнавруз», татарлар «Нардуган», 
бирмалықтар «Су мейрамы», ежелгі гректер 
«Патрих», хорезмдіктер «Наусарджи», буряттар 
«Сагаан сара», армяндар «Навасарди», чуваш-
тар «Норис ояхе», соғдылықтар  «Наусарыз»,  
татарлар «Нардуган»деп атайды екен. Хәкім 
Абай «Біраз сөз қазақтың қайдан шыққаны ту-
ралы» деген тарихи мақаласында Наурыз та-
рихын сонау «хибаги», «хүзағи» деп аталған 
заманға дейін апарып: «Ол күнде Наурыз деген 
бір жазғытұрым мейрамы болып, наурызнама 
қыламыз деп, тамаша қылады екен. Сол күнін 
«Ұлыстың Ұлы күні» дейді екен» , – деп жазады.  

Қазақ халқы Наурыз тойын өткен ғасырларда 
өте үлкен мейрам ретінде дабыралы өткізген. 
Осы кезде оның дәстүрлі әдебиеті мен 
мәдениеті, әдет-ғұрпы, салт-санасы, өткен та-
рихы, бүгінгі мен болашағы көгенкөз жас буын 
ұрпаққа үгіттеліп отырған. Қазақ халқы наурыз 
күнінен бір күн бұрын үйлерін қағып-сілкіп та-
залайды. Мереке күні киетін сәнді киімдерін 
әзірлейді. Халық наурыз күнін «Ақ түйе қарыны 
жарылған күн» деп ерекше қастерлейді. Осы 
күні ел ішіндегі дуалы ауызды батагөй, әулие 
ақсақалдарды арнайы дәмге шақырады. Не ар-
найы іздеп барып, ақ батасын алады.  Қазақтың 

мемлекеттік тілдің мәртебесін арт-
тырғымыз келсе, бірінші кезекте 
қарапайым халықтың құқықтық сауа-
тын ашуымыз қажет. Олар өздерінің 
конституциялық құқықтарын, сотқа 
меңгерген тілінде, ана тілінде арыз 
беруіне, жауап беруіне құқығы бар 
екенін бастапқы тергеу амалдары 
кезінде толық пайдаланып, заңның 
бұрмалануына жол бермейтіндей 
дәрежеге жеткізу керек. Осы орай-
да, жұртшылықпен кездесулер 
өткізіп, түсінік жұмыстарын жүргі-
зу, бұқаралық ақпарат құралдары 
арқылы насихаттау жұмыстарын 
жүргізсе нұр үстіне нұр бо-
лар еді. Бұған тергеушілер мен 
прокурорлардың, адвокаттардың бас 
қосуларын өткізіп, сот ісінің тілі ту-
ралы толғағы жеткен осы мәселені 
талқылау өткізіп, кемшіліктерді жою 
жолдары қарастырылса,  ортақ істің 
ілгері басуына ықпал етер еді деп 
ойлаймыз.

Бақыткүл МАДЫБЕКОВА,
Текелі қалалық сотының 

кеңсе меңгерушісі.

бұл кеселдің тереңнен құлаш жай-
мауына өз үлесімізді қосу және оған 
тосқауыл болу – әркімнің басты 
міндеті болуға тиіс.  Бұған Мемлекет 
басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Сы-
байлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
мәселелері жөніндегі кеңесте сыбай-
лас жемқорлықпен ымырасыз күре-
су мемлекеттік саясаттағы негізгі 
басымдықтың бірі екенін және заң 
үстемдігін орнатып, нағыз құқықтық 
мемлекет құру үшін, ең алдымен, 
жемқорлықтың тамырына балта 
шабу керек, екенін атап көрсеткені де 
нақты дәлел болса керек. Сондықтан 
сыбайлас жемқорлықпен күресуді 
Қазақстан Республикасының әрбір 
азаматты өзінің басты борышы деп 
білсе нұр үстіне нұр болар еді. Осы-
лайша, көп болып қолға алғанда осы 
қоғам дертімен күрес нәтижелі бола-
ры даусыз.

Арайлым МЫҢЖАНОВА,   
 Көксу аудандық сотының 

судьясы.

МЕРЕКЕ

ӘЗ-НАУРЫЗ – ЖЫЛ БАСЫ

Дәстүрлі қазақ қоғамында Ұлыс күні жыл басы саналған. Халықтың 
мифологиялық түсінігі бойынша 21 наурыз түні даланы Қыдыр аралайды. Нау-
рыз  –  жыл басы.  Парсы тілінде «нау» – «жаңа», «руз» – «күн» деген ұғымдарды 
білдіреді.  Бүгінде халық бұл күнді жаңа жыл есебінде тойлауды дәстүрге ай-
налдырып келеді. 

«Баталы ұл арымас, батасыз құл жарымас» де-
ген мақалы осы шындықты растайды. Өйткені 
қазақта наурыз күнгі тілек қабыл болады деген 
наным бар. Жақсы адамнан бата алсаң, жолың 
жақсылыққа оңғарылады деп ырым етеді.  

Наурыздың дәстүрлі тағамы – Наурыз 
көже. Ол жеті түрлі тағамнан  заттан тұрады. 
Жеті деген сан аптаның жеті күнін бейнелейді, 
бұл санның мағынасы терең. 7 санға байла-
нысты әдет-ғұрыптар бар. Наурыз мерекесін 
тойлау кезінде, ақсақалға наурыз көжеге толы 
жеті кесе ұсынылады. Наурыз кезінде әр адам 
өз үйіне 7 қонақты шақырып, өзі де 7 үйден 
дәм татқан. Өзбекстанда «Сумалақ» – наурыз 
көжеге ұқсас тағам дәстүрлі болып саналады. 
Ол да жеті азықтық заттан әзірленіп, мереке күні 
ұсынылады. Қазақ наурыз мерекесін ұлыс то-
йын, үш күннен тоғыз күнге дейін жалғастырып 
тойлаған. Наурызды құт мейрамы немесе көктем 
мерекесі деп атап, қазанын оттан түсірмеген. 
Бастапқы үш күнде құт басы, ортаңғы үш күнді 
құт ортасы, соңғы үш күнді құт аяғы деп білген. 
Осы үш үштен тоғыз күнде үйіне қонақ көп келсе, 
ырысымыз тасыды, бағымыз жанды, адамдар 
арасындағы бет-беделіміз өсті, тілегіміз қабыл 
болды деп қуанған жомарт халқымыз. Енде-
ше тарихының тамыры тым тереңде болған,  
ата-бабамыздан аманат болып қалған Наурыз 
мейрамы баршаңызға құтты болсын. Жыл 
жақсылығымен келіп, баршамызға жар болсын.  
Ел бесігі тек тыныштықта тербелсін деп тілек 
қосайық!

Т. МАХАМЕТОВА,
№7 орта мектептің

Тарих пәнінің мұғалімі.

Қазақстан Республикасының стратегиялық 
даму жоспарын жүзеге асыруға әйелдердің 
белсенді қатысуына ықпал етерлік саяси 
тұрақтылық пен ұлтаралық татулық, тиімді 
басқару, әлеуметтік үн қатысу, адам құқықтарын 
құрметтеу және халықаралық еңбек нормала-
рын сақтау, кәсіпкерлік мәдениетті, тиімді әрі 
тұрақты макроэкономикалық саясат,  сауда 
және экономикалық интеграция, бәсекелестік 
ортаның болуы, қаржы қызметіне қолжетімділік, 
кәсіби даярлық, әлеуметтік әділеттілік пен 
сенімді әлеуметтік қорғау сияқты гендерлік 
өлшемдерге негізделген  факторлар мол. 
Әйел кәсіпкерлігіне қолайлы іс-шаралар 
қарастырылған. Қазақстандық  әйелдердің білім 
беру, медицина және мәдениеттің дамуын-
дағы рөлі өте  жоғары. «Қазақстан-2030» 
стратегиясының басты міндеті – ғасырдың 
ортасына қарай Қазақстанды әлемнің ең 
дамыған және бәсекеге қабілетті 30 елдің 
қатарына енгізу. Ол үшін бізде барлық жағдай 
бар. Бірқатар көрсеткіштер бойынша еліміз 
қазірдің өзінде сол тарихи мақсатқа қол жеткізе 
бастады. Мысалы, гендерлік теңдік деңгейі 

ГЕНДЕРЛІК  САЯСАТ

ЄЙелдердіЊ  мемлекеттік  Ќызметтегі  р¤лі
Қазіргі таңда  Қазақстан мемлекетінің алдындағы ең басты міндет – инновациялық 

экономиканы қалыптастыру. Жүзеге асырылып жатқан Стратегиялық даму жоспары 
еліміздің жарқын болашағына арналған. Оның іске асырылуына – бүкіл қоғам болып ат 
салысу парыз. 

жөнінен жаһандық рейтингте 135 елдің ішінде 
Қазақстан 31-орын алады. Бұл мемлекеттің осы 
жылдар ішінде жүргізген табанды саясатының 
маңызды нәтижесі.

Бүгінгі күннің тың, өзгеше үрдісі қазақ 
әйеліне мүлде бөлекше, жаңа заманауи талап-
тар мен жауапкершіліктер жүктеп отыр. Олар 
тек тұрмыста ғана емес, әлеуметтік салаға, 
қоғамдық өндіріс пен ғылым, әдебиет, өнер, 
спортқа да барынша үлестерін қосып, еншілерін 
алуда. Нәзік жандыларымыз журналистика мен 
білім беру саласының да бел ортасында жүр. 

Дереккөздерге жүгінсек, әйелдер саяси 
биліктегілердің 11 пайына жуығын  құраса,   
мемлекеттік қызметтегі әйелдердің үлесі 60 
пайызға жуық екен. Демек, мемлекеттік қызмет-
тегі әйелдердің қатары барған сайын арта 
түскенін айқын аңғаруға болады. Бұл тұрғыда 
мемлекетіміз алдағы уақытта да ауқымды 
жұмыстар атқара беретініне сенім мол.

Ержан БАЙМОЛДИНОВ,                                                                                                            
Алматы облысының

 МАӘС-ның бас маманы.

Қазақстан Республикасы Әкімшілік рә-
сімдік-процестік кодексінің (бұдан әрі – ӘРПК) 
120-бабында татуластыру рәсімдерінің 
түрлері, тараптардың татуласу шарттары, 
татуласу, медиация туралы немесе дауды 
партисипативтік рәсім тәртібімен реттеу ту-
ралы келісімдер жасасу және соттың осын-
дай келісімдерді бекітуі тәртібі бекітілген.

Көрсетілген нормаға сәйкес тараптар 
өзара жол беру негізінде әкімшілік процестің 
барлық сатысында (кезеңінде) сот шешім 
шығаруға кеткенге дейін татуласу, медиация 

ЖАҢА КОДЕКС

ӘКІМшІЛІК СОТ өНДІРІСІНДЕГІ ТАТуЛАСТЫРу РӘСІМДЕРІ
Әкімшілік әділет саласындағы жаңа-

лықтардың бірі жариялы-құқықтық дау 
бойынша татуласу құқығын заңнамалық 
тұрғыдан бекіту болды. 

немесе дауды партисипативтік рәсім тәртібімен 
реттеу туралы келісім жасасу арқылы әкімшілік 
істі толығымен немесе ішінара аяқтай алады.

Әкімшілік кодекс процеске қатысушылар 
үшін татуластыру рәсімдерінің үш түрін 
белгілейді:

– татуласу туралы келісім-дербес жасала-
ды және тараптар сотқа бекітуге ұсынады;

– Медиация туралы келісім-делдалдың 
(татуластырушы судьяның не медиатордың)
жәрдемдесуімен жасалады;

– дауды партисипативтік рәсім тәртібімен 
реттеу туралы келісім-адвокаттардың не заң 
кеңесшілерінің қатысуымен жасалады.

Алматы облысының мамандандырылған 
ауданаралық әкімшілік сотының (бұдан әрі 
– МАӘС) судьялары ӘРПК-де берілген та-

туластыру мүмкіндіктерін жұмыста белсенді 
қолданады.

Өткен жылдың екінші жартыжылдығында 
МАӘС-нда татуластыру рәсімі шеңберінде 
36 іс аяқталды, оның ішінде 33 іс бойынша 
сот медиативтік келісімдерді бекітті және 
тараптардың татуласу туралы келісім жаса-
суына байланысты 3 іс аяқталды, оларды да 
сот  бекітті. 

Үстіміздегі жылдың 11 наурызындағы 
жағдай бойынша сотта 13 әкімшілік іс медиа-
ция тәртібімен шешілді. 

Іс жүзінде татуластыру рәсімдері өзінің 
табыстылығын көрсетті.

Оларды қолдану әкімшілік процеске 
қатысушылардың мүдделеріне сәйкес келеді 
және әкімшілік сот ісін жүргізу міндеттеріне 

жауап береді, татуласу дауды тез және жан-
жалсыз шешуге ықпал етеді, мәлімделген 
талаптарға қарамастан, барлық мүдделі 
тұлғаларды тарта отырып, дауды түпкілікті 
шешуге мүмкіндік береді, істі шешудің бала-
ма тәсілдерін дамытуға мүмкіндік береді. 

МАӘС-ның судьялары қоғамдағы жан-
жалдарды төмендетуге бағытталған даулар-
ды соттан тыс шешуге бағытталған татулас-
тыру рәсімдері арқылы сот дауларын шешу 
үшін барынша күш салады. 

Дархан ТОҚБАЕВ,                                                                                                                                   
Алматы облысының мамандандырылған                                                

ауданаралық әкімшілік сотының 
судьясы.



 

06.05 «Қазақ даласының 
құпиялары»
06.25 «Ақпарат»
06.25 «Наурыз хикаясы» шоу-
концерт
06.45, 01.20 «Күміс көмей»
07.30 «Зинһар»
08.15, 02.10 «Ақсауыт»
08.35 М/ф «Валл-и»
10.00, 18.00 Т/х «Дениз»
12.00  «Қазақстан дауысы»
14.00 «Әзіл әлемі»
14.50 К/ф «Шырақшы»
16.35 «Күй-керуен» 
17.20 «Әйел әлемі»
20.00 Концерт 
21.40 «Ұлттық арнада-
ұлыстың ұлы күні» 
22.30 Т/х «Жат мекен»
23.30 «Көңілашар»
00.30 «Апта»

Бейсенбі - Четверг,  24 наурыз Сенбі - Суббота,  26 наурыз

ҚАЗАҚСТАН

Жексенбі - Воскресенье,  27  наурыз

06.00, 02.40 Әнұран
06.05 «Қазақ даласының 
құпиялары»
06.25, 10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
20.00, 01.45 AQPARAT
07.00 «TANSHOLPAN» 
10.10, 18.00 Т/х «Дениз»
12.00, 21.30 «Ауыл мұғалімі»
13.10 «Қызық екен»
13.50 «Теледәрігер»
15.15 «Көңіл толқыны»
17.10 «ТОЙХАНА»
20.35 «Ashyq alan»
22.30 Т/х «Жат мекен»
23.30 Көркем фильм «Шыңырау»
01.15 PARASAT MAIDANY
02.20 «Ауылдастар»

ХАБАР

05.00 Discovery: Сквозь червото-
чину с М. Фрименом
 07.00 «Таңғы хабар» 
10.00 «Побег из аула. Опперация 
махаббат»
12.00«Павлодарская область. 
Сила и энергия» 
12.40 Т/х «Бәсеке»
13.00Т/х «Бөлелер»
15.00 «Большая неделя»
16.00 «Асыл қазына»
17.00 «Тракторшының махаб-
баты»
18.00 Мегахит. «Точка невоз-
врата»
20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 Үкімет
21.00 Итоги дня
21.30 Т/х «Абай жолы»
22.30 Тұсаукесер «Түңгі хабар»
00.00 «Наурыз келді, құт келді»

АСТАНА

06.00 Т/х «Белгісіз жан»
06.50 Сериал «Домашние 
войны»
07.20  М/с  «Маша и медведь»
09.00, 21.55 Т/х «Қарындасым, 
қарлығашым»
11.20, 03.00 Т/х «Ұлым»
12.20 «Сарай жауһары»
13.30 «Айтарым бар» ток-шоу 
14.30 Х/ф «Кочевник»
17.00 «100% Махаббат» 
17.30 Телехикая
18.30 Т/х «ЕНЕ»
20.00, 03.30 «ASTANA TIMES»
21.00 Т/х «Қара ниет»
23.50 Т/х «Сарай жауһары»
01.10 Худ/ф «Кочевники»
04.40 «Айтарым бар» ток-шоу 
05.20 «Ой мен ойын»

ЕВРАЗИЯ 

06.00 «Жить здорово!» 
07.00 «Қайырлы таң, 
ҚАЗАҚСТАН!»
08.00 «Доброе утро, КАЗАХ-
СТАН!»
09.00 «На самом деле»
10.00 «Пусть говорят»
11.10 «Мой любимый призрак»
12.05 Премьера. «ЯНЫЧАР»
14.00 Новости
14.15 Жаңалықтар
14.30 QOSLIKE
18.30 Басты жаңалықтар
19.00 «KOREMIZ»ның 
тұсаукесері
20.00 Главные новости
20.40 Сериал «Подсудимый»
00.20 «Синичка»
01.15 «Неопалимая купина»
02.10 Новости
02.25 Жаңалықтар
02.40 «Паутина»
03.25 «Басты жаңалықтар» 
03.50 «Тамаша City»

КТК

07.05 Мерекелік концерт
07.30 Т/х «АМАНАТ»
09.00 Т/х «Адасқан қыз»

   ХАБАР

ЕВРАЗИЯ

06.05 «Қазақ даласының 
құпиялары»
06.30, 20.00, 00.40 «Ақпарат»
07.05 «Талпын» 
07.40 «Көңіл толқыны» 
09.10, 01.40 «Зинһар» 
10.00, 18.00 Т/х Дениз 
12.00 Концерт Ернар Айдар
14.15 Мультфтльм
15.40 К/ф «Әруақ»
17.25 «Әзіл әлемі»
20.30, 01.00 «Мәселе»
21.00 «Қазақстан дауысы»
22.40 Т/х «Жат мекен» 
23.40 «Көңілашар»

Хабар

05.00 «Discovery: Сквозь чер-
воточину»
 Мегахит «Отряд Фокстрот»
07.30 Т/с «Жібек»
08.45 «Өзін-өзі тану»
09.00 «ХХІ ғасыр көш басшы-
сы»
10.00 «Таңғы фреш»
10.30 «Сенат аксакалов»
11.00 Кино «Мұқағали»
13.00 Кино «Абай жолы»
16.00 Т/х «Тракторшының 
махаббаты»
18.00 «Хит жазамыз»
19.15 «Маска»
21.00 «7 күн»
22.00 Мегахит «Кловерфилд 
10»
00.00 Концерт Н.Абдуллин

Астана

06.00 Т/х Белгісіз жан 
06.50 Т/с «Домашние войны»
07.20 Маша и медведь 
09.20, 21.55 Т/х «Қарындасым, 
қарлығашым»
11.20 Т/х «Ұлым»
12.20 Т/х Шыңғысхан»
17.30 Т/с «100% махаббат»
19.20, 03.00 «Астана кеші 
көңілді» 
21.00 Т/х «Қара ниет»
23.40 Х/ф  «Сказ о розовом 
зайце»
01.40 Т/х «Сүлеймен сұлтан» 
03.50 «Үздік әзілдер»

Евразия

06.00, 03.15 «Той базар»
07.35 «Той заказ»
08.10, 02.30 «Паутина»
09.05 «Иммунитет идеальный 
телохранитель»
10.10 Т/с  «Диверсант.Крым»
14.15 Т/с  «Женить нельзя 
помиловать» 
18.00 «Айна» 
19.00 Т/с  «Платье из марга-
риток»
22.40 Х/ф  «Курск»
00.45 «Перевал»

КТК

07.05 Мерекелік концерт
07.40 Т/х «Еркіндік құны»
08.10,  03.20 «Көңілді отбасы»
09.10 Новости
09.50 Смеяться разрешается
11.40 «Женщина в беде-4»
15.30, 02.10 К/ф «Кешір»
17.20 «Ән мен әнші»
20.00 «Ақ мама» реалити-шоу
21.00 «Следуя за сердцем»

00.40 Мелодрама «Отрече-
ние» 

Жетісу

07.30 «Таңжарық» 
8.50 «Спорт-тайм» 
09.00 Жаңалықтар 
09.30 Новости 
10.00 «Құйынды мекен» теле-
хикаясы  
10.35 Экономика 
жаңалықтары 
10.45 Мәдениет жаңалықтары
11.00 «Бүгін» 
11.30 «Зейнеп апаның 
әңгімелері» 
12.00 Д/ф «Мәдени 
байлықтар»
12.15 «Спорт-тайм» 
12.30 Мәдениет жаңалықтары
12.40 Д/ф «Әлем 
ғажайыптары» 
13.00 «Әсем әуен» 
13.30 «Принцесса и Чудови-
ще» ертегісі
14.30 Д/ф «Голливуд 
жұлдыздары»
15.00 «Жанашыр» 
15.20 «Спорт-тайм»
15.30 Мәдениет жаңалықтары
16.00 «Әсем әуен» 
16.45 «Спорт-тайм» 
17.00 Жаңалықтар 
18.00 Новости
18.25 «Спорт-тайм»
18.30 «Зерде»  
19.15 Новости 
19.30 «Безбен» 
20.30 Қорытынды жаңалықтар
21.05 Д/ф «Мәдени 
байлықтар»
21.00 «Единый народ» 
21.30 Итоговые новости
22.00 «Сделано в Казахстане» 
22.40 «Әсем әуен» 
23.00 «Арманыма хат» 
концерті  

31 канал

06.00, 02.30 «Әзіл студио»
07.00 «Тәтті шоу»
08.00, 00.00 «Тамаша лайв»
09.00 «Күліп ал»
09.30 «Готовим с Адель» 
10.00 «Ералаш» 
10.35  М/с  «Тимон и Пумба»
11.05 Кино «Ганг, твои воды 
замутились»
14.45 Мультфильм «Три бога-
тырьяна дальних берегах»
16.30 Х/ф «Новая полицей-
ская история»
19.20 Х/ф «Охотники за при-
видениями» 
21.40 Х/ф «Бладшот» 
01.30 «What`s up?»
03.30 «Әзілдер күнделігі»
05.00 «Ризамын»

Седьмой канал

06.00, 05.10 «Қуырдақ»
06.30 «Сәлем, ұлы дала»
08.30 «Құтты қонақ»
09.00 Х/ф «Финансист» 
11.00 Т/с «Сережки с сапфи-
рами»
15.00 «Ағайынды»
18.20, 02.40 Т/х «Зың-зың 
Күлпәш» 
19.20 Т/х «Sәке-2»
21.00 Шроу «Маска»
00.30 Х/ф «Эскобар»
03.30 Скетчком «Q-елі»

   ХАБАР

АСТАНА

КТК

ЕВРАЗИЯ

   7 КАНАЛ

Хабар

05.00 «Discovery: Сквозь чер-
воточину»
07.30 Т/с «Жібек»
09.15 «Самопознание»
08.30 «21 ғасыр көшбасшысы»
09.30 «Әсем әуен»
10.30 «Сенат аксакалов»
11.00 Кино «Мұқағали»
13.00 Т/х «Бәсеке»
14.15 «Маска»
16.00 Т/х «Тракторшының 
махаббаты»
18.00 Мегахит «Кловерфилд 
10»
20.00 «Хит жазамыз»
21.00 «7 күн»
22.00 «Большая неделя»
23.30 Кнцерт Қ.Үмбетов

Астана  

06.00 «Белгісіз жан»
06.50 Т/с «Домашние войны» 
07.20 М/ф «Маша и медведь»
09.20, 21.55 Т/х «Қарындасым, 

қарлығашым»
11.20 Т/х «Ұлым»
12.20 Концерт Т.Қабатов  
14.00 «Алдараспан»
18.00 Х/ф «Сказ о розовом 
зайце»
20.00, 03.00 «Астана кеші 
көңілді»
20.45, 03.45 «Аялы алақан»
21.00 Т/х «Қара ниет»
23.40 Х/ф «Ликвидатор»
01.30 Т/х «Сүлеймен сұлтан»
04.00 «Үздік әзілдер»

Евразия

06.00, 03.40 «Той базар»
07.45, 02.55 «Паутина»
08.40 «Воскресные беседы»
08.55 Премьера «Амурский 
тигр хозяйн тайги»
09.45 Т/с «Платья из марга-
риток»
13.35 Т/с «Клянусь любить 
тебя вечно»
17.20 «Добрый вечер, Казах-
стан!»
18.25 «Лучше всех»
20.00 «Грани»

21.00 Т/с «Мачеха»
00.33 «Точь-в-точь» 

КТК

07.05, 03.40 «Мерекелік 
концерт»
07.30 «Ән салшы, Роза»
09.30 «Дом культуры и смеха»
11.40 Мелодрама «Следуя за 
сердцем»
15.30, 02.10 К/ф «Ана»
17.20 «Ән мен әнші». Ұлыс оң 
болсын!!!
20.00 «Ақ мама» реалити-шоу
21.00 «Никогда не сдавайся» 
00.40 Мелодрама «Отрече-
ние» 

Жетісу

07.10 «Әсем әуен» 
09.00 Жаңалықтар 
09.30 Новости 
10.00 Д/ф «Әйгілі режиссер»  
10.30 «Единый народ» 
11.00 «Безбен» 
12.00 М/ф «Джеки Чан»  

12.40 Д/ф «Әлем 
ғажайыптары» 
13.00 «Әсем әуен» 
13.30 «Зерде» 
14.15 «Сделано в Казахстане» 
14.45 «Әсем әуен» 
15.00 «Дәрігер кеңесі» 
15.45 Д/ф «Мәдени 
байлықтар»
16.00 «Әсем әуен»
18.00 Д/ф «Голливуд 
жұлдыздары»  
18.30 «Олжа»  
19.00 «Қазақ тілі» 
19.20 Инфо-блок
19.30 «Жүрек сөзі» 
20.00 «Зейнеп апаның 
әңгімелері»
20.30 Апта /қаз/
21.30 Апта /рус/
22.20 «Сағындырған әндер-
ай» концерті

31 канал

06.00, 02.00 «Әзіл студио»
07.00, 01.20 «Тамаша live»
07.30 «Күліп ал» 
09.00 «ТелеБинго»

09.25 «Готовим сАдель»
10.00 «Ералаш»
10.40, 11.40 Мультфильм
13.25 Х/ф «Новая полицей-
ская история»
16.20 Х/ф «Охотники за при-
видениями» 
18.50 Х/ф «Блатшот»
21.00 «Біздің шоу»
23.00 Х/ф «Схватка»
03.00 «Әзілдер күнделігі»
04.00 «What`s up?»
 05.00 «Ризамын»

7 канал

06.00, 05.10 «Қуырдақ»
06.30 «Сәлем, Ұлы Дала»
08.30 «Құтты қонақ»
09.00, 03.10 «Жайдарман»
10.00 «Орел и Решка»
12.00 Шоу «Маска»
15.00 Т/х «Ағайынды»
18.00 Х/ф «Аташка на хайпе»
19.30 Т/с «Sәке-2»
21.00 Т/с «Никогда не разгова-
ривай с незнакомками»
00.50 Х/ф «Гостья»
04.30 Скетчком «Q-елі» 

АСТАНА

   ХАБАР

ЕВРАЗИЯ

КТК

   7 КАНАЛ

10.40 «OZAT ОТБАСЫ»
11.40 «Женщина в беде-2»
15.30 «Отречение»
18.30 Т/х «Тоғжан»
19.30 Кешкі жаңалықтар
20.00 «OZAT ОТБАСЫ»
21.00 Вечерние новости
21.40 «Женщина в беде-3»
01.10 «Родственные связи-2»
02.40 Т/х «Адасқан қыз»
04.00-04.30 Кешкі жаңалықтар

ЖЕТІСУ

07.05 Инфо-блок 
07.10 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық» /тікелей эфир 
8.50 «Спорт-тайм» 
09.00 Жаңалықтар 
09.30 Новости 
10.00 «Құйынды мекен» теле-
хикаясы  
10.35 Экономика жаңалықтары 
10.45 Мәдениет жаңалықтары
11.00 «Бүгін» 
11.30 Д/ф «Әлем ғажайыптары»
12.00 Жаңалықтар /тікелей эфир/
12.15 «Спорт-тайм» 
12.30 Жаңалықтар 
12.40 Д/ф «Әлем ғажайыптары» 
13.00 Новости
13.30 «Талқы» /тікелей эфир/
14.30 Новости 
14.50 Мәдениет жаңалықтары
15.00 Жаңалықтар /тікелей эфир
15.20 «Спорт-тайм» 
15.30 Жаңалықтар 
16.00 Новости
16.30 Новости 
16.45 «Спорт-тайм» 
17.00 Жаңалық 
17.20 Экономика жаңалықтары 
17.30 Жаңалықтар 
18.00 Новости
18.20 Мәдениет жаңалықтары
18.25 «Спорт-тайм» 
18.30 «Шашу»/тікелей эфир/   
19.15 Новости 
19.30 «Сегодня» /прямой эфир 
20.00 Д/ф «Голливуд 
жұлдыздары»
20.30 Қорытынды жаңалықтар
21.05 Экономика жаңалықтары
21.15 Мәдениет жаңалықтары
21.20 «Спорт-тайм»  
21.30 Итоговые новости
22.00  «Құйынды мекен» теле-
хикаясы 
22.35 Д/ф «Голливуд 
жұлдыздары»
23.00 «Талқы» 

31 КАНАЛ

06.00, 03.50 Әзіл студио
07.00, 05.00 Ризамын
07.30, 02.00 31 әзіл
07.30 «Күліп ALL»
08.30 М/с «Маша и медведь»
10.00 Худ/ф «Паутина лжи»
13.00 М/с «Тимон и Пумба»
13.50 Худ/ф «Петля времени»
16.30 Кино. «13-Й Район»
18.30 Сериал «Сенефедя»
20.00 Информбюро
21.00 Сериал «Ұшқан Ұя»
21.55 Сериал «Анупама»
23.30 Худ/ф «Собственность 
дьявола»
01.40 Сериал «Ханшайым»
02.20 Сериал «БАЗАРБАЕВТАР»
04.30 What s upp?

7 канал

06.00, 05.00 «Қуырдақ»
06.30 «Салем, Ұлы дала» 
08.00 Jaidarman
09.00, 17.30 «Женский доктор»
10.00, 16.20, 00.20 «Гадалка»
10.30, 19.30 Сериал «Осколки»
12.30 «Q-Елі»
13.20, 22.30 «Бастық боламын»
14.20 «Серт пен Сезім»
15.20, 23.30 Т/х «Көзайым»
18.30, 01.00 «Aibat»
19.00 «Студия 7»
02.00 «ОЯН, QAZAQSTAN»
02.30 «Тамаша 7 км»
03.30 Т/х «Япырай»
04.00 «Айна-online» 

КТК

   7 КАНАЛ

06.05Д/ф «Қазақ даласының  
құпиялары»
06.25,10.00,13,00, 15.00, 17.00, 
20.00, 01.15Aqparat
07.00 «Таңшолпан»
10.10, 18.00 Т/х «Дениз»
12.00, 21.30Т/х «Ауыл мұғалімі»
13.10 «Қызық екен...»
13.50 «Теледәрігер» 
15.15 «Көңіл толқыны»
16.00,17.10 К/ф «Шыңырау»
20.35, 01.50 «Ашық алаң» 
22.30 Т/х «Жат мекен»
23.30 К/ф «Әруақ»

Хабар

05.00 «Discovery:Сквозь черво-
точину»
07.00 «Таңғы хабар»
10.00 Мегахит «Точка невоз-
врата» 
12.00 Д/ф «Тараз-
тарихымыздың темірқазығы»
12.40 Т/х «Бәсеке»
13.00 Т/х «Бөлелер»
15.00 «Бүгін»
16.00 «Асыл қазына»
17.00 Т/х «Тракторшының 
махаббаты»
18.00 Мегахит «Стукач»
20.00 Қорытынды жаналықтар
20.30 «Үкімет»
21.00 Итоги дня
21.30 Т/х  «Абай жолы»
22.30 «Түнгі хабар»
00.00 «Тойхана мен шайхана» 
мюзиклі

Астана  

06.00 Т/х «Белгісіз жан»
06.50 Т/с «Домашние войны»
07.20 М/ф «Маша и медведь»
09.20, 21.55 «Қарындасым, 
қарлығашым»
11.20, 03.30 Т/х «Ұлым»
12.20, 23.50 Т/х «Сарай 
жауһары»
13.30 , 05.10«Айтарым бар»
14.30, 01.10 «Жаужүрек мың 
бала» 
17.00 Т/с «100% махаббат»
17.30 Т/х
18.30 «Ене» Т/хс
20.00, 04.10 «Астана таймс»
21.00 Т/х «Қара ниет»

Евразия

06.00 «Жить здорово!»
07.00 «Қайырлы таң,Қазақстан!»
08.00 «Доброе утро»
09.00 «На самом деле»
10.00 «Пусть говорят»
11.10 Т/с «Мой любимый при-
зрак»
12.15 Х/ф «Янычар»
14.00, 02.00 Новости
14.15, 02.15 Жаңалықтар
14.30 «Қослайк»
18.30, 03.15 «Басты 
жаңалықтар»
19.00 «Көреміз!»
20.00 «Главные новости»
20.40 «Поле чудес»
21.55 Т/с «Диверсант.Крым»
02.30 «Паутина»
03.40 «Тамаша сити»

КТК

07.05, 19.30, 03.50 Кешкі 
жаңалықтар
07.30 Т/х «Аманат»
09.00, 02.10 «Адасқан қыз»
10.50 «Озат отбасы»
11.50 Новости
12.30 Мелодрама «Женщина в 
беде-3»
16.20, 01.20 Мелодрама «От-
речение» 

18.30 Т/х «Тоғжан»
19.30 Кешкі жаңалықтар
20.00 «Дау-дамайсыз»
20.35, 03.30 «КТКweb»
21.00 «Вечерние новости»
21.40 Мелодрама «Женщина в 
беде-4»

Жетісу

07.10 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық» /тікелей эфир   
8.50 «Спорт-тайм» 
09.00 Жаңалықтар 
09.30 Новости 
10.00 «Құйынды мекен» теле-
хикаясы  
10.35 Экономика жаңалықтары 
10.45 Мәдениет жаңалықтары
11.00 «Сегодня» 
11.30 Д/ф «Әлем ғажайыптары»
12.00 Жаңалықтар /тікелей 
эфир/
12.15 «Спорт-тайм» 
12.30 Жаңалықтар 
12.40 Д/ф «Әлем ғажайыптары» 
13.00 Новости
13.30 «Талқы» /тікелей эфир/
14.30 Новости 
14.50 Мәдениет жаңалықтары
15.00 Жаңалықтар /тікелей эфир
15.20 «Спорт-тайм» 
15.30 Жаңалықтар 
16.00 Новости
16.30 Новости 
16.45 «Спорт-тайм» 
17.00 Жаңалық 
17.20 Экономика жаңалықтары 
17.30 Жаңалықтар 
18.00 Новости
18.20 Мәдениет жаңалықтары
18.25 «Спорт-тайм» 
18.30 «Шашу»/тікелей эфир/   
19.15 Новости 
19.30 «Бүгін» /тікелей эфир 
20.00 «Зейнеп апаның 
әңгімелері»
20.30 Қорытынды жаңалықтар
21.05 Экономика жаңалықтары
21.15 Мәдениет жаңалықтары
21.20 «Спорт-тайм»  
21.30 Итоговые новости
22.00  «Құйынды мекен» теле-
хикаясы 
22.35 Д/ф «Голливуд 
жұлдыздары»
23.00 «Талқы» 

31 канал

06.00, 03.40 «Әзіл студио»
07.00, 05.00 «Ризамын»
07.30, 20.00 Информбюро
08.30 М/с «Маша и медведь»
10.00, 01.30 Т/с «Ханшайым»
11.00, 21.00 Т/с «Ұшқан ұя»
12.00, 23.30 «Біздің шоу»
14.00 «1001 әзіл»
14.10 Х/ф «Совственность 
дьявола»
16.50, 18.30 Т/с «Сеняфедя»
21.55 Т/с «Анупама»
02.10 Т/с «Базарбаевтар»
04.30 «What`s up?»

7 канал 

06.00, 05.00 «Қуырдақ»
07.00 «Жайдарман» 
08.00, 14.20 Т/х «Серт пен сезім»
09.00, 17.30 Т/с «Женский 
доктор»
10.00, 16.20, 00.20 Т/с «Гадалка»
10.30, 19.30 Т/с «Осколки»
12.30 Скетчком «Q-елі»
13.20, 22.30 Т/х «Бастық бола-
мын»
14.20 Т/х «Серт пен сезім»
15.20, 23.30 Т/х «Көзайым» 
18.30, 01.00 «Айбат»
19.00, 01.30 «Студия-7»
21.30 Т/х «Sәке-2»
02.00 «Оян, Қазақстан!»
02.30 «Тамаша 7км»
03.30 Т/х «Япыр-ай»
04.00 «Айна-онлайн»

ҚАЗАҚСТАН ҚАЗАҚСТАН ҚАЗАҚСТАН
Жұма - Пятница, 25 наурыз

   7 КАНАЛ

ЕВРАЗИЯ

АСТАНА

   ХАБАР

КТК

   31 КАНАЛ
   31 КАНАЛ

   31 КАНАЛ

   31 КАНАЛ

АСТАНА

ЖЕТІСУ

ЖЕТІСУ

ЖЕТІСУ

ЖЕТІСУ
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Тел.: 41-11-42, 41-11-70. Факс: 41-09-29.
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МЕДИЦИНА№ 10-11 (1065-1066) 18.03.2022

АХУАЛЫҢ  ҚАЛАЙ, АУЫЛ МЕДИЦИНАСЫ?

АТАЛМЫШ   медициналық  нысан-
ның тыныс-тіршілігімен танысуда меке-
ме меңгерушісі Гүлжамилә СЫДЫҚОВА   
ауылдық  дәрігерлік  амбулатория туралы   
айтып  берді. 

Оның сөзінше  емхана  «100 аурухана, 
100 мектеп» бағдарламасы бойынша 
63 млн. теңгеге күрделі жөндеуден  
өткен. Бүгінде мұнда өз ісін жетік біле-
тін мамандар 3 мыңнан аса халыққа   
медициналық көмек көрсетіп  келеді.   

– Емдеу мекемесіндегі  бес 
орындық күндізгі стационарда 
күн сайын тұрғындар тиісті 
медициналық көмек алады.  Қазіргі  
таңда мұнда 17 адам жұмыс 
істейді. Атап айтсақ, 2 дәрігер,  
15 орта буынды маман. Біз ауыл-
дықтардың өз денсаулығына жа-
уапкершілікпен қарауына баса мән 
беріп, түсіндіру шараларын жиі 
жүргіземіз. Сондықтан да болар 
амбулаториядан адам үзілмейді. 
Тұрғындар емдеу мекемесіне жиі 
келіп, денсаулығын тексертіп 
тұруды әдетке айналдырған. 
Яғни, ауылдықтар ауырып ем 
іздегенше, ауырмайтын жол із-
деудің маңызы зор екенін түсі-
неді – деген   емхана меңгерушісі  
Гүлжамилә Әбибулақызы 2011 
жылдан бері Ақсу ауданының 
медицина  саласына  қалтқысыз  
үлесін қосып келетінін айтты. – 1985 
жылдан  бері осы салада еңбек етіп 
келемін. Қарақалпақстаннан  Қазақстан-
ға қоныс аударған 2011 жылдан бастап 
Ақсу аудандық орталық ауруханасын-
да жалпы дәрігер болып қызметімді 
жалғастырдым.  Негізгі  мамандығым те-
рапевт-дәрігер. Аудандық  ауруханада бі-
раз уақыт жұмыс істеген соң сол кездегі   

ДЄРІГЕР БОЛУ ОЊАЙ ЕМЕС
БҮГІНДЕ  АҚСУ 
АУДАНЫНДА  14 
ДӘРІГЕРЛІК  
АМБУЛАТОРИЯ, 24 
МЕДИЦИНАЛЫҚ 
ПУНКТ ЖҰМЫС 
ІСТЕУДЕ. СОЛАРДЫҢ 
БІРІ –  ҚЫЗЫЛАҒАШ 
АУЫЛДЫҚ  
ДӘРІГЕРЛІК 
ЕМХАНАСЫ.  

бас дәрігер Әшімғали Құсайынұлы мені  
Қызылту ауылына жіберді. Осылай 
2012-2017 жылдарға дейін сол жерде 
меңгерушілік міндетті атқардым. Бес 
жылдан кейін Қызылағаш ауылдық дә-
рігерлік  емханасына ауыстырып, бүгінге 
дейін  емхана меңгерушісі  болып еңбек 
етудемін. 

Қызылағаш ауылдық емханасына  
Молалы,  Алажиде, Көлтабан, Ақтоған   
сынды елді мекендердегі медициналық 

пункттер қарайды.  Ем-
ханамызда жұмыс істеп  
келетін мамандардың 
басым бөлігі жастардан 
құралады. Барлығы да 
өз ісіне аса жауапкер-
шілікпен қарайды. Сөз 
басында емханада 17 
медицина  маманы жұ-
мыс істейтінін тілге 
тиек еткен едім. Оның 
біреуі балалар дәрігері,   
он бесі орта деңгейлі 
мамандар. 

Негізінде, мейірби-
ке деген медицинада-
ғы үлкен әскер болып 
табылады ғой. Сон-
дықтан олардың әрқай-
сысының есімін атап 
өткім келеді. Олар:   
Мархабат Бакшибаева 
(аға мейірбике), 
Жұмагүл Қасимова, 
Гүлжан Ақжамбекова,  

Жансая Теміржан, Минар Қуантай, Айым 
Сейдрасилова, Күнсұлу Үргеншібаева, 
Назерке Керімбаева, Адалина Нұрахмет, 
Зира Қызырбек    (процедуралық медбике), 
Күлқас Мұқаметқанқызы (лаборант), 
Гүлжаз  Адалбек (акушерка),  әр секунды  
санаулы фельдшерлер: Қаламқас 
Тасболатова, Данагүл Қызайбаева, 
Мақсат Мәулітов.  

Г ү л ж а м и л ә  
Әбибулақызы  соңғы 
жылдарда ауыл меди-
цинасының алға жыл-
жып, жақсарғанын,  ау-
дандық аурухананың 
басшысынан бастап 
ондағы әр дәрігер қа-
шанда  ауылдық  емхана 
мамандарына ақыл-ке-
ңестерін айтып, көмек 
қолын созуға да әзір 
тұратынын   айтты.   

Ауылдық емханада    
дәрі-дәрмек те жет-
кілікті. Жедел жәрдем-
де істейтін фельдшер 
түскен шақыртуларға  уақытылы  көмек 
беруді басты міндет етіп қойған. Сондай-
ақ, емханада балаларды, ересек адам-
дарды қабылдайтын бөлмелер, акушер-
гинеколог,  ЭКГ кабинеті, ауылдықтар үшін  
күндіз келіп жатып, емделетін  бөлме де 
бар.   

«Аудандық, облыстық кардиолог ма-
мандар да  бізге қол ұшын беріп,  әрдайым 
жәрдемдерін  аямайды. Кардиограмаға  
түсірген соң түсінбей жатқандарымыз 
болса солардан сұраймыз. Күн-түн демей  
хабарлассақ та әрдайым жәрдемдерін 
беруге әзір тұрады», – дейді емхана 
меңгерушісі.  

Қырық жыл медицина саласында  
жұмыс істеп келетін Гүлжамилә  
Сыдықованың сөзінше   дәрігер болу үшін 
жүректілік пен мейірімділік керек. Мұнымен 

қоса медицина маманы кәсіби 
деңгейін өмір бойы жоға-
рылатып тұру қажет. «Үнемі 
ізденісте болып, тұрғындарға 
көмек көрсетіп, алғыстарын 
алсақ басты мақсатымызға 
жеткен боламыз»  – дейді ол.

* * *
М Е Й І Р Б И К Е Л Е Р Д І Ң 

медицинадағы үлкен әскер 
болып табылатындығын   осы 
емханада  35 жылдан астам 
уақыт медбике болып еңбек етіп 
келетін Гүлжан АҚЖАЛБЕКОВА 
да растайды.  

Ол – Талдықорған  қаласын-
дағы медициналық училищесін 
(қазіргі колледж) ойдағыдай 
тәмамдаған   соң жолдамамен  
Қапал ауылында-ғы ауруханада 
алғашқы еңбек жолын бастайды. 
Екі жыл сол жерде  жұмыс 
істеп, 1986 жылдан  туған жері 
Қызылағаш ауылына  ауысады. 
Содан бері қарай  бүгінге дейін 
өз міндетін адал атқарып келетін 

көпке үлгі медбикелердің бірі.  
– Мейірбике деген емделушінің 

күтімін ұйымдастырушы, орындаушы,   
ықыласын қорғаушы ғана емес, жылы 
сөзбен психологиялық көмек те  бе-
руші. Біздің қызмет ең жүгі ауыр 
жауапкершілікті  іс.  Әр  науқаспен    жұ-
мыс істейтіндіктен, мейірбикелер-
ге ең бастысы жанашырлық, ептілік, 

жауапкершілік, жылы жүз қажет. Әр 
мейірбике өз ісін бес саусағындай білуі 
тиіс, білімді, сабырлы, жауапты болуы 
қажет. Өйткені, дәрігер емінің нәтижелі 
болуы медбикенің ем-домды уақыты-
лы көрсетіп, өз міндетін мүлтіксіз 
атқаруына тікелей байланысты. Нау-
қастың денсаулығына дәрігерден кем 
жауап бермейтін де мейірбике. Бұл 
жұмыста босаңсуға, ісіңе салғырт 
қарауға болмайды. Сондықтан әрдайым 
жауынгер сияқты бабыңда болуың шарт,  
– дейді ширек ғасырдан бері үздіксіз еңбек 
еткен Гүлжан Сейдахметқызы. 

35 жыл деген аз уақыт емес. Әріп-

тестері арасында, ел ішінде еңбегімен 
еленген Гүлжан Ақжалбекова мейірбике 
үшін  марапаттың  үлкені  –  адамдардың 
айтқан риясыз алғысы екенін айтады.  

* * *
ДӘРІГЕР болуды арман ететіндер 

өте көп. Алайда, екінің бірі дәрігер бола 
алмасы анық. Ол үшін дәрігерлік қызмет-
ке деген қызығушылық пен мамандық 
алу ғана жеткіліксіз. Олардың адам 
өміріне жауапкершілігі, құлшынысы мен 
адалдығы, адамдығы маңызды. Дәрігер 
болатын жанға үлкен жүрек, ақ халатты 
кір шалдырмау керек екенін айтады – бар  
өмірін медицинаға арнап келетін педиатр-
дәрігер Ардақ ҚОЖАХМЕТОВА.   

Кейіпкеріміздің сөзінше, Қожахметов-
тер отбасындағы он үш баланың үшеуі бір-
дей медицина саласын таңдапты. Бүгінде 
туған  бауыры Нұрлан Сейдахметұлы 
Талдықорған қаласындағы ауруханада  
рентгенолог болып еңбек етсе, сіңлісі 
Роза Сейдахметқызы фельдшерлік ма-
мандықты таңдап, қазір зейнеткерлікке 
шыққан. Алла қосқан қосағы Қалқаман 
Тұшпаров та  медицина  саласында ең-
бек  етіпті. Қазіргі таңда  кенже қызының 
жолдасы, яғни күйеу баласы Уәлихан  
Абылайханұлы да медицина саласының 
маманы екен. 

–  Дәрігер  –  тәулігіне 24 сағат дәрі-
гер. Бұл мамандыққа келуімнің тарихы 
ұзақ емес. Бастауыш сыныпта оқып 
жүргенімде-ақ дәрігер болам деп  алды-
ма мақсат қойғанмын. Ақсу ауданының 
Қарагөз ауылында туып өстім. Орта 
мектепті бітірген соң Алматыдағы ме-
дицина институтына құжаттарымды 
тапсырып, емдеу факультетінің сту-
денті атандым. Аталмыш оқу орнын 
1978 жылы аяқтап, 1979 жылдан бастап  
Талдықорған қаласындағы облыстық 
ауруханада терапевт-дәрігері  болып ин-
тернатурадан өттім. Ал  1980 жылдан 
Ақсу аудандық орталық ауруханасына  
ауыстым. Мұнда бір жыл еңбек еткен 
соң мені туған ауылымдағы ауруханаға 
ауыстырды. 1982 жылға дейін ауылдық 
ауруханада меңгерушілік міндетті ат-
қардым.  Сол жылы жолдасым  Алматы 
қаласындағы  медицина институтының  
стоматология факультетіне оқуға тү-
сіп, отбасымен сонда қоныс аудардық.  
Сөйтіп, 1986 жылға дейін Алматыдағы  
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АХУАЛЫҢ  ҚАЛАЙ, АУЫЛ МЕДИЦИНАСЫ?
№ 5 қалалық ауруханада еңбек жолын 
жалғадым. Жолдасым оқуын тәмамда-
ған жылы жолдамамен Қапал ауылдық 
ауруханасына стоматолог болып еңбек 
жолын бастады. Бір жыл жұмыс істеген 
соң  оны Қызылағаш ауылына ауыстырып, 
2007 жылға дейін ауыл медицинасының  
одан әрі жандануына екеулеп үлесіміз-
ді  қостық. Сол жылы оны Матай ауы-
лындағы ауруханаға меңгеруші етіп 
тағайындады. Осы жерде бір жыл жұ-
мыс жасаған соң жүрек талмасынан көз 
жұмды.  Бұдан кейін басшылық тарапы-
нан  меңгерушілік  міндетті атқару  маған  
жүктелді. 2011 жылға дейін міндетімді 
мінсіз атқаруға күш салдым. Одан ке-
йінгі  алты жылда   Қызылағаш  ауылдық 
дәрігерлік емханасында меңгеруші бол-
дым. 2017 жылы денсаулығыма бай-
ланысты зейнеткерлікке шықтым.  
Алайда, мамандығымнан қол үзгенім 
жоқ. Жалпы дәрігерлік курстан өтіп,  
бүгінде емханада педиатр-дәрігері болып 
медицинаға  үлесімді  қосудамын.  Осы 
жылдар арасында өзімнен бір ғана  нәрсені 
талап еттім. Ол – қызметке, өзіңе де-
ген адалдық. Адал маманның бойы қашан 
да ізгілікке толы болады,  – деп ағынан 
жарылды балалар дәрігері. –  Қанша сын 
айтылса да, халық дәрігерлер қауымын 
ерекше құрмет тұтатыны ақиқат. 
Меніңше, әр адам өз ісінің маманы болу 
керек. Айтпағым,  денсаулық сақтау 
саласында лажбен жұмыс істеуге 
болмайды.  

Оның медицинадағы  жұмыс өтілі 43 
жыл. Дәрігерлік еңбек жолында талай 
қиын да қызықты кезеңді бастан өткерді. 
Өмір-жолы  естен кетпес түрлі оқиғаларға 
да толы.  

«Қызылағаш елді мекені тура  жол 
үстінде орналасқан  ғой,  – деп жалғады 
сөзін Ардақ апай.  – Сондықтан  біз 
тек ауыл адамдарына ғана емес,  жол-
көлік оқиғасына тап болған жандарға, 
қан қысымы, жүрегі ұстап қалған 
жолаушыларға да қолұшын беруге 
әрдайым әзір тұрамыз. Сондай оқиға-

ықыласы мен алғысының арқасы деп 
ойлаймын. 

Жастарға үйретер тағылымы мол  дә-
рігердің еңбек жолында алған мақтау 
қағаздары да, алғыс хаттары да көп. Бірақ 
ол алдына ауырып келген жанның мейлі 
жас болсын, мейлі кәрі болсын, құлан таза 
айығып кеткенін көргеннен артық қуаныш 
бар деп ойламайды.  Ол – жұмысында 
сенімді серіктес, білікті дәрігер ғана емес, 
өмірде үш қызды тәрбиелеп жеткізген   
ана,  немере сүйіп отырған  аяулы әже... 
Білгенге, қарапайым адами бақыт деген 
де осы болар. 

«Дән ризамыз»

АУЫЛДЫҚ дәрігерлік емхананың ты-
ныс-тіршілігімен танысуда елді мекен  
тұрғындары да дәрігерлер жұмысына 
деген риясыз ыстық лебіздерін білдірді.       

Назгүл АЙДАРБЕКҚЫЗЫ: – Ауы-
лымыздың емханасы өте жақсы деп 
айта аламын. Мұнда жұмыс істейтін 
дәрігерден бастап, мейірбикелерге дейін 
өз ісін жетік білетін мамандар.  Ана 
ретінде   барлық дәрігерге, соның ішінде  
бар мейірімін төгіп, ісімен де, сөзімен 
де  адам жанын баурап алатын  балалар 
дәрігері Ардақ Сейдахметқызына ерекше 
алғысымды айтқым келеді. Еңбегіне 
табыс тілеймін. Ауылымызда осындай 
білікті де білгір маманның барына шын 
қуаныштымын.  Қашанда   елдің ыстық 
ықыласына бөленіп жүре берсін. 

Раиса СЕМСОЕВА: – Мен  қант диа-
бетімен  учетта тұрмын. Осындағы 
күндізгі  бөлімге келіп қажетті ем-домды 
алып тұрамын. Мұндағы дәрігерлердің 
бәрі де өз ісін жақсы атқарады. Қашан 
келсең де  жылы пейілмен қарсы алып,  
шығарып салады. Дәрі-дәрмектер де 
тегін, бәрін уақытылы алып тұрамын.  
Қажетті ақпаратты телефон арқы-
лы жеткізіп тұрады. Өз істерін жауап-
кершілікпен атқарып келетін дәрігерлер  

Сарби ҚАСЫМБЕКҚЫЗЫ
 АҚСУ АУДАНЫ

 Ауылдық дәрігерлік емхананың абзал жандары  бүгінде  аудандық, 
облыстық дәрігерлермен   байланысты нығайта түскен.  Емханаға  жүгінген 
науқаста  асқыну белгілері анықталған  жағдайда  дер шағында қаралуға да жол 
сілтеп, кеңестерін беріп отырады. Жалпы, ауыл емханасында еңбек ететін  әр 
медицина  маманы   дәрігерлік жолдағы басты міндет  – сапалы қызмет екенін 
жақсы түсінеді.

НАУРЫЗ  АЙЫ  
ТУҒАНДА

Өзен  суы  арындап  екпіндейді,
Қоға, құрақ,қамыс, тал  желкілдейді.
Ойға  түсіп, балғын  шақ  балалығым,
Еске  алам  өткен  жыл, көп  күндерді.

Толқын  жуып  жағасы  шалықтайды,
Бойды  билеп  құс  көңіл  қалықтайды.
Сағым шуда қыр беткей, дала  сүзіп,
Елес болып тылсым үн дыбыстайды.

Аймалайды ақ шуақ беттен өбіп,
Мөлдірейді ақ тамшы  мерей  төгіп.
Жер бусанып, көкмайса албырайды.
Әз лебі аймалап беттен өбіп.
 
Гүл тереміз тынбаймыз, жүгіреміз,
Көбелекке әртүрлі үңілеміз.
Наурыз күні – қызықты тойлы-думан,
Ата-бабам дәстүр жыр киеміз.

Тігіледі ақ шаңқай киіз үйлер,
Алаулайды  алтын таң, мақпал түндер.
Күй домбыра, жыр қобыз безілдейді,
Бар  тіршілік толықсып, ұйып билер.

Көкпар, күрес, сан  түрлі ойын қызар,
Бұлт алаулап,  бейне бір қолын бұлғар.
Қызықтары түрлі салт-дәстүрлерім,
Саятшылар бүркітпен қырға шығар.

Бұлақ, жылға, тоғайлы жердің төрі,
Тыншымайды сыбдырлап қырдың желі.
Тарсыл-тұрсыл естілер түрлі дыбыс,
Келісіп бір жатқандай өзді-өзі.

Балқытады күншуақ тауды, тасты,
Жауқазынгүл, қызғалдақ белді жапты.
Шырылдайды бозторғай көк жүзінде,
Шығарсам ба дегендей бір күй жақсы.

Жыр дәптерінен

 СТУДЕНТ ОЙЫ

Көл жағасы түрлі құс сұңқылдаған,
Ұяларын түзетіп былтыр салған.
Туған жерін сағынып келген сірә,
Күнбе, түнбе әуені бір тынбаған.

Жұпарланған кең байтақ  тау  мен  дала,
Ән  мен  жырға бөленді ауыл, қала.
Ұлы рухым –  көнеден жеткен Наурыз,
Құтты болсын Жаңа жыл келген жаңа.

ТӨРЛЕТ ЖЫЛЫМ!
Көктем – Наурыз  сағындырып  келдіңбе,
Дала  тұнып  қызыл, жасыл, көк  гүлге.
Жаңбыр  жауып, "Құс  қанаты" қалқиды,
Ерекше  бір сезім  құйып  ой  күйге.

Күн  күлімдеп, бар  тіршілік  жадырап,
"Үркер  жұлдыз  көкжиекке   жақындап.
Құстар  келіп, сазды  әнін  құбылтып,
Жер  бусанып, тал  бүрлері  албырап

Аспан  алау  желбіретіп  бұлт  туын,
Жұпар  самал, сүйіп,  құшып  жер  жүзін.
Қызғалдақтар, сарғалдақтар  үлбіреп,
Толқытады  көңілдің  наз, сыр  күйін.

Нәзік  тылсым  бүрін  ашып  жаңара,
Төрт  түлігім  өрлеп  беткей  жағаға.
Түзден  есіп  "Әз" лебі  Наурыздың.
Гүл  сыйласып  үлкен, кіші  балаға.

Нұр  шуағын  төгілдірген  көктемім,
Манаурайды  асқар  таулы  көк  белім.
Қазақ  үйлер – маздатып  от  ошағын,
Тербетеді  ән, жыр  сазы  төккен  үн.

Төрлет  жылым –  Ұлы  байтақ  далама,
Жарқын  тұрмыс  ауыл, кент, қалама.
Наурыз  тойы –  құт-береке, ырысым,
Саған  жетер  шаттық, мерей  болар ма?!

Серікбай ТҰРЛАН, зейнеткер.
ТАЛДЫҚОРҒАН ҚАЛАСЫ

Дін мен дәстүрдің қоғамдағы алатын 
орны жоғары,  ұлттық құндылықтар дұрыс 
қалыптасу үшін де атқарар маңызы зор. 
Еліміздегі озық салт-дәстүр мен ислам 
дінінің сабақтастығының түп тамыры тереңде 
жатыр. Қазақ халқы тарих ағысында түрлі 
кезеңдерден өткен. Қилы замандарды бастан 
кешіріп, сан алуан діндер мен әдет-ғұрыптарға 
куә болды. Бабаларымыз ақыл-түсінігі мен 
талғамын Ислам дінімен сүйемелдей білген. 
Соның арқасында қазақтың әрбір әдеті мен 
ғұрпы, тікелей дінмен байланысып, өзара 
ажырамастай өріле түскен.

Мұсылман шариғатында адамдардың 
еркіне қалдырған мубах яки ерікті істер бар. 
Мәселен той, мейрамдарды өткізу жолдары, 
салт-жоралғылар әрбір халықта әркелкі. 
Олардың бәрін шариғатқа сай  келмейді 
деп айтуға болмайды. Керісінше, олар 
әрбір мұсылман халқының ғұламаларының 
көз алдында әрі олардың құптауымен сан 
ғасырлардан бері атқарылып келе жатқан 
ғұрыптар. Сондай ұлттық ерекшеліктерге, 
тілдік ерекшеліктерге қарсы шығу, оларды 
дәл арабтардікіндей етуге тырысу барып 
тұрған надандық. Өйткені адамзаттың ұлт-
ұлысқа бөлінуі аталмыш аятта айтылғандай 
Жаратқанның Өз жаратылысына бекітіп 
берген мызғымас заңы.

Қазақ халқының ұлттық салт-санасы 
мен әдет-ғұрыптары Ислам дінімен тығыз 
байланысты. Дін мен ділдің, салт-сана 
мен шариғи ғұрыптардың өзара астасуы 
елдің бірлікте, ынтымақта өмір сүруіне негіз 
қалайды. Сондай-ақ, Ислам діні ұлтымыздың 
бітім-болмысы мен мәдениетінде дәстүрлері 

ДІН  МЕН ДЄСТYР  САБАЌТАСТЫFЫ
Салт-дәстүр – әр ұлттың,  халықтың діні мен сеніміне, тұрмыс-тіршілігіне, 

ұлттық құрылым ерекшелігіне сәйкес ғасырлар бойы жинақталып, өмірдің 
өзі туғызған ғұрыптардың жиынтығы. Қауым мен қоғамда қалыптасқан мінез-
құлықтың үлгілері. Күнделікті қолданыста бір мәдени топты екіншісінен 
ажырататын  және бейресми жолмен реттейтін қабылданған мінез-кұлық 
ережесіне немесе әлеуметтік әрекеттерді жөнге келтіретін терминге жатады.

мен әдет-ғұрыптарында өзіндік із қалдырған. 
Халқымыздың тұрмыс-тіршілігінде сақталған 
діни дәстүрлер: сүндеттеу, неке қию, Құрбан айт 
пен Ораза айт, жарапазан, садақа, пітір таратып, 
бата беру, тәуіптік емдеу әдісі, тасаттық жасау 
діни жоралғылардың өміршеңдігін көрсетеді. 
Сондай-ақ мазарлар мен кесенелер, мешіттер 
мен медреселер халқымыздың тарихында ұлт 
руханиятының асыл қазынасы ретінде қызмет 
атқарды.

Ал анасына «кәпірсің» деп тіл тигізіп, асын 
ішпей, келінге сәлем салдырмай салт пен 
сүннетті «соғыстырып» жүрген кейбір жастар 
болса, бұл олардың діни білімсіздігінен деп 
білеміз. Оның көзқарасына бола Исламға үрке 
қарау дұрыс емес. Ол діннің кемшілігі емес. 
Дінді дұрыс түсіне білмеген, оны даналықпен 
өміріне ендіре алмаған адамның кінәсі.

ҚМДБ өткен жылдарда «Дін мен 
дәстүр» жылы деп атауы да бекер емес. 
Дін қызметкерлері, дінтанушылар мен 
имамдарымыз дін мен дәстүрдің сабақтастығын 
кеңінен насихаттауға күш салуда. «Жиһадты» 
ұрандатып, Сирия соғысынан бірақ шыққан 
қандастарымыздың басым бөлігі осындай 
қарапайым дін мен дәстүрдің үйлесімдігін 
білмегендіктен кетіп жатты. Олар көп жағдайда 
дінді дәстүрден ажыратып қарады. Халықтың 
тарихы мен мәдениетін, рухани мұрасын, 
дәстүрін діннен бөлек дүниелер деп ойлады. 
Бұлай ойлау қате. Сол үшін мұның қайтарымы 
бізге қымбатқа түсті.

Мұхтархан НҰРБЕКОВ,
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ,

«Дінтану» мамандығының 4 курс білімгері.

ісіне дән ризамын.
Бақыт АҚТАМБАЕВА: – Жасым сек-

сенге аяқ басты. Кәрілік келген соң 
ауырмайтын  жерің жоқ.  Сондықтан  
әрдайым осындағы  ақ халаттылардың 
көмегіне жүгінемін. Жүрегім ауырады. 
Терапевт-дәрігер Гүлжамилә Әбибула-
қызының қабылдауына келіп  кар-
диограмадан өтіп тұрамын.  Емханадан  
дәрі-дәрмек  те  тегін беріледі.  Дәрі-
гер деген адам жанының арашашысы 
ғой. Ендеше, олардың  ел алдында-ғы 
еңбектері қашанда елеулі болсын деймін.

лардың бірі әлі күнге көз алдымнан 
кетпейді.Талдықорғанға қаратуға алып 
бара жатқан жігіттің анасы тура  
Қызылағаш ауылына кіргенде қан қысы-
мы көтеріліп, асып-сасқан ол  бізден кө-
мек сұрап келіпті. Жанымдағы медбике 
қыз екеуміз дер кезінде көмегімізді бе-
ріп,  анасын  аман-есен  Талдықорғандағы 
ауруханаға жеткіздік. Артынан кейін 
әлгі жігіт бізге арнайы келіп, алғысын 
айтты. Алдыңа келген  адамға  барын-
ша қолұшыңды беріп, көмектесе алсаң 
бұдан асқан бақыт жоқ қой. Осы жасқа 
жеткенше медицинада еңбек етіп келе 
жатқанымыздың өзі халықтың ыстық 
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фотоапаратыңыз болса, суретке түсіріп 
алыңыз. Осылайша санаңызды бір серпілтіп, 
темір тұлпарға қамшы бассаңыз Кенен атам 
қоныс қылған Қордайдың кеңқолтығына да 
кіріп кетесіз.

Еншісі бөлінбеген екі ағайынды секілді иық 
тірістіре тұрған Суықтөбе мен Қоңыртөбенің 
басында жаздың аптап ыстығында да қар 
жатады. Сол қар қыркүйек кетіп, қазан 
басталғалы көлемін ұлғайта береді. Құдды 
біреу жарым түнде ұрланып келіп таудың 
басына көбік құйып кететіндей бірер күнде 
кеудесіне дейін қырау шалып, шыға келеді. 
«Қос төбеде қыс ерте басталыпты-ау», 
– деп күздікүні аймақтың ауа-райын тау 
басындағы қарға қарап болжайды ауыл жұрты. 
Басынан қар кетпеген екеудің бауырынан ел 
кетпеген ежелден. Алматы облысы, Жамбыл 
ауданының бірнеше ауылы осы екі алыпқа 
арқа тірей жайғасқан.

Қоңыртөбенің етегінде Сарықойын 
(тұрғылықты халық Сарықоян деп атап кеткен) 
деген жер бар.  Сай-саласында сандаған бұлақ 
аққан, тасына дейін құрақ шыққан, көкке әзер 
ілінген көтерем мал көгіне апта аунаса аттылы 
адамға жеткізбей құтырып қашқан жазиралы 
мекен. Сарықойынның тағы бір байлығы 
бөктердегі алмабағы. Күзге салым біздің 
ауылдың балаларын осы маңнан табасың. 
Тай-құнанға жайдақ мінген қараборбайлар 
аптасына бір мәрте алмаға келеді. Сол ойын 
балаларының арасында тұрқы биік торысын 
тепеңдетіп шоқша сақалды бір қарашал да 
жүретін бұрынырақта. Ылғи емес, айына бір 
рет, кейде екі рет... Балалар жапатармағай 
алма теруге кіріскенде ол бөктерді бойлап 
шоқырақтап кетеді. Сырт қараған кісі бошалаған 
сиырын іздеген малшы шығар деп ойлап 
қалуы мүмкін. Әрбір жотаға мініп, сай-саланы 
сүзіп шығады. Қайта айналып келіп торысын 
ағаш көлеңкесіне тұсап, аткөрпесіне жантайып 
көз шырымын алады. Құс ұйқы о кісінікі, бас-
аяғы 10 минутқа созылады ары кетсе... Оянған 
соң аулаққа барып дәрет алады, біреуінің өзі 
баланың басындай болатын балбырап піскен 
апортты тәбеті шапса асықпай аршып, терсіңді 
болған беторамалын жайып жіберіп қарбыз 
тілгендей турап-турап жейді. Зауқы болмаса 
балбал тасша шоқиып отыратын да қоятын. 
Аңғарған адамға жұдырықтай қарашалдың 
жүрегі әлденеге алаңдаулы екені байқалатын, 
жанқалтасынан бәкісін түсіріп алып таппай 
жүрген кісідей беймаза көрінетін. 

– Ағашты сілкілемеңдер, тамыры 
қозғалады. 

– Бұтақтарын сындырмаңдар, обал 
болады.

– Әй, Райжанның баласы, түс ағаштан, – 
деп ара-тұра бақша ішін базарға айналдырған 
балаларға айқайлап қоятыны бар. Намаз 
уақыты болғанда бақшаның батыс жақ 
беткейіне шекпенін жайып жіберіп  құлшылығын  
жасайды. Әлде қарияның ақылымен, әлде 

өздерінің көргендігі, әйтеуір балалар осы сәт 
имамға ұйыған жамағаттай жинала қалатын. 
Қарашалдың дұғасына қол жайып бет 
сипайтын бәрі. Кей кезде қарашалдың батасы 
ұзаққа созылып кетеді. Ақарыс, Бекарыс, 
Жанарыстан бастап, Бәйдібек баба, Домалақ 
енеден қайырып, өзінің әке-шешесіне дейінгі 
аталарын тізбелеп, дұға қылатын.

 * * *
Бұл кісі менің атам – Әкімбай, азан 

шақырып қойған ныспысы Әбіләкім. Ал, 
Сарықойын – атақонысымыз. Қазан төңкерісіне 
дейін бабаларымыз жайлапты. Бүкіл ауылға 
ырзық болған алмабағын соғыстан қайтқан 
солдаттар еккен.

– Біз би-болыстың тұқымымыз,– деуші 
еді атам әңгімені әріден қозғап. –Өз әкем 
Айдабосын – Ырғайты аймағының болысы 
болып үш жылдай ел сұраған кісі. Ал, оның 
әкесі Қырықбай – төгіп сөйлейтін шешен, 
төрелік айтар би болған. Бай-құлақты 
кәнпіскілеу басталғанда екеуі бірдей жер 
аударылды. Әкемнің сүйегі қайда қалғаны 
белгісіз, ал Қырықбай атам Алматы түрмесінде 
жан тапсырыпты. Қазіргі Райымбек батырдың 
кесенесінің төңірегі ертеректе қалың қорым 
еді. Түрмеде өлгендерді бәлшебіктер 
сонда топырлатып жерлеген екен. Бертінде 
бүлдөзірмен тегістеп, үй салып тастады ғой, 
әпербақандар!

Атам әңгіменің осы тұсына келгенде 
үнемі кідіріс жасап, кәрі кеудесін өкініштен 
босатып күрсінетін. Әлдебір қызықты ертектің 
желісі үзіліп қалғандай «Сосын? Содан кейін 
не болды? Бүлдөзір деген не? Бәлшебік 
деген кім?» деп кеуделеген біздің аңғал 
сұрақтарымыз ғана оның торыққан жүзіне 
күлкі шақырып, зарыққан жүрегіне қуаныш 
сыйлар еді. Әрқайсымызға әлденеше рет 
бүлдөзірдің Қамбарбайдың тракторы секілді 
көлік екенін, оның бүдіру үшін жасалмағанын, 
ал, бәлшебіктің бұзық адамдар болғанын, 
нағыз бүлдіргіш солар екенін ерінбей-
жалықпай түсіндіретін. Артынан «Алматы 
барсаңдар ары-бері өткенде бет сипауды 
ұмытпағайсыңдар»,– деп аманаттайтын. 

Қызылдар қырғыны басталған уақытта 
атам жігіт жасына жетпесе де естияр бозбала 
екен. Мал-мүлік түгелдей тәркіленген. Бас 
көтерер азамат айдалып кетеді. Қатын-қалаш, 
кәрі-құртаң, бала-шаға ұлардай шулап қала 
береді. Қорадағы малы кеткен қазақтың 
кеудесіне жан да көп қонақтамасы анық. 
Аштан өлген жас, көштен қалған кәрілер 
көбейеді. Қоңыртөбенің етегін жайлаған ел 
сең соққан балықтай сенделеді. Бірі ау салып, 
қармақ тартып күнелтеміз деп Балқашқа қарай 
бет алса енді бірі еңіске емес, төске тартады, 
қырғыз асады. Атам іні-қарындасы Нұрқұл мен 
Сәлиханы ертіп, анасы Әйімханды жетелеп 
Тоқпақ* барыпты. Бастапқыда базар жағалаған. 
Шешесінің тыққан-пыққан алтын-күмісін сатып 

күнелтеді. Бірақ аштықтың шеңгелі бүрген 
үстіне-бүре түскен соң өзара ақылдасып 9 
жастағы Сәлиханы қырғыздың шонжарына 
тоқалдыққа беріпті. Қалың малына бір ешкі, бір 
қап бидай алыпты. Өздері сол байға жалданып 
бақшасын күтімдеп, өлместің күнін кешеді, 
әйтеуір!  Кейіннен ел тоғайып, тынышталған 
соң Сәлиханы атамның өзі барып құтқарып 
әкеліпті. Бір байдың бұлаңдап өскен ерке қызы 
осылайша туған бауырларын аман алып қалу 
үшін басын бәйгеге тігіпті. Балиғатқа толмай 
жатып, шалға тиген сол апамыз кейінен 
тұрмысқа шығып, қартайып дүние салды. 
Бірақ тағдырдың тәлкегіне жастай ұрынғаннан 
болар құрсақ көтермеді жарықтық. 

* * *
Сәлиха апамыз жайдары, қалжыңбас 

кісі еді. Қордай ауданының, Отар бекетінде 
тұрды. Ауылға жиі келеді, біз де ат ізін 
құрғатпай барамыз. Қартайса да ағасына 
балаша еркелейді. «Сәкей, Сәкей»,– деп 
атам да жік-жаппар болады. Атамның бала 
күнгі қызықтарын сол Сәлиха апамыздың 
аузынан естідік. «Ерке болдым. Еркелігім 
сол – ашуланғанда қазанға сиіп кететінмін»,– 
деп басталатын әңгімесін талай тыңдадық. 
Әсірелеп айтады өзі. Әсіресе «Ақ қошқар» 
хикаясы қызық. Тайыншадай ақ қошқарға 
мініп алып, қораның ішінде шаңдатып жүрген 
болыстың ерке қызы көз алдымызға келеді. 
«Ақ қошқар жоқ болса саған мінемін»,– деп 
ағасының желкесіне отырып алатын қылығына 
келгенде тырқылдап күлеміз. Күлеміз де 
жалғыз қарындасымыз Гүлнұрға қараймыз. Ол 
кәдімгідей қодырайып бізге дөңайбат жасайды 
немесе тілін шығарып мазақтайды. Жұдырық 
түйеміз, бірақ тиісе алмаймыз. «Қыз – қонақ»,– 
деп атам шаң жуытпайды. Тиіп кеткенімізді 
көрсе шықпыртып жіберуден тайынбайды. 
Сондықтан ертерек таң атып, қойды 
жайғайтын кез тезірік болса екен дейміз іштей 
тызақтап. Өйткені атамның көзін ала бере 
қойға мінеміз. Ақ қошқарымыз жоқ болса да 
сүйекті саулықтар көп. Сәлиха апамыз үйретіп 
кеткен бұл ойынды екі-үш тұсақ қатарынан 
қозы тастаған соң бір-ақ қойдық, әйтеуір. 

Атам еңбекқор еді. Қашан көрсең қорадағы 
төрт түлікті  жайлап, бау-бақшаны баптап 
жүреді. Ешкімнің ала жібін аттамайтын адал, 
қиянатқа төзбес мінезді кісі еді. 

– Ұрлық түбі қорлық, біздің әулетке 
көлденең табыс жақпайды, ақ-адал еңбек, 
маңдай термен табыңдар нәсіптеріңді,– дегенді 
үнемі ұлағаттап отыратын. Екінші дүниежүзілік 
соғысына қатысып, қан көргендіктен болар 
кейде шырт етпелігі, бір ашуланса ауыл-
аймақтың шақ-шәлекейін шығарар шатақтығы 
да бар. Әжеме теңдік берген емес. Соңғы 
кесімді өзі айтады, мейлі дұрыс болсын, мейлі 
бұрыс болсын.  Баз біреулер секілді бөсіп 
сөйлегенді жаратпайды. Тіпті өз көзімен көрген 
соғыс туралы көп сыр ақтаруға құлықсыз.

– Ата қалай соғыстың, қанша неміс 
өлтірдің,–деп ортаға алған сәттерде ғана 

жауынгерлік ғұмырынан там-тұмдап ауыз 
тигізеді. Жертөледе ертеңгі ұрыс тәсілін 
жоспарлап жатқан жау офицерлерінің ордасына 
гранат лақтырып, 35 немісті жайратқанын, осы 
ерлігі үшін командирлері марапатқа ұсынып 
III дәрежелі «Даңқ» орденін кеудеге таққанын, 
Берлинге жете бере ауыр жараланып соғыстан 
қайтқанын айтатын. «Мына медальді сонда 
алдым, мынаусын бәлен жерде берген, ал 
мына бір жылтырақтарды жеңістің қырық 
жылдығында, елу жылдығында тақты ғой»,–
деп аспан түстес кәстөмнің омырауындағы 
самсаған сары төсбелгілерді көрсетіп қоятын 
ауық-ауық. Бұл кәстөмді жылына бір-ақ рет 
үстіне іледі. 9-мамыр жеңіс мерекесінде. 
Қалған күндері қазақша киінетін.

– Ата, ардагер екеніңізді ел көрсін, 
ордендеріңізді тағып алсаңызшы,– деп 
әкем мен шешем қосылып қолқаласа да 
«саусылдаған сары темірмен сәнімді түземей-
ақ қойдым» деп бой бермейтін. Қыжымадан 
тігілген бірнеше оюлы шапаны бар, ауыл 
арасындағы ауызашар, мәуліт секілді жиын-
тойларға соларын кезекпен киеді. Барар 
жерінің алыс-жақындығына қарамастан үнемі 
атпен жүреді. Есегін қыдыңдатқан қариялар 
арасында төбедей Керқоянды сипай қамшылап 
атам кетіп бара жататын. Артына әдетте 
жарбиып біз мінгесеміз. Кейбір шалдар есегіне 
біреудің демеуімен әзер бұт артып жатқанда 
атам Керқоянға қарғып мініп, ырғып түседі. 
Ауыл адамдары «Әкімбай жақындағанда 
аты тізесін бүгеді»,– деп сүйсінеді. Кей 
қатарластары «Әкімбай бойы кішкентай болған 
соң атқа мініп алады, биік көріну үшін»,– деп 
қыжыртатын. Оны еренсанайтын атам жоқ.  
Автокөлікке де жүрегім көтереледі деп зордың 
күшімен отырады, ат аяғы жетер жерге үнемі 
Керқоянмен қатынайды.  

Біздің өңірде күзге салым аламан бәйге 
көбейеді. «Бәленше атшаптырып ас бермек, 
түгеншенің тойы»,– деп ақсақалдар бір-бір 
жарау атын мініп, жақсы киімін киіп қыдырып 
қайтады. Оларға аламанға ат қосатын 
атбегілер, қызық қуған бозбала, жігіт-желең 
ілеседі. Кей жиындарда біздің ауылдың 
азаматтарының өзі бірнеше үйге қонақ болып 
жататын. Атам ауылдағы атқұмардің бірі. 
Жылқы малын жұнттай қылып жаратып, 
ер-тұрманын сайлап, сәнімен мінгенді қош 
көретін. Заманында талай жүйрікті жүгірткен.     
– Соғыстан оралған соң  забперме (совхоз 
фермасының меңгерушісі) болдым,– дейтін 
сол бір шақты аса ризашылықпен еске 
алып. – Итеңдеген сиыр бағып, сүт ұрлаған 
қатындардан мезі болған шағымда атконник* 
керек дегенді естіп пірсідәтелге жетіп бардым. 
Өздері де осы қызметті менен алуға батпай 
жүрсе керек, бірден келісе кетті. Ертеңіне 
бишігімді өткізіп, құрығымды қарыма іліп шыға 
келдім. Алдымда жиырма шақты қалқоз аты. 
Барлығы ерқашты болған, арбадан бұзылған, 
жүдеу-жадау, жауыр, ақсақ-тоқсақ. Көктемде 
тау сағалаймын, күзде егіннің масағына 
жаямын. Жауырын емдеймін, ақсағын 

МЕНІЊ АТАМ

Қазақ пен қырғыз тең жайлаған Алатауды 
бөктерлеп, батқан күнді қуалай жүрсеңіз көрген 
де боларсыз, Алматыдан 60-70 шақырым 
ұзаған соң cол қапталдан созылып бір тау 
шығады. Оқырадан қашып, отар қойдың ішіне 
кіріп кеткен өгіздей болып тапал таулардың 
арасында өзгеше көрінеді өзі. Қасыңызда жер 
танитын, көкейдегі сауалды көзден ұғар сұңғыла 
кісі болса «бұл Суықтөбе» дер... Артынша 
Суықтөбенің қай жерден басталып қай тұстан 
аяқталарын, тарихын, сай-саласын, аң-құсын 
түгендеп берер. Әңгімешіл болса әлбетте, 
Жәнібек пен Керей Қазақ хандығының іргесін 
қалаған Қозыбасыны көрсетер, Шапырашты 
Наурызбай шатырын тіккен Басбатыр жотасын 
да ұмытпас. Серігіңіз Суықтөбені таныстырып 
болам дегенше Суықтөбеден биіктігі кем 
соқпайтын тағы бір таудың тұсына таяп 
барасыз. Бұл – Қоңыртөбе. Иә, иә, әлгінде 
көргеніңіз – Суықтөбе, мынау –Қоңыртөбе. 
Аты төбе ғана болғанмен заты тау. Жәй тау 
емес, алып тау. Азанда аттанған аттылы адам 
қатын бесінде иығына қонып, қас қарайғанда 
төбесінен қол бұлғар. Онда да аты белді 
болса, әрине! Осы сәт асқар тауларды төбе 
атаған бабалардың биіктікке деген талабына 
таңданып, басыңызды бір шайқарсыз. 
Зулап бара жатқан көлік терезесінен қайта-
қайта қарағыштайтыныңызды да білем. 
Сенбесеңіз, тоқтап – тау екеніне көз жеткізіңіз, 

* Тоқпақ - Қырғыз республикасындағы қаланың аты
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ЭССЕ
тағалаймын, сүмірейіп келгендерді семіртіп 
беремін қысқасы.

Жылдағыдай ерте көктемде Ырғайтының 
аузында отырғанмын. Бірде мал қоралап 
бола бергенімде қарагер құнанға мінген біреу 
келді. Күнгей жақтың қойшысы екен, жоқ іздеп 
жүр. Астындағы атының сырғасы тайыпты, 
әрі әбден болдырған, тау асуға жарамайтын 
секілді. «Бұл да құдайдың бір пендесі ғой»,–
дедім де өкіметтің еті қалыңдау бір дөненін 
мінгіздім де жібердім. Қарагер құнанды 
қарасам жағдайы нашар. Құйрық-жалдан ада 
болған жануар қатты зорыққан тәрізді. Бір 
кезде бүкірейіп-бүкшиіп, ыңыранып тұрды 
да шаптырып жібермесі бар ма?! Мені сонда 
екі нәрсе таңғалдырды. Бірі әлгі жануардың 
зорыққаны соншалықты зәрі қан аралас екен. 
Екіншісі қанша жыл мал арасында жүрсем 
де мынандай күшті жылқыны көрмеппін. 
Шаптырғанда сідігі алдыңғы аяқтың шашасын 
ұрды. Отыра қалып құнанды айналып-
толғанып қарамаймын ба?! Жануардың дене 
бітімі жаман емес. Құйрық пен шоқтықтың 
ортасы бір құлашқа жетер-жетпес шолақ бел. 
Басында қырып алар еті жоқ, бөкентұмсық. 
Ақсүйегі тік, әрі екі елідей ғана қысқа. Бәрінен 
де тау мен тасты кезгенде мұқалмаған болат 
тұяқ төңкерілген кеседей құйылып түскен. 
Керемет! 

– Аман қалсаң аламанға сені де салармын,– 
дедім де сырғасы тайған аяққа салмақ түсіру 
үшін екінші бұтын тірсегінен шүберекпен буып 
қоя бердім. Байғұстың іші әбден қызып кеткен 
болу керек аздаған су ішіп, бірер шөптің басын 
шалуға шамасы әрең келді. Жата кетті.   Сол 
жатқаннан ертеңгі сәскеге дейін жатты. Кемпір 
шыр-пыр.

– Ана көтеремің өліп қалса, сотталасың,–
дейді. Ол кезде жылқы тұрмақ бір қап астық 
үшін соттап жібереді. Кемпірге сездірмегенмен 
ішім қыпылдап тұр. Қойшы әйтеуір арада 
оншақты күн өткен соң әлгі қарагердің 
сырғасы орнына түсті, мініс аттарына қосылып 
жайылымға шығатын болды.  «Көктемгі 
раңға ілініп кетсе»,– деп қоям іштей. Қыстай 
арпа-сұлы беріп жілік майын  толтыруға 
тырыстым. Сол жылы дөнен кезінде ауыл 
арасындағы жиын-тойда қарқынын байқап 
көрдім. Жұлқынып тұр. Содан келесі жылы 
бестісінде бәйгеден-бәйгеге салдым. Жануар 
жүлдесіз қайтқан емес. Бірақ өмірі бірінші 
келмеді, алғашқы төрттіктің бірі болды да 
отырды. Біреулер: «молдаға оқытып, дем 
салдыр. Мынаның жолы байланған»,– деді. 
Көнбедім, «бұйыртқаны болар»,– деп сыртқа 
сыр алдырмаймын. Өзім разымын. Қырықбай 
атамның жирен қасқасы да тура осындай 
болған десетін. Бәйгеден алдына бір ат 
салып келеді екен жануар. Жылқы малының 
серті болады, бабасы мінген тұлпардың серті 
баласының атына қонады дегенді естуші 
едім. Өзімше соның күші деп тұспалдадым. 
Қойшы әйтеуір, алыс-жақынға «Әкімбайдың 
қарагері» деген атпен танылды әлгі жүйрігім. 
Барған жерден бәйге аламыз, қанжығамыз бос 
қайтқан кезі жоқ.  

Атам әңгіменің осы жеріне келгенде 
қалтасынан шақшасын шығаратын. Құдды 
қарагері жаңа ғана топ жарғандай масаттанып, 
бір шөкім насыбайды астыңғы ерніне тастап 
кеп жіберетін. Бір сәт қайсысын айтсам екен 
дегендей, іркіліп барып сөзін сабақтайтын. 
Қарагердің бәйгі алдындағы көңіл-күйін, 
шабысын, қырғыздармен арадағы тартыс, 
Дегерестің шешендерімен болған егес, бәйге 
соңында көкпар тартқаны, алған жүлдесін 
елге ырым қып таратқанын ерекше ықыласпен 
баяндайтын. Осы уақытта бағанадан бері 
әңгімені тыңдап отырған әжем шыдай алмай 
кетеді. 

– Соларыңнан маған не әкелдің? Бәрін 
елге үлестіріп соқа басың келіп тұрушы едің 
ғой сопиып, –деп сөзге араласады.

– Өй сандалған, ақымақ! Бар әрмен, 
балаларға айтып отырмын, саған емес. 
Осы қатындарға  қақпайлап шаппаса шәй 
батпайды-ау, шамасы,– деп қойып атам үзілген 
әңгімесін жалғайды. Әжем сол оталғаннан 
оталып, ыдыс-аяғын қағыстырып, күнделікті 
күйбең тірлігімен айналысып кете баратын.

– Ата, ол қарагер қайда?– дейміз ғой біз де 
дегбірсізденіп. 

– Ә, қарагердің тағдыры тұлпарлар 
тағдырындай болды, қарағым. Дегерес, 
Шиен, Бесмойнақта қатарынан бәйгелер өтіп, 
солардан оралған бетім еді. Қалқоз зоотехнигі 
шақыртыпты, бардым.

– Ақсақал, өкіметтің атын бәйгеге қосып 
жүр екенсіз, сондықтан алған жүлделеріңізді 
өткізіңіз,– дейді әлгі сандалған. Үш бәйгеден 
де  екінші келіп, әрқайсысынан бір-бір тана 
ұтқаным бар еді, соны естіген болу керек. 
Тананың бірін Бесмойнақтағы нағашыларыма 
атап жібергенмін, қалған екеуін сол жерде 
сатып, ырым сұраған көпшілікке тараттым. 
Көмейіндегі бүлкілді бірден түсіндім.  

–Әй, қарағым, мен ол жүлделердің бірін 

де үйіме әкелгем жоқ, бәрін елге үлестіріп 
жібергем,– десем, сенер емес. Ақыры «атты 
өткізіңіз» дегенге көшті. Мен де қиқарланып со 
күні жетелеп әкеліп, кантордың алдына байлап 
кеттім. Кейіннен әлгі неме өзі баптап көрді. 
Бірақ бірде-бір бәйгеде ілінбеді. Көкпарға 
шауып аяқтан қалдырды қайран жүйрікті. Оны 
естіп алдына қайта бардым, «құрығанда үйірге 
салып тұқым алайық»,–деп өтініш жасадым. 
Бас құйқасы келіспеген бір сорлы еді көнбей 
қойды. Піштіріп тастады маған егескендей. 
Содан әлгі қарагер өмірінің соңында бір 
сиыршының астында өтті, бертінде етке өткізіп 
жіберіпті деп естідім.  

Көңілінің қошы келгенде атам бәрімізді 
жинап алып бұрынғы бабалары туралы шежіре 
айтатын. Бәйдібек баба, Домалақ ене, Төле 
би жайлы алғаш сол кісінің аузынан естідім. 
Атамның әңгімесіне қарағанда біз – Ерубайлар, 
Жаныстың Жантаң деген тармағынан 
тараймыз. Ерубайдың шын аты Қазыке болған 
екен, бір жау шапқанда егде тартып қалған 
бабамыз үйін жықпай отырып қалыпты. Қолды 
бастап келген сардар нөкерлерін жұмсапты.  

–Ақсақалды бір кісі отыр, жөн сұраса 
алмадық. Тек қамшысын далаға  сермеп, 
қолымен кеудесін тоқпақтайды,– деп қайтады 
әлгілер. Сардар көргенді адам болса керек.

– Мал алсаңдар далада, жан алсаңдар 
кеудемде деп тұр ғой. Кім болса да еру отырып 
қалған ер екен, ерубай екен, мұндай ері бар 
ауылды шулатқанымыз жараспас,– деп ат 
басын кері бұрған деседі. Содан  атамыз ел 
арасында Ерубай аталыпты. 

–Ата, бізді неге өзгелер «торғай жеген 
Ерубай» деп те атайды,– деп біз кеуделейміз.

–Әй, ол – орыс Дүйсеқан секілді 
мылжыңдардың (Дүйсехан әкемнің құрдасы, 
атаммен де қалжыңдаса беретін) шығарып 
жүргені. Оған мән бермеңдер, ол дорақтар 
«ашаршылық заманында шырылдамасаң, 
пырылда деп Ерубайлар торғай атып 
жепті»,– деп көпіртіп, әрі сендерді келекетіп 
жүр ғой. Қып-қызыл өтірік. Кешегі 31 жылдың 
ашаршылығын мына мен көрдім, ол кезде  
мұртым тебіндеп келе жатқан бозбала едім. 
Торғай тұрмақ тышқан аулап, қоңыз теріп кетті 
жұрт. «Қай ру не жеді, қайтіп күнелтті» деп 
аңдып отыруға шама да болған жоқ, әйтеуір 
өлмеудің қамы...

– Адамжегіштер болды ма?
– Тә, сөйлеме, біз жақта ондайды көрмедік. 

Өтірік айтып, не жаныма зор келіпті. Жоқтан 
өзгегі сұрайтындарың бар екен, жаңа нені 
айтып отыр едім, шатастырып жібердіңдер ғой 
тегі. 

– Торғай жеген...
– Ә, мен ес білгелі «торғай жеген Ерубай» 

дегенді естіп келемін. Маған жеткен аңыз 
былайша сүрлеу салады. Жоңғарды бірде 
жеңіп, бірде жеңіліп жүрген алмағайып 
кезең болса керек. Қазақ жауынгерлері тау 
шатқалының бір ұры қуысына келіп, аттың 
белін суытып, өздері тынығып жатады. Біреу 
мініс аттарын жайғастырып, біреу таудың 
кекілігін қазанға салып әбігер. Сол сәтте «жау 
кеп қалды, ойбай жау келді» деген дабыл 
қағылады. Бәрі қапелімде не істерін білмей 
абдырайды, алды аттарына міне сап қашады. 
Қазанда қайнап тұрған кекілік жайына қалады. 
Сонда Ерубай атамыз «қорқақ қазақтар, 
қазандағы асын тастай сала қашты»,– деген 
табаға қалғанша өлгенім артық деп қайрылып 
барып отта тұрған қазанды ат үстінен 
іліп алған екен. Тұрған бойында кекілікті 
сорпасымен қоса қотара ішіпті. Сонда ыстық 
сорпа асқазанды күйдіріп лақылдата құсқан 
дейді. Сорпаның ыстықтығына шыдамаған 
аттың жалы жидіп түскен екен. Содан Ерубай 
атамызды ел-жұрт «кекілік жеген Ерубай», 
«торғай жеген Ерубай» атандырыпты деп атам 
әңгімесін аяқтар еді. 

Атам, шежіреге жүйрік еді. Бізді де солай 
тәрбиеледі. Жеті атаға дейін жаттатқызып, 
қонақтар келгенде кезекпен айтқызып, 
марқайып отыратын. Бес уақыт намазын қаза 
қылмауға тырысатын. Біз ол кісінің сәждеге 
жығылар кезін күтіп тұрамыз. Еңкейгенде 
арқасына қонжия кетеміз де қайта түрегелгенде 
түсіп қаламыз. Ол кісі мән бермейтін. Намазы 
біткесін жайнамазын жиыстырып төсектің 
басына іледі де малдасын құрады. Бұл ойынға 
дайынмын дегені. Бізден алдымен емтихан 
қабылдайды.

– Кімнің құлысың?
– Құдайдың құлымын
– Кімнің үмбетісің?
– Пайғамбардың үмбетімін
– Кімнің досысың?
– Төрт шадиярдың досымын
– Қашаннан бері мұсылмансың?
– Әлімсақтан бері мұсылманмын
– Мұсылмандыққа дәлелің не?
– Лә иллха иллалах, мухаммадан 

расулаллах,– деп тіліміз келгенше кәлиманы 
айтатынбыз. Біздің осы былдырлағанымызға 
балаша мәз болып отыратын. Осы сынақ 

аяқталған соң біздің үйде балабазар 
басталады. Бәріміз жабылып ханталапай 
ойнаймыз. Жеңілгеннің алақанына атам өзінің 
терсіңді болған беторамалының ұшын түйіп 
дүре соғады. Қайта-қайта дүре жеп алақаны 
қызаратынның бірі мен. Үйдің кенжесі болған 
соң жеңіліс үнемі мен жақта. Асықтарды 
қанша көп жинасам да атуға келгенде сүрінем, 
шерткенде бір ши шығарам. Мен тиді деймін, 
басқалар қасындағы көршісін жанамалап өтті 
дейді. Содан өзеуреген ерегіс басталады. 
Қызылкеңірдек айтыс-тартыстың төрешісі 
атам. Ол кісі не айтады сол болады. Атам 
осындайда мені әдейі жығып беретін секілді 
боп тұратын маған. Өйткені мен әжемнің, 
қалғандары атасының баласы. «Өзінің 
балаларына жақтасты»,– деп мен одан 
сайын қитығамын. Ызаланған соң қайбір 
жетістіріп ойнайсың тағы жеңілесің. Жо-жоқ, 
бұ жолы шыдауға болмас. Асықты шашып 
жіберіп әжеме жүгірем. Өзгелер қуалайды 
«алақыныңды тос, дүрелейміз» деп. Әжем 
әрқашан мен жақта, қорғаушым да қолдаушым 
да сол. 

– Өй, төбеттер, тә жоғал әрі, кішкентай 
баланы шырқыратып,– деп әлгілерді бір-бір 
салып, танауын қорс-қорс тартып тұрған мені 
талаудан аршалап қалады. 

– Қартаяйын дегенсің бе, бала-шағаны 
шулатып,– деп шалына реніш білдіреді әдетте. 

– Әй, сенің сарыбасың (мені солай 
атайтын) бәлені бастаған, кемпірдің баласын 
ұстап  әкеліңдер! Дүре соғамыз,– деп менің 
қытығыма  одан сайын тие түсуші еді. Кіші-гірім 
соғыс салып жатқан менің тентектігіме іштей 
қуанатынын ол кезде сезбейтінмін. 

* * *
Әке-шешеміз мал дәрігері. Совхоз жұмысы 

қауырт. Жаздыкүні атаммен ілесіп шөпке 
барамыз. Жылға-жылғадағы шалғынды 
шалғымен шауып, арбаға тиеп үйге тасимыз. 
Жалғыз біз емес, бүкіл ауылдың жазбойғы 
тірлігі осы. Біреу атпен, біреу есек арбамен 
дегендей... Біздікі атарба. Ертеңмен тұрып 
Керқоянды арбаға жегеміз. Үш ұлдың үш 
міндеті бар. Біреуміз қамытбауды байлап, 
біріміз доғаны кигізіп келесі біріміз шалғы, 
айыр, қайрақ секілді құрал-сайманды 
сайлаймыз. 

Керқоян біздің үйдегі түрт түліктің бірден-
бір асыраушысы. Жарықтық жануарға 
алажаздай тыным жоқ. Есесіне күзден көктемге 
дейін демалыс. Атаммен бірге ауыл аралап 
қыдырады да жүреді. Атам барған жерінде өзі 
тамақ ішпеуге бар, ал атын аш қалдырмайды. 
Үйдің иесінен сатып алса да жоңыршқа мен 
жем таптырады. 

Қыстың шілдесінде Керқоянды үш мәрте 
шілдеге салады. Оның өзі тұтастай бір 
ғылыми жұмысқа арқау боларлық шаруа. 
Жанқалтасынан тастамайтын бәкісін 
жалаңдатып тұрып қайрайды алдымен. Өткір 
жүзімен аттың майтабанын жапырақтап турап, 
қаны шыққанша жонады. Тәулігіне бірнеше 
мәрте қаңтарып, жем-шөпті тарта береді. Ат 
– шабысқа дайын болды-ау дегенде кинодағы 
рыцарлардың тұлпарындай көзінен басқа жерін 
түгел қымтап жабулайды. Өзі де түлкі тұмағы 
мен қасқыр ішігін, мақталы сымын киіп, ұзақ 
шабысты күтіп тықыршып тұрған Керқоянға 
мініп кетеді. Сол кеткеннен кешке аттың 
қан-сорпасын шығарып бір-ақ оралатын. Ақ 
көбігі бақайына түскен Керқоянды қаңтардың 
қақаған суығында қардың үстіне байлайды. 
Таң асырады. Түнде ауық-ауық қарап қояды. 

– Майтабаннан өткен суық сонда миына 
дейін жетеді, қалшылдап тұрып жаурайды. 
Нағыз шілдеге салып суыту деген осы,–деп 
отыратын сұрағандарға. 

Шілдеге салған соң Керқоянның тәбеті 
ашылады. Атам да жілік майын толтырам 
деп жоңырша мен арпа-сұлыны молдан 
береді. Көктемде елдің аттарының жабағы 
жүні түспей, сабалақ иттей сүйкімсіз болып 
жүргенде Керқоян жұнттай жылтырап түлейтін. 
Жаздыкүні де үстінен қара қан ағып, жауыр 
боп, сақау шыққанын көрмеппін.  

Атам хат танымайтын. Бірақ жады мықты, 
зердесі сергек еді. Естігенін ұмытпайды, 
көргенін жазбай таниды. Бізге кей кездері кітап 
оқытып қоятын.  Сол оқыған кітаптар ішінде 
«Абай жолы» мен «Қан мен тер» ерекше әсер 
етті.  Абай жолындағы Құнанбай балалары 
мен Оразбайдың тартысына келгенде «пах 
ерім ай, енді қайтсын, сондай адаммен 
теке-тіріскен Оразбайың да осал болмады 
ғой» деп көтеріліп отыратын. Әсіресе «Абай 
жолындағы» Дәркембай мен «Қан мен Тердегі» 
Сүйеу қарттың образына сүйсінді.

–Тістеген жерінде тісі қалатын-ақ адам 
екен, жарықтық. Кедеймін демейді, кеудесін 
бастырмайды. Мына шалдарың мықты екен. 
Қайталап оқышы қанекей,–деп ол екеуінің 
қылықтарын өзінше қорытып отыратын.  

            
* * *

Әлі есімде Сарықойынға байланысты 
біздің кішкене ауылда үлкен дау туындады. 
Ол шамасы 90-жылдардың ортасы. Колхоз, 

совхоздар таратыла бастаған, осы күнге 
дейін ортақ болып келген дүние-мүлік 
азулының аузында, қарулының қолында 
кетіп жатқан өтпелі кезең еді. Төрт түлік пен  
ауылшауашылық техникаларын тауысқан 
ауыл мен ауданның атқамінерлері қаңырап 
бос қалған ғимараттар мен қырман, сиыр 
фермасы секілді шаруашылық нысандарына 
ауыз сала бастаған. Бұрынғы қойшылардың 
сарай-қыстаулары жаппай жекешенің 
меншігіне беріліп жатты. 

Атам – соғыс ардагері, зейнетте. Конторға 
жиі барғыштап  жүрді. Таң намазын оқыған 
соң сабағына асыққан мектеп оқушыларымен 
бірге атам да ауыл орталығын бетке алатын. 
Ешкімге сыр ақтармайды, томаға тұйық. Бір 
күні сабақтан келіп сөмкемді бұрышқа лақтыра 
сала әжемнің сүт қатқан қою шайын ішіп 
отырғам. Терезе алдынан біреу тасырлатып 
өте шықты.

– Ойбу! Алда келдібай (әжемнің өзіне ғана 
тән одағай сөзі), ана шал кетті. Әй, жүгірші 
Нұрлан, Қарлығаш, Нұрболат, Ерболат, Гүлнұр 
деп әжем әдеттегіше барлық немересінің атын 
бір түгендеп алды. Олардың бәрі сабақта, 
үйде менен басқа ешкім жоқ.  

– Қайда барам?
– Қамбарбайға бар! Конторға жетсін! Әлгі 

шал ертеңгілік дерегдірмен боқтасып қалыпты. 
Қазір тура сонда кетті білем. Қартайғанда 
бірдеңені бүлдіріп масқара болмайық! Тездет, 
ойбай!

Қызарып піскен көмбеш нанды ұртыма 
тыққан күйі үйден атып шықтым. Көшенің арғы 
бетіндегі немере ағайынымыз Қамбарбай 
тракторшы болатын. Тіршілікке қырсыз кісі 
еді. Темекісін будақтатып үйінен шығып келе 
жатыр екен. Аздап ұрттап алған болу керек, 
менен ести сала «шешеңнің ақ сүті...»,–деп 
әлдекімнің шешесіннің сүтін сөзбен сыбап 
алды да, тракторына міне сап шапты. Түкке 
түсінсем бұйырмасын. Ел аман, жұрт тынышта 
бұл не дүрлігіс? Атам Керқоянмен тапырақтап 
шауып кетті, мына кісі тракторымен... Жаңа 
үйден жүгіре шыққанда әжемнің галошы 
аяғыма ілінген екен, қаңтардың құрғақ аязы 
өтіп барады. Үйге қарай мен де құйрығымды 
шапалақтап құйғыта шаптым.

Әжемнен естідім әңгіменің мәнісін. 
Сөйтсем Сарықойынның бөктеріндегі қыстау 
айналасындағы жерімен қоса жекешеге 
берілетін болыпты. Сол сыбысты естіген атам 
тыныш жатсын ба?

– «Ақыры  береді екенсің маған бер»,–деп 
совхоз директорына әлденеше мәрте кірген. 
Олар әлденеше мәрте алдап-сулап шығарып 
салған. Бірақ Сарықойынның тағдыры ол кезде 
шешіліп қойған, ауылдағы бір атқамінерге 
сатылып кеткен. Осылайша қалталының 
дегені болып тұрған заматта қарияның таудай 
талабының тас-талқаны шықты. Қойнауы 
құт пен ырысқа толы, бастысы бабалар 
мекені Сарықойын көзден бұл-бұл ұшты. Бұл 
ауылдағы қарашалға ғана емес,  мен секілді 
қараборбайларға да қиын соқты. Күзге салым 
жинаған алманы қыстай кеміріп шығушы едік, 
жекеменшікке өткен соң  жолатпасы белгілі.

Керқоянға міне шапқан атам сол кеткеннен 
қас қарая оралған. Аттың да өзінің де 
сілікпесі шығыпты. Абырой болғанда конторға 
бармаған. Атқа мінген ағасын трактормен 
қуған Қамбарбай да күллі ауылды адақтап 
таппай келген. «Не де болса Сарықойынға 
кетті»,– деп жорыды үйдің үлкендері. Әжем 
әдеттегідей құмалағын шашып жіберіп көңілін 
аулады. 

– Өкпесі аздап қысылып тұр, екі аяғы 
үзеңгіде екен. Келіп қалар,– деген кейуана 
іштей күрсініп. Шешемнің «сабағыңды оқы» 
дегеніне көнбей әжемнің бөстегін басыма 
жастап қиялдап жатқанмын. Орайымнан біреу 
иіскегендей болды. Мен де иіскеп үлгердім, 
атамның иісі. Көзімді ашсам төрге озып 
барады екен.

– Бейуақта жатпа! Кел, шәй іш,– деді әжем 
өмірі жиылмайтын дастарханын жаңартып 
жатып. Әдеттегідей бата жасап, шәй іштік. 
Бірақ бәрі әдеттегідей емес секілді. Бұрындары 
кемпірі екеуі отырып алып өткен-кеткенді 
сапырып, бірін-бірі іліп-қағып бір самауырды 
қотарушы еді. Бұ жолы соның барлығы келте 
қайрылды. Мал-жанның төңірегінде бір-екі 
диалог өрбіді де тоқтады. Дүниеде аштықты 
да соғысты да көрген қарға бойлы қарттың 
жабығып, іштей ширығып отырғанын бала 
болсам да байқадым. Сол оқиғадан кейін 
біразға дейін атамыз ашылып сөйлемей 
жүрді. Бірақ жұмасына бір рет  Керқоянға мініп 
Сарықойынға сапарлап қайтады. Жарты жыл 
өтпей қатты ауырды. Алматыға дейін апарып 
қаратқанмен ем қонбады. Ақыры сексен үш 
жасында дүние салды. Маған осы күнге дейін 
атам құсалықтан қайтыс болғандай көрінеді. 

Бүгінде атам, әжем, Керқоян да жоқ. Ал 
Қоңыртөбе етегіндегі Сарықойын орнында. 
Соңғы кездері қаланың у-шу тірлігінен, суық 
адамдарынан жылылық таппаған кезде 
бабалар қонысына тартып кеткім келеді. 
Бәрінен де атамды сағындым!

Есболат АЙДАБОСЫН*Атконник  – мініс аттарының бақташысы
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ҰЛЫ ТҰЛҒАЛАР

ЌАЗЫБЕК БИДІЊ   

«БІТІМГЕРШІЛІК ЌАFИДАСЫ»
Биылғы 2021-2022 оқу жылымыз да тарихи 

оқиғаларға толы. Таңдаулы мерейтойлардың бірі  
жоңғар басқыншыларына қарсы азаттық күресті ұйым-
дастырушылардың бірі, қазақ пен қалмақ арасында 
бітімші-бүтінші болған, батыл, парасатты елші, Әз Тәуке 
хан құрған «Билер кеңесінің» мүшесі, «Жеті жарғы» 
заңдар кодексін шығарушылардың бірі, Орта жүздің 
төбе биі, атақты шешен Қазыбек Келдібекұлының 355 
жылдығы республика көлемінде аталып өтуде.

Алдымен билер институты-
ның  қазақ хандығындағы ала-
тын орнына тоқтала кетсек. 
Би – мәселелерге тереңнен 
үңіле білетін, мәселенің түйінін 
бағалай және шеше біле-
тін, осының арқасында хан-
дар мен билеушілерден кем 
түспейтіндей әсер ететін адам. 
Сондай билердің бірі  –  Қазыбек 
Келдібекұлы халық санасында 
«Қаз дауысты Қазыбек» атанып, 
қазақ бірлігінің нығаюына, өза-
ра ынтымағының  дамуына зор 
үлес қосқан қазақ руханиятын-
дағы ұлы тұлғалардың бірі.  
Салиқалы, салмақты ойдың 
ұшқыры, қызыл тілдің шебері 
Қаз дауысты Қазыбек би мұрасы  
халық әлеуетінің өткені мен 
келешегінің жарқын көрінісі бо-

 Орта Азия елдері оны бес мың жылдан аса уақыт атап өтіп 
келеді. Наурыз қүнінің тағы бір басты ерекшелігі сол күні бір - 
біріне жолыққан адамдар ерекше жылы жүзбен сәлем береді, төс 
қағыстырып амандасады. Бір-біріне жаңа жыл тілегін білдіріседі. 
Осы күнгі дәстүрге сай ақсақалдар халыққа жақсы тілек айтып, 
бата береді.  Бұл ежелгі мереке күнәдан тазару, киім - кешектерді 
тазарту, үйді тазарту, жамандықтан және өшпенділіктен таза-
ру мерекесі ретінде атап өтіледі. Ол адамдарды басқалардың 
күнәлары мен жамандықтарын кешіруге шақырады. Сондай-ақ, бұл 
күні шығыс елдері екі арадағы кез  келген соғысты тоқтатқан. Ал 
қазақ ақсақалдары мерекеде араздасқан ру-тайпалармен татуласа-
тын болған.

 Жалпы, Шығыс елдері үшін Наурыз бірліктің, татулықтың, 
еңбектің, ізгіліктің, бақыттың мерекесі ретінде тойланған. Сондықтан 
да болар, бұл күні шаттанбайтын, қуанбайтын, мейірленбейтін адам 
болмаған. Бұл күні жақсы тілек тілеу, құттықтау, кешірім жасау, та-
бысу сияқты адамгершілік қасиеттер көрініс тауып, кейінгі ұрпақтар 
сондай жақсы өнегеден үлгі алған. Наурыздың айрықша тәлім   
тәрбиелік, үлгі - өнегелік, сән - салтанаттық, мәрт - жомарттық, 
қадір – қасиеттілік нышан белгілері мен таным ұғымдарының үлгі 
түрлері өте көп. Оның барлығы әр адамды жоғары саналылыққа, 
әдептілікке, өнегелікке, бауырмалдыққа, көргенділікке, ізгілік пен 
білімділікке баурайды.

 Наурыздың мән мазмұнына қарап отырсақ, бүгінгі таңдағы 
біздің сот жүйесінде кеңінен қолданыла бастаған дауласушы тарап-
тарды бітімгершілік жолмен татуластыру мақсатында қолданылып 
жүрген медиация тәсіліне үйлеседі. Жалпы ата бабаларымыз 
ежелден ушыққан дауды бір ауыз сөзбен шешіп, халықтың бірлігін 
сақтап келген ғой. Сондықтан орайы келгенде Наурыз мейрамының 
мән мазмұны арқылы оқырмандарға ой сала отырып, болмашы 
нәрсеге бола дауды ушықтырып, соттың табалдырығын тоздырып, 
әуре сарсаңға түскенше, алдын ала мәмілеге келіп, сотқа дейінгі 
бітімгершілік жолымен шешсеңіздер екі тарапқа да тиімді екенін 
естеріңізге саламыз.

Айгүл ҚАСЕНОВА,                                                                                                                                        
Алматы облысының қылмыстық істер жөніндегі                        

мамандандырылған ауданаралық сотының судьясы.

лып қала береді. Сол кезеңдегі 
Орта жүздегі қазақ халқында-
ғы бүкіл билік, дәстүрлердің 
барлығы осы Қаз дауысты 
Қазыбек бидің маңайында өр-
біп отырған. Қазақ сұлтанда-
ры, хандарының, Түркістандағы 
Әбілмәмбет, Тәуке хандардың 
барлығы осы Қазыбек бимен 
санасып отырғанын тарихтан 
білеміз.

Қазыбек би туралы акаде-
мик С. Зиманов былай дейді: 
«Қазыбек би дәстүрлі Сары-
арқалық мәдени ортада өсті 
және тәрбиеленді, онда оны да-
рынды  бала ретінде қабылдады. 
Оны қоғамдық қайраткерлерге 
дайындады, халықтың ауызша 
рухани байлығын меңгеруге, 
шешендік негіздері мен техни-
касына, даналықты меңгеруге 
үйретті.» Орта жүзде Қазыбек 
би беделі танылған адам бол-
ды. Орыс өкілінің 1763 жылға 
қатысты бір ресми хабарлама-
сында былай айтылған: «Орта 
жүзде Қазыбек биді үнемі және 

күнде дерлік Әбілмәмбет хан-
ның өзі де, Абылай хан да және 
басқа ұлыстардың сұлтандары, 
ақсүйек старшиналар да әртүрлі 
кеңес сұрап келетін және оның 
келісімінсіз ешқандай ақсүйек-
ті қабылдамайтын, басты қазы 
ретінде құрметтейді. 

Қазыбек би Әз Тәукенің 
тұсында хан кеңесінің бел-
ді мүшесі ретінде түрлі ел 
арасындағы дауларды ше-
шуге атсалысып, қазақ 
халқының тағдырында 
шешуші рөлін атқарған: 
қазақ халқын біріктірген, 
о р т а л ы қ т а н д ы р ы л ғ а н 
мемлекетті құрғандардың бірі 
болған еді. 1680 жылы Тәуке 
хан Қазыбекті Орта жүздің 
Бас биі еткен. Тәуке хан Төле, 

Әйтеке, Қазыбек билерге жаңа 
заң жобасын – «Жеті жарғыны» 
жасатып, бүкіл халық алдын-
да қабылдатты. Билер кеңесі 
ханның қызметіндегі кейбір 
мәселелер бойынша таласқа 
түсіп, оны қайта қарауға құқылы 
болды. Дәстүр бойынша хандық 
билік мұрагерлік жолмен 
беріліп отырса да, мемлекеттік 
маңызды мәселелер би-
лер кеңесінсіз шешілмеген. 
Қазыбек Келдібекұлының өзі 
туралы ел аузында сақталған 
аңыз-әңгімелер мен бидің 
өзінен жеткен шешендік сөздер 
оның өз заманында білімді де 
жетелі, халықтың ауыз әдебиеті 
мен салт-дәстүрін ата жолы 
заңдарын мейлінше меңгерген, 
озық ойлы, әділ де көреген, ба-
тыл да батыр адам болғандығын 
айқын көрсетеді. 

 Қазыбек би қалыптасқан та-
рихи жағдайға өз бағасын дұрыс 
бере отырып, қазақ халқын 
ынтымақ пен бірлікке, руаралық 
дауларды тоқтатуға, жоңғар, 

орыс, өзбек халықтарымен 
достық қарым-қатынастарды 
орнатуға шақырып жүрген. Әділ-
дік пен алғырлыр  –  оның би 
қызметіне тән болған белгілер. 
Ол өмір бойы өз халқының қамын 
ойлап жүрген. Әр кезде әділ 
билігін айтып отырған. Халық 
ауыз әдебиетінде Қазыбек бидің 
нақыл сөздері өте көп сақталған. 
Ол – қазақ пен қалмақ хандық-
тары атысып-шабысып тұрған 
жаугершілік заманда елшілікке 
жүріп, көршілес екі елдің ара-
сын уақытша болса да бітімге 
келтірген би.

Қазыбек би бабымыз дау-
дың төрелігін жүргізгенде өзі 
қадағалайтын тәртіптілікті қатаң 
сақтай отырып, істің күрделілігі 
мен тараптардың мүдделеріне 
ерекше назар аударып, іске 
қатысатын тараптар мен өзге 
де қатысушылардың мүмкіндігін 
шектемей, жариялықты қатаң 
сақтайтын әділ төреші болған. 
«Ұрыс тұрған жерде ырыс 
тұрмас» деген сөз дұрыс 
айтылған. Ендеше, біздің бүгінгі 
судьяларымыз, бұрынғының 
билеріндей араздасқан адамдар-

ды бітімгершілік жолмен татула-
стырып, ұрыс-керісті азайтса, 
елге ырыс қонары анық. Деген-
мен, ел болған соң, дау-дамай 
болып тұрады. Бірақ «Дәлдеп 
атып жауды жең, дәлелдеп 
айтып дауды жең» дегендей 
бітімгершілік жолмен екі жақтыда 
татуластырғанға не жетсін! 
Әрине, бітіспес дау жоқ, бәрі 
де бидің төрелігіне байланыс-
ты болса керек. Кезінде елдің, 
жердің дауларын екі ауыз сөзбен 
түйіндеп, татуластырған дана 
бабаларымыздың бітімгершілік 
саясатының жаңа серпінмен 
қолға алынып, медиацияның да-
муы, қоғамдағы оң өзгерістің бір 
көрінісі екендігі даусыз.

   Саулет БАТЫРХАНОВА,
Барлыбек Сырттанұлы 

атындағы 
№25 орта мектебі тарих 

пәнінің мұғалімі.
ТАЛДЫҚОРҒАН ҚАЛАСЫ

  

НАУРЫЗ

БІРЛІКТІҢ, ТАТУЛЫҚТЫҢ, 
ІЗГІЛІКТІҢ  МЕЙРАМЫ

МІНЕ, КӨКМЕММЕН ҚОСА ЕЛІМІЗГЕ ЖӘНЕ ЖЕРІМІЗГЕ 
НАУРЫЗ МЕЙРАМЫ ДА КЕЛІП ЖЕТТІ. ӘЛЕМДЕГІ ЕҢ КӨНЕ 
МЕЙРАМДАРДЫҢ БІРІ НАУРЫЗ ЕКЕНІ БАРШАҒА АЯН.

Қазақтың музыкалық аспаптарының өзіне тән үні, орындаушылық 
дәстүрі бар. Музыка аспаптарын жаугершілік заманда халыққа хабар 
бергенде, аң үркіткенде, әнші-күйшілер ән-күй орындағанда, бақсылар 
сарнағанда пайдаланып отырған. Мысалы, жау шапқанда елге хабар 
беру үшін үрмелі аспаптарды (дабыл, дауылпаз, ұран, керней), бақсылар 
сарнағанда - даңғара, асатаяқ, шаңқобызды, әнші-күйшілер өлең-жыр, 
терме-ән айтқанда немесе күй шерткенде - домбыра, сыбызғы, сырнай, 
қылқобыз сияқты аспаптарды пайдаланған. Музыка аспаптарына арнау-
лы қап жасап, қоржынға салып, аттың қанжығасына байлап немесе асы-
нып жүруге ыңғайлаған.

Қазақтың музыкалық аспаптары үрмелі, ішекті, шалып ойнай-
тын, соқпалы болып бірнеше топқа бөлінеді. Соның бірі – шыңдауыл 
халқымыздың дауылпаз, дабыл, даңғара сияқты соғып ойнайтын му-
зыка аспабы. Дауылпаздың шанағы тұтас ағаштан ойылып жасал-
са, шыңдауылдың шанағы металдан (жез, мыс) жасалып, беті көн 
терімен қапталады, сондықтан оның дауысы дауылпазға қарағанда 
қатты шығады. Шыңдауыл көлемі жағынан әр түрлі болып келеді, бұл 
аспаптың үні ашты әрі қуатты, өзіне тән бояуы бар, сондықтан да оны 
кезінде саятшылар мен жауынгерлер жиі пайдаланған. Оның ұзын 
бауы мойынға асып жүруге қолайлы, саусақпен ұрып, көбінесе арнайы 
таяқшамен ойнайды.

Бауыржан ҚҰРБАН,
М. Тынышпаев атындағы  музейдің ғылыми қызметкері. 

МУЗЫКАЛЫҚ АСПАП

ШЫҢДАУЫЛ
Қазақтың музыкалық аспаптары – ғасырлар 

бойы ұрпақтан-ұрпаққа мирас болып келетін  
мәдени мұра. 
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МЕКТЕБІҢДЕ НЕ ЖАҢАЛЫҚ? 

  МАМАН МІНБЕРІ 

Көгілдір түсті туымыз бен 
ортасында шаңырақ бейнесіндегі 
алтын сәулелі күн орныққан 
елтаңбамыз – бүкіл әлемге Қазақстан 
елінің мемлекеттік бейнесін паш етті. 
Көк ту – бейбітшіліктің белгісі. Алтын 
сәулелі күн бейнесі – ашықтықтың 
символы. Қыран құстай еркін самғайық 
деген ниеттен туындап отыр. «Менің 
Қазақстаным» – бұл қазақтың жаны. 
Қазақтың әнұраны – ұлттың табиғи 

ЕЛ РЄМІЗДЕРІ – ЕРКІНДІК НЫШАНЫ
 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ РӘМІЗДЕРІ: ТУ, ЕЛТАҢБА ЖӘНЕ 

ӘНҰРАН 1992 ЖЫЛДЫҢ 4 МАУСЫМЫНДА ҚАБЫЛДАНДЫ. БІЗДІҢ 
ӘНҰРАНЫМЫЗ БЕН ЕЛТАҢБАМЫЗ, КӨК БАЙРАҒЫМЫЗДЫҢ ДА 
ӨЗІНДІК ҰЛТТЫҚ НАҚЫШЫ, ҰЛТТЫҚ БОЯУЫ БАР. ӘЛЕМДЕГІ БАРЛЫҚ 
МЕМЛЕКЕТТЕН АЙШЫҚТАП ТҰРАТЫНЫ ДА СОНДЫҚТАН. 

болмысы.
 Халықта «Туың жығылмасын» дейтін 

тілек бар. Бұл – мемлекеттің мықтылығы 
мен елдің еңсесі биік, мәртебесі жоғары 
болуын түсіндіретін ұғым. Еліміздің 
жастары, өскелең ұрпақ патриот болсын 
десек, олардың ойына жастайынан 
осындай ұғымды сіңіруіміз қажет. Яғни, 
бүгінгі және келешек ұрпақты ұлттық 
рәміздермен тәрбиелеудің мән-маңызы 
зор. Мемлекеттік рәміздерді қастерлеу, 

Талдықорған қалаысндағы  №2 орта мектебінде  қазақ тілі мен 
әдебиеті пән бірлестігінің 2021-2022 оқу жылына арналған «Ұлт 
ұстазы А.Байтұрсынұлының 150 жылдық мерейтойына арналған 
іс-шаралар» жұмыс  жоспарына сәйкес,  қазақ тілі мен әдебиеті пән 
мұғалімдері А. Турысбекова және Г.Жанатованың  ұйымдастыруымен 
«Ел есінде қалған бес арысымыз-қазақ әдебиетінің қайнар көзі» 
тақырыбы  бойынша  9 сынып оқушыларымен зерттеу жұмысы 
өтті.

Зерттеу жұмысының басты мақсаты – оқушыларға қазақ халқының ғасырлар бойы 
өткен қиыншылықтарын айта келіп, осы зұлмат жылдары елінің азаттығын аңсаған 
ұлт зиялыларының өмірі мен шығармашылығы жайлы мәлімет беру,өз елін, жерін 
қорғайтын ұрпақ тәрбиелеу.  

Егемен ел,тәуелсіз мемлекет болу жолында өмірін сарп еткен А.Байтұрсынұлы, 
М.Дулатов, М. Жұмабаев, Ш.Құдайбергенов, Ж.Аймауытов сынды Алаш арыстары 
сұрқия саясаттың құрбаны болды.

Зерттеу жұмысында 9 сынып оқушылары Ақерке Нұрланбек,   Дильназ Еркинова, 
Айгерім  Аскеркелді, Дильназ  Сматова, Шолпан  Дастанбек берілген тақырып бойын-
ша қазақтың бес арысының өмірі мен шығармашылығына баяндама дайындап, оны 
слаитпен интер белсенді тақтамен көрсетіп,  таныстырды.  

 Сонымен қатар  іс-шарада 7-9 сынып оқушылары  Аружан Жақсылық,  Лейла  
Нұрғалиева, Ангелина  Предыбайлова,  Бахаргул Файзулаева, Элвира Мерли, Аяжан 
Төлеген, Ерсұлтан  Ауғанбай,  Ерзат Сәрсеннұр, Анар Серікбай  өлең  оқыса,  10 «а» 
сынып оқушысы Нұрай Ойратқызы  Құманғазының күиі «Балбырауынды» домбыра-
мен тамаша орындап шықты. 

 Қазақ әдебиетімізді жас ұрпаққа таныстыруда оқушылардың бойындағы қазақ 

қасиетін білу, оны жүрекке тоқу – 
отансүйгіштіктің белгісі. 

 Еліміздің болашағы қолдарына 
сеніп тапсырылатын бүгінгі жастар 
тәуелсіздіктің белгісі іспеттес осы 
құндылықтарымызды қастерлеуді 
санасымен ұғынып, жан-жүрегімен сезінуі 
үшін үлкенді-кішілі насихат жұмыстары 
атқарылуы шарт. Тәуелсіздігін алғанына 
отыз жыл ғана толған жас та болса, 
қарқынды даму үстіндегі өз тарихы бар 
республиканың егемен жастарының 
көкірегіне патриоттық сезім ұялату 
басты мақсат болғаны абзал. Қаршадай 
жасынан бастап балаға мемлекеттік 
рәміздер туралы түсінік беріліп, олардың 
санасына сіңіріп, бойына дарытқан абзал.  

 Бұл тұрғыда біздің Еңбек ауылдық 

кітапханасының ұжымы да игі шаралар 
ұйымдастыруды дәстүрге айналдырған. 
Кітапханада арнайы «Еліміздің 
рәміздері» деген мүйіс жасақталған. 
Оған Рәміздерімізді насихаттайтын, 
олардың мән мазмұнын жайлы егжей 
тегжейлі баяндайтын кітаптар мен 
көмекші оқу құралдары қойылған. 
Оның істіне, біздің қызметкерлер 
оқушылармен дөңгелек үстел  
ұйымдастырып, соның барысында 
еліміздің рәміздері жайлы кеңінен 
түсінік жұмыстарын жүргізіп тұрады. 

Назгүл АЛЬБИЛАНОВА,                                                                                                                     
Еңбек ауылдық 

кітапханасының меңгерушісі.

халқына деген сүйіспеншілігін, потриотық сезімін оятуға арналған осындай іс-шаралар  
алдағы уақытта да  жалғасын таппақ.

Г. ЖАНАТОВА, 
№2 орта мектептің  қазақ тілі мен әдебиеті 

пәнінің мұғалімі.

ТАҒЫЛЫМЫ МОЛ ШАРА

ТҰЖЫРЫМДАМА  АЯСЫНДА

«Е-¤ТІНІШТІЊ» АЌПАРАТТЫЌ 

АРТЫЌШЫЛЫFЫ
 Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Халық 

үніне құлақ асатын мемлекет» тұжырымдамасы 
негізінде былтыр Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекс 

қолданысқа енгізілді.

Аталмыш құжат аясында 
енді азаматтардың мемлекеттік 
құрылымдарға жазған арыз-өтініштері 
«Е-Өтініш» базасына енгізіледі. Жаңа 
ақпараттық жүйе тұрғындардың 
өтінішіне немқұрайлы қарап, мардым-
ды жауап бермеген басшыларды дер 
кезінде анықтап, тиісті шара алуға 

мүмкіндік береді.
 «Е-Өтініш» ақпараттық жүйеcінің 

тиімділігі көп. Бұл сервис өтініштерді 
автоматты түрде бөлуге, мемлекеттік 
құрылымдар арасында сауалдар са-
нын оңтайландырып, өтініштерді қарау 
мерзімін қысқартуға мүмкіндік берді.

 Бұрын тұрғындар тарапынан түскен 

арыз-шағымдар 30 күнге дейін қаралатын 
болса, қазір 15 күн ішінде жауап беріледі. 
Сондай-ак, өтініш берушімен кері байла-
ныс орнатып, мемлекеттік органдардың 
жұмысына баға беруге жол ашады  
және оларға түскен өтініштердің бәрінің 
бірыңғай базасын кұруға мүмкіндік 
береді. Сонымен қатар «Е-Өтініш» 
ақпараттық жүйесі өтініш берушімен 
кері байланыс орнатып, мемлекеттік 
органдардың жұмысына баға беруге жол 

ашатын бірегей жүйе. Жүйе арқылы 
мемлекеттік органдардың жауа-
бына міндетті түрде жүйелі талдау 
жүргізіледі және жұмысты жауап-
сыз калдыру ісінің алдын алып, 
өтініштерді караудың бірыңғай 
тәжірибесі жолға қойылды. 

Мөлдір ДӘУРЕМБАЕВА, 
Көксу аудандық сотының

 жетекші маманы. 

ЌОFАМ YНІ
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ГПК	

КОРРУПЦИЯ ЗАКОН	 БАНКРОТСТВО

НАДО БОРОТЬСЯ 
СООБЩА

ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ

 ПРИ 
НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ 

ДОЛЖНИКА

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
Определенным итогом обновления 

процессуального законодательства, на-
правленного на оптимизацию судопро-
изводства по гражданским делам, стало 
принятие Гражданского процессуального 
кодекса Республики Казахстан, действую-
щий с 2016 года. Для совершенствования 
настоящего кодекса вносятся изменения 
и дополнения. Так, в этом направлении 
10 июня 2020 года был принят Закон Ре-
спублики Казахстан «О внесении измене-
ний и дополнений в Гражданский процес-
суальный кодекс Республики Казахстан 
по вопросам внедрения современных 
форматов работы судов, сокращения из-
лишних судебных процедур и издержек». 
Где были внесены ряд изменении и до-
полнении в действующий Гражданский 
процессуальный кодекс Республики Ка-
захстан. 

Можно привести ряд примером. В 
частности, изменена статья 143  и  те-
перь изложено  в следующей редакции: 

«Выдача судебного приказа взыскате-
лю и направление его на исполнение

1. Если в установленный срок от 
должника не поступит в суд возражение, 
судебный приказ выдается взыскателю 
для предъявления к исполнению или по 
его заявлению направляется судом на 
исполнение в соответствующий орган 
юстиции либо региональную палату част-
ных судебных исполнителей по террито-
риальности.

2. По просьбе взыскателя, а также 

по требованиям, подлежащим 
немедленному исполнению в 
соответствии со статьей 243на-
стоящего Кодекса, судебный 
приказ направляется на испол-
нение непосредственно судом.

3. Для взыскания государ-
ственной пошлины с должника 
в доход соответствующего бюд-
жета отдельный экземпляр су-
дебного приказа направляется 

непосредственно судом в соответствую-
щий орган юстиции либо региональную 
палату частных судебных исполнителей 
по территориальности.";

Также, первую и вторую части статьи 
281 теперь изложено в следующей ре-
дакции:

"1. О каждом судебном заседании 
суда первой инстанции, а также о каж-
дом отдельном процессуальном дей-
ствии, совершенном вне заседания, за 

исключением случаев, предусмотренных 
настоящим Кодексом, составляется про-
токол в письменной форме либо краткий 
протокол при ведении аудио-, видеозапи-
си судебного заседания.

В случае неявки в судебное заседа-
ние всех лиц, участвующих в деле, либо 
проведения судебного заседания без ис-
следования новых доказательств вопрос 
о ведении протокола судебного заседа-
ния разрешается судьей.

2. При подготовке дела к судебному 
разбирательству в суде первой инстан-
ции протокол ведется по ходатайству 
стороны либо по инициативе суда, за ис-
ключением случаев, когда на этой стадии 
выносится решение по существу спора.";

Алгатай	ЖАНДАРБЕКОВ,																																																																												
заведующий	канцелярией	
Талдыкорганского	СМАС.

Борьба с коррупцией всегда являлась актуальной и 
злободневной проблемой для любого государства. По-
скольку проявления коррупционных деяний являются 
препятствием на пути развития государства в условиях 
рыночной экономики и порождают в обществе недоверие 
к органам власти. И в нашей республике с момента об-
ретения независимости приняты нормативные правовые 
акты и государственные программы по противодействию 
проявлениям и борьбе с коррупцией.

Закон Республики Казахстан ”0 борьбе с коррупци-
ей" дает следующее определение коррупции - это "...
не предусмотренное законом принятие лично или через 
посредников имущественных благ и преимуществ лица-
ми, выполняющими государственные функции, а также 
лицами, приравненными к ним, с использованием своих 
должностных полномочий и связанных с ними возмож-
ностей либо иное использование ими своих полномочий 
для получения имущественной выгоды, а равно подкуп 
данных лиц путем противоправного предоставления им 
физическими и юридическими лицами указанных благ и 
преимуществ".

Было бы ошибочно понимать под коррупцией ба-
нальную взятку, которая является только одной из раз-
новидностей этого преступления. Коррупция сегодня 
- это получение материальных и юридических преиму-
ществ путем обхода законов в своих интересах, это и 
решение локальных частных проблем за счет «своих» 
людей. Коррупция - это ни что иное, как использование 
государственных функций в частных интересах, которые, 
как правило, идут вразрез с интересами общества, инте-
ресами национальной безопасности государства. И глав-
ное - это существование таких неоспоримых негативных 
последствий коррупции, как: снижение качества госуслуг, 
создание предпосылок для роста теневой экономики, 
укрепление позиций криминальных структур, междуна-
родного терроризма и экстремизма.

Для борьбы с коррупцией в республике сформиро-
вана законодательная база, а также ряд программ, на-
целенных на сокращение размеров теневой экономики, 
борьбу с правонарушениями в сфере экономики и т.д. 
Одним словом коррупцией надо бороться сообща с об-
щественностью, это будет способствовать улучшению 
работы в этом направлении.

Ернар	КУРМАНГАЛИ,																																																																																																																					
ведущий	специалист	Талдыкорганского	городского	

суда.

В частности, в любой момент досудебного производ-
ства по уголовному делу подозреваемый, обвиняемый 
вправе заявить ходатайство о заключении процессу-
ального соглашения в форме сделки о признании вины. 
Процессуальное соглашение может быть заключено по 
инициативе прокурора. Получив ходатайство от подо-
зреваемого, обвиняемого либо защитника о заключении 
сделки о признании вины орган, ведущий уголовный про-
цесс в течение трех суток направляет его вместе с мате-
риалами уголовного дела прокурору. Прокурор, усмотрев 
в деле возможность заключения процессуального со-
глашения, предлагает стороне защиты обсудить вопрос 
о его заключении либо письменно сообщает об отказе в 
удовлетворении ходатайства, он обязан проверить юри-
дическую возможность и правомерность заключения та-
кого соглашения, для выяснения обстоятельств, указан-
ных в ч.3 ст.615 УПК, должен вызвать подозреваемого, 
обвиняемого, его защитника и потерпевшего, у которых 
выясняет мнение о возможности заключения процессу-
ального соглашения. Лицу, подавшему ходатайство, про-
курор разъясняет последствия процессуального согла-
шения, право отказаться от его заключения.

По условий процессуального соглашения, оно не 
заключается без согласия потерпевшего. Являются воз-
можность сокращенного судебного разбирательства дела 
в суде или его рассмотрение в порядке согласительной 
процедуры, а также то, что потерпевший, подписавший 
такую сделку, теряет право в дальнейшем изменять 
требование о размере возмещения ущерба – являются 
основными последствиями заключения такого соглаше-
ния. Надо сказать, что до удаления суда в совещатель-
ную комнату для принятия решения подозреваемый, 
обвиняемый имеют право отказаться от процессуаль-
ного соглашения. Кстати, процессуальное соглашение 
не лишает потерпевшего и гражданского истца права на 
предъявление гражданского иска в данном уголовном 
деле или в порядке гражданского судопроизводства.

Рустем	СМАГУЛОВ,																																																																													
начальник	отдела	прокуратуры																																																																	

города	Талдыкорган.

ВОЛЯ	ОБЕИХ	СТОРОН	ПРИ	РЕШЕНИИ	ВО-
ПРОСА	 ОБ	 ИСХОДЕ	 ДЕЛА,	 ОБЕСПЕЧЕНИЕ	
ИНТЕРЕСОВ	 ОБЕИХ	 СТОРОН	 ПРИ	 ОТСУТ-
СТВИИ	 У	 НИХ	 СПОРА	 ИЛИ	 ПРОТИВОРЕЧИЯ	
–	 ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ	 ЧЕРТА	 ПРОЦЕССУАЛЬ-
НОГО	 СОГЛАШЕНИЯ.	 НАПОМИНАЕМ,	 ЧТО	
ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ	СОГЛАШЕНИЕ	-	ЭТО	СО-
ГЛАШЕНИЕ,	ЗАКЛЮЧАЕМОЕ	МЕЖДУ	ПРОКУ-
РОРОМ	И	ПОДОЗРЕВАЕМЫМ,	ОБВИНЯЕМЫМ	
ИЛИ	ПОДСУДИМЫМ	НА	ЛЮБОЙ	СТАДИИ	УГО-
ЛОВНОГО	ПРОЦЕССА	ИЛИ	ОСУЖДЕННЫМ	В	
ПОРЯДКЕ	 И	 ПО	 ОСНОВАНИЯМ,	 ПРЕДУСМО-
ТРЕННЫМ	УПК.			

В частности, основанием для обращения кредитора 
с заявлением в суд о признании должника банкротом яв-
ляется неплатежеспособность должника, при отсутствии 
возможности восстановления его платежеспособности. 
Должник является неплатежеспособным при наступле-
нии одного и более условии:

обязательства перед кредиторами по возмещению 
вреда, причиненного жизни и здоровью, взысканию али-
ментов, оплате труда, компенсациям по трудовым до-
говорам, социальным отчислением в Государственный 
фонд социального страхования, обязательным пенсион-
ным взносам и обязательным профессиональным пенси-
онным взносам, а также вознаграждениям по авторским 
договорам не исполнены в течение трех месяцев с мо-
мента наступления срока их исполнения и составляют 
сумму не менее ста месячных расчетных показателей, 
установленных на соответствующий финансовый год за-
коном о республиканском бюджете;

обязательства перед кредиторами по налогам и 
другим обязательными платежами в бюджет по налого-
вой задолженности, включая задолженность филиалов 
и представительств должник, не исполнены в течение 
четырех месяцев с момента наступления срока их ис-
полнения и состовляют сумму не менее ста пятидесяти 
месячных расчетов показателей, установленных на со-
ответствующий финансовый год законом о республикан-
ском бюджете;

обязательства перед иными кредиторами не испол-
нены в течение трех месяцев с момента наступления 
срока их исполнения и в совокупности составляют сум-
му не менее трехсот месячных расчетных показателей, 
установленных на соответствующий финансовый год за-
коном о республиканском бюджете, для индивидуальных 
предпринимателей, не менее одной тысячи месячных 
показателей, установленных на соответствующий фи-
нансовый год законом о республиканском бюджете, - для 
юридических лиц.

То есть, при установлении факта несостоятельности 
должны быть учтены денежные обязательства должника, 
срок исполнения которых наступил, а также принятые и 
(или) находящиеся на исполнении.

Маржан	САДУАКАСОВА,																																																																																		
судья	СМЭС	Алматинской	области.

Следует	отметить,	что	в	статьях	4	и	5	Закона	
«О	реабилитации	и	банкротстве»	установлен	

исчерпывающий	перечень	оснований	для	вы-
несения	судом	решения	о	признании	должника	
банкротом	или	применении	реабилитационной	
процедуры.	Суд	не	вправе	объявить	должника	
банкротом	или	применить	реабилитационную	

процедуру	по	иным	не	установленным	законом	
основаниям.
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ДЗЮДО

ТАТАМИДЕГІ ТАБЫСЫМЫЗ ЌАШАН ЕСЕЛЕНЕДІ?
Дзюдо күресі Күншығыс елінде ХІХ ғасырдың соңында пайда 

болғанымен, ол тек ХХ ғасырдың екінші жартысында ғана әлемнің 
көптеген елінде кеңінен қанат жайды. Жапондар оны дамыту үшін 
барын салды. Жүйелі түрде насихат жұмыстары жүргізіліп, қысқа 
ғана мерзім аралығында өздері ойлап тапқан өнерді халықаралық 
аренаға алып шықты. Нәтижесінде, 1956 жылы Токиодағы әйгілі 
Кuramae Kokugikan спорт кешенінде тұңғыш рет әлем чемпионаты 
ұйымдастырылса, 1964 жылы ол Олимпия ойындарының 
бағдарламасына енді. Бүгінгі таңда Халықаралық дзюдо 
федерациясы (IJF) – барлық бес құрлықтағы 198 мемлекеттің ұлттық 
федерацияларының басын біріктіріп отырған әлемдегі ең белді 
спорттық ұйымдардың бірі.

Egemen.kz сайтынынан алынды.

ЖАҢА БАСШЫ

ДЗЮДО ФЕДЕРАЦИЯСЫ ПРЕЗИДЕНТІ АУЫСТЫ

Ж
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П
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Ж
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ММА СУПЕРКУБОГЫ 
БАСТАЛДЫ

БҮГІН БАХРЕЙН АСТАНАСЫ МАНАМАДА ӘЛЕМНІҢ ЕҢ МЫҚТЫ 8 
КОМАНДАСЫ ҚАТЫСАТЫН MMA СУПЕРКУБОГЫ БАСТАЛДЫ. ЖАРЫС 
7 ЕРЛЕР МЕН 2 ӘЙЕЛДЕР САЛМАҚ ДӘРЕЖЕСІНДЕ ӨТЕДІ. ЖЕКПЕ-ЖЕК 
КОМАНДАЛАРДЫҢ БІРІНІҢ БЕС ЖЕҢІСІНЕ ДЕЙІН СОЗЫЛАДЫ, ДЕП ХА-
БАРЛАЙДЫ EGEMEN.KZ.Қазақстан дзюдо федерациясының президенті Қайрат Қожамжаровтың 

өкілеттілігі мерзімінен бұрын тоқтатылуына байланысты президент міндетін 
атқару федерацияның бас хатшысы Асхат Жіткеевке жүктелді, деп хабарлайды 
Egemen.kz. Ұлттық олимпиада комитетіне сілтеме жасап.

Өз кезегінде Қайрат 
Қожамжаров отандық 
дзюдо қауымдастығына 
алғысын білдірді. «Дзюдо 
федерациясының президенті 
өкілеттігін мерзімінен бұрын 
тоқтатуыма байланысты барлық 
қазақстандық дзюдошыларға, 
жаттықтырушыларға, федера-
ция менеджерлеріне, Дзюдо деп 
аталатын үлкен отбасымызға 
шынайы алғысымды 
білдіремін! Сіздермен бірге 
жұмыс істеген қысқа мерзім 
ішінде жоғары кәсібиліктің 
және жаттықтырушылар мен 
спортшылардың күш-жігерінің 

арқасында жоғары жетістіктерге қол жеткізілді. Халықаралық турнирлерде 400-ден астам 
медаль жеңіп алдық.

2019 жылы 16 салмақ дәрежесінде әлемнің 61 елінен 462 спортшының қатысуымен 
ұлдар мен қыздар арасында әлем чемпионаты сәтті өтті.

2021 жылдың қорытындысымен медальдар саны бойынша Қазақстан IJF халықаралық 
рейтингінде 5-орын иеленді. 2021 жылы біздің Елдос Сметов Токио-2020 XXXII жазғы Олим-
пиада ойындарының қола жүлдегері атанды. Сіздерге бірлескен табыстарымыз үшін шын 
жүректен алғысымды білдіремін! Сіздерге жаңа жетістіктер мен жеңістер тілеймін!», - деді 
ол.

Қайрат Қожамжаров 2018 жылдың 23 қазанынан бастап Қазақстан дзюдо 
федерациясының президенті қызметін атқарып келді. Федерацияның жаңа президенті ар-
найы конференцияда сайланатын болады.

Алғашқы матчта Қазақстан 
құрамасы Балқан елдерінің 
құрамасымен кездесті.

Әйелдер арасында 56,7 килоға 
дейінгі салмақтағы алғашқы жекпе-
жекте Аян Тұрсынның қарсыласы 
жарысқа шығудан бас тартуына 
байланысты, жеңіс қазақстандыққа 
бұйырды.

Екінші белдесуде 61,2 килоға 
дейінгі салмақта қазақстандық Анто-
нина Котляревская мен сербиялық 
спортшы Николио Сандра кездесті. 
Үш раундтың қорытындысы бойын-
ша төрешілер бірауыздан жеңісті 

Котляревскаяға берді.
Жәнібек Тыныштық (61,2 килоға дейін) Войо Котановичке қарсы үш раунд өткізді. Айқын 

басымдық көрсетіп қазақстандық жеңіске жетті.
Төртінші жекпе-жек 65,8 килоға дейінгі салмақта Анатолий Золотых пен Воя Симичич ара-

сында өтті. Бұл жекпе-жек те толық 3 раундқа созылып, төрешілердің шешімімен жерлесіміз 
жеңіске жетті.

Шешуші жекпе-жекте Неймат Асадов Данило Ристистке қарсы жекпе-жекті тұншықтыру 
арқылы мерзімінен бұрын аяқтап, Қазақстанға бесінші жеңісін әкелді.

Жекпе-жек қорытындысы бойынша қазақстандық құрама Бахрейн құрамасымен кездесетін 
жартылай финалға жолдама алды.

Дзюдодан  КСРО  чемпионатының жа-
лауы алғаш рет 1973 жылы желбіреді. Шыны 
керек, ол кездері Одақтың құрамында болған 
республикалардың дені самбоға мықтап ден 
қойып, күрестің осы түрін дамытуға барын-
ша күш салды. Орыстар ойлап тапқан өнерге 
қыруар қаржы құйылды, ерекше қамқорлық 
көрсетілді. Соның салдарынан Олимпиада 
бағдарламасына енген спорт түрі болғанына 
қарамастан, дзюдо самбоның көлеңкесінде 
қалып қойды. Қазақстандағы жағдай да дәп со-
лай еді. 1973-1991 жылдар аралығында КСРО 
чемпионаты 18 мәрте ұйымдастырылды. 
Алғаш рет Қазақстанға жүлде сыйлаған Алек-
сей Тюрин еді. 1978 жылы Мәскеуде абсолютті 
салмақта сайысқа түскен ол қола медальді 
мойнына ілді. Дәл сол жылы Одақ чемпиона-
ты пен КСРО халықтары спартакиадасы қатар 
өтті. Сол себепті де басқаларға секілді Тюрин-
ге де қос жүлде табыс етілді. 1981 жылы дәл 
сол апайтөс жеңіс тұғырының ең биік сатысына 
көтерілді. Бірақ негізі Андрей Ресейдің Липецк 
облысының тумасы еді. Тек сол жылдары нар 
тұлғалы азамат Қазақстанда әскери боршын 
өтегендіктен, біздің Республиканың туы астын-
да өнер көрсетті. 

1983-1990 жылдар аралығында алматылық 
Әли Хамхоев КСРО чемпионатында бес рет 
жүлдегерлер қатарынан көрінді. Тарқатып 
айтсақ, ол екі күміс пен үш қола медальді 
иеленді. 1983 жылы Мәскеуде қарағандылық 
Сергей Раков қола жүлдені еншіледі. 1987 
жылы Ленинградта Алматы облысының тума-
сы Бостан Жаңбырбаев күміспен күптелді. 1989 
жылы Минскіде Исмаил Вешагуров екінші орын 
алса, Қайрат Мысықбаев үшінші сатыға табан 
тіреді. 1990 жылы Хамхоев пен Мысықбаевтан 
бөлек, павлодарлық Сергей Әшіров қолаға 
қол созды. 1991 жылы Әшіров пен Игорь Пеш-
ков үздік үштікті қорытындылады. Міне, Одақ 
біріншілігінде бар-жоғы 15 жүлде алдық. 

КСРО халықтары спартакиадасында да 
ауыз толтырып айтарлықтай табысқа қол 
жеткізе алмадық. Бұл жерде де санаулы ғана 
балуанымызға жеңіс тұғырына көтерілу бақыты 
бұйырды. Солардың арасынан 1986 жылы 
бас жүлдені олжалаған Жамбыл облысының 
саңлағы Қайрат Мысықбаевты ерекше атап 
өтуге болады.

Әлем чемпионатына келер болсақ, бұл 

ретте Қазақстанның қарқыны жаман емес. 
Иә, тәуелсіздік алған алғашқы жылдары 
шабысымыздың баяу болғаны рас. Олай 
деуге негіз, 1993-1999 жылдар аралығында 
ұйымдастырылған дүниежүзілік додалар-
да татамиге шыққан біздің жігіттер тегістей 
ұтылды. ХХІ ғасыр табалдырықтан аттаған 
тұста спорттың бұл түрінде тың серпіліс пайда 
болды. 2001 жылы Мюхенде қос Асхат – Шаха-
ров пен Житкеев қола медальге қол жеткізді. 
Одан кейін қайта үш жарыста жолымыз бол-
мады. 2009 жылы Роттердамда Максим Раков 
әлем чемпионы атанса, 2011 жылы Парижде 
дәл сол спортшы күміс медальді мойнында 
жарқыратты.

2013 жылы Рио-де-Жанейрода Азамат 
Мұқанов ақтық сынға дейін алқынбай жетіп, 
өз жанкүйерлерін қуантты. Финалдық сайыста 
Жапонияның жұлдызы Масаши Эбунимаға есе 
жіберген қандасымыз күміс медальді иеленді. 
2015 жылы Астанада өткен жарыстың фина-
лында қазақтың қос балуаны – Елдос Сметов 
пен Рустам Ыбыраев аса жеңіл салмақтың бас 
жүлдесін өзара сарапқа салды. Нәтижесінде, 
Елдос алтын алса, Рустам күміспен күптелді. 

2018 жылы Бакуде Ерлан Серікжановтың 
шеберлігіне тәнті болдық. Ұлттық 
командамыздың сапына енді ғана 
қабылданғанына қарамастан жас қабылан 
қарсы келгендерді қоғадай жапырып, фи-
налға шықты. Шешуші тұста жапониялық 
Хифуми Абэге жол берген ол күміс жүлдені 
қанағат тұтты. 2019 жылы Токида Елдос Сме-
тов командамыздың қоржынына тағы бір қола 
салса, 2021 жылы Ғұсман Қырғызбаев күміске 
қол созды.

Осылайша, әлем чемпионаттары тари-
хында Қазақстанның дзюдошылары 10 (2 
алтын+5 күміс+3 қола) жүлдеге қол жеткізді. 
Осы көрсеткіштің арқасында бұрынғы КСРО 
құрамында болған мемлекеттер арасында 
жерлестеріміз үшінші орынды иемденуде. 
Алдымызда – тек Ресей (8+14+27) мен Гру-
зия (5+11+18) ғана. Әрине, ресейліктердің 
үздік шыққаны ешкімді таңдандырмаса керек. 
Олардың халқының саны да көп, күрестің осы 
түрінің дамуына да барынша жағдай жасалған.

Ал егер әлдебіреулер алақандай 
ғана Грузияның осындай дәрежеге жетуін 
«кездейсоқтың» деп есептесе, қатты 

қателеседі. Олар КСРО дәуірінде де өте мықты 
болған. Дәлел керек болса келтірейік. 1965-
1991 жылдар аралығында Одақтың оғландары 
11 алтын, 12 күміс және 33 қоланы олжалаған 
екен. Барлығы – 56 жүлде. Сол жүлделердің 
21-і грузиндердің еншісінде. Тарқатып айтсақ, 
аталған елдің өрендері 4 алтын, 4 күміс және 
13 қола медаль еншіледі. Жасыратыны жоқ, 
бұрынғы «бауырлас» республикалардың 
ешқайсы осындай орасан зор табысымен 
мақтана алмайды.

Олимпия ойындарының да нәтижесі дәл 
сондай. Жоғарыда аталған қос команданың 
көрсеткіштері өзгелерден әлдеқайда зор. 
1993 жылдан бері Ресейден төрт жылдықтың 
басты додасының 5 жеңімпазы, 3 күміс және 
7 қола жүлдегері шықты. Жалпы, аталған 
мемлекеттің дзюдо күресінің өрлеу кезеңі 
италиялық маман Энцо Гамбоның есімінен 
тығыз байланысты десек, ешкім дау айта ал-
майды деген ойдамыз. Мәселен, 1996 жылы 
Атлантада  олардың бірде-бір балуаны жеңіс 
тұғырына көтеріле алған жоқ. 2000 жылы Сид-
ней мен 2004 жылы Афинада күміс пен қола 
медальдарды иеленді. Бұл нәтиже жергілікті 
спорт басшыларын қанағаттандырмағаны 
анық. Содан олар Апеннин түбегінен Гамбоны 
шақыртты. Бұл есім жанкүйерлерге жақсы та-
ныс. Италияның Ломбардия штатындағы Бре-
шиа қаласының тумасы 1980 жылы Мәскеу 
Олимпиадасының жеңімпазы атанып, 1984 
жылы Лос-Анжелестегі жарыстың финалын-
да күресті. Екі дүркін әлем чемпионатының 
күміс жүлдегері және Еуропа чемпионы де-
ген дардай атақтары тағы бар. 2008 жылы 
Энцо Ресейдің ұлттық құрамасының тізгінін 
ұстады. Сол жылы Бейжіңде алауы тұтанған 
Олимпиадада Ресейдің үш дзюдошысы – Ар-
сем Галстян, Мансур Исаев және Тагир Хай-
буллаев бас жүлдені қанжығаларына байлап, 
айды аспанға бір-ақ шығарды. Бірақ өздеріңіз 

байқап отырғандай чемпиондық атақты 
олжалағандардың барлығы да Қап тауының 
көкжалдары. Арсен Армениядан қоныс аудар-
са, Мансұр мен Тагир – Дағыстанның тумала-
ры.

Грузиндердің 12 жүлдесі бар. Тәуелсіз 
Грузияның тарихындағы тұңғыш Олимпиада 
чемпионы – Зураб Звиадаури. 90 кило салмақ 
дәрежесінде белдескен ол 2004 жылы Афины-
да алдына жан салмады. Дәл сол жарыста 81 
кило салмақта Гүржілер елінің тағы бір тума-
сы Илиас Илиадис топ жарған еді. Алайда ол 
Грекияның туы астында өнер көрсетті. Уақыт 
оза сол жеңісті жолды Ираклий Цирекизде 
(2008 жылы, Бейжің), Лаша Шавдатуашви-
ли (2012 жылы, Лондон) және Лаша Бекаури 
(2020 жыл, Токио) жалғастырды.

Қазақстан дзюдошыларының Олимпиа-
дада үш мәрте бақ жұлдыздары жанды. 2004 
жылы Асхат Житкеев күміс алса, қалған екі 
жүлде Елдос Сметовтің еншісінде. Ол 2016 
жылы Рио-де-Жанейродан екінші және 2020 
жылы Токиода үшінші орындарды олжала-
ды. Олимпия ойындарындағы көрсеткішіміз 
бойынша отандастарымыз Ресей мен Гру-
зиядан бөлек, Әзербайжан, Беларусь және 
Өзбекстаннан қалып келеді.

Сөз орайы келгенде Қырғызстанның 
қоржынындағы жалғыз жүлдені қазақтың 
қайсар ұлы Айдын Смағұловтың әпергенін 
айта кеткен абзал. Ғасырлар тоғысында Сид-
нейде алауы тұтанған Олимпия ойындарын-
да «айыр қалпақты» ағайындарымыздың 
атынан сынға түскен қандасымыз қола ме-
даль иеленді. Бұл – қырғыздардың дзюдо 
тарихындағы тұңғыш және әзірге жалғыз 
жүлдесі. Сол секілді Тәжікстан мен Латвия да 
жалқы медальді қанағат тұтуда. Ал Армения, 
Түрікменстан, Литва және Молдованың әзірге 
қоржындары бос.
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Наурыздың көне мереке екенін Абай 
да, этнограф Мәшһүр-Жүсіп Көпеев те 
жазған. Қазақ мәдениеті жайлы тың 

деректер қалдырып кеткен М.Көпеевтің 
Наурыз жайлы жазғандары әсіресе бағалы. 70 
жыл бойық ұмытылып кете жаздаған наурыз-
ды жаңғыртуға этнографтың деректерінің 
маңызы зор болды.

Сонымен, Көпеев наурыз жайлы қандай 
деректер қалдырған екен, соған көз жүгіртіп 
көрсек.

Мәселен, Мәшһүр-Жүсіп Көпеев наурыз 
мерекесі жайлы былай дейді: «Қазақта Наурыз 
деген кісі аты болған. Келін-кепшіктер атай 
алмай «Ұлы күн» деп, «Ұлыстың ұлы күні» деп 
кеткен. «Ұлыс» - түркінің ата-бабаларынан 
қалған ескі тіл. Біздің қазақта Ұлыстың ұлы 
күні «Наурыз».

Бұл жерде Көпеев наурыздың қазақ ара-
сында ертеден келе жатқан мейрам екенін әрі 
оның ұлыстың ұлы күн деп аталуының өзі көне 
замандардан бастау алатынын меңзейді.

Мәшһүр Жүсіп наурыз шежіресін сонау Нұх 
пайғамбардың заманынан бастау алады деп, 
мынандай дерек келтіреді:

«Бұл наурыздама той болып, қай за-
манда басталған жұмыс? Жоғарғы жақта 
сөйленген Нұх пайғамбар еркегі, ұрғашысы 
араласып, сексен қаралы жолдаспен кеме жа-

Наурыз – көне мейрам. Оны 
қазақ халқының ерте дәуірлерден 
бері тойлап, атап өтіліп келе 
жатқанына күмән жоқ. Нау-
рызды құт-береке санаудың 
арқасында үлкен халықтық білімге, 
дүниетаным белгісіне айналды. 
Наурыз халқымыз үшін күн мен 
түннің теңелуі ғана емес, жаңару 
мен жаңғырудың бастауы.

МЄШЋYР-ЖYСІП  К¤ПЕЕВТІЊ  НАУРЫЗ  ЖАЙЛЫ  ЖАЗFАНДАРЫ
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МЕРЕКЕ  ҚАРСАҢЫНДА 

НАУРЫЗ АЙЫНЫҢ 14 ЖҰЛДЫЗЫНДА №28 IT МЕКТЕП ЛИЦЕЙІНДЕ «МЕЙІРІМ» БА-
ЛАЛАР ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ОРТАЛЫҒЫНЫҢ ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ ЖӘРМЕҢКЕСІ ӨТТІ.

«Мейірім» орталығы өзінің 
жұмысын жүргізгеніне бір 
жылға жуық уақыт болды. Он 
екі үйірмесі бар орталық  500-
ге жуық баланы оқытты. Осы 
бір жыл ішінде балалардың 
қолөнерден жасаған зат-
тары қайырымдылық іс-
шараның көрмесіне қойылып, 
қызығушылық танытқан 
жандарға қолжетімді бағада са-
тылды.

Ұйымдастырушылардың 
айтуынша, мұндай шараны 
өткізуді  көптен бері ойға алған. 
Тың жоспар көктемнің айту-
лы мерекесі Көрісу күні мен 
Ұлыстың ұлы күні қарсаңына 
тұспа-тұс келді. Орталықтың ба-
лалары жасаған қолөнерлерін 
әкеліп, оны өздері сатып мәз-
мейрам болды. Және онымен 
ғана шектелмей,  сол жерде өз 
өнерлерін көрсетіп, жиналған 
көпшілікті таң тамаша етіп, 
оларға  керемет көңіл-күй сыйлады. Атап 
өтсек, бір топ балғын суретшілер түрлі 
картиналарды дәл сол жерде тұрып сал-
са, енді бірі  домбырамен күй шертті, тағы 
басқасы келген қонақтарға патриоттық 
өлеңдер оқып берді.

Аталған іс шараның басы-қасында 
жүрген «Мейірім» орталығының дирек-
торы Гүлмира ҚУАНЫШҚЫЗЫ  шараға 
ортақтасқан көпшілікке алғысын айтып,  
ішкі ойын да ортаға  салды. 
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береді немесе керек затымен қамтамасыз 
етеді.  Бір баланың еміне қажет сомма-
ны жинауға атсалысасың. Бұл заттарды 
сату арқылы бәрің  сондай бүлдіршіндерге  
көмектесесіңдер деген болатынмын. Оны 
түсінген балалар қуана-қуана заттарын 
алып келді. 

Оқушыларымыздың барлығы үйірмені 
сағынып жүр. «Апай, үйірме қашан ашыла-
ды деп қайта-қайта сұраудан жалықпайды. 
Тіпті, кейбірі бүгінгі ұйымдастырған іс-

«МЕЙІРІМ» ОРТАЛЫFЫНЫЊ  

ќайырымдылыќ шарасы

шараны ашылғанымызға балап, қуаныпты. 
Оларға әзірге мүмкіндік болмай жатыр 
деп түсіндіріп жатырмыз.  Шыны керек, 
орталықтың ашылатынына  өзімізде 
үміттеніп жүрміз. Ұстаздар да балалармен 
жұмысты сағынды». 

Қайырымдылық шарасына балалардың 
ата-аналары да келіп қатысып, өз үлестерін 
қосып, перзенттеріне қолдау көрсетті. Осын-

дай  игі істі жасаған орталық директоры 
мен  ұстаздарына алғыстарын білдірді.

 Гүлдәрі ДОСАНОВА : – «Мейірім» 
орталығының  әр ұстазына  рах-
мет айтамын. Сауапты іс жасаумен 
қатар, балаларға да қуаныш сыйлап 
жатыр. Балапаным дән риза. Мені 
«Жетісу», «Қазақстан» телеарнала-
рынан көрсетеді деп төбесі көкке бір 
елі жетпей жүр. Мен осындай үйірмеге 
баламды қатыстырғаныма өкінбеймін. 
Ұстаздарының қарапайымдылықтарына 

тәнтімін. Жұмыла көтерген жүк жеңіл де-
гендей, бұл белесті де бәрі бірге еңсер-
ді. Алдағы уақытта орталық бұрынғы 
қалпына келіп, жұмыстарының нәтиже-
сін шығарып, еңбектерінің еленетініне 
сенімдімін!»

Білім ордасында ұйымдастырылған 
бұл игі істі насихаттауға «Қазақстан» 
ұлттық телеарнасының шығармашылық 
тобы Алматыдан арнайы келді. Соны-
мен қатар өңіріміздің жергілікті «Жетісу» 
телеарнасының тілшілері де аталған 
шараға қолдау көрсетті.  Орталық ұжымы 
барша көмек қолын созған балаларға және 
ата-аналарына, мектеп ұжымына, ұстаздар  
қауымы мен БАҚ өкілдеріне алғысын 
білдірді.

Шара соңында ұйымдастырушылар 
атынан № 28 IT мектеп лицейінің директо-
рына Алғыс хат беріліп,  жиналған қаржы 
табыс етілді. 

А. НҰРЖАПАР. 

«Қайырымдылық 
жасау – сауапты іс. 
Мәселен, мен ба-
лама жеңіл тілмен 
былай түсіндірдім. 
Заттарыңды сатсаң 
сен мүмкін бір балаға 
көмек бересің. Оның 
анасы дәрі алып 
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сап мініп, алты ай, он күн суда жүзіп, су тарты-
лып, кемесі Қазығұрт тауына кез болып, соған 
тоқтап, құрғақшылық көріп, қара жерді басқан. 
Біреудің әкесі, біреудің баласы, біреудің бауыры, 
туысқаны қырылып қалып, «салт атты, сабау 
қамшылы» болып судан шыққан тышқандай 
сүмірейіп шыққан соң тамақтарынан ас 
жүрмеген. Енді біз тірі болғанда неменеге жа-
раймыз деп уайым-қайғыда болған.

Сонан соң бір Сонан соң бір үйретуші табы-
лып, арақ жасап ішкен. Арақ ішкен соң: «Ішкен 
мас, жеген тоқ, уайым да жоқ, қайғы да жоқ» - 
бұрынғы күннің жаманын, жақсысын ұмытқан. 
Өздерінің аман қалғанына қызық, мереке, той 
жасаған.

Сөйтсе, сол күнде ай есебімен санағанда 
«Мұхарамма» айының оны екен де, жұлдыз 
есебімен санағанда, күннің хамале бір уәжібіне 
кірген күні бірінші хамале болып табылған. Нұх 
пайғамбардың тұңғышы – «Сам» деген бала-
сы. Ғараб, Ғажам – сол самның ұрпағы. Біреуі 
ай есебін ұстап, жыл басын «Мұхарамма» деп 
санап, оны «Ғашура күні» деп, мейрам қылып 
ұстап қалған. Біреуі – Ғажам жұрты, жұлдыз 
есебін ұстап «Бірінші хамале – жыл басы» деп 
мейрам қылып ұстап қалған. Мұның ұстап 
қалған күні число есебімен наурыздың тоғызына 
дәл келіп, қыс пен жаздың аударыс, төңкерісіне 
тұпа-тура, дәлме-дәл шыққан. Мұны біздің қазақ 
«Бұхар есебі» дейді. Бұл есептен біздің қазақ 
жұрты орысқа қарағанша, аумай, жаңылмай 
ұстап келген».

Көпеев қалдырған маңызды деректің бірі – 
қазақта наурыздама тойының болғандығы. Арқа 
еліндегі дәулетті Тәтидің наурыздама ойын 
өткізген деп, арғынның атақты биі Едігені жүз 
кісісімен күткендігі жөнінде Мәшһүр Жүсіп жаз-
баларында мынадай дерек бар: Сіз бір жақтан 
бір жаққа бара жатқан жолаушы емессіз, әдейін 
наурыздама қылдыра келдіңіз! Ұдайымен сегіз 
күн қылмаған соң, мұның қылуға не сәндігі бар?! – 

деп, сегіз күн күтіп, сыйлап, бір күнінен 
бір күнін асыра беріпті. Тәти мырза 
алдырған түлкілерінің ішінде бір қара 
түлкісі бар, наурыздаманың үстінен 
келіп қалыпты. Қара түлкі алдырып 
келгеніне бір қуанып, «Наурыздама 
қылдырамын!» деп, Едігенің келгеніне 
қуанып: «Бұл – наурыздама Баяудікі 
болды. Мен ұрғашы наурыздамасына 
ортақтаспаймын!» деп, басы Едігенің 
өзіне түйе бастатқан тоғыз, онан 
кейінгісіне: біріне ат, жүз кісіден бір 
кісіні құр қойған жоқ. Ең аяқ атшыларға 
бір-бір матадан үлестіріп: – Міне – 
менің наурызым! – деп, сый қылыпты.

Міне, сондай жақсы күнде тасып 
кетіп алған дуа ұрпағынан Шорман 
шығып, Мұса шығып, байлық, беклік 
таласа қоса шығып, жалпақ Сүйіндікке 
құт ауыл, ұйытқы ауыл болып тұр. Бұл күндегі 
пәленшекем, түгеншекемнің пейіліне қарағанда, 
тағалы торы тай ұстап тұра алмайтұғын 
пейіл бар. Атасына, бабасына тиген осы екен. 
Оңған, ілгері басқан біреуді: «Шіркін атасына, ба-
басына дуа тиген тұқым ғой!» дейді.

Мәшһүр-Жүсіп Көпеевтің наурыз жайлы 
жазған тағы бір ескі дерегі – наурыз айында 
болатын табиғат құбылысы жайлы айтқаны. 
Этнографтың Бұхар жұртынан келтірген 
дерегінде күн мен түн теңелгенде, балық ау-
нап түседі. Кейбір елдерде күн мен түннің 
теңелгенін осы құбылысқа қарап байқайтын 
болған.

Жиырма тоғыз жасында Бұхарай шәрифте 
болған Мәшһүр Жүсіп өзі байқаған жайын: «На-
урыздама той қылатұғын жұрттың патшала-
ры тірі балықты көп қылып ұстатып алып, бір 
керсен суға салып, көптің алқасына қойдырады. 
Отырған көп әлеумет сол балықтарға көздерін 
тігіп қарап отырады. Бір мезгілде балық біткен 
бірі қалмай теп-тегіс шалқасынан жата қалады. 

Қарындары жарқырап, лезде балықтар аунаған 
жағынан екінші жағына қарай аунап түседі. Со-
нан соң патшалар барабан соқтырады: «Ескі 
жыл шықты, жаңа жыл келді!» деп, сегіз күн 
ұдайымен қол астына қараған жұртқа той, 
тамаша береді: «Жаңа жыл тойы!» деп жаза-
ды.

Халқымыз наурыздың келгенін, келе 
жатқанын жан-жануарларға қарап байқайтыны 
бар. Мәселен, наурыздың келе жатқанын 
көктемнің хабаршысы боп жеткен кішкене на-
урызек торғайының келуінен білген. Оған бата 
жасап, бармақтай торғайды қадір тұтқан. 
Наурыздың келгенін тасбақаға қарап таныған 
халық інінен шыққан тасбақа шөп тістеп 
шықса, күн жылынады деп марқаятын болған. 
Ал отардағы қошқарлар тұмсығын көкке 
көтерсе, бұл да наурыз айының келгенінің ны-
шаны. Сол сынды балықтың аунап түсуі де 
күннің жылынатынын білдірсе керек.
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