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СТРОИТСЯ 
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 

ЗАВОД
ЖАҚСЫЛЫҚ  ЖАСАУҒА  

ЖАРАТЫЛҒАН   ЖАНДАР

  НЕГЕ?

Осыдан бірер  ай   бұрын  мектеп-
те сатып алған дипломмен жұмыс 
істеп жүргендер   анықталғаны ту-
ралы  ақпарат тарады. Бұған сенгісі 
келмегендердің  « рас па, әлде өтірік 
пе?» деп, кәдімгідей таңғалғаны рас. 
Бірақ  прокуратура анықтаған бұл 
ақпаратқа қалай сенбеске. Айтула-
рынша  Алматы облысы бойынша   
120 мұғалім жалған дипломмен жұмыс 
істеп  келген. Бұл қатарға  Жетісу об-
лысына қарасты Сарқан  Көксу, Ескелді 
аудандары  мен Текелі қаласының 
мектептері де еніп отыр. Ал,  күні 
кеше  Ескелді ауданының прокурату-
расы   білім бөліміндегі былықтарды 
әшкерелегені туралы ақпарат та-
ратты. Тексеріс барысында  17  
мұғалімның жалған дипломмен жұмыс 
істеп келгендігі белгілі болды. Біздің 
ғана емес, көптің көңілін күпті  ет-
кен бір ғана  сауал:  бүтін бір ұлттың 
келешегін тәрбиелейтін  «мұғалімдер»  
не себепті жалған диплом алған?  
Әлде оның қылмыс екенін білмеді 
ме? Бұл істің мән-жайына үңілуде  
Ескелді ауданының  білім бөліміне 
хабарластық.  Қабылдау бөліміндегі  
телефон қоңырауын көтерген хатшы 
қыз  не жайында, қайдан хабарласып 
тұрғанымызды сұрағанымен , көкейдегі  
сауалымызға   тек түс ауғанда  ғана    
жауап алдық-ау әйтеуір.  Түптеп кел-
генде  өз  ісін жетік білетін басшы  яки 
маман болсын  қай уақытта да беретін  
жауабынан  қашқақтамауы шарт қой.  
Ал  бізде, олай емес. Әуеліде басшының 
уақыты болмайды, қызметкерінің өзі 
сан түрлі сылтау айтады. Сосын, 
бұған   мәліметті беріп алып,  артын-
ша   таныс адамдар арқылы ондағы кей 
сөздерді алып тастауды, атын  ата-
мауды өтінетіндерін  қосыңыз?!  Мұны-
мен біз   ешқашан   жаңа  Қазақстанның 
табалдырығын  аттап та баса алмай-
мыз- ау... 

Сонымен,  аудандық білім бөлімі 
берген мәліметке зер салсақ,   Ескелді 
ауданы прокуратурасының 14.04.2022 
жылы №2-0408-22-00896  хатына 
сәйкес, аудан  аумағында мектеп-
ке дейінгі және орта білім беру 
мекемелерінен 14 педагогтың диплом-
дары жалған екені анықталған. Жалған  
дипломмен  жалғанды  жалпағынан 
басып,  білім саласын былықтырып 
жүрген жандардың  бұл ісіне не дерсің? 
Шыны сол, қазір жердің үсті түгілі 
астындағысын сатып алуға мүмкіндік 
туған мына заманда  таңғалудан 
қалдық қой.  Аузы қисық болса да, бай 
баласы сөйлесін дейтіндері  қалтасын 
қалыңдатуда  білген тіршілігін жасап-
ақ жатыр. Бұған дәлелді алыстан 

БІЛІМ САЛАСЫ БЫЛЫЌЌА 

БАТЫП ЖАТЫР
іздеудің де қажеті шамалы.

...Бір ғана ауданда  жалған дип-
лом жасатып, жайбырақат жүрген 14 
маманның төртеуі бірдей   балалар 
бақшасының  тәрбиешісі болыпты. 
Тағы бір жалған дипломның иесі   ау-
дан орталығындағы мектептің бірінде 
дефектолог маманы болып қызмет 
еткен. Ары қарай аудандық білім 
бөлімі берген тізімге  сүйеніп  айтсақ:  
Жалғызағаш орта мектебінің орыс 
тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, 
мектепалды даярлық топ жетекшісі; 
Сейфуллин атындағы орта мек-
тебінің   әлеуметтік педагогы, орыс 
тілі мен әдебиет  және  информати-
ка   пәндерінің  мұғалімдері, дефекто-
лог  маманы;  Бақтыбай Жолбарысұлы 
атындағы орта мектебінің  орыс 
тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі; 
Ш.Уәлиханов атындағы орта 
мектебінің технология-сызу  
және  дене шынықтыру пәндерінің  
мұғалімдері болып еңбек еткен. 
Бүгінгі таңда  бұл мұғалімдер  мектеп 
басшысының арнайы бұйырығымен 
жұмыстан босатылған. Бір қызығы,  
олардың дені   Абай   атындағы Қазақ 
ұлттық педагогикалық университетін 
тәмамдаған деген жалған  диплом 
алса, дене шынықтыру пәні бойынша 
сабақ берген мұғалім  Қазақтың спорт 
және туризм академиясының дипло-
мымен жұмыс істеп келген. Білдей бір 
университеттің атын пайдаланып 
жалған диплом жасағандардың бұл 
ісіне қатысты қазіргі таңда тергеу 
жұмыстары  жүргізілуде.  

Жалған диплом жасаушылар мен 
алушылардың жолын кесудің амалы:  
жұмысқа тұратын адамның оқу орнын 
бітіргені туралы құжатын әуел ба-
ста тексерген дұрыс  деген ойымен 
бөлісіп еді білімгерлердің бірі. Шыны-
мен де  жұмыс беруші алдына келген 
адамның құжатын тексеріп, дипло-
мы жалған ба, жоқ әлде ол шынымен 
оқыған ба, міне, осыған көз жет-кізуі 
керек-ақ. Жалған дипломның иесі 
жұмысқа тұрмай жатып анықталса,  
алаяқтықтың жолы  да кесілер ме еді?!   
Ал,  бұл,  осылай жалғаса берсе, бүтін 
бір мемлекетке үлкен қасірет әкелуі 
бек  мүмкін ғой. Ендеше,  бір қарын 
майды шірітіп жатқандардың алдын 
неге алмасқа?! Білім саласындағы 
осындай былықтарды білгеніңде алаш 
қайраткерлерінің  бірі Мағжан (Ж) 
ақын айтқан «Алты алаштың бала-
сы бас қосса, төр – мұғалімдікі» деген  
тағылымды  сөзді айтуға аузың бар-
майды.  Неге? 

                             
С. ҚАСЫМБЕКҚЫЗЫ. 

Мұқырылық тұрғындар осыған дейін облыс  әкімі 
Бейбіт Исабаевпен кездесуінде ауылға газ қостыруды 
жылдың соңына дейін бітіріп беруді сұраған болатын. 
Басшылықтың жіті бақылауы мен іркіліссіз атқарылған 
жұмыс нәтижесінде өтініш-тілек орындалып, 600 
абоненттің газға қосылуына мүмкіндік туды. Жалпы, 
ауданда қазір 20 503 адамның немесе тұрғындардың 
43,7 пайызының  көгілдір отынға қосылуына жағдай 
жасалған.

 Жетісу облысы әкімінің баспасөз қызметінің  
мәліметінше,  2020-2022 жылдарға Көксу ауданындағы 
8 елдімекенді газдандыруға бюджеттен 2,023 млрд.
теңге бөлінген. Осы күнге дейін Мұқырыны қосқанда 
5 ауыл газға қол жеткізсе, жыл соңына дейін 4 мыңнан 
астам тұрғыны бар тағы 3-еуі - Бесқайнар, Жамбыл, 
Мәмбет ауылдары да газға қосылады. Тағы 12 ау-
ылды газдандыруға жобалық-сметалық құжаттама 
әзірленуде. Олардағы құрылыс-монтаж жұмыстары 
2023-2024 жылдары жүргізіледі.

 Мұқырыда алғашқы болып үйіне газ кіргізілген 

тұрғын  – қырық төрт  жыл жергілікті мектепте ұстаз 
болған, жалғыз тұратын ардагердің бірі, Еңбек Ері 
Нұрмолда Алдабергеновтің қызы Рәбиға Алдабергено-
ва. Оның қуанышында шек жоқ. Бұл үйге «BSP групп» 
компаниясы жергілікті әкімдікпен бірлесіп, газды тегін 
қосып берген. Зейнеткер газ тарту ісінің басы-қасында 
жүрген жандарға алғысын айтты.

– Үйіме тегін газ қосып берген демеушілерге, 
барша азаматқа айтар алғысым көп. Егде адам 
болғасын жүрек ауырады, бел омыртқамда сырқатым 
бар, сол үшін маған от жағып, күл шығарған қиын еді. 
Газға қосып бергені маған үлкен демеу болды. Қыста 
суық 40 градусқа барғанда газдың қысымы төмендеп 
кететіні заңды құбылыс. Оны өзім химия пәнінің 
мұғалімі ретінде жақсы білемін. Сондықтан, қатты 
аяздарда қосымша қор болсын деп 1-2 тонна көмір 
алып қойдым. Ауылға жеткен табиғи газдың қызығын 
барша тұрғын көре алатынына қуаныштымын,  –  
деді Р.Алдабергенова.

«АЛАТАУ-АҚПАРАТ» 
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ЖАҢА ОҚУ ЖЫЛЫНА  ДАЙЫНДЫҚ ҚАЛАЙ?

ӘДЕБИ ЛОТО

 Шара барысында  оқушылар өздерінің бос уақыттарын тиімді іспен, кітап оқумен 
өткізгендіктері туралы әңгімеледі. Кейбірі еліміздің үздік классиктерінің  кітаптарын 
оқыса, енді бірі  шетелдік әлем халықтарының кітаптарын оқып жатқанын, енді 
бірі мақал-мәтелдер мен жұмбақтар, ертегілер  оқығандығын айтып өтті.  Оқыған 
кітаптары     туралы жарыса әңгімеледі. Балалар оқыған  кітаптардың не туралы 
екендігін ортаға салып, ой бөлісті. Сонымен қатар балаларға  кітап оқудың пайдасы  
туралы  көптеген мағлұматтар айтылды. Шара аясында оларға үйде  оқуға бірнеше 
кітап берілді.

Г. СЕЙЛХАНОВА, 
кітапханашы. 

 Премьер-Министр Әлихан Смайыловтың төрағалығымен өткен Үкімет 
отырысында еліміздің биылғы 7 айдағы әлеуметтік-экономикалық даму 
қорытындылары мен республикалық бюджеттің атқарылуы, сол сияқты 
жаңа оқу жылына дайындық мәселелері пысықталды. Жиында өзге 
өңірлермен қатар Жетісу облысының әкімі Бейбіт Исабаев та жаңа оқу 
жылына өңір мектептерінің дайындығы жайында баяндады,  – деп хабар-
лайды Жетісу облысы әкімінің баспасөз қызметі.

  Жастардың кітап оқу мәдениетін қалыптастырып, оқуға деген 
белсенділіктерін арттыруда  кітапхананың жас оқырмандары арасын-
да Өтенай  ауылдық  №5 кітапхана  филиалында  «Кел, жастар,  кітап 
оқылық» атты әдеби лото өтті.

 Жиында Үкімет басшысы эконо-
миканы одан әрі әртараптандыру, 
инвестициялық жобаларды іске асы-
ру және жұмыс орындарын құруды 
жалғастыру керектігін тілге тиек етті. 
Сондай-ақ инфляцияны тежеу үшін 
қажетті құралдар бар, мемлекеттік ор-
гандар мен әкімдіктер оларды тиімді 
пайдалануы тиіс екенін де айтты. Ішкі 
нарықты жанар-жағармай материалда-

рымен қамтамасыз ету бойынша да нақты 
тапсырмалар берді.

 Жаңа оқу жылына дайындық жөнінде 
хабарлама жасаған Жетісу облысының 
әкімі Бейбіт Исабаевтың  айтуынша, 
аймақта 340 мектеп болса, соның ішінде 
үш ауысымда оқытатын мектептер жоқ. 
Биыл 15,9 млрд. теңгеге жаңадан 17 білім 
беру нысанының құрылысы жүргізілуде. 
Соның ішінде жыл соңына дейін 10 мек-

теп, жаздық лагерь және музыкалық кол-
ледж жатақханасы қолданысқа беріледі, 
қалған 5 нысанның құрылысы 2023 жылы 
аяқталады. Жыл аяғына дейін 58 мектеп 
жаңартылады, оларға 2,1 млрд. теңгеге 
жалпы саны 90 түрлі пән кабинеттері са-
тып алынуда. Жалпыға бірдей білім беру 
қорынан әлеуметтік жағдайы төмен отба-
сынан шыққан 14 мың балаға мектеп фор-
масы мен кеңсе тауарларын алуға 500 млн. 
теңгедей қаржы бөлінген. 

 Жалпы облыстың білім беру сала-
сы жаңа оқу жылына толықтай әзір. Осы 
жерде айта кететін жағдай, Үкіметтің № 
64 қаулысына жуырда ғана енгізілген 
өзгерістерге байланысты аз қамтылғандар 
санатындағы отбасы балаларына 37 
389 теңгеден берілуі қажет. Бүгінге дейін 
бөлінген қаржыға өңір аудандарында мек-
теп формалары мен оқу құралдары са-
тып алынғандықтан, белгіленген соманың 
қалған айырмашылығы ата-аналардың 
жеке шоттарына аударылатын болды. Сол 

сияқты облыста 17 мыңнан астам оқушы 
бір реттік ыстық тамақпен қамтамасыз 
етіледі.

Үкімет басшысы жергілікті жер-
лерде оқушыларды оқулықтармен, 
студенттерді жатақхана орындарымен 
қамту, мұғалімдерді ревакцинациялау, ба-
лаларды мектепке дайындау шараларын 
пысықтауды міндеттеді.

Жалпы Жетісу облыстық білім 
басқармасының мәліметіне сүйенсек, 
биыл  бірінші  сыныпқа 12 300 оқушы 
қабылданды. Балалардың қауіпсіз ор-
тада білім алуына жағдай жасалған. 
Өңірдегі барлық мектеп  бейнебақылау 
жүйелерімен қамтылған, дегенмен соның 
ішінде 208 мектептегі бұл жүйе қайта 
жаңғыртылады. Жалпы 158 мектептің 
бейнебақылау камералары Жедел бас-
қару орталықтарына қосылған.  Барлық 
мектепте дабыл түймелері жұмыс істеп 
тұр.

«КЕЛ, ЖАСТАР,  КІТАП ОҚЫЛЫҚ»

 Жоғары оқу үлгерімдері үшін 11-сынып 
оқушылары Дамир Қабылбек пен Жазира  
Ысқақова Гонконг университетінің  курстарын-
да пәндерді тереңдетіп оқу мүмкіндігіне ие бол-
ды. 

 Дамир Қабылбектің айтуынша, химия мен 
биология пәніне қызықаннымен нейробиологи-
яны да ашуды шешкен. – Біздің курс төрт күнге созылды және оны Оттава университетінің 
және Гонконг университетінің профессорлары жүргізді. Бұл курс бізді ми туралы ғылымның 
негізгі бөлімдерімен, жүйке жасушасының құрылысымен таныстырды. Мүмкін мен болашақ 
мамандығымды дәл осы бағытпен байланыстыратын шығармын,  – дейді ол. 

Ал химиядан республикалық және желілік олимпиадалардың жеңімпазы атанған Жазира 
Ысқақова үшін «Инженерия» курсы жаңа оқу саласына айналды. 

–  Мектепте мен химиядан да, биологиядан да білімімді сынадым. Практика жағынан 
бағдарламалауды ұнатамын. «Өнертапқыш бөлігі» – инженерияны мен өзім үшін аша алам 
ба – бүгінгі таңдағы мен үшін ашық сұрақ. Осы берілген мүмкіндіктің арқасында мен өзімнің 
сұрағыма жауап алуға тырысамын , –  дейді Жазира.

11-сынып оқушысы Томирис Рақымбай «Физика» пәнін тереңірек меңгере алды. Ол Ари-
зона университетінен онлайн курс өтті. Аризона университетінде ең танымал болып астроно-
мия және астрофизика салалары саналады екен.

 Өз кезегінде Талдықорған қаласындағы NIS-тың төрт озат оқушысы  Әміржан Емберген, 
Нұрсұлтан Ерланұлы, Ерасыл Нұрболұлы, Аружан Баяхмет Джонс Хопкинс университетінің 
дарынды жастар орталығында онлайн-тренингтен өтті.

 ӨЗ ТІЛШІМІЗ

 Алғашқы болып «Dar rail Infrastructure» 
компаниясының жетекшісі Максим Матюк 
Алакөл ауданындағы «Достық» бекетінде 
салынатын жүк терминалының жобасын 
таныстырды. Инвесторлық жоба «Оpen-
top» жүйесі бойынша өнім тиеуге арналған 
ірі логистикалық парк құруға бағытталған. 
Қазір 500 гектар жер учаскесі бөлінген.

– Компания темір жол тасымалымен 
айналысады. Логистикалық паркті салуға 
жалпы құны 29 млрд.теңге жұмсалады. 
225 жұмыс орны ашылып, шекарадағы жүк 
тасымалының көлемі артады. Жобаның 
жылдық қуаты 9 млн.тонна жүкке жетеді, – 
деген компанияның бас директоры құрылыс 
жұмысы кезең-кезеңімен жүретінін айт-
ты. Сонымен қатар, инвестор халықтың 
әлеуметтік мәселесін шешу мақсатында 20 
жеке тұрғын үй салып беруге дайын екіндігін 
жеткізді.

Облыс басшысы Бейбіт Өксікбайұлы 
тиісті жер учаскесі бөлінгендіктен құрылыс 
жұмысына дайындық кезеңін мүмкіндігінше 
қысқартып, жұмысқа кірісу керектігі тура-
лы ұсынысын білдірді. Әсіресе, жергілікті 
халықты жұмыспен қамту, оның ішінде 
жастарға ерекше көңіл аударуды тапсыр-

МЕКТЕБІҢДЕ НЕ ЖАҢАЛЫҚ?

БІЛІМГЕ ҰМТЫЛУ – 
ТАБЫСТЫҢ КЕПІЛІ

Талдықорған қаласындағы Назар-
баев Зияткерлік мектебінің оқушылары 
әлемнің жетекші университеттерінде 
элективті онлайн курстарынан өтті. 
Элективті курстар NIS жүйесіндегі 
қосымша білім беру түрлерінің бірі бо-
лып табылады. 

ӘЛЕУМЕТ

ЕКІ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ 
ЖОБА МАҚҰЛДАНДЫ

Жетісу облысының әкімі Бейбіт ИСАБАЕВТЫҢ төрағалық етуімен өңірлік 
үйлестіру кеңесінің алғашқы отырысы өтті. Онда ірі инвестициялық жобалар 
таныстырлып, жаңадан ашылатын жұмыс орны, өңірдің экономикалық да-
муына қосар үлестері сараланды.

ды. Ол үшін Алакөл ауданына жақын 
орналасқан Сарқан, Ақсу, тіпті, Талдықорған 
қаласындағы колледждермен келісіп, 
құрылыс жұмыстарына қажетті маман дай-
ындау мәселесі қолға алынады.

Келесі кезекте Текелі қаласындағы 
темір өңдейтін «Электромарганец» 
зауытының жетекшісі Жақсылық Жорақұлов 
инвестициялық жобасын назарға ұсынды. 
Жобаға 4,35 млрд.теңге инвестиция тар-
тылады. Зауыттың құрылыс жұмыстары 
аяқталуға жақын. Яғни, Германиядан 
автоматтандырылған құрылғылар кел-
се, қазан айында толық жұмысқа кіріспек. 
Кәсіпорын бірінші кезеңде жылына 20 000 
тонна электромарганец өндіруді жоспарла-
уда. 75 адам жұмыспен қамтылады.

Өз кезегінде облыс әкімі Бейбіт Иса-
баев қажетті жер телімі беріліп, барлық 
жағынан қолдау көрсетілетінін айтты. Ке-
лешекте зауыт тарапынан текеліліктердің 
газға қосылуына жәрдем беріледі.

Жиында кеңес мүшелері қос 
инвестициялық жобаны мақұлдап, 
бірауыздан дауыс беріп, қолдау  танытты.

М. ӘНЕРБАЙ.
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ПРЕЗИДЕНТ РК

ПРИНЯЛ  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ВЕРХОВНОГО  СУДА 

ОТМЕНИЛ МОРАТОРИЙ 
НА ПРОВЕРКИ

ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ПРИНЯЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО 
СУДА ЖАКИПА АСАНОВА, СООБЩАЕТ ZAKON.KZ.

ПРЕЗИДЕНТ КАЗАХСТАНА КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ ОТМЕ-
НИЛ МОРАТОРИЙ НА ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ПЕРЕДАЕТ КОРРЕСПОНДЕНТ АГЕНТСТВА 
КАЗТАГ.По информации Акорды, Касым-

Жомарт Токаев заслушал доклад пред-
седателя Верховного суда о состоянии 
правосудия в стране.

Жакип Асанов сообщил об увеличении 
в 7 раз количества оправдательных при-
говоров по тяжким и особо тяжким престу-
плениям.

Правоохранительные органы получа-
ют отказ в санкции на арест по каждому 
пятому делу. По каждой третьей жалобе 
суды признают незаконность действий 
следователей и прокуроров.

Президенту также была представлена 
информация об изменениях в граждан-
ском правосудии. Вместе с акиматами 
суды развивают внесудебные институты 
разрешения споров. Нотариату переда-
ны бесспорные требования, расширены 
полномочия арбитража, медиаторов, юри-

«Внести в указ президента Республики 
Казахстан от 26 декабря 2019 года № 229 “О 
введении моратория на проведение проверок 
и профилактического контроля и надзора с по-
сещением в Республике Казахстан” следующее 
дополнение: пункт 1 (исключения из моратория 
— КазТАГ) дополнить подпунктом 14) следую-
щего содержания: “14) проверок и профилакти-
ческого контроля с посещением за соблюдени-
ем земельного законодательства Республики 
Казахстан”, - говорится в указе Токаева, опубли-
кованном Акордой в среду.

Указ вводится в действие со дня его первого 
официального опубликования.

дических консультантов, трудовых ин-
спекторов. В итоге за 4 года иски в суды 
сократились в 2,5 раза — с 900 тысяч 
до 340 тысяч. Доля примирений в су-
дах увеличилась до 37%.

С 1 августа текущего года внедре-
на экстерриториальная подсудность. 
Дела автоматически распределяются 
не в рамках одного суда, а среди судов 
всей страны с учетом их специализа-
ции. По словам Жакипа Асанова, это 
новшество стало еще одним антикор-
рупционным инструментом.

Глава государства отметил не-
обходимость дальнейших шагов, на-
правленных на повышение качества 
судебных процессов по уголовным и 
гражданским делам, а также улучше-
ние отбора судейских кадров.

АРМИЯ 

УСПЕШНО СТАРТОВАЛИ 
НА АРМИ-2022

КАЗАХСТАНСКИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ УСПЕШНО СТАРТОВАЛИ НА АРМИ-
2022. В ЭТОМ ГОДУ КОМАНДЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ НАШЕЙ СТРАНЫ ПРЕД-
СТАВЛЕНЫ В СЕМИ КОНКУРСАХ АРМИ-2022 «ВОИН МИРА» — В АРМЕНИИ, «КУ-
БОК МОРЯ» — В АЗЕРБАЙДЖАНЕ, «ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН» И «ЭЛЬБРУССКОЕ 
КОЛЬЦО» — В РОССИИ, «МАСТЕРА АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ОГНЯ», «МЕРИДИАН» И 
«ТАКТИЧЕСКИЙ СТРЕЛОК» — В КАЗАХСТАНЕ, ПЕРЕДАЕТ МИА «КАЗИНФОРМ» СО 
ССЫЛКОЙ НА ПРЕСС-СЛУЖБУ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РК.

Военные моряки в Азербайджане 
начали соревнования 16 августа. Старт 
индивидуальной гонке первого этапа 
для девяти стран-участниц состязания 
минометных расчетов был дан 15 авгу-
ста.

В Щучинске Акмолинской области в 
тот же день на «огневой рубеж» вышли 
военные топографы — участники кон-
курса «Меридиан».

В учебном центре «Спасск» Кара-
гандинской области армейские стрелки 
уже выполнили первое квалификаци-
онное упражнение конкурса «Тактиче-
ский стрелок». Учитывалось наличие 
устойчивых навыков меткой стрельбы с раз-
личных позиций по нескольким мишеням, 
уверенного и безопасного обращения с ору-
жием.

По всем этим критериям в упражнении 
«Квалификация» лучший результат среди 
девяти стран показали казахстанские стрел-
ки, на втором месте команда Узбекистана, 
третья позиция у Китая.

    «Очень порадовало профессиональ-
ное выступление наших армейских стрелков, 
— заметил председатель областного филиа-
ла РОО “Совет ветеранов Вооруженных сил 
Республики Казахстан” полковник в отставке 
Амангельды Жантасов, — отличная техни-

ка, выверенные действия, надеемся, что и на 
следующих этапах они будут работать также 
метко, уверенно и безупречно».

На подмосковном полигоне «Алабино» в 
заезде индивидуальной гонки «Танкового би-
атлона» первый экипаж из Казахстана уверен-
но опередил соперников из Венесуэлы, Вьет-
нама и Узбекистана. Казахстанские танкисты 
слаженно действовали при прохождении трас-
сы, преодолении препятствий и выполнении 
огневых задач, что обеспечило им победу в 
заезде. Впереди состязания вторых и третьих 
экипажей команд.

Ранее сообщалось, что в Казахстане стар-
товали VIII Армейские международные игры.

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РК                 

СТРОИТСЯ 
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 

ЗАВОД
Как передает Sputnik.kz, Премьер-министр Казахстана Алихан 
Смаилов ознакомился с ходом строительства новых производ-
ственных и социальных объектов в Нур-Султане.
Глава правительства по-

сетил стройплощадку много-
профильного завода «YDA 
Industrial Park» на территории 
СЭЗ «Астана Технополис».

Предприятие представ-
ляет собой интегрированный 
комплекс по производству ме-
дицинского оборудования, ме-
дицинской и офисной мебели, 
модульных сборных сооруже-
ний, а также фасадов, витра-
жей, окон и дверей. Продукция 
предприятия будет поставлять-
ся не только на внутренний 
рынок, но и экспортироваться в 
соседние страны.

Проект общей стоимостью 
более $46 млн реализуется за счет иностранных инвесторов.

Премьер-министр отметил, что запуск завода положительно скажется на импортозамещении про-
дукции.

В свою очередь председатель правления «YDA Group» Хусейн Арслан отметил, что 4 из 5 произ-
водств предприятия будут впервые представлены в Казахстане.

Далее глава правительства ознакомился с ходом строительства новой общеобразовательной 
школы на 1 200 мест, которая имеет потенциал по приему 2 400 учеников в две смены. Учебное за-
ведение строится в густонаселенном районе Есиль, что позволит решить вопрос с переуплотненным 
режимом в школах-лицеях № 84 и № 85. Ввод ее в эксплуатацию планируется в конце текущего года.

Всего в этом году в столице планируется завершить строительство 11 школ. Это позволит создать 
дополнительно свыше 23 тыс. ученических мест.

«На протяжении последних лет у нас ежегодно рождаются порядка 400 тыс. детей. Эти дети сей-
час идут в школы и наблюдается некоторая их перегруженность. Поэтому планируется увеличить фи-
нансирование из республиканского бюджета на строительство школ. В новых школах столицы закла-
дываются высокие стандарты оснащенности. И мы хотим, чтобы эти стандарты были во всех других 
строящихся учреждениях образования страны с тем, чтобы дать возможность нашим детям учиться в 
комфортных условиях», — подчеркнул премьер-министр.

ОБРАЗОВАНИЕ 

НА ДВЕ НЕДЕЛИ ПРОДЛИЛИ УЧЕБНЫЙ 
ГОД  КАЗАХСТАНСКИМ ШКОЛЬНИКАМ

О новшествах в учебном процессе сообщили на аппа-
ратном совещании в министерстве просвещения. Продолжи-
тельность нового учебного года составит 35 учебных недель 
для учащихся 1-х классов, 36 — для 2−11 классов, передает 
ИА «NewTimes.kz».

Каникулы в течение учебного года составят:
- осенние — семь дней (с 31 октября по 6 ноября);
- зимние — девять дней (с 31 декабря по 8 января 2023 

года);

- весенние — девять дней (с 18 по 26 марта 2023 года);
- летние каникулы — с 1 июня по 1 сентября.
В первых классах предусмотрены дополнительные кани-

кулы — семь дней (с 6 по 12 февраля 2023 года включитель-
но).

Кроме этого, первоклассники, обучающиеся на казахском 
языке, будут учить только алфавит и родной язык. Русский 
язык дети начнут изучать со 2-го класса, а английский — с 
3-го. В 5−11 классах в вариативный компонент будет включен 
курс «Глобальные компетенции».

Ранее в министерстве просвещения говорили, что учеб-
ный год школьникам в Казахстане продлили на пять дней.

НА ДВЕ НЕДЕЛИ ПРОДЛИЛИ УЧЕБНЫЙ ГОД
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БЕРЕКЕ – БІРЛІКТЕ, 
ТАБЫС –ТІРЛІКТЕ 

АУДАН ТЫНЫСЫ

 ҰЛЫ ЖІБЕК ЖОЛЫНЫҢ 
БОЙЫНДА ОРНАЛАСҚАН АСПАН 
АСТЫ ЕЛІ, ҚЫТАЙ МЕМЛЕКЕТІМЕН 
ШЕКТЕСІП ЖАТҚАН ПАНФИЛОВ 
АУДАНЫНЫҢ  ЕЛ ЖҰРТЫ ЖЕЛДІҢ 
ӨТІНДЕ,  ШЕКАРАНЫҢ ШЕТІНДЕ 
ТҰРАДЫ. АУДАН АУМАҒЫ 10,58 
МЫҢ ШАРШЫ ШАҚЫРЫМДЫ 
ҚҰРАЙДЫ. АУДАН  ХАЛҚЫНЫҢ 
САНЫ 2022 ЖЫЛҒЫ 1 МАУСЫМДА 
131,7 МЫҢ АДАМ БОЛСА, 
ЕЛДІМЕКЕНДЕРДІҢ САНЫ: 1 
ҚАЛА, 41 АУЫЛДЫҚ ЕЛДІМЕКЕН, 
13 АУЫЛДЫҚ ОКРУГТЕН 
ҚҰРАЛҒАН. ХАЛЫҚТЫҢ ҰЛТТЫҚ 
ҚҰРАМЫ: ҚАЗАҚТАР- 87,1 МЫҢ 
АДАМ (66,15%), ҰЙҒЫРЛАР- 38,4 
МЫҢ АДАМ (29,12%), ОРЫСТАР 
- 4,4 МЫҢ АДАМ (3,33%), 
БАСҚАЛАР -1,8 МЫҢ АДАМ (1,4%). 
АУДАННЫҢ НЕГІЗГІ ТІРШІЛІК КӨЗІ 
–  ДАЛА АРУЫ ЖҮГЕРІ МЕН МАЛ 
ШАРУАШЫЛЫҒЫ.

ЭКОНОМИКА

Қайта  құрылған  Жетісу облы-
сында  Панфилов және Жоңғар 
қақпасында отырған Алакөл ауданы 
өңірдегі ең ірі аудандар қатарында 
саналады. Екі ауданда Қытай 
мемлекетімен иықтары түйісіп тұр. 
Экономикалық бәсекелестікте кешегі 
кеңестік кезеңнен бері осы екі  аудан 
көрсеткіштерін салыстырып жататын. 
Заман ағымына қарай қайта бейімделіп 
жатқан аудандарды өндірістік жағынан 
салыстырып қарайтын болсақ 
Алакөлде майбұршақ, екі бірдей 
балық өңдейтін, бал ара, мал соятын 
және асфальт шығаратын өндіріс 
орындары болса, Панфиловта жүгері 
өңдейтін,  қап  шығаратын,  Көктал ауылында 
товарлы сүт  және құрылысқа қажетті түрлі 
қиыршық тастар шығаратын әрі  жақында 
ғана іске қосылған  сәбилерге арналған жөр-
гек (памперс)   шығаратын өндіріс орындары 
бар.  Нарықтың талабы бәсекелестік, сапалы 
өнім өндіру. Өнімді өндіріп қана қоймай оны 
саудалау және импорттық тауарға айналдыру.  
Ауданда  шағын және орта кәсіпкерлік 
саласында 9,3 мың субъекті жұмыс істейді. 
Оның ішінде: шағын кәсіпорындар саны 
(заңды тұлғалар) – 627, жеке кәсіпкерлер саны 
– 3681, шаруа қожалықтары – 4957. Жалпы 
шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінде 
14 712 адам жұмыспен қамтылған. Бөлшек 
тауар айналымының көлемі 7,0 млрд.теңге 
немесе өткен жылдың кезеңіне сәйкес 
101,4% құраған. Облыс көлеміндегі ауданның 
үлес салмағы – 9,5пайыз.  Ел тізгінін ұстап 
отырған азаматтардың іскерлігін көрсететін 
тағы бір айғақ ол –  ауданға инвестиция 
тарту. Тартылған инвестицияға сәл кейіндеу 
тоқталамыз. Шекаралық аймақтың айдары 
да айбары да болып тұрған  екі бірдей кеден 
бекеті бар. Жасыратыны жоқ тәуелсіздік 
алған отыз жылдың ішінде аудандағы кеден 
бекетінен аудан бюджетіне соқыр тиын 
түскен емес. Ауданды көрші мемлекетпен 
байланыстырып тұрған темір  және күре 
жолдар бар. Осы күре жолдардың негізгі бөлігі 
республикалық маңызды жолдар болғанымен 
аудан территориясына қарайтын жолдарды 
кеденнен жүк тасыған ауыр көліктер жиі 
бұзады. Сол үшін де кеденнен  аудан бюджетіне 
салық алынуы заңдылық болар еді. 
«Жаңа Қазақстан құрамыз»   деген 
Президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев 
кеденнен алынатын алым-салықтан   
ауданның да алар  үлесі барын ескерсе,  
нұр үстіне нұр болар еді. Қазіргі таңда, 
кеден маңайындағы компаниялар аудан 
бюджетіне салық төлеуді бастады 
деген жылы хабарды құлағымыз 
шалған. Бұл аудан экономикасының 
қарқынды дамуына сүбелі үлес қосады. 
Енді аудан экономикасына тартылған 
инвестициялар көлемі 9,9 млрд.теңге, 
нақты көлем индексі 108,5%. Облыс 
көлеміндегі ауданның үлес салмағы – 
10,9%. 

 Құрылыс жұмыстарының көлемі 2,3 
млрд. теңгені құраса,  нақты көлем индексі 
64,1%. Облыс көлеміндегі ауданның 
үлес салмағы – 6,8% құрауда.  Жалпы, аудан  
көлемінде  өнеркәсіпте 2,7 млрд. теңгеге өнім 
өндіріліп,  113,7% құраған. Облыстық өнеркәсіп 
өндірісіндегі ауданның үлесі – 10,4%. тең.  
Экономикалық бағытта жүгері және мал 
шаруашылығымен айналысатын ауданда  
шаруашылық өнімдерінің жалпы көлемі 
12,7 млрд. теңге,  100,9%.  болса, облыстық 
жалпы өнімдегі үлесі – 12,6%.   Жетісу өңірі  

аграрлық сала болғандықтан басымдық ауыл 
шаруашылығына тиесілі. Оның бір саласы мал 
шаруашылығы. Жаз жайлау, күз күзекте, қыс 
қыстауда төрт түлік өсірген малшы қауымының 
малдарының бәрі жекеменшік. Әрі малмен әрі 
осы малды асырау үшін жер алып, егін салып, 
шабындық шабатын бесаспап шаруалардың 
ауданда мал өнімінен 7,0 мың  тонна өндіріліп, 
былтырғы жылдың сәйкес мерзіміне (98,1%), 
сүт 22,6 мың тонна (110,7%), жұмыртқа 4,0 
млн. дана (114,7%) өндірген.  Аудандағы  ірі 
қара малының саны 105.6 мың бас, қой мен 
ешкі – 357.0 мың, құс – 88,7 мың   және жылқы 
–  22,5 мың басты құраған. Жылдан-жылға мал 

басының санын өсіріп, одан алынар өнімнен 
пайда көріп отырған шаруалар  дәулетті де 
сәулетті тұрмыс кешуде. Тіпті мал санын 
көбейтіп ірі компанияға айналғандар түгілі 
қарапайым шаруалардың өзі қазір малдарын 
бағуға бақташы жалдап отыр. Жасыратыны 
жоқ бүгінде  мал бағатын адам табу қат 
товарды іздеумен бірдей болған.  

Жазиралы  Жаркенттегі аудан эконо-
микасының тағы бір тармағы дала аруы 
атанған жүгері. Ауданда 26 578 гектарға 
жүгері егілген. Былтыр гектарына 64 
центнерден өнім алған шаруалар  
жүгерінің бір киллограмын 30-35 теңгеден 
сатқан. Ауданда жүгері  өңдейтін  зауыт 
120 тонна сатып алса,  Шамалғанда 
крахмал өңдейтін зауытта Жаркенттік 
диқандардың өнімінен алған. 

 Аудан  экономикасының тасын 
өрге домалатуға еңбекші елдің қосып 
отырған үлесі зор. Қазақта, «еңбек етте, 
міндет ет»  деген тәмсіл бар. Маңдай 
терін төгіп, аптап ыстықта диқан аңызда, 
малшы мал соңында жүреді. Ал оларға 
барлық жағдай жасауға жергілікті билік 
міндетті. Бұл бағытта  баспана мәселесі басты 
тақырыпқа шығары даусыз. Баспана мәселесі 
бір ғана Панфилов ауданындағы түйткіл емес,  
Республика бойынша өзекті мәселе. Айлап-
жылдап кезекке тұрып,  кезегіміз жақындағанда  
артқа сырғып кетті деп шағымданушылар он 
соттық жер теліміне жете алмай жүргендері 
қаншама. Экс әкім болған  Амандық Баталовтың 
кезінде бір ғана Талдықорған қаласында 

1000-нан аса пәтерлер заңсыз беріліп кеткені 
жайлы  қалалық әкімдік пен сот органдарының 
араласуымен кері қайтарылып алынғанын 
ақпарат құралдарында қала әкімінің баспасөз 
қызметі жариялаған болатын. Құрқылтайдың 
ұясындай болса да «өз үйің, өлең төсегің 
болғанға не жетсін..». Бұл бағытта  Панфилов 
ауданында есепті мерзімде 23,9 мың шаршы 
метр тұрғын үй қолданысқа берілген. Бұл өткен 

жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 
131,3%.  Кез-келген шаруаның басын қайыру 
үшін оған қомақты қаржы қажет. Бұл  қаржы 
қайдан түседі. Әрине бюджет қоржынын 
толтыру керек.   Ол үшін міндетті төлемдер 
мен салықтар дер кезінде жиналса, бұл  аудан 
экономикасының қарқынды   дамуына сүбелі 
үлес қосады.  Аудан көлеміндегі өндірістік 
орындар, ірі компаниялар, шағын кәсіпкерлер, 
шаруа қожалықтарының барлығы тапқан 
табыстарының бір бөлігін  салыққа төлейді. 
Бұл жұмыстардың көрсеткішіне зер салсақ, 
ауданда биылғы жылдың қаңтар-маусым 
айларында бюджетке түсетін салықтар мен 

басқа да міндетті төлемдер 20,7 млрд.
теңге жиналып, болжам 107,8%-ға 
жеткен. Оның ішінде: республикалық 
бюджетке 16,9 млрд, (103,1%), жергілікті 
бюджетке 3,9 млрд, (120,5%), аудандық 
бюджетке 1,7 млрд.теңге жиналып, 
жоспар 106,7%-ға орындалған. 
Бюджет шығындары 6,4 млрд.теңгені 
құрап, қаржы игеру 99,9%-ға артқан.  
Ауданның 2022 жылға бекітілген 
бюджеті жыл басымен (15,4 млрд.тг) 
салыстырғанда бюджеттік нақтылаулар  
есебінен 4,8 миллиардқа  көбейіп, 20,2 
млрд. теңгені құрады (оның ішінде: 
меншіктік кірістер  3,7 млрд, ағымдағы 
нысаналы трансферттер 3,9 млрд., 
нысаналы даму трансферттері 3,8 

млрд.,  облыстық бюджеттен түсетiн 
субвенциялар 4,1 млрд.,  республикалық 
бюджеттен түсетін субвенциялар 1,6 млрд.,  
бюджеттік кредиттерді өтеу 0,04 млрд., 
қарыздар түсімі 2,4 млрд., бюджеттік бос 
қалдықтар 0,7 млрд.теңге).

 Жаркент қаласының бюджет кірістері  
492,2 млн. , оның ішінде меншіктік кірістері 

323,4 миллион, трансферттер түсімдері 88,1 
миллион, бюджеттік бос қалдықтар 80,7 
миллион, шығыстары  492,2 миллионды  құрап, 
өткен 7 айда 243,2 миллион теңгеге игерілген. 
Оның ішінде  экономиканың салалары бойынша 
нақты атқарылған жұмыстарға тоқталған аудан 
әкімі Марат Сағымбаев аудан орталығындағы 
Жаркент қаласында атқарылған жұмыстардың 
есеп-қисабында мәлім етті. Мәселен, білім 

беру саласында қаладағы Б.Момышұлы 
атындағы орта мектепті күрделі жөндеуге 
жоба-сметалық құжаттама әзірлеуге 30,0 
миллон  жергілікті бюджеттен бөлініп, 
күрделі жөндеу жұмыстарына 2025 жылға  
450,0 миллион теңге жоспарланғанын,  
Жамбыл мектебінің стадионын күрделі 
жөндеуге 58,0 млн.теңге жергілікті бюджет-
тен бөлінгенін,тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылығы, жолаушылар көлігі,  
автомобиль жолдары және тұрғын үй 
инспекциясы саласы бойынша   467,3 
млн.теңге,  Жаркент қаласының Қонаев, 
№ 13 көшелерін орташа жөндеуге 262,8 
миллион теңге   жергілікті бюджеттен 
бөлініп, есепті кезеңге 169,4 миллион 
теңгесі игерілгенін атап өтті.  Сондай-ақ, 
аудандық маңызы бар жолдарды (ойық) 

ағымдағы жөндеуге 27,4 миллион. теңге 
жергілікті бюджеттен бөлінсе, 7 айда  22,7 
миллион.теңге игеріліп,  Жаркент қаласының 
сумен жабдықтау жүйесінің құрылысы мен 
қайта жаңғыртуға  жоба-сметалық  құжаттама 
дайындауға 71,6 миллион  бөлініп, 41,6 
млн.теңге жұмсалды.  Жалпы, Жаркент 
қаласының  құрылыс жұмыстары 2024-2025 
жылға  жоспарланған. Алматы, Уәлиханов, 

Головацкий көшелерінің электрмен жабдықтау 
жүйесінің құрылысы мен қайта жаңғыртуға 
жоба-сметалық құжаттама дайындауға   8,0 
млн. теңге облыстық бюджеттен бөлініп, 
2,0 млн.теңге игерілсе, 2020-2021 жылдары  
қаланың Жібек жолы № 8, 34, 77, Сыпатаев 
көшесі ,№ 233, Уалиханов көшесі № 155, 
Юлдашев көшесі № 28 көпқабатты тұрғын 
үйлерге газбен жанатын блокті-модульді 
қазандық құрылысына жоба-сметалық 
құжаттамалар 84,4 млн.теңгеге дайындалып, 
газға қосу жұмыстары әлі жалғасуда.  Аудан 
орталығы Жаркент қаласына бөлінген 
қаржыларға қарағанда қаншама  жылдар бойы 
аудан орталығындағы қаланың әлеуметтік 
ахуалы назардан тыс қалғандай. Себеп, 
құрылыс саласының көбі Жаркент қаласына 
жұмылдырып жатқанын бөлінген қаржылардан 
аңғардық. Құрылыс саласында 2022 жылға 
бюджет қаражаты есебінен жалпы қаржы 2,8 
млрд. теңге қарастырылып, жеті айда 461,7 
млн.теңге игерілген.  

 Жаркент  қаласындағы 60 пәтерлі екі 
тұрғын үй құрылысына кредит есебінен 1,1 
млрд. бөлініп, 320,2 миллион теңгесі игеріліп,  
екі тұрғын үйді абаттандыруға және инженерлік-
коммуникациялық желілерінің құрылысына 
236,9 млн. теңге  облыстық бюжеттен бөлініп,  
60,6 млн.теңгесі игерілген.  Қаладағы Беспаев 
көшесіндегі № 80, 82 мекенжайда орналасқан 
60 пәтерлі екі тұрғын үй құрылысын бастауға 
кредит есебінен 1,2 млрд. теңге бөлініп, 
мемлекеттік сатып алулар жүргізілуде. 
Осы үйдің инженерлік  коммуникациялық  
желілер құрылысының жоба-сметалық 
құжаттамаларын әзірлеуге 3,0 млн.теңге 
бөлінгенін, 2024-2025 жылдары салынатын 
60 пәтерлі екі тұрғын үй  құрылысына жоба-
сметалық құжаттама әзірлеуді бастауға  1,0 

млн.теңге, аталған үйлерді абаттанды-
руға және инженерлік-коммуникациялық 
желілерінің құрылысына ЖСҚ әзірлеуге 
5,0 млн.теңге облыстық бюджеттен 
бөлінгенін, қаланың солтүстік-шығыс 
бөлігіне жеке тұрғын үй құрылысы үшін 
инженерлік-коммуникациялық желілер 
құрылысына 2-кезекке 80,9 млн. теңге 
облыстық бюджеттен бөлініп, толығымен 
игерілгенін  тілге тиек еткен аудан әкімі 
Марат Сағымбаев қоғамды алаңдатып 
тұрған басты мәселенің бірі халықты 
жұмыспен қамту бойынша ауданда 3035 
жаңа жұмыс орындары ашылғанын 
айтты. Жұмысқа орналасуға 3403 адам 
өтініш білдірсе, оның ішінде бүгінгі күнге 
2527 адам  жұмысқа орналасқанын, 

қоғамдық жұмыспен – 1378, әлеуметтік 
жұмыспен –102 адам қамтылып, қаңтар-
наурыз айларында орташа еңбекақы 26,5% 
өсіммен 211,9 мың теңгені құрады. Сондай-
ақ, мемлекеттік атаулы көмек аз қамтылған 
1447 отбасыға (8004 адамға) 351,5 млн.теңге 
тағайындалып, төленді.  Ауданда білім беретін 
45 орта, 1 негізгі және 4 бастауыш мектеп 
жұмыс істейді. 2022 жылдың 1-ші шілдесінде 
60 балабақша және 29 шағын орталықтың  
жұмысы жанданды. Мектепке дейінгі білім 
берумен 8712 бала қамтылса, мектепке 
дейінгі 3 жастан 6 жасқа дейінгі балаларды  
білім берумен қамту – 99,8%-ды құрады. 
Өз сөзінде аудан  әкімі Марат Сағымбаев 
денсаулық саласы және қоғамдық тәртіп 
туралы  атқарылған жұмыстарға да тоқталды.  
Ауданда тұрғындарға 1  аудандық орталық 
аурухана, 2   ауылдық аурухана, 16  дәрігерлік 
амбулатория, 23  фельдшерлік-акушерлік 
пункті және медициналық пункті, 5 жеке меншік 
нысанындағы денсаулық сақтау ұйымдары 
қызмет көрсетеді. Оларда  206 дәрігер, 1106 
орта медициналық қызметкер жұмыс істейді. 
Ел болған соң телі-тентегі болмай тұрмайды. 
Қоғамдық тәртіпті  бұзғандарды дер кезінде 
жауапқа тартуда  қаңтар-маусым айларында 
268 қылмыс тіркеліп, өткен жылдың есепті 
кезеңімен салыстырғанда 13,8%-ке азайды. 
Жол-көлік оқиғаларының  саны – 42 болса,   
бұл көрсеткіш ( 2021 ж.-43),  қайтыс болған 
адам саны – 6 (2021 ж.-5). Қылмысты ашу 
89,5% (2021 жылғы 6 айда-84,8% болған). 

Айтақын МҰХАМАДИ
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ЖЕТІСУДА 280 ЖҮРГІЗУШІ 
ЖАУАПҚА ТАРТЫЛДЫ

МЕЗГІЛ МЄСЕЛЕСІ

ЖОЛ  ОҚИҒАСЫ 

ҚАЗІР ҚАУІП-ҚАТЕР ҚАЙДАН БОЛАДЫ ДЕП  ҮРЕЙЛЕНІП ОТЫРАТЫН  
КҮЙГЕ ТҮСТІК. ЕКІ КҮННІҢ БІРІНДЕ  АДАМ ӨЛІМІ ТУРАЛЫ СУЫҚ ХАБАР 
ЕСТИСІҢ. «КІСІ ҚОЛЫНАН ҚАЗА БОЛЫПТЫ, ПЫШАҚТАП КЕТІПТІ, АТЫП 
ТАСТАПТЫ, ӨЗ-ӨЗІНЕ ҚОЛ САЛЫПТЫ, БУЫНДЫРЫПТЫ, ЗОРЛЫҚ-
ЗОМБЫЛЫҚ ЖАСАПТЫ, КӨЛІК АПАТЫНАН КӨЗ ЖҰМЫПТЫ ДЕГЕН 
ҚАРАЛЫ ХАБАРЛАР ҚАБЫРҒАҢДЫ ҚАЙЫСТЫРЫП, ЖАНЫҢДЫ ЖАРА-
ЛАЙДЫ. 
Әсіресе, темір тұлпар 

тізгіндегендердің жол-көлік оқи-
ғасына көзіміз үйреніп кеткені 
сондай, апатты жағдайды 
көрсең елең қылмай өте 
шығатын жағдайға жеттік. Күре 
жол тұрмақ  қала, ауыл ішінде 
жол ережесін сақтамай,  дауыл 
көтерген  құйындай  жанұшырып 
бара жатқан көлік жүргізушілерді 
көргенде көзіміз шарасынан 
шығатын болды. Жаңа,  ескі көлік 
мінгендер де бағдаршамның 
жасыл түсі жанар-жанбастан 
арғымақтарын секіртіп, газды 
барынша басып,  зу етіп өте 
шығады. Мәселен, Талдықорған 
қаласының ішінде жылдамдық 
көрсеткіші, жол ережелерінің 
арнайы тақтайшасында 40-ты 
көрсетіп тұр. Бірақ оны елеп 
жатқан көлік жүргізушілері жоқ.  
«Неге жылдам жүрмей келе 
жатырсың»  деп  сигналда-
рын басып,   одан қалса, көлік 
терезесінен бастарын шығарып, 
ауыздарына келген былапыт 
сөздерін үйіп-төгіп «ешак» жыл-
дам айда  деп ақырып бара жа-
тады. Әлгі құйын-перін ұшып 
жүрген, ауыздарынан жында-
рын шашып, қарғанып-сіленіп 
бара жатқан көлік жүргізушілерге  
жол шетінде тұрған жылдамдық 
«40-тан аспау керек»  деген 
жол ережесін саусағыңмен 
нұқып көрсетсең «ну что»,  мен 
асығып бара жатырмын», – деп 
зілденіп, түкірініп тұрғанын 
көресің. «Асығып бара жатыр-
мын»  дейді. Сол асығыстың 
түбі талай көлік  жүргізушілерінің 
ажалына себеп болғанын 
білмейді емес,  біледі. Асығыс 
түбі өкініш.  Не өзің арандайсың,  
не біреудің обалына қаласың.  
Көлік   тізгіндегендердің    көбі 
жол ережесін мұқият сақтай  
бермейді.     Мысалы, Талдықор-
ған қаласындағы «Ақын-Сара»,                                                      
«Қабанбай»,«Біржан-сал», 
«Шевченко» көшелері орталық 
базармен қиылысып жатыр. Осы 
базар маңындағы  жолдардың 
шетіндегі  бардёрлардың кей-
бірі сары жолақпен сырланған. 
Ол  бұл  маңға көлік қоюға 
болмайды  деген  белгі. Осы 
сары жолақ белгіге қарап 
жатқан көлік жүгізушілері жоқ. 
Екінің бірі келіп сары жолаққа 
көліктерін қойып, базар ара-
лап кетеді. Ал, жол сақшылары 
оларға айыппұл салып, кейбір 
көліктерді тиеп әкетіп жатады. 
«Тіпті, бір емес екі-үш мәрте 
сол араға көлік қойғандары үшін 
айыппұл арқалағандар қайтадан 
камераға түсіп жатады», –  дейді 
жол сақшылары.  Бұл бір қыры. 

Екіншісі  одан да сорақы. Ішімдік 
ішіп, немесе есірткі пайдала-
нып масаң күйде көлік рөліне 
отырғандарға жол ережесі ту-
ралы заңда қатаңдатылған. 
Алайда, оған да немқұрайлы  
қарайтындар  бар  екен.  Жетісу   
облысының полицейлері авто-
көлікті  мас  және  есірткі 
шеккен күйінде басқаратын 
жүргізуішілерді анықтау бой-
ынша жұмыстарды барынша 
жандандырып жатқанын айта-
ды. «Бұл –  облыс жолдарын-
да 4 адам қаза тауып, 18 адам 
түрлі дене жарақатын алған 
мас жүргізушілердің салдары-
нан жол-көлік оқиғаларының 
тіркелуін ескере отырып, 
мәжбүрлі түрде қабылданды»,  
– дейді Жетісу облысы Ішкі 
істер департаментінің баспасөз 
қызметі. Соңғы дерек бойын-
ша, Көксу ауданында тіркелген 
1989-1998 жылғы жастар,  бес 
азамат дастархан жайып, масаң 
күйде «мерседес» автокөлігін 
тізгіндеген.  Масаң  күйлерінде 
жол апатына ұшырап,  бесеуі 
де аурухана төсегіне таңылған.  
Жол-көлік оқиғасы Жамбыл 
ауылының маңында болған. 
«Мерседес Бенсс-220» көлігінің 
тізгінінде 24 жастағы жергілікті 
тұрғын болыпты. «Алматы-
Өскемен» республикалық  авто-
жолына  жақындаған  жүргізуші 
көлікті басқара алмай, жол 
бойындағы ағашқа барып 
соғылған. Нәтижесінде  оқиға 
орнынан түрлі жарақаттармен 
бес адам ауруханаға жеткізілген. 
Жол-көлік апатына түскендердің 
сүйек сынуы, көгеру, гематома, 
лакция және травматикалық шок 
диагнозы қойылған. Барлығы 
мас күйінде болғанын айтады  
Көксу ауданының  полициясы. 
Жол апаты бойынша қажетті са-
раптамалар тағайындау мен ҚР 
ҚК-тің 345-бабының 2-бөлігінде 

көзделген тергеу басталған. 
Ағымдағы жылы өңір аумағында 
жол қауіпсіздігі желісі бой-
ынша 57 625 әкімшілік құқық 
бұзушылық анықталған. Мас 
күйінде  көлік жүргізгені үшін 
280 жүргізуші жауапкершілікке 
тартылған. Құқық бұзушылықты  
қайталанғаны үшін 12 адам 
ұсталған. Басқа-басқа бір мәрте 
алкогольдік ішімдік ішіп, рөлге 
отырып, полицияның қолына 
түсіп, айыппұл арқалағанда 
екінші мәрте тағы да құқық 
бұзса,  мұны қалай түсінуге 
болады. Ол өз өмірлеріне 
де, өзге жолаушылардың 
өмірлеріне қауіп төндіретінін 
біліп тұрып, ішімдік ішкенде неге 
көлік айдауға құмартатынына 
таң қаласың. Мас күйінде 

ұсталған жүргізушілер қатаң 
жауапкершілікке тартылаты-
нын олар білмейді емес,  біледі. 
Тәртіп бұзғаны үшін 7 жылға 
жүргізуші куәлігінен айыру және 
15 тәулікке әкімшілік қамауға 
алу жазасы қарастырылған. 
Мас күйінде екінші мәрте ұсталу 
фактісі тіркелсе,  жүргізушіге 
қылмыстық қудалау қаупі төніп 
тұр. «Құдайда сақтанғанды 
сақтайды».  Алматы-Өскемен, 
Алматы-Хоргос   бағытындағы 

күре жолдарда құмырсқа-дай 
құжынаған көліктер, алты қабат 
аспанға ұшырылған зымыран-
дай зуылдап  бара жатады. 
Олардың  күре жол бойындағы 
жол ережелеріндегі көрсетілген 
белгіні елең қылмай, бұрылыс-
тардан жоғары жылдамдықпен 
өте шығатынын көргенде зәре 
құтың қалмайды. Кең жолақты 
жолда да жылдамдықты шама-
дан тыс арттырғанда рөлге ие 
бола алмай,  алдыңғы кетіп бара 
жатқан көлікке соғылып, болма-
са жол жиегіндегі қоршауларды 
бұзып-жарып,  қарсы бағыттарға  
шығып кетіп,   жатқанын 
көресің. Бір ғана, Талдықорған 
қаласының аумағында ағымдағы 
жылдың 6 айында 94 жол-көлік 
оқиғасы орын алып, нәтижесінде 
6 адам қаза тауып, 157 адам 
жарақат алған (түрлі дәрежедегі 
дене жарақаттары).

 Жыл басынан бастап 
патрульдік полиция ротасының 
қызметкерлері жол қозғалысы 
ережелерін бұзудың 11 475 
дерегін анықтаған. Оның ішінде: 
мас күйінде көлік жүргізгені 
үшін 47 жүргізуші ұсталған. 
Мамандандырылған айыппұл 
тұрағына 635 көлік құралы 
қойылды. Дабыл қағып жат-
қан полиция қызметкерлерінің 
уәжіне құлақ түрсең, жол-көлік 
оқиғасының  көп бөлігі жол 
ережесін бұзудан бастау алаты-
нын айтуда.

Алматы облысының полиция 
сақшылары аймақ аумағында 18 
шілдеден бастап жол қозғалысы 
қауіпсіздігі айлығын өткізуде. 
Қазір адамдардың көбі жазғы 
демалыста. Мұндай сәтте қала 
және өңіраралық қатынаста 
автокөліктердің қозғалысы арта-
ды. Себебі, Қапшағай, Балқаш, 
Алакөл демалыс аймағына жол 

жүрушілерде есеп жоқ. Міне, осы 
кезеңде қайғылы  оқиғалардың 
жиі болуы көңілді алаңдатады. 
Осы деректерді ескере отырып, 
іс-шара аясында патрульдік по-
лиция қызметкерлері  автокөлік 
құралдарын, оның ішінде жолау-
шылар көлігін тексеруде. Жеті  
ай ішінде қызмет көрсетілетін 
аумақта 345 жол-көлік оқиғасы 
тіркелген. Оның салдарынан 95 
адам қаза тауып, 525-сі түрлі 
дене жарақаттарын алғаны жай-

лы ақпаратты  Алматы облыстық 
Ішкі істер департаментінің сай-
тынан көзіміз шалды. Бұл арада 
тек қана жүргізушілер ғана емес  
жаяу жүргіншілерге де ерекше 
назар аудару қажет. «Қауіпсіздік 
шарасын естен шығармай  және 
қала ішінде ары бері сабылған 
көліктің көптігін назарда ұстап,  
жаяу жүргіншілер  көшелердің 
белгіленген орындарында ғана 
өтуді, жолды кесіп өту барысын-
да құлақ қаптарды алып тастауды 
және телефон арқылы сөйлесуді 
тоқтатуға кеңес береміз», – дейді 
полиция қызметкерлері.  

 Шілде айының 18 күнінен 
бастап елімізде республикалық 
«Қауіпсіз жол» іс шарасы 
өткізілуде. Жазғы демалысқа 
байланысты қаламызда көлік  
санының өсуіне орай  полиция 
қызметкерлері осы кезеңде жол 
көлік оқиғаларының, оның ішінде 
ең қайғылы салдарының туын-
дау қаупі артатынын мәлімдейді.

  Жол-көлік оқиғаларының 
негізгі себептері: жүргізуші-
лердің тәртіпсіздігі,  қарама-
қарсы қозғалыс жолағына 
шығу, жол берілетін қозғалыс 
жылдамдығын арттыру, маневр 
жасау ережелері  бұзылады, 
ал көлікті басқару көбінесе 
шаршаңқы күйде жүзеге асыры-
лады екен.  Жол көлік оқиғасы 
жайлы күнделікті ақпарат 
құралдарыда жағы талмай, 
үш мезгіл жаңалық таратып,  
көгілдір экранда, республика 
бойынша қайғылы оқиғалар 
жайлы түрлі бейнетаспалар 
көрсетіп жатады. Алайда, көлік 
тізгіндегендер бұл ақпаратқа 
қаншалықты назар аударып 
жатқаны бізге беймәлім. Бір-
бірлеріне соғылып,  ғұмырлары 
қыршыннан қиылып жатқан 
адамдарды көргенде «япыр-ай 
неге сонша ажалына асықты 
екен» дейсің. Жылдамдықты 
сонша арттырғаны-ай деген 
аяушылық сезім бойыңа үрей 
ұялатады. Әсіресе, өрімдей 
жастардың күре жолда  «ма-
невер»  жасауы   еш қисынға 
сыймайтын ақымақтық іс. Көлік 
аты болмаса құрамы жұқа 
қаңылтырлар мен пластикалық 
құралдардан құралған. Жеңіл 
көлікті аяғыңмен тепсеңіз майы-
сып қалады. Ал енді сол көлік өзге 
көлікпен немесе жол бойындағы 
қоршауларға соғылғанда  одан  
не қалады. Темірі құрысын, 
ішіндегі  адамдардың тағдыры 
талқанға айналғанда,  оған кім 
жауапты. Әрине,  көлік тізгінінде 
отырған адам жауапты. Ал оның 
ішімдік ішіп жүргізгені ешбір 
Заң аясына сыймайды.  Алма-
ты облысын қоспағанда,  тек  
Жетісу облысының өзінде 280 
автокөлік жүргізушісінің  жауапқа 
тартылғанын ескерек, жол- көлік 
оқиғаларының ширығып тұрғаны 
шындық.   

 А. БҰЛҒАҚОВ. 
Суреттер ғаламтордан 

алынды. 



06.05, 03.40 «Жәдігер»
06.25 «Мәселе»
07.00 Т/х «Таңшолпан»
10.00, 13.00, 20.00, 02.15 
AQPARAT 
10.10, 18.00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
12.00, 13.10, 20.35  Т/х 
«Күйеу бала»
14.10 «Қызық екен» 
15.00 «Тұлға»
15.30, 03.15 «Ауылдастар»
16.00 Т/х «Бақытсыздар 
бағы»
17.15 М/х «Сақшы Ары-
стан»
22.30 Т/х «Өмір ызғары»
23.30 Т/х «Жоғалған қыз»
00.20 «Егіз лебіз»
02.50 Д/ф «Тіршілік»

ХАБАР

05.00 «Кел, шырқайық»
07.00 «Оян!»
10.00, 16.00 Сериал «Ба-
бочки и птицы»
12.00 Жаңалықтар
12.10 Т/х 
«Пәленшеевтар-3»
13.00 Новости
13.10 «Пәленшеевтар»
15.00 «Алтыбақан»
18.00 Мегахит «Принц»
20.00 Қорытынды 
жаңалықтар
20.30 «Өмір жолы»
21.00 Итоги дня
21.30 Т/х «Көзімді жұмсам 
да...»
23.30 Мегахит «Неистовый»

АСТАНА

06.00 «Үздік әзілдер»
06.10 Т/х «Фазилет ханым»
07.10  М/с  «Маша и мед-
ведь»
09.00, 21.55 Т/х «Кеш кел-
ген махаббат»
11.20 Т/х «Ене» 
12.20, 23.50 «Іңкәр сезім»
13.50 Т/х«Жас қырандар»
15.00, 01.35 Т/с «Место 
встречи изменить нельзя»
16.40 Т/х «Отбасы»
17.00, 02.55 
«Жұмбақтаймс»
17.40 «Кішкентай келін»
19.25 Т/х «Құрақ»
20.00 «Astana Times»
21.00 Т/х «Жылама, ана»

ЕВРАЗИЯ 

06.00 «Той базар» 
07.00 «Паутина»
08.00 «Қайырлы таң, 
Қазақстан!»
09.00 «Доброе утро, Казах-
стан!»
10.00 Т/с «Поездка за сча-
стьем»
14.00 Новости
14.15 ЖАҢАЛЫҚТАР
14.30 QOSLIKE
18.30 Басты жаңалықтар
19.00 «KOREMIZ»
20.00 Главные новости
20.35 Т/с «Вспышка»
01.10 Х/ф «Золотая орда»
02. 40 Т/с «Фурцева.Леген-
да о Екатерине»
03.40 Новости
03.55 ЖАҢАЛЫҚТАР
04.10 «Көреміз»
04.55 «Басты жаңалықтар» 
05.20 «Той заказ»

КТК

07.05 «КТК қоржынынан»
07.35 «Жимаудың жетістігі»
08.20 Т/х « AQ Мама» 
09.25 «В плену у прошлого»
11.20 Мелодрама 
«Вспрмнить себя»
15.00, 03.15 «Көріпкел»
16.00, 02.15 Т/с «Өкініш»
17.30 Т/х «Қара гүлдер»
19.30 Кешкі жаңалықтар
20.00 Астарлы ақиқат
21.00 Вечерние новости
21.30 Мелодрама «Зулейха 
открывает глаза»

Дүйсенбі - Понедельник, 22 тамыз Сейсенбі - Вторник,  23 тамыз

23.50 Т/с «Я жив!»
01.30 Т/с «Чума»
02.15 Т/с «САОДАТ»
03.15 «Көріпкел»
04.00 Кешкі жаңалықтар

ЖЕТІСУ...

07.10 «Әсем әуен» 
07.25 Инфо-блок 
07.30 «Таңжарық» /тікелей 
эфир          
09.00 «Құйынды мекен»  
10.00 «Ай мен күн» телехи-
каясы 
11.00 «Олжа» 
11.30 «Эко-рейд» 
11.50 Инфо-блок
12.00 Жаңалықтар /тікелей 
эфир/
12.15 «Сыр шертер» 
12.45 Жаңалықтар 
13.00 Новости/тікелей эфир/
13.25 Инфо-блок
13.30 «Дәрігер кеңесі» /
тікелей эфир/
14.25 Инфо-блок
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 
15.45 Инфо-блок
16.00 Новости
16.20 Инфо-блок
16.30 Новости 
16.45 «Спорт-тайм» 
16.50 Инфо-блок 
17.00 «Шашу»/тікелей эфир/ 
17.45 Инфо-блок
18.00 «Қасиетті Қонаев»    
18.30 Д/ф «Әйгілі режиссер»
19.00 Қорытынды 
жаңалықтар (Алматы об-
лысы) 
19.30 Итоговые новости (Ал-
матинский область)             
20.00 «QR.kz»  
20.30 Жетісу облысының 
жаңалықтары
21.05 Инфо-блок
21.15 Мәдениет жаңалықтары
21.20 «Спорт-тайм»  
21.30 Новости Жетысу
22.00  «Бір туған» телехи-
каясы 
22.45  «Әсем әуен»  
23.00 Жаңалықтар (Жетісу 
облысы) 
23.30 Жаңалықтар

31 КАНАЛ

06.00, 03.40 Әзіл студио
06.30 Д/ф «Ұмытылмас 
тұлғалар»
07.00, 05.30 Ризамын
07.30, 01.10  «31 әзіл»
08.30, 00.20 Сериал «Хан-
шайым»
09.30, 21.00 Т/х «Зейнеп»
10.30 Т/х «Қайсар»
12.00, 12.30 Сериал «Отель 
Элеон»
13.10 Х/ф «Обитель 
зла:Возмездие»
15.10 Х/ф 
«Миссия:Невыполнима-2»
18.00 Х/ф «Работорговля»
20.00 Информбюро
21.55 Х/ф «Убить Билла»
02.00 What s upp? 
03.00 Сериал «Базарбавтар»
04.30 «1001 әзіл»
05.00 Balla Battle

7 канал

06.00, 05.00 «Қуырдық» 
07.00, 23.00 Т/х «Арам ақша. 
Адал махаббат»
08.00, 13.20 Т/х «Жаңа 
қоныс»
09.00, 17.20 Т/с «Женский 
доктор»
11.10, 19.30 Т/с «Балабол»
14.40, 22.00 Т/х «Жараланған 
жүректер»
15.40, 01.10 «Гадалка»
16.10, 00.00 «Полицейский с 
Рублевки»
01.45 Т/х «Тек қана қыздар»
02.40 «Оян, Қазақстан!» 
03.00 «Тамаша»
04.00 Т/х «Япырай»

06.05, 03.40 «Жәдігер»
06.25, 10.00, 13.00, 20.00, 
02.15 AQPARAT
07.00 «Таңшолпан»
10.10, 18.00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
12.00, 13.00, 20.35  Т/х 
«Күйеу бала»
14.10 «Қызық екен»
15.00, 02.50 Д/ф «Тұлға»
15.30, 03.15 «Ауылдастар»
16.00 Т/х «Бақытсыздар 
бағы»
17.15 М/х «Сақшы Арыстан»
22.30 Т/х «Өмір ызғары»
23.30 Т/х «Жоғалған қыз»
00.20 «Егіз лебіз»

ХАБАР

05.00 «Кел, шырқайық»
07.00 «Оян!»
10.00 Сериал «Бабочки и 
птицы»
12.00 Жаңалықтар
12.10 Т/х «Пәленшеевтар-2»
13.00 Новости
13.10, 21.30 Т/х «Көзімді 
жұмсам да...»
15.00 «Тарих.Тағдыр.Тұлға»
16.00 Т/с «Оборванная 
мелодия»
18.00 Мегахит «Неистовый»
20.00 Қорытынды 
жаңалықтар
20.30 «Бір туынды тарихы»
21.00 Итоги дня
23.30 Мегахит «Время воз-
мездия»

АСТАНА

06.00 «Үздік әзілдер»
06.10 Т/х «Фазилет ханым»
07.10  М/с  «Маша и мед-
ведь»
09.15, 21.55 Т/х «Кеш келген 
махаббат»
11.20 Т/х «Ене» 
12.20, 23.50 «Іңкәр сезім»
13.50 Х/ф «Жас қырандар»
15.00, 01.35 Т/с «Место 
встречи изменить нельзя»
16.40 «Отбасы»
17.00, 02.55 «Жұмбақ таймс»
17.40 Т/х «Кішкентай келін»
19.25 Т/х «Құрақ»
20.00 «Astana Times»
21.00 Т/х «Жылама, ана»

ЕВРАЗИЯ

06.00 «Той базар» 
07.00 «Паутина»
08.00 «Қайырлы таң, 
Қазақстан!»
09.00 «Доброе утро, Казах-
стан!»
10.00 «Жить здорово»
10.50 На самом деле
12.00 Сериал «Магомаев»
13.05 Т/с«Семейный аль-
бом»
14.10 Новости
14.20 ЖАҢАЛЫҚТАР
14.30 QOSLIKE
18.30 Басты жаңалықтар
19.00 «KOREMIZ»
20.00 Главные новости
20.35 Т/с «Вспышка»
01.10 Т/с «Золотая орда»
02.40 «Фурцева.Легенда о 
Екатерине»
03.40 Новости
03.50 ЖАҢАЛЫҚТАР
04.00 «Көреміз»
04.50 «Басты жаңалықтар» 
05.15 «Той заказ»

КТК

07.05 «КТК қоржынынан»
07.35 «Жимаудың жетістігі»
08.20 Т/х « AQ Мама» 
09.25 Т/с «В плену у про-
шлого»
11.15, 21.30 Т/с «Зулейха от-
крывает глаза»
13.00, 23.50 Т/с «Я жив!»
15.00 «Көріпкел»
16.00, 02.15 Т/х «Өкініш»
17.30 Т/х «Қара гүлдер»
19.30 Кешкі жаңалықтар
20.00 Астарлы ақиқат
21.00 Вечерние новости
01.30 Т/с «Чума»

06.00, 03.30 «Жәдігер»
06.25, 10.00, 13.00, 20.00, 
01.20 Aқпарат 
07.00 «Таңшолпан» 
10.10, 18.00 «Гүлдер 
құпиясы» 
12.00, 13.00,  20.35 Т/х 
«Күйеу бала»
14.10 «Қызық екен...»
15.00, 02.45 
«Шаңырақ»Деректі фильм
15.30, 03.05 «Ауылдастар»
16.00 Т/х «Бақытсыздар 
бағы»
17.15 М/х «Сақшы ары-
стан»
22.30 Телехикая «Өмір 
ызғары» 
23.30 Т/х «Жоғалған қыз»
00.20 «Көңіл толқыны»
01.55 «Теледәрігер»

ХАБАР

05.00 «Кел, шырқайық»  
07.00 Тікелей эфирде 
«Оян»
10.00, 16.00 Сериал «Обо-
рванная мелодия»
12.00 Жаңалықтар
12.10 Т/х 
«Пәленшеевтер-3»
13.00 Новости
13.10, 21.30 Т/х «Көзімді 
жұмсам да...»
15.00 «Тарих.Тағдыр.
Тұлға»
18.00 Мегахит «Время.
Возмездия»
20.00 Қорытынды 
жаңалықтар
20.30 «Өмір жолы»
21.00 Итоги дня 
23.30 Мегахит «Курьер»

        Астана 

06.00 «Үздік әзілдер»
06.10 Т/х «Фазилет ханым» 
07.10 Мультфильм «Маша 
и медведь»
09.15, 21.55 «Кеш келген 
махаббат»
11.20 Т/х «Ене» 
12.20, 23.50 «Іңкәр сезім» 
13.50 Х/ф «Жас қырандар»
15.00, 01.35 Сериал 
«Место встречи изменить 
нельзя»
16.40 «Отбасы»
17.00, 02.55 «Жұмбақ 
таймс»
17.40 Т/х «Кішкентай 
келін»
19.25 Т/х «Құрақ»
20.00 «Астана таймс»
21.00 Т/х «Жылама, ана»

        Евразия 

06.00  «Той БАЗАР»
07.00 «П@утина»
08.00 «Қайырлы таң 
Қазақстан!»
09.00 «Доброе утро Казах-
стан!»
10.00 «Жить здорово»
10.50 «На самом деле»
12.00 Сериал «Магомаев»
13.05 Мелодрама  «Се-
мейный альбом»
14.10 «Новости»
14.20 «Жаңалықтар»
14.30 «Қослайқ»
18.30  «Басты 
жаңалықтар»
19.00 «Көреміз»
20.00 «Главные новости»
20.35  Сериал «Вспышка» 
01.10 Ночной кинотеатр 
«Золотая орда»  
02.40 «Фурцева.Легенда о 
Екатерине»
03.40 «Новости»
03.50 «Жаңалықтар»
04.00 «Көреміз»
04.50 «Басты жаңалықтар»
05.15 «Той заказ»

КТК

07.05, 19.30, 04.00 Кешкі 
жаңалықтар
07.35 Т/х «Жимаудың 
жетістігі»  
08.20 «Ақмама»
09.25 Мелодрама «В плену 
у прошлого» 
11.15, 21.30 Мелодрама 
«Зулейха открывает глаза» 
13.00, 23.50 «Я жив!» 
15.00, 03.15 «Көріпкел»
16.00, 02.15 Т/х «Өкініш»

   ХАБАР

   7 КАНАЛ

ЕВРАЗИЯЕВРАЗИЯ

АСТАНА АСТАНА

   ХАБАР

02.15 Т/с «САОДАТ»
03.15 «Көріпкел»
04.00 Кешкі жаңалықтар

ЖЕТІСУ...

07.10 «Әсем әуен» 
07.25 Инфо-блок 
07.30 «Таңжарық» /тікелей 
эфир      
8.50 «Спорт-тайм» 
09.00 Жаңалықтар 
09.30 Новости 
10.00 Жаңалықтар (Алматы 
облысы)  
10.30 Новости (Алматинский 
область) 
10.55 «Қазақ үні» 
11.30 «QR.kz»  
11.55 Инфо-блок
12.00 Жаңалықтар /тікелей 
эфир/
12.15 Д/ф «Голливуд 
жұлдыздары» 
12.45 Жаңалықтар 
13.00 Новости/тікелей эфир/
13.25 Инфо-блок
13.30 «Талқы» /тікелей эфир/
14.15 «Әсем әуен» (концерты)
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 
15.45 Инфо-блок
16.00 Новости
16.20 Инфо-блок
16.30 Новости 
16.45 «Спорт-тайм» 
16.50 Инфо-блок 
17.00 «Шашу»/тікелей эфир/ 
17.45 Инфо-блок
18.00 «Сегодня»  (Алматы 
облысы)  
18.30 Д/ф «Әйгілі режиссер»
19.00 Қорытынды жаңалықтар 
(Алматы облысы) 
19.30 Итоговые новости (Ал-
матинский область)             
20.00 Д/ф «Бүгінгі дін»
20.30 Жетісу облысының 
жаңалықтары
21.05 Инфо-блок
21.15 Мәдениет жаңалықтары
21.20 «Спорт-тайм»  
21.30 Новости Жетысу
22.00  «Бір туған» телехи-
каясы 
22.45  «Әсем әуен»  
23.00 «Талқы»                 

31 КАНАЛ

06.00, 02.40 Әзіл студио
06.30 Д/ф «Ұмытылмас 
тұлғалар»
07.00, 05.00 Ризамын
07.30 Информбюро
08.30, 01.00 Т/с «Ханшайым»
09.30, 21.00 Т/х «Зейнеп»
10.30 Т/х «Қайсар»
12.00 М/ф «Маша и медведь»
12.10, 12.40 Сериал «Отель 
Элеон»
13.20 Кино «Три гавкатера»
15.20 Х/ф «Знакомство о 
родителями»
17.40 «Убить Билла»
20.00 Информбюро
21.55 Кино «Убить Билла-2»
01.40 What s upp? 
02.00 Сериал «Базарбавтар»
03.40 «1001 әзіл»
04.00 Balla Battle
04.30 What s upp?

7 канал

06.00, 05.00 «Қуырдық» 
07.00, 23.00 Т/х «Арам ақша. 
Адал махаббат»
08.00, 13.20 Т/х «Жаңа 
қоныс»
09.00, 17.20 Т/с «Женский 
доктор»
11.10, 19.30 Т/с «Балабол»
14.40, 22.00 Т/х «Жараланған 
жүректер»
15.40, 01.10 «Гадалка»
16.10, 00.00 «Полицейский с 
Рублевки»
01.45 Т/х «Тек қана қыздар»
02.40 «Оян, Қазақстан»
03.00 «Тамаша»
04.00 Т/х «Япырай»

   7 КАНАЛКТК

   ХАБАР

АСТАНА

ҚАЗАҚСТАН ҚАЗАҚСТАНҚАЗАҚСТАН

   31 КАНАЛ

Сәрсенбі - Среда, 24 тамыз

ЕВРАЗИЯ
   31 КАНАЛ

17.30 Т/х «Қара гүлдер»
20.00 «Астарлы ақиқат»
21.00 Вечерние новости
01.30 Мелодрама «Чума»

Жетісу

07.10 «Әсем әуен» 
07.25 Инфо-блок 
07.30 «Таңжарық» /тікелей 
эфир      
8.50 «Спорт-тайм» 
09.00 Жаңалықтар 
09.30 Новости 
10.00 Жаңалықтар (Алматы 
облысы)  
10.30 Новости (Алматинский 
область) 
11.00 «Сегодня» 
11.30 «Бүгінгі дін»  
11.50 Инфо-блок
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/
13.25 Инфо-блок
13.30 «Талқы» /тікелей 
эфир/
14.15 «Әсем әуен» (концер-
ты)
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 
15.45 Инфо-блок
16.00 Новости
16.20 Инфо-блок
16.30 Новости 
16.45 «Спорт-тайм» 
16.50 Инфо-блок 
17.00 «Шашу»/тікелей эфир/ 
17.45 Инфо-блок
18.00 «Бүгін» /тікелей эфир 
(Жетісу)
18.30 Д/ф «Әйгілі режиссер»
19.00 Қорытынды 
жаңалықтар (Алматы об-
лысы) 
19.30 Итоговые новости 
(Алматинский область)             
20.00 «Мамандық маңызы»
20.30 Жетісу облысының 
жаңалықтары
21.05 Инфо-блок
21.15 Мәдениет 
жаңалықтары
21.20 «Спорт-тайм»  
21.30 Новости Жетысу
22.00 «Бір туған»  телехи-
каясы 
22.45  «Әсем әуен»  
23.00 «Талқы»                 

        31 канал

06.00, 03.00 « Әзіл студио»
06.30 Деректі фильм 
«Ұмытылмас тұлғалар»
07.00, 05.00 «Ризамын» 
07.30 «Информбюро» 
08.30, 00.40 Сериал «ХАН-
ШАЙЫМ» 
09.30, 21.00 Т/х «Зейнеп»
10.30 Т/х «Қайсар»
12.00 Х/ф «Знакомство с 
родителями» 
14.30 Х/ф «Знакомство с 
Факерами» 
17.00 Х/ф «Убить Билла-2»
20.00 Информбюро
21.55 Х/ф «На крючке» 
01.30 «31 әзіл»
02.00, 04.30 What's up?
02.20 Т/х «Базарбаевтар»
03.40 «1001 әзіл»
04.00 Бала батл

7 канал

06.00, 05.00 «Қуырдақ»
07.00, 23.00 Т/х «Арам ақша. 
Адал махаббат» 
08.00, 13.20 Т/х «Жаңа 
қоныс» 
09.00, 17.20 Сериал «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР»
11.10, 19.30 Сериал  «Ба-
лабол»
14.40, 22.00 Т/х 
«Жараланған жүректер» 
15.40, 01.10 Сериал «ГА-
ДАЛКА»
16.10, 00.00 Сериал «По-
лицейский с рублевки»
01.45 Т/х «Тек қана қыздар»
02.40 «Оян, Қазақстан»
03.00 «Тамаша»
04.00 Телехикая «ЯПЫРАЙ» 

   7 КАНАЛ

   31 КАНАЛ

ЖЕТІСУ ЖЕТІСУ
ЖЕТІСУ

КТК

КТК

Считать недействительным утеренную карточку допуска 
(международные перевозки грузов) ИП «Раджапов А» за № 
100029 VOLVOFH13 535SNA05
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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

ЖАЌСЫЛЫЌ ЖАСАУFА  

№32 (1087) 19.08.2022

ЕРІКТІЛЕР

К¤ЗЌАРАС

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ КӘСІПКЕРЛЕР ПАЛАТАСЫНЫҢ БАСПАСӨЗ ҚЫЗМЕТІНІҢ ХАБАРЛАУЫНША, 29-31 
ШІЛДЕ АРАЛЫҒЫНДА  АЛМАТЫДА ӨТКЕН «ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҮЗДІК ТАУАРЫ» ӨҢІРЛІК  КӨРМЕ-БАЙҚАУЫНЫҢ 
ЖЕҢІМПАЗДАРЫ  АНЫҚТАЛДЫ. ҚАТЫСУҒА 100-ГЕ ЖУЫҚ АЛМАТЫЛЫҚ КОМПАНИЯ ӨТІНІМ БЕРДІ.

YЗДІК ¦ЖЫМДАР АНЫЌТАЛДЫ

Талдықорған  
қаласында  2020  
жылдың  ақпан ай-
ында   «Мейірімді 
Жетісу» еріктілер 
фронт-кеңесі 
құрылған.  Жетісу об-
лысы бойынша 5000-
ға жуық волонтер 
мен 49 волонтерлік 
ұйым «Білім», 
«Қамқор», «Үміт» 
сынды бағыттарда 
қарқынды жұмыс 
жасауда. 

Бұл күндері  қала қонақтары 
көрмені тамашалады, жергілікті тау-
арлармен танысты. Өз кезегінде 
өндірушілер көрменің тегін алаңын-
да өнімдерін қойды, іскерлік байла-
ныстарын кеңейтті, ынтымақтастық 
туралы уағдаласып, келісімшарттар 
жасады. Көрме-байқаудың салтанат-
ты рәсіміне Алматы қаласы әкімдігі, 
мемлекеттік органдар, елшіліктер 
мен консулдықтардың өкілдері, қоғам 
қайраткерлері, кәсіпкерлер қатысты.

«Қазақстанның үздік тауары» 
көрме-байқауы сияқты алаңдар даму, 
жетілу, танылу үшін жақсы мүмкіндік 
береді. Байқауға қатыса отырып, 
компания ілгерілеудің жаңа кезеңіне 
шығады, байқау талаптарына қарай 
сапа стандарттарына сәйкестігін 
растайды, өз өнімін отандық тау-
ар өндірушілердің үлкен көрмесінде 
ұсынуға мүмкіндік алады. Көрмеге 
қойылған тауарлар көз жауын алады. 
Осы тауарлардың барлығы Алматы-
да шығарылады деп ауыз толтырып 
айтуға болады. Барша қатысқан 
компанияға алғыс білдіргім келеді, 
жеңімпаздарға сәттілік тілеймін», – деді 
Алматы қаласы кәсіпкерлер палатасының 
директоры Айтуар Қошмамбетов. 

Өңірлік кәсіпкерлер палатасы дирек-
торының айтуынша, 2022 жылғы қаңтар-
наурызда өткен жылдың тиісті кезеңімен 
салыстырғанда өнім шығару (салыстырма-
лы бағаларда) 28,5%-ға ұлғайды, жұмыспен 
қамтылғандар саны 17,4%-ға өсті және 
жұмыс істеп тұрған субъектілердің саны 
2022 жылғы 1 сәуірде 10,6%-ға өсті.  

«Сіздердің еңбегіңіз, ұйымдастыру-
шылардың күш-жігері арқасында біз үш 
күндік мерекені өткіздік. Өндіріс дамып, 
сапа жақсаруда, салауатты бәсекелестік 
өсіп, қаламыздың экономикасы дамып 
жатыр. Алматыда 2022 жылғы қаңтар-
наурызда шағын және орта кәсіпкерлік 
субъектілерінің өнім шығаруы 2854,6 
млрд. теңгені құрады. Байқауға қатысқан 
әр өндіруші компания жеңімпаз болуға 
лайықты. Дегенмен байқаудың аты 
байқау, елордада оңтүстік астананың 
намысын қорғайтын үздік компаниялар-
ды анықтадық. Барлық қатысушыға 
алғыс білдіремін!  Кәсіпкерлік жолында 
табыс, сәттілік, береке тілегім келеді», 
– деді Алматы қаласы әкімінің орынбасары 
Әлішер Әбдіқадыров. 

Алматылық компаниялар «Өндірістік 
мақсаттағы үздік тауарлар», «Халыққа 
арналған үздік тауарлар», «Үздік азық-түлік 
тауарлары» номинациялары бойынша бақ 
сынады. Әр номинацияда үш жеңімпаз 
анықталды.

«Халыққа арналған үздік тауарлар» но-
минациясында  «Семирамида 
тігін фабрикасы» ЖШС  компа-
ниясы үздік деп табылды. Атал-
мыш  компания 1997 жылдан бері 
қазақстандық киім өндіруші болып 
қызмет етеді. Шеберлер тобы өз 
дизайн орталығының көмегімен 
клиенттердің құбылмалы талап-
тарына тез жауап беру қабілетін 
өз артықшылығы деп санайды.

Дәрілік,дезинфекциялық, 
антисептикалық құралдар, 
тұрмыстық химия, клининг-
ке, ауыл шаруашылығы мен 
құс шаруашылығына арналған 
кәсіби химия заттарын өндіре-
тін «Microhim» ЖШС. Өндіру-
ші халықтың денсаулығына 
қамқорлық жасай отырып, тек 
экологиялық таза және қауіпсіз 
материалдарды пайдаланады.

«CRS» ЖШС-нің ұжымы. Aura 
of Kazakhstan тұңғыш қазақстандық 

парфюмерлік бренді туған жерге, 
оның табиғаты мен тарихына деген 
сүйіспеншіліктен туған. Тау мен даланың, 
ірі мегаполистер мен тарихи нысандардың 
иістері – Қазақстанның ғасырлар бойы 
ұрпақтан ұрпаққа берілетін қолданбалы 
өнер бұйымдары, әуендері, күйлері не-
месе дәстүрлері сияқты мәдени мұрасы.

«Үздік азық-түлік тауарлары» номина-
циясының жеңімпаздары мыналар: 
«ОБИС» ЖШС. Алкогольсіз сусындар 
өндіретін Алматы компаниясының тарихы 
1995 жылдың сәуірінен басталды. «Се-
ребреная» брендімен күміс иондарымен 
байытылған су тереңдігі 230 метрден аса-
тын жеке артезиан ұңғымасынан алына-
ды. Сондай-ақ, ЖШС құрамында шырыны 
бар сусындар, табиғи шырындар, квас 
және балалар тағамы үшін шырындар 
шығарады.

«Ұлт дәмі» брендімен шығарылған 
ұлттық өнім өндіруші "Р.Б. Молдасанова» 
жеке кәсіпкерлігі. «Молдасанова Р.Б.» 
ЖК өз қызметін 2006 жылы бастады. 
Бүгінгі таңда фирма ұлттық тәттілерді 
шығарады: «Ұлт дәмі» брендімен шоко-
лад қосылған жент, құрт, талқан, сондай-

ақ ұлттық  асхана мейрамханасын жүргізіп, 
кейтеринг қызметтерін көрсетеді. Ассорти-
ментте 200-ден астам атау бар.

«Куликовский Қазақстан» ЖШС. «Күлгін» 
түсті үлкен және тату отбасы Қазақстан 
нарығында 2016 жылдан бастап жұмыс 

істейді. Компания табиғи өнімдерден торт-
тар, пирожныйлар және тәттілер жасайды.

«Ақнұр Кабель» ЖШС. 2007 жылдан 

бастап зауыт кабель өнімдерін шығара 
бастады. Қазіргі уақытта «Ақнұр Кабель» 
кабельдің 1000-нан астам түрін өндіреді. 
Қазақстан Республикасының аумағында 
кабель өндіретін жетекші зауыттардың бірі. 
Кәсіпорынның мақсаты ҚР стандарттарына 
сәйкес келетін және еуропалық баламалар-
дан кем түспейтін жоғары сапалы кабельді 
өндіру және сату.

«KazTigerTapе» ЖШС. «KazTigerTape» 
компаниясы – қаптама материалдарының 
ірі өндірушілерінің бірі. Алматыда өндіріс 
2010 жылдың қаңтарынан бастап іске 
қосылды. Фирма стрейч пленка үшін қолмен 
және автоматты тарту, буып-түю скотчтың 
(өзі жабысатын үлбір), (жабысқақ үлбір) 
барлық түрлерін шығарады.

«Med365»   ЖШС.   Компания     медици-
налық тексерулердің автоматтандырылған 
жүйесін шығарады. Командада бизнес-
те, денсаулық сақтауда және қауіпсіздік 
мәселелерінде табысты қолданылатын 
жасанды интеллект әзірлемелерімен ай-
налысатын инженер-әзірлеушілер жұмыс 
істейді. Көрмеде ұсынылған Аппарат 1 ми-
нут ішінде медициналық экспресс-тексеруді 
жүзеге асырады: Face ID бойынша тану; 
алкогольге мас болу тесті; дене температу-
расын өлшеу; тамыр соғу жиілігін өлшеу; АҚ 
өлшеу. 

Сондай-ақ, Алматы қаласы кәсіпкерлер 
палатасының Өңірлік кеңесінің дипломант-
тары анықталды: Өндірістік мақсаттағы 
үздік тауарлар «Асфальтобетон 1» ЖШС-не 
берілді. Халыққа арналған үздік тауарлар – 
«HOMMES» ЖШС-не бұйырды. Үздік азық-
түлік тауарлары номинациясын ЖК «Султа-

нова А. И.» Дана Есееваның оқу 
орталығы алды.

Өңірлік іріктеу жеңімпаздары 
елордада Қазақстан Республи-
касы Президентінің қатысуымен 
өтетін республикалық байқауға 
жолдама алады. Байқау дипло-
манттары «Қазақстанның үздік 
тауары» республикалық көрме-
байқауының эмблемасы және 
дипломдарымен марапатталады, 
сондай-ақ байқау эмблемасын 
жарнамалық мақсатта төрт жыл 
бойы пайдалану құқығына ие бо-
лады.

Байқау-көрменің салта-
натты бөлімінен кейін ұйымдас-
тырушылар қонақтар арасын-
да өндірушілерден 100-ден 
астам бағалы сыйлық ұтысы 

ұйымдастырылды.  

Ш. ХАМИТОВ. 

жаратылған  жандар 
«Мейірімді Жетісу» волонтерлер ұйымы «Қамқор» бағыты бойынша 

1-қыркүйек білім күніне орай «Мектепке жол» акциясын ұйымдастырмақшы. 
Мақсаты – көпбалалы, аз қамтылған отбасылардың балаларын мектепке 
қажетті құрал-жабдықтармен қамту. Ұйым  жетекшісі Жанерке Бейбітқызының 
айтуынша,  мамыр айында тоқтатылған «Bilim way» жобасын 1-қыркүйектен  
бастап қайтадан іске қоспақшы екен.  Бұл жобада волонтерлер  аз қамтылған 
отбасыдан шыққан балаларға тегін түрде ағылшын тілін үйретеді.  

Волонтер болу ең алдымен жүректің ісі. Ол жастардың өз белсенділігін 
көрсетіп қана қоймай, адамдарға көмек беру арқылы тәжірибе жинауға, әлемді 
жаңа қырынан тануға мүмкіндік береді. Бастысы – таза ниетпен қолдан келетін 
іспен көмектесу.    

Айта кетейік, 15 тамыздан   Түркістан  қаласында Орталық Азия волон-
терлер форумы басталды. Оған Жетісу  облысы  бойынша 16 волонтерлік 
ұйым мен 16 белсенді волонтер іріктеліп алынды. Форумға көрші Тәжікстан, 
Өзбекстан, Қырғызтан және тағы басқа мемлекеттерден білікті мамандар келіп 
тәжірибе алмасуда.                       

  Айдана СМАҒҰЛ

БАЙҚАУ-КӨРМЕ
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ТАНЫМ

ТАРИХ  ЌОЙНАУЫ

«Үйсін» деген атау Мөде 
қағанның (б.з.б. 176. ж) қытай 
императорына жазған хатында 
алғаш рет аталады. Алайда күні 
бүгінге  дейін  үйсіндердің бұл 
аймаққа (Гансу жаққа) қайдан, 
қашан, қай, уақытта, не жағдайға 
байланысты келгені туралы еш 
дерек жоқ. Тек сақтардың ұрпағы 
исседондар мен асияндарға жақын-
дығы жазылады. Шындығында 
солай ма?! Еуропаның  кейбір ғалым-
дары үйсіндерді көне үнді-герман 
тайпалары дей келе, байырғы 
арийлармен байланыстырады. 
Ресейдің бір топ ғалымы Еділ 
патшаны (Аттиланы) үйсіндердің 
тікелей ұрпағы, «Дулу – дулат» 
деп білген. Ғұн емес. Бір заман-
дарда қазіргі Ресейдің жерінен ауып 
барған ру-тайпалардың ұрпағы деп 
жүр. Бұл деректерге сүйенуді себеп 
еткендер Геродот пен Птоломейдің 
еңбектеріне назар аударса керек. 
Белгілі орыс ғалымы Е.С.Малов: 
«Орхон-Енисей» ескерткіштерінде 
«үйсін» деген сөздің кездесуі, 
олардың түбі арыдан дегенді 
білдірсе керек» – деп жазды өз 
еңбегінде.

Бұның сыртында елімізге белгілі 
ғалым Нәбижан Мұқаметханұлы 
Т.Омарбековтың 2017 жылы 
«Хантәңірі» баспасы жарық көрген 
«Қазақ мемлекеті» атты еңбегінде: 
«Үйсіндердің арғы тегі жөнінде 
қытай жазбаларында жүйелі 
жазылған еңбектер бар. Б.з.д. бір 
мың жылдықта хатталған «Зо 
жуань Зо чжуань» деген жинақта 
«Күн иі» «Күн роң» деген этнос 
атаулары кездеседі. Бұндағы «күн» 
деген иероглиф тек қытайшада 
«күн» деген дыбысты шығару үшін 
қолданған таңба. Ол өзінің «аға» 
деген мағынасын білдірмейді. Ал 
«иі» «роң» деген иероглифтер – 
бұратаналар, жабайылар деген 
мағынаны аңғартады деген 
тұрақты тіркес сөздер. Сонда 
«күн»-ге «иі»-ді немесе «роң»- 
ды қосып айтқанда, одан «Күн 
бұратаналары» немесе «Күн 
жабайылары» деген мағынаны 
білдіретін термин келіп шығады. 
Қытайдың б.з.д. бір мың жылдықта 
жазылған деректерінде: «Күн иі 
елдері қытайдың батыс өңірінде 
көшіп қонып жүреді» – деп жазылған. 
Осыған қарағанда ол ел өздерін 
«Күннен жаралғанбыз» деп атаса 
керек. Бұл шығыс халықтарының 
ертедегі дүниетанымына сай 
келеді» – деген ой айтады. Қос 
зерттеушінің еңбегіне зейін салсаң 
«Күн құдайы» деп тасқа салынған 
таңбалар үйсіндердікі ме деген 
ойда қаласың. Қисыны келіп тұр. 
Ертедегі адамдардың түсінігінде 
Күн тіршіліктің қайнар көзі, адамның 
өміріне тікелей байланысты деген 
көзқарас болған. Таңбаның пайда 
болуына тікелей әсер беріп тұр.

Үйсіндердің ғұндардың бодан-
дығынан босап, Жетісуға кеткені 
туралы мәлімет баршылық. Бұл 
жердегі аса ден қоятын нәрсе 
тарихи оқиғалардың болған 
кезеңдерін және мемлекетті 
басқарған күнбилердің аты-жөніне 
дейін тиянақты жазылуының 
өзі, зерттеушілерді терең ойға 
жетелейді. Әсіресе О.И.Бичурин, 
А.Н.Бернштам, Зуев, Н.Аристов, 
Ә.Марғұлан, Н.Мыңжан еңбек-
терінде жақсы баяндалады. 
Мұның сыртында үйсіндерге 
байланысты ҚазҰУ профессоры 
Н.Мұқаметханұлы және қытайдағы 
қандас бауырымыз С.Жанболаттың 
«Ежелгі ұлыс тарихы» атты көлемді 
зерттеуі бар.

Тарихи деректерге қарағанда 
б.з.б. 161-174 жылдары Мөденің 
орнына таққа отырған Лаушаң 
тәңірқұты Хыши аймағында отырған 
ұлы иозылардың тас-талқанын 
шығарады. Ұлы иозылар қашып, 
Іле аймағындағы көне тиграхауд 
сақтарға, нөкістерге шапқыншылық 
жасап олардың жерін тартып алады. 

Осы уақыттарда Жетісуда болып 
жатқан саяси оқиғалардан хабар 
алған үйсін Елжау, олардың ізіне 
түсіп, әкесінің кегін алу мақсатында, 
ұлы иозылар мен қоса басқа да ру-
тайпаларды өздеріне бағындырады. 
Ұлы иозылардың біраз бөлігі 
қашып, Бактрия жеріне кетеді. 
Үйсіндердің Жетісуға қоныстануын 
жазған зерттеушілердің еңбек-
терінде түгелге дерлік осы дерек 
баяндалады. Демек ақиқаты осы.

Осы оқиғалар арқылы үйсін-
дердің б.з.б. 120 жылдары Тянь-
Шань, Ыстықкөл, Іле аймағына 
келгендігін білеміз. Іле өзені 
бойына әбден орныққан соң, 
аса қуатты Үйсін ұлысының 
іргетасы қаланып, шуақты күндері 
басталады. Орталығы саяси-
экономикаланған Шығу атты қала 
болған. Үйсіндер батысында Қаңлы 
(Кангию) мемлекетімен көрші 
отырғандығы, шекараны Ыстықкөл 
бөліп тұрғаны, батысы Шу, Талас 
өзендеріне, шығысы Тянь Шанның 
шығыс сілемдеріне, солтүстігі 
Балқаш көліне дейінгі аумақты 
қамтитынын қытай саяхатшысы 
Жаң Чиаң алғашқы болып жазған. 
Ол Шығуда тұрып, қаланың тұрмыс-
тіршілігіне, тұрғындары мен әскер 
санына тыңғылықты зерттеу 
жүргізген. Мемлекет билеушісі 
«Күнби» ел басқаруды әкім-
ұлықтар арқылы жүзеге асырып 
отырған. Аз уақыттың ішінде 
темірдей тәртіп орнатып, ұлысты 
осындай деңгейге көтереді. Бір 
кездері ғұндардың бодандығында 
болып, олардан босағанына да көп 
уақыт өткен жоқ. Демек, болашағы 
зор үйсін ұлысының мемлекеттік 
құрылымына толықтай көзі жеткен 
қытайлар оларды ескі қоныстарына 
қайтуын сұрайды. Елжау күнби 
бастаған ел билеушілері, ондай 
келісімге көнбейді. Ақыры, 
қытайлар үйсіндермен жақындасу 

астанасы

ќаласы ќайда?

ҮЙСІН

ШЫFУ

 ЕЖЕЛГІ ҮЙСІНДЕР ТУРАЛЫ ЕҢ АЛҒАШҚЫ ДЕРЕК ҚЫТАЙ ТАРИХШЫСЫ СЫМА 
ЦЯНЬНЫҢ ЖАЗБАЛАРЫНДА КЕЗДЕСЕДІ. ОНДА ҮЙСІНДЕРДІҢ ДУНХУАН, ХЫШИ 
(ҚЫТАЙДЫҢ ГАНСУ) АЙМАҒЫНДА, ШЫҒЫСЫНДАҒЫ КӨРШІСІ ҒҰНДАР, БАТЫСЫН-
ДА ҮЙЕЖІЛЕРМЕН ҚАНАТТАС ОТЫРҒАНДЫҒЫ АЙТЫЛАДЫ. ОДАН БӨЛЕК, Б.З.Б. 179-
177 ЖЫЛДАРДАҒЫ ҒҰН ШАПҚЫНШЫЛЫҒЫНАН ШАҒЫН ЕЛДІҢ ОЙРАНДАЛҒАНЫ 
ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ КЕЛТІРІЛГЕН. КЕЙБІР ЗЕРТТЕУШІЛЕР ҮЙСІНДЕРДІҢ ОРДА-
СЫ ҒҰНДАР ЕМЕС БАТЫСТАҒЫ КӨРШІСІ ҮЙЕЖІ ТАЙПАЛАРЫНЫҢ ТАРАПЫНАН 
ТАЛҚАНДАЛҒАНЫН ҚИЛЫ ДЕРЕКПЕН КУӘЛАНДЫРАДЫ. ҚАЛАЙ БОЛҒАНДА ДА 
ҮЙСІНДЕРДІҢ КҮНБИІН ӨЛТІРІП, ЕЛ ЖҰРТЫН ЖАУЛАП АЛҒАНДЫҒЫ АНЫҚ.

үшін ең тиімді жолы, құдандалық 
болу керек деген шешімге келеді. 
Демек, қытайлар саяси жағынан 
жақындасып, ғұндарға қарсы 
одақ құрудың жолын іздегені анық 
көрінеді. Хан патшалығы арнайы 
дайындықтан өткен әккі тыңшы 
Жаң Чиаңды Жетісуда отырған 
Үйсіндерді зерттеуге жіберуіне 
не жағдай себеп болғаны бүгінгі 
күнге дейін басы ашылмаған. Бұл 
жағынан ешқандай дерек жоқ.

Ендеше алдымен Жаң Чиаң 
Жетісудағы Шығу қаласына қай 
бағыттағы жолмен келгенін анықтап 
көрелік. Ертедегі «Жібек жолының» 
бір бағыты ішкі Қытайдан бастау 
алып, Үштұрпанға жететін қысқа 
жол болған. Қашқарға келгенде 
үш айырыққа бөлініп, бірі Жетісу 
арқылы қимақтар мекен еткен 
қазіргі Қазақстанның солтүстігіне 
қарай бағытталған. Заука арқылы 
Санташ одан Кегенді басып өтіп, 
бірі Шелек, Талғар, Қастек арқылы 
батысқа кетсе, енді бірі Кегеннен 
Темірлік (Қайқы), одан Алтынемелді 
басып, солтүстік бағытқа қарай 
кететін. Міне, осы жол торабының 
бойында көмескілеу ықтасын жерде 
Шығу қаласы орналасқан. Кейбір 
деректерде Жаң Чиаңның Шығуға 
келген уақыты шамамен б.з.б. 105 
жылы деп көрсетіледі.

Біздің зерттеудегі ең басты 
міндетіміз Шығу қаласының 
қай маңға орналасқанын табу 
болмақ. Үйсіндердің ордасын 
алғашқылардың бірі болып, 
өте үлкен күшпен іздеген 
В.В.Бартольдтың экспедициясы еді. 
Ыстықкөлдің солтүстік батысынан 
шығысына дейінгі аймақты 
тыңғылықты зерттеуге шыққан 
В.Бартольд  экспедициясының алаң-
сыз жұмыс істеуіне Жетісу гене-
рал-губернаторы Г.В.Колпаковский 
қолдау білдірді. Ш.Уәлиханов 
болжамдары мен көрген-білгендерін 

В.Бартольдке дер кезінде хабарлап 
отырды. Бұлардың басты ба-
ғыты Ыстықкөлдің солтүстік-
батысындағы Қойсудың маңайы 
еді. Алайда қанша тырысқанымен 
Шығу қаласының нақты орны 
таптырмады. Бұл зерттеулер 1893-
94 жылдары жүргізілген еді.

 Одан соң бұл тақырыпты 
арнайы зерттеген О.Л.Боровка 
болатын. Ол өз зерттеуінде Шығу 
қаласы Алматы облысының 
Нарынқол ауданына қарасты Текес 
атырабындағы Шаты маңында 
деген тұжырымды ұсынған болатын. 
Л.Боровка қытай зерттеушілерінің 
еңбектерінде үйсіндердің екі 
ордасы болғанын, оның бірі жаздық 
екенін айтады. Жаздық орда Шаты 
маңында орналасқанына әбден 
келісуге болады. Өйткені аталған 
аймақтың жазы қоңыр салқын, 
Шалкөде, Шұбартал, Сырт, Күнес, 
Мұңғылкүре мен Қызылкүре 
секілді жайлаулары төрт түлік 
малға жайлы, әсіресе жылқы үшін 
өте таптырмайтын мекен, шөбі 
шүйгін, жазиралы шалғынды өлке. 
Осы жағынан алғанда, жаздық 
ордасы болды дегенге келісуге 
болады. Мұның сыртында, Қытай 
елі Мұңғылкүре мен Райымбек 
ауданының шекаралас жерге Елжау 
мен Сижун ханымдарға ескерткіш 
қойды. Ол туралы: «Сижун ханша 
Хан патшасы Лиденің жалғыз 
қызы (Б.ж.с. дейінгі 105 жылы 
Үйсін патшасына ұзатылды) Үйсін 
ханға ұзатылғаннан соң Шаты 
ордасында тұрған. Біздің жыл 
санауымыздың 101 жылы Сижун 
ханша науқастан қайтыс болып, 
Жұнго халықтар арасындағы 
ынтымақтастық қалыптасты» 
деген жазуды оқуға болады».

Қытай археологтары Үйсіндер-
дің астанасы Шығу қаласы 
Текес өзенінің бойында, қазіргі 
ШҰАР аумағында дегенді алға 

тартқанымен нақты дәлелдері 
жоқ. Тек, Шатыдан табылған әйел 
адамның сүйегін Сижун ханымдікі 
деген болжаммен дәлелдегісі-ақ 
келеді.

Соңғы жылдары «Үйсіндер 
Жетісудан Памирге ауып кеткен» 
деген  көзқарасқа байланысты 
жапон ғалымдары мен қытай 
зерттеушілері бір ымыраға келе 
алмай жүр. Әсіресе: «Үйсіндер 
Памирге қай уақытта кеткен? 
Үйсіндердің бұл аймақтан 
(Жетісудан) кетуіне себепкер кім-
дер? Сиянбилер ме, әлде жужандар 
ма? Осы көштегі Иобан (Албан) 
одағының рөлі?» деген сауалдарды 
көтерген Ма Мэнлидің пікірі 
басты назарда тұр. Бұл туралы, 
«К вопросу о происхождение 
казахского народа» деген кітап 
шығарған Б.Ирмухановтың еңбегін-
де айтылады.

Шығу қаласының орнын 
іздеушілердің легі әлі күн-
ге толастамай тұр. Солардың 
ішінде ең нанымды пікір ұсынған 
Штраленберг болатын. Оның 
пікірінше, Іле бойымен Қорғас 
жақтан іздеу керек. Алайда көпшілік 
бұл болжамды қолдамайды. Негізі 
көзқарасы дұрыс.

Кеңес Одағы тұсында дәлірек 
айтсақ, 1954 жылдан басталып, 
1967 жылға дейін, құрамында 
Ә.Марғұлан, К.Ақышев, Мұсаев, 
Б.Нұрмұханбетов, А.Марьяшев 
сынды ғалымдар бар «Жетісу» 
экспедициясы Кеген қыстағы-
ның оңтүстік-шығысындағы орта 
ғасырлық қала Құмтекейге Үйсін 
астанасы Шығу қаласының орны 
деп қазба жұмыстарын жүргізді. 
Алайда бұл жерден табылған 
адам қаңқасы үйсіндердің антро-
пологиясына келмеді. Сүйектің 
кімдерге тиесілі екенін анықтай 
алмаған археологтар нысанды 
жасырын, жабық күйде қалдырды. 
Бұл туралы Мәскеуде жарық көретін 
«Правда» басылымында 1979 жылы 
«Суркок-археолог» деген шағын 
ғана мақала жазылды. Мақалада 
қазба кезінде табылған бас сүйек 
үйсін патшалығы заманындағы 
адамдарға тиесілі делінген. Өйткені, 
сол тұста қытайлар «Балқаш көліне 
дейінгі аймақ біздің жер!» деп Кеңес 
Одағына талай рет дау көтерген еді. 
Экспедицияның жалғасуына бұл 
бірінші кедергі болып, бара-бара күн 
тәртібіндегі басты саяси мәселеге 
айналды. Сондықтан, Құмтекей 
мен Ақтастының айналасындағы 
археологиялық жұмыстар жабылды.

Құмтекейді Шығу деген 
болжамды Ш.Уәлиханов та 
құптамаған. Оның болжамын-
ша Қырғызстанның Нарынында 
болмаса, Жеті өгіз жақта деген 
көзқарас дұрыс. Бұл пікірді  
қолдағандар қазірде бар, бірақ 
дәлелі жеткіліксіз. Осылайша: 
«Шығу қаласының орны қайда?» 
деген сұрақ пен болжам зерттеу-
шілерді әбігерге әбден түсірді. 
Өйткені, Жаң Чиаң нақты әрі қадап 
айтқан Үйсін астанасы Ақсу (Вансу) 
қаласынан 610 ли қашықтықта 
Ыстықкөлдің солтүстік-шығысында 
орналасқан. Сонда: «Бұл жер 
қайда?» деген сұрақ кез-келген 
іздеушіні жетелей түсетіні анық. 
Біздіңше, зерттеушілер осы дерекке 
аса ден қоймаған немесе ат үсті 
шолу жасаған. Көпшілікті «қаланың 
орны жер бетінде көрініп жатуы 
керек» деген ой шатастырған. 
Шынында екі мың жыл аз уақыт 
емес. Әртүрлі табиғи немесе 
сыртқы ықпалдың әсерімен жермен 
жексен болып кетуі мүмкін.

 Енді, қытайдың 610 ли өлшем 
бірлігіне тоқталайық. Осыдан екі 
мың жыл бұрынғы есеппен 360 
қадам 1 ли болған, кей жерлерде 
300 қадам 1 ли деп есептеген. Қазіргі 
өлшеммен 416 метрге сәйкеседі. 
Соған орай нақты есеп 305 
шақырымға тең. Осы есептеулер 
арқылы Шығу қаласы салынған 
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ТАНЫМ

ТАРИХ  ЌОЙНАУЫ

«Қызыл аңғарымыз» қазіргі Ұйғыр 
ауданы мен Кеген ауданының 
шекарасындағы «Көртоғайдың» 
төменгі тұсы «Сартоғайды» көруге 
болады. Дәлірек айтсақ, бүгінгі 
«Шарын» мемлекеттік ұлттық 
паркінің аумағы. Үштұрпандағы Ақсу 
қаласы мен ұлттық парк арасындағы 
қашықтықты есептесеңіз тұп-тура 
310 шақырымды көрсетіп тұр. 
Алшақтығы 5-6 шақырым ғана. 
Аталған аймақты зейін салып 
барлайтын болсақ, қала салуға 
барлық мүмкіндіктің болғанын 
көреміз. Ең бастысы – таза 
ауыз су, бұлақтар бар. Құрылыс 
материалына керекті топырақ 
жанында. Ағашты қазіргі Жалаңаш, 
Тоғызбұлақ, Кеңсу, Шетмеркі елді-
мекендері орналасқан жерден, 
тегін су жолымен жеткізу оңай. 
Мойнақтың тұсынан Шарын өзені 
арқылы ағызса, сүт пісірім уақытта 
төменгі жолдан тосып алады. 
Баспана салудағы ең басты екі 
құрылыс материалы қолда деңіз. 
Қалған құрылысқа қажетті ат арба, 
темір, ер-тұрман, қару-жарақтар, 
тұрмыс бұйымдарын шеберханада 
жасаған. Оған мына суреттегі заттай 
деректерді алға тартамыз. Мына 
табылған құмыра мен табақтар 
ұлттық парктің 40-шы кварталынан 
табылған.

Менің өз басымды аталған 

аумақтан табылған заттай 
деректердің ішінде әсіресе темір 
балқытатын 12 пештің қатар 
табылуы терең ойға жетеледі.

Ошақтардың бірнеше есе көп 

болғаны айдан анық. Бұзылып 
жоқ болғаны қаншама?! Су 
диірмендерінің орнын орман 
қызметкелерінің кез келгені 
көрсетеді. Бұл жерде үлкен 
қайнаған өмір ошағы болғанын 
зерттеуші емес жай адамның өзі 
сезінеді. Неге десеңіз үйсіндердің 
мал, егін шаруашылығымен 
қатар, қол өнерінің де дамығанын 
осы табылған заттай деректер 
айғақтайды. Ал кен балқытатын 
пештердің орналасуының өз 
ерекшелігі бар. Бір сызықтың 

бойындағы пештер суға жақын 
салынған. Оның үстіне мұнда 
қызуы қатты, жоғары температура 
шығаратын сексеуіл қалың өседі. 
Оған қоса Шарын өзенін жағалай 
өсетін ерекше «ерен тоғайындағы» 
ерен ағашының қызуы одан да 
жоғары әрі ұзақ уақытқа жылуын 
жібермейді. Ерен ағашының діңі 
тығыз әрі қатты болып келеді.

Мәкен  Тастановтың айтуынша, 
Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін 
қолға түскен жапон тұтқында-
рына ерен ағашын кестіріп, буып-
дайындап Шарын өзені арқылы 
Ілеге жеткізіп, одан қазіргі Қапшағай 
(бұрын ол жерде Илийский деген 
порт болған) қыстағы орналасқан 
жерден тосып алып, пойызға 
тиеп, Ресейдің ат арба жасайтын 
зауыттарына жіберіп отырған. 
Себебі, арбаның ең негізгі күш 
түсетін дөңгелектің ішіндегі қатар 
орнатылатын тетігін ерен ағашынан 
жасапты. Яғни, күллі Кеңес 
Одағында шығарған ат арбаларға 
пайдаланған. Жоғарыда айтылған 
«жапон тұтқындары қайда тұрды?» 
дегенімде, 15-ке жуық жертөлені 
көрсетіп, «осында тұрғанын үлкен 
кісілерден және өз әкемнен естігем» 
деді Мәкен аға.

Қола дәуірінен бастау 
алатын мұндай пештер Еуразия  
құрлығынан табылған руда балқы-

татын пештерге ұқсайды. Пештің 
маңынан табылған көмірдің күлі 
адамдардың темірден болатты 
жоғары деңгейде қорытқанын 
көрсетеді.

Міне осындай қолайлы 
жағдайлардың бәрін ес-
кере келіп, Шығу қаласы 
осы Шарын өзен бойына 
салынған деген тоқтамға 
келдік.

Ертеде қазіргі Алматы-
Шонжы күре жолының  200 
шақырымында үлкен арық 
қазылып, Шарын өзенінің 
суы жазыққа шығарылған. 
Сол су жазиралы алқапқа 
дәнді-дақыл егуге, әсіресе 
тары өсіруге көмектескен. 
Жергілікті зейнеткерлер 
Тәліп Сабырбеков пен 
Мәкен Тастановтың сө-
зіне қарағанда 1952 
жылы сол арықтың 
арнасы кеңейтіліп, ГЭС 
салыпты. Ең өкініштісі, 
электр стансысының суы 
арнасына қайта құлаған 
жері дәл қаланың өкпе 
тұсынан түскендіктен көне 
қаланың біраз жерін су 

шайып кеткен. 1957 жылы кеңестік 
идеологияның пәрменімен қаланың 
орны трактормен тегістеліп, астық 
егілген. Тастақ жер дұрыс өнім 
бермеген соң, қарағаш отырғызған. 
Оның да жайқалып өскені шамалы. 
Салынған ГЭС үш жылдай ғана 
жұмыс жасап, тоқтап қалған. Қазіргі 
таңда қираған орны тұр. Меніңше 
осы ГЭС-ті әдейі салдырған. 
Өйткені, жақұтқа бергісіз тарихи 
жәдігерімізден айыру көзделген.

Қазір осыдан екі мың жыл бұрын 
қазылған арық бүгінгі Бахар, Шарын, 

Тастықара, Шырын, Розыбақиев, 
Ұзынтам ауылдарына қарасты егін 
алқаптарын сумен қамтып отыр. 
Сондықтан мұндай мүмкіндігі зор 
аймақта қала салынбады дегенге 
сенбеу мүмкін емес. 

Көне қаланың бас жоспары екіге 
бөлінген. Батыс жағында шеберхана 
орналасса, халық тұратын негізгі 
тұрғын үйлер шығыс жағында. Екі 
ортаны су бөліп тұр. Барлығы қатаң 
тәртіпке бағынған, бейіт-зират 
қаланың сыртында, дөңнің 
үстінде. Бұл жұқпалы аурудан 
сақтануды көрсетеді.

Кеңес Одағы 1947 жылы 
Сартоғайға артель салып, 
орман шаруашылығына қа-
расты 70-тей үйді екі көшеге 
орналастырған екен. Қазір 
орманшылар ғана тұрады.

Қала орнынан табылған 
жәдігерлерді Ә.Марғұлан атын-
дағы археология институтының 
зерттеуші маманы Ералы 
Ақымбек растап, ары қарай 
жүйелі зерттеу жүргізу керектігін 
айтып отыр.

Шарын мемлекеттік ұлт-
тық паркі қызметкерлерінің 
айтуынша, аталған аумақта 
180-ге жуық тарихи қорым бар 
көрінеді.

Жоғарыда айтылған Кеген 
ауданына қарасты Құмтекейден 
гөрі Ұйғыр ауданының ау-
мағында күннің жылы болуы, 
бау-бақша мен егіннің ерте 
пісіп, орақ ору науқанына 
үлкен мүмкіндік беретіні басты 
назарда ұсталған. Ал, Құмтекей 
қаласының ерекшелігі төрт 
түлік малдың жайылымына, 
жаздың жайма шуақ күндерінде 
жәрмеңке өткізуге, ойын-
сауыққа өте ыңғайлы алқап 
болғандығында.

Ақтастыдағы қалаға кезінде 
Уди патшаның қызы Сижун 
ханым жанындағы 300-ге жуық 
қызметші нөкерлерімен бірге 
келіп, арнайы салынған сарайда 
тұрған. Сижун ханымның «Аққу» 
атты өлеңінде үйсіндердің 
киіз туырлықты дөңгелек үйде 
тұрып, сүт, қымыз ішетінін 
жырлауы Қарқара аймағының 
жазғы жайлау екенін көрсетеді. 
Елжау күнби Сижун ханымды 
нөкерімен Шығуға келтірген жоқ. 
Себебі, олардың тыңшылық 
жолмен келгенін Жаң Чиаңның 
саяхатынан сезіктенген. Сондықтан 
қазіргі біз айтып жүрген Ақтасты 
мен Құмтекейдің орнындағы 
қалашықтар Сижунға ілесіп келген, 
қытайлар салған құрылыстар.

Ұлы арманды мақсат еткен 
Елжау күнби бастаған үйсіндер 
Шарын өзенінің сағасын тегіннен-
тегін қоныс етпеген. Өздері 
құрған мемлекеттің тыныштығы 
мен тәртібін шұғыл әрі тез арада 
жүзеге асыру үшін су жолын тиімді 
пайдаланған. Шығудың жанынан 
ағып өтетін Шарын өзені Ілеге 
құяды. Іле арқылы шығысқа қарай 
қазіргі Ұйғыр ауданы мен Жаркент 
ауданының аумағын басып өтіп, 
қытайға қарасты Шапшал, Қорғас, 
Құлжа, Нылқы, Күнес, Тоғызтарау, 
Текес және Мұңғылкүре ау-
дандары арқылы Қазақстан 
Республикасымен шекаралас 
Райымбек ауданы орналасқан Хан-
Тәңірінің етегіне дейін  хабар жет-
кізген. Екінші Іле мен Шарынның 
қосылған жерінен батысқа қарай 
аққан Іле дариясы арқылы қазіргі 
Еңбекшіқазақ, Талғар, Кербұлақ, Іле 
және Балқаш аудандарын басып 
өтіп, Балқаш көліне дейінгі жерлерді 
басқарып отырған. Орталықтан 
шыққанда, атпен қатар суды да тең 
дәрежеде пайдаланып, діттеген 
жерге уақытылы жетіп, ұлыстың 
тыныштығын осылайша жүзеге 
асырған.

Қазіргі Райымбек, Кеген, Ұйғыр 
аудандарының ортасын бөліп 
тұрған тау сілеміне ескі карталарда 

«Үйсін тауы» деген белгі қойылған. 
Сол таудың бір биігінен құрбандық 
шалатын орын табылған. Бұл 
былайша айтқанда ашық аспан 
астындағы тарихи жәдігер. №3 
суреттегі қасиетті орынды, кез-
келген пенде, өз көзімен көріп әрі 
сезіне алады.

№4 суреттегі таңба Үйсіндер 
мен Жалайырлардың бір одаққа 
біріккенін білдіреді. Одан шығатын 

қорытынды Үйсін ұлысын құрған 
басты екі тайпаның серттескен жері 
болса керек. Дәл осы таңба жаңа 
құрылған Абай облысының Аягөз 
ауданының аумағында да бар. Бұл 
– бір.

Екінші – №3 суреттегі құрбандық 
шалу орнынан төменде, шамамен 
1,5 шақырымдай жерде үлкен 
қорғанның орны тұр. Басында 
айтылған «Үйсін ұлысының 
жаздық ордасы Шаты маңында 
орналасқан» деген пікірді қолдаған 
едік. Мына суреттегі орын Кеген 
ауданына қарасты Саты елді 
мекенінің дәл қасында тұр. Соған 
қарағанда Шаты деп жүргеніміз 
Саты ма деген ойға жетелейді. Бір 
қарағанда сәйкестікке толып тұр. 
Осының өзі терең зерттеулерге 
тартады.

Осы киелі орынды табуға 
үлкен көмек көрсеткен жергілікті 
өлкетанушы Болат Сәрсенбаев 
пен Шәміл Сағындықов деген 
азаматтарға ерекше ризашылық 
білдіреміз. Кезінде Алматы 
қаласының маңынан табылған 
тас стол туралы «Средневековые 
города казахстана на Великом 
Шелковым пути» деген кітабына: 
«Так, жертвенный стол найденный 
в начало века в районе Алматы, 
попал эрмитаж и стал объектам 
пристального изучение. Было 
сделано предположение, что 
назначение бронзового стола-
алтаря ритуальное и он был связан 

с отправлением древних культов 
саками и усунями» – деген пікір 
жазған Карл Байпақовтың ойынша 
тағдырлы тарихи жолдардан өткен 
Үйсіндер б.з.б. II-I ғасырдан бастап, 
ел аймағында мемлекеттік билікті 
қалыптастырумен қатар, Ұлы Жібек 
жолын жандандыруға үлкен үлес 
қосты.

Бұл дегеніңіз үйсіндердің 
көне замандарда Еуразия 
құрлығында алғашқылардың 
бірі болып, ең ірі ұлыс құрғанын, 
келе-келе бірде әлсіреп, бірде 
шарықтаған тарихи кезеңдерді 
бастан өткергенін, бірін-
бірі алмастырған хандықтар 
мен басқыншы елдердің 
бодандығында болғанымен 
тарих бетінен жойылып 
кетпегенін көрсетеді. Үйсін 
ұлысы әлсіреп, қатары сирей 
бастаған кезеңдерде Батыс 
Түрік қағанатының орнын басқан 
Түргеш қағанаты (Сары үйсіндер) 
дәл осы көне үйсіндердің 
мұрагері еді. Одан кейін, Қарлұқ 
қағанаты, Қарахан хандығы, 
Шыңғыс хан ұлысы құрылып, 
оның ұлы Шағатай басқарған 
ұлыс пен Қазақ хандығының 
негізін салған рулардың бірігуі 
бүгінгі тарихымыздың негізіне 
айналды.

 Кіндік қаны тамып, та-
мырына терең байланған Үйсін 
ұлысының ұрпағы бүгінде осы 
аймақта тұруда. Қазір Тәуелсіз 
Қазақстан тарихын Керей мен 
Жәнібектен бастау алатын қазақ 
хандығы құрылған 1456 жылдан 
бастаймыз. Шындығында атал-
ған Тәуелсіздіктің алғашқы 
ұшқыны Жетісу өңірінде б.з.б 
160 жылдан бастау алған 
деуімізге әбден болады. Оның 
басында Нулы бидің баласы 
әйгілі Елжаудан күнби тұр. 
«Көкбөрі тотемі» туралы аңыз 
аталған тұлғадан бастау ала-
тыны мұрағат құжаттарында 
бар. Үйсін кезеңін зерттеген 
атақты қытай тарихшысы Су 
Бейхай былай дейді: «Генезис 
казахского народа восходит к 
усуням эпохи Хань, который 
сыграли решающую роль 
формирование казахского 

народа; он всесторонне до-
казал, что казахский народ 
сформировался не в XV веке, как 
говорять, а во II веке до н.э…». 
Бұл пікірді «Этническая история 
древнего Казахстана»  деген кітап 
жазған Б.Б.Ирмуханов өз еңбегіне 
кіргізген.

 Егерде тарихта болған 
оқиғалар ізімен адаспай жүреміз 
десек, ақиқаттың ауылынан алыс 
кетпеуіміз керек. Сонда шынайы 
тарих шығады.

 Осы экспедициялық жұмыстың 
атқарылуында қолғабыс тигізген 
Ұйғыр ауданы әкімінің орынбасары 
Кәдіржан Бағбаев, «Шарын» Ұлттық 
мемлекеттің паркінің басшысы 
Елнұр Ахметов, парк қызмет-
керлері Жігер Сақбаев, Максим 
Акрамов, Айдана Батырханова, 
зейнеткерлер Мәкен Әлдибеков, 
Тәліп Сабырбеков, ерлі-зайыпты 
Нұрғожа Нұрәжиев пен Алтынхан 
Темірбекова, Кеген ауданынан 
Болат Сәрсенбаев пен Шәміл 
Сағындықов, Алматы қаласынан 
Әсет Темірғалиев пен Нұрмұқа 
Шаймерденов, Бахар ауылының 
тұрғыны Қайрат Үсенқұлов сынды 
азаматтарға алғыс айтамыз.

Дүйсенбай СЫҒАЕВ,
«Жер мен Ел» қоғамдық
 бірлестігінің төрағасы.
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В БУДУЩЕЕ –  С НОВЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

СКАЖИ:  «ДА –  ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ!»

 ОБЩЕСТВО

  Буквально с этого времени, 
в стране проводилась большая 
работа. Были разделены местные 
государственные аппараты, об-
разованы областные управления, 
акиматы, а также созданы новые 
территориальные нотариальные 
палаты.  3 июня текущего года соз-
дана нотариальная палата области 
Жетісу. Общая численность нота-
риусов составляет  105 единиц. 
Адрес нотариальной палаты обла-
сти Жетісу: 040000, г. Талдыкорган, 
ул. Кабанбай батыра 75/89, офис 
45. Рабочий телефон: 8 (7282) 
246894, e-mail npjetisy111@mail.ru

 Правовым институтом, кото-
рый оказывает гарантированную 
Конституцией Казахстана квали-
фицированную юридическую по-
мощь, который защищает права и 
законные интересы физических и 
юридических лиц, а также бизнеса, 
путем совершения нотариальных 
действий, является – Нотариат. 
Функция нотариата  позволяет 
участникам гражданских правоот-
ношений пользоваться  способами 
правовой защиты в форме совер-
шения нотариальных действий, 

 В мае месяце текущего года Президент Казахстана под-
писал указ «О некоторых вопросах административно-
территориального устройства Республики Казахстан», 
в соответствии с которым Глава государства постано-
вил образовать новые области: Абай, Жетісу, Ұлытау. 8 
июня 2022 года документ вступил в силу.

направленных прежде всего на сни-
жение риска и возможных потерь от 
участия в гражданском обороте. 

 Не смотря на свою многовеко-
вую историю, нотариат гибко реаги-
рует на глобальные процессы, такие 
как – переход к рыночным эконо-
мическим отношениям, разнообра-
зию форм собственности, развитию 
предпринимательства, новые тех-
нологии, где наша Республика за-
нимает передовые позиции в этом 
процессе. Так как казахстанский но-
тариат успешно освоил и применяет 
передовые  электронные инфор-
мационные технологии и средства 
передачи данных, успешно прогрес-
сируя на территории СНГ. Развитие 
электронного нотариата в рамках 
Государственной программы «Циф-
ровой Казахстан» является создание 
надежных правовых инструментов 
для надлежащего цифрового оборо-
та документов. 

 Так, 11 июля 2022 года нота-
риальной  палатой области Жетісу 
было проведено общее собрание но-
тариусов, на котором были утверж-
дены составы  ревизионной,  дис-
циплинарной,  экспертной комиссий, 

законодательства. По этой тема-
тике неоднократно проводились и 
проводятся круглые столы с уча-
стием сотрудников Департамента 
юстиции, работников нотариата и 
других юридических специально-
стей региона.   

 Не нарушая  многолетнюю 
традицию и в этом году в  июле 
месяце после продолжительных 
изнурительных тренировок, спор-
тивные команды нотариальных 
палат Алматинской области и об-
ласти Жетісу приняли активное 
участие в проведении 4-ой Респу-
бликанской Спартакиады среди 
нотариусов, которая проводилась 
в поселке Зеренды Акмолинской 
области, по следующим видам 
спорта такими как - футбол, во-
лейбол, плавание, перетягивание 
каната, гиревой спорт, легкий бег, 
на которой спортивные команды 
палат Алматинской области и об-
ласти Жетісу на фоне спортивных 
команд нашей Республики  заняли 
почетное призовое 3-е место. Из 
года в год, следуя профессиональ-
ным традициям демонстрируются 
хорошие и здоровые примеры, ко-
торые должны стать надежным и 
крепким фундаментом в сознании 
и при  воспитании молодого поко-
ления. 

Д. КУЛЬБЕКОВ, 
нотариус нотариального

округа  области Жетісу.

МЕРОПРИЯТИЯ

АВГУСТ МЕСЯЦ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ «ҚОС ҚАНАТ ЖЕТІСУ» ВЫДАЛСЯ ВЕСЬМА 
ПЛОДОТВОРНЫМ, ТОЛЬКО ЗА ПЕРВУЮ НЕДЕЛЮ НАШЕЙ 
КОМАНДОЙ БЫЛИ ОРГАНИЗОВАНЫ И ПРОВЕДЕНЫ ДВА 
МАСШТАБНЫХ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ФИЗИЧЕ-
СКОЙ КУЛЬТУРЫ.

Сегодня, в век интернет-
технологий, когда наше общество 
стремительно развивается и меняет-
ся, мы не должны забывать о наших 
детях. Ведь именно образователь-
ная среда существенным образом 
влияет на становление личности 
подростка. Каким он станет, какова 
будет его самооценка, какими будут 
его поведение и взгляды на жизнь? 
Какой личностью станет ребёнок под 
влиянием внешних факторов? 

 Так, в целях формирования здо-
ровых альтернатив риску в подрост-
ковой среде, формирования духа 
здорового соперничества первым 
нашим мероприятием стал КВН под 
лозунгом  «Скажи «Да!» - здорово-
му образу жизни!», проведенный 
на базе летнего лагеря «Бастау» в 
городе Текели, где более 100 школь-
ников Алматинской области смог-
ли проявить себя, направить свою 
энергию в полезное русло, провести 
время с пользой, да и просто пове-
селиться.

 В чём же уникальность КВН? 
Попадая в команду, подростки сразу 
же приобретают новых друзей, учат-
ся прислушиваться к мнению свер-
стников. Командный дух способству-
ет становлению личности подростка. 
Они учатся выражать свое мнение и 
прислушиваться к другим, мобилизу-

ют свои силы, находят креативные 
подходы к решению каких – либо 
задач. По завершению игры все ко-
манды были награждены подарками 
и грамотами.

 Кроме того, организовывая по-
добные мероприятия наша команда 

ОО «ҚОС ҚАНАТ ЖЕТІСУ» старает-
ся создать наиболее комфортные 
условия для комплексного решения 
социальной проблемы по организа-
ции досуга и пропаганде здорового 
образа жизни, путём вовлечения мо-
лодежи и населения  Алматинской 

области  в занятия спортом, физиче-
ской культурой в доступных для всех 
формах.

 Второе мероприятие, направ-
ленное на пропаганду развития фи-
зической активности и укрепления 
здоровья, состоялось в обществен-
ном месте города Талдыкорган. Для 
проведения фестиваля здоровья 
были привлечены специалисты го-
родской поликлиники, которые смог-
ли дать полезные рекомендации 
участникам, ответить на интересую-
щие вопросы по правильному пита-
нию. В ходе акции все желающие 
смогли измерить свое артериальное 
давление, уровень сахара в крови, 
также научились самостоятельно 
высчитывать свой Индекс Кетле. 
Кроме того, участники активно при-
няли участие в спортивных играх, 
викторинах и конкурсах, за что са-
мые активные были награждены 
грамотами.

 Стоит отметить, что в настоя-
щее время в эпоху глобальных эко-
логических проблем, вопрос заботы 
о собственном здоровье и следо-
вание принципам ЗОЖ приобрели 
особую значимость. Увы, статистика 
Всемирной организации здравоох-
ранения в области заболеваний не 
самая оптимистичная. Данные ВОЗ 
свидетельствуют: не менее 50% здо-

ровья человека зависит от образа 
жизни, 20 - приходится на наслед-
ственность, 20 - на влияние внешней 
среды, 10 процентов - факторы, за-
висящие непосредственно от дей-
ствующей в государстве системы 
здравоохранения.

Индивидуальное здоровье фор-
мируется через здоровое поведение 
человека. Существует взаимосвязь 
между индивидуальным здоровьем 
и здоровым образом жизни. А реко-
мендации ЗОЖ просты и доступны 
для применения, не требуют опыта 
и навыков.

Возьмите за основу следующее:
- разработка меню правильного и 

сбалансированного питания;
- занятия спортом  и нормиро-

ванные физические нагрузки;
- принцип здорового сна и соблю-

дение личной гигиены;
- закаливание, повышающие за-

щитные функции организма.
Китайская мудрость гласит: 

«Если ты заболел, смени питание, 
если не помогает - смени образ жиз-
ни».

Каждому человеку дана возмож-
ность укрепить или поддержать здо-
ровье, сохранить трудоспособность, 
физическую активность, бодрость 
тела и духа до преклонных лет. Важ-
но этим грамотно воспользоваться, 
ведь все зависит исключительно от 
образа жизни.  Будьте здоровы!

 
  «ОО ҚОС ҚАНАТ ЖЕТІСУ» 

а также комисии по этике профес-
сиональной чести и имиджу,  состав 
делегатов в Республиканскую нота-
риальную палату Республики Казах-
стан от имени нотариальной  палаты 
области Жетісу,  кроме того утверж-
ден сектор по культ-массовым ме-
роприятиям. В состав дисциплинар-
ной комиссии нотариальной палаты 
области Жетісу по рекомендации 
Департамента юстиции были вклю-
чены трое представителей обще-
ственности. 

 14 июля 2022 года Нотариату 
Республики Казахстан исполнилось 
25 лет.  В честь знаменательной 
даты нотариальная палата области 
Жетісу совместно с нотариальной 
палатой Алматинской области про-
вела торжественное мероприятие, 
на котором наградили особо отли-
чившихся работников нотариальной 
палаты, а также сотрудников Депар-
тамента юстиции Алматинской об-
ласти. Ветераны нотариата, а также 
отличившиеся нотариусы  получили 
юбилейные медали, знаки отличия, 
почётные грамоты и ведомственные 
награды.

 На торжественной  церемонии  
празднования  25-летия Нотариата 
приняли участие – Председатель Ре-
спубликанской нотариальной пала-
ты А.Б.Жанабилова, председатель 
нотариальной палаты Жамбылской 
области Сыргабаева Л.К., руководи-
тели Департамента юстиции Алма-
тинской области, а также ветераны 
нотариата Казахстана., которые по-

здравили с 25-летием Нотариата и  
пожелали нотариусам плодотворной 
работы и крепкого здоровья. 

 Следует отметить, что в пред-
верии к 30-летию органов юстиции 
Республики Казахстан, руководство 
Департамента юстиции Алматин-
ской области   активно проводит  
культурно-массовые  и спортивные 
мероприятия, к примеру 12 августа 
текущего года в спортивном ком-
плексе Жастар города Талдыкорган 
Департаментом юстиции были про-
ведены спортивные соревнования 
по нескольким видам спорта с уча-
стием работников юстиции, прокура-
туры, нотариата, адвокатуры и дру-
гих юридических специальностей.

 Кроме того, Департаментом 
юстиции области на постоянной 
основе оказывается методическая 
и практическая помощь нотариусам 
нашего региона. Со стороны Де-
партамента юстиции области ощу-
щается готовность к дальнейшему 
сотрудничеству по совершенство-
ванию законодательства с целью 
создания механизма правовой за-
щиты населения нашего региона, 
где  подчеркивается важность при-
менения критерия справедливости 
в сфере гарантии права собствен-
ности, обозначаются проблемные 
вопросы правоприменения и  право-
творчества, констатируется необ-
ходимость устранения отдельных 
противоречий между законностью 
и справедливостью, посредством 
совершенствования  действующего 

БЕРЕГИТЕ ЛЕС
ПРИРОДА И МЫ 

С наступлением теплых погожих дней все чаще появляется желание отдохнуть 
на природе, выехать в лес... Чтобы отдых не доставил неприятностей, необходимо 
соблюдать правила пожарной безопасности и помнить,что в пожароопасный сезон 
в лесу недопустимо пользоваться открытым огнем, выжигать траву под деревья-
ми, разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках, в местах с 
сухой травой.

 Оставленные в лесу бутылки или оскол-
ки стекла способны сработать как линзы. 
Стать провокатором пожара может выки-
нутая автомобилистами промасленная или 
пропитанная горючими веществами ветошь. 
Безусловно, опасно курить или пользоваться 

открытым огнем вблизи машин, заправляемых 
горючим. 

 Что же можно сделать, если, находясь 
на отдыхе, вы заметили в лесу огонь? Необ-
ходимо принять меры, чтобы остановить его 
и одновременно, если есть возможность, на-

править кого-нибудь в ближайший населенный 
пункт или лесничество за помощью.

 Группа из 3-5 человек может остановить 
небольшой пожар за полчаса-час даже без 
специальных средств. Пламя можно сбивать 

веником из зеленых ветвей, меш-
ковиной, брезентом. Огонь надо 
захлестывать, сметать в сторону 
очага пожара. 

 Еще один распространен-
ный прием – забрасывать кромку 
пожара землей, чтобы получи-
лась сплошная полоса из грунта 
толщиной в несколько сантиме-
тров и шириной до полуметра. 

 Дорогие земляки, берегите 
лес! Это наше с вами богатство.

Ерлан ЗАМАНБЕКОВ,
лесник Каратальского лесного 

хозяйства, г. Талдыкорган



 

06.05 «Жәдігер» 
06.30, 02.30 «Дәуірлер дана-
лары»
07.10 «Жаужүрек мың бала»
09.30 «Құрдым» арнайы жоба
10.00,18.00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
12.00 М\Х «101ала күшік»
13.05 «Ән мен әнші»
15.35 «Лашықтан шыққан 
миллионер»
20.00 Д\Ф «Тіршілік»
20.35 Концерт «Достығымыз 
жарасқан»
22.30 Т/х «Өмір ызғары» 
23.30 К/ф «Кек 
алушылар:Шексіздік соғысы»
01.45 «Теледәрігер»
03.15 Д/ф «Тіршілік» 

Хабар 

05.00 «Кім мықты?»
07.00 Т/х «Балтакөлде 
бақытым»

Бейсенбі - Четверг,  25 тамыз Сенбі - Суббота,  27  тамыз

ҚАЗАҚСТАН

Жексенбі - Воскресенье,  28 тамыз

06.05, 03.40 «Жәдігер»
06.25, 10.00, 13.00, 20.00, 01.20 
Aқпарат 
07.00 «Таңшолпан» 
10.10, 18.00 «Гүлдер құпиясы» 
12.00, 13.10, 20.35 Т/х «Күйеу 
бала»
14.10 «Қызық екен...»
15.00, 02.40 «Тұлға»Деректі 
фильм
15.30, 03.10 «Ауылдастар» 
16.00 Т/х «Бақытсыздар бағы»
17.15 М/х «Сақшы арыстан»
22.30 Телехикая «Өмір ызғары» 
23.30 Т/х «Жоғалған қыз»
00.20 «Көңіл толқыны»
01.55 «Теледәрігер»

Хабар

        05.00 «Кел, шырқайық» 
07.00 Тікелей эфирде «Оян»
10.00 Мегахит «Оборванная 
мелодия»
12.00 Жаңалықтар
12.10 Т/х «Пәленшеевтер-3»
13.00 Новости
13.10, 21.30 Т/х «Көзімді 
жұмсам да...»
15.00 «Тарих.Тағдыр.Тұлға»
16.00 Т/с «Бархатный сезон»
18.00 Мегахит «Курьер»
20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 «Бір туынды тарихы»
21.00 Итоги дня 
23.30 Мегахит «Экстрасенсы»

Астана 

06.00 «Үздік әзілдер»
06.10 Т/х «Фазилет ханым» 
07.10 Мультфильм «Маша и 
медведь»
09.15, 21.55 «Кеш келген ма-
хаббат»
11.20 Т/х «Ене» 
12.20, 23.50 «Іңкәр сезім» 
13.50 Х/ф «Жас қырандар»
15.00, 01.35 Сериал «Место 
встречи изменить нельзя»
16.15 «Сырты бүтін»
17.00, 03.00 «Жұмбақ таймс»
17.40 Т/х «Кішкентай келін»
19.25 Т/х «Құрақ»
20.00 «Астана таймс»
21.00 Т/х «Жылама, ана»

Евразия 

06.00  «Той БАЗАР»
07.00 «П@утина»
08.00 «Қайырлы таң Қазақстан!»
09.00 «Доброе утро Казахстан!»
10.00 «Жить здорово»
10.50 «На самом деле»
12.00 Сериал «Магомаев»
13.05 Мелодрама  «Женская 
версия.Чистильщик»
14.10 «Новости»
14.20 «Жаңалықтар»
14.30 «Қослайқ»
18.30  «Басты жаңалықтар»
19.00, 04.00 «Көреміз»
20.00 «Главные новости»
20.35  Сериал «Вспышка» 
01.10 Ночной кинотеатр «Золо-
тая орда»  
02.40 Сериал «Фурцева.Легенда 
о Екатерине»
03.40 «Новости»
03.50 «Жаңалықтар»
04.50 «Басты жаңалықтар»
05.15 «Той заказ»

КТК

07.05, 19.30, 04.00 Кешкі 
жаңалықтар
 07.35 Т/х «Жимаудың жетістігі»  
08.20 «Ақмама»
09.25 Мелодрама «В плену у 
прошлого» 
11.15, 21.30 Мелодрама «Зулей-
ха открывает глаза» 

   ХАБАР

ЕВРАЗИЯ

06.05, 03.40 «Жәдігер»
06.30, 01.45  «Теледәрігер»
07.15 Aқпарат 
07.45, 02.30  «Зинһар» 
08.30,22.05 «Көңіл толқыны»
09.20 «Әйел әлемі»
09.55 «Ырыстың қазығы»
10.00 Т\Х «Гүлдер құпиясы»
12.00 «Әзіл әлемі»
14.00 «МУЗарт» концерт
16.30 М/х «101ала күшік-2»
17.30 «Құрдым» арнайы жоба
18.00 Т/х «Гүлдер құпиясы»
20.00 «Лашықтан шыққан 
миллионер»көркем фильм
22.30 Т\Х «Өмір ызғары»
23.30 «Жау жүрек мың бала» 
көркем фильм
03.15 «Мұра». Д/ф

Хабар

05.00 «Кел,шырқайық»
07.00 Телехикая «Балтакөлде 
бақытым»
09.00 «Тарих. Тағдыр. Тұлға»
10.00 «Ән әлемі» 
11.00 Кино «Менің күнәлі 
періштем»
12.45 Т/х «Пәленшеевтер-3»
16.00 Т/с «Сезон дождей»
18.00 Мегахит «Бешеные»
20.00 «Айтыстар»
22.00 «Алашұлы» концерт
00.00 Телемарафон «Көзімді 
жұмсамда...»

Астана 

06.00,02.00 «Үздік әзілдер»
06.10 Т/х «Фазилет ханым» 
07.10 М/ф «Маша и медведь»
09.15, 21.55 «Кеш келген 
махаббат»
11.20 «Құрақ» телехикаясы
14.30 «Жұмбақ таймс» 
15.40 Х/ф «My love is Aisulu»
17.40 «Шаншар»
20.00  «Срапа таймс» 
21.00 Т/х «Жылама, ана»
00.10 Т\Х «Тик-ток хаус»

Евразия 

06.00 «Той БАЗАР»
07.50 «Той ЗАКАЗ»
08.15 «П@утина»  
09.25 Х/ф «Медвежья шкура»
12.00 Сериал «Швабра»
16.30 «Бестің шәйі». Тікелей 
эфир
18.00 «Айна» тікелей эфир
19.30 Телесериал «Отчим»
00.10 Х/ф «Капитан Голливу-
да»
03.00 «Поехали»
03.45 «П@утина»  
03.40 «Той БАЗАР»
05.10 «Той ЗАКАЗ»

КТК

07.05Т/х«Үлкен үй»
07.40 «Біздің концерт»  
08.30 «Қарапайым-ханшайым»
09.20 «Юморина» 
11.00 Т/с «Вторая первая 
любовь» 
15.00 Т/х «Аталар сөзі»  
18.00  «Озат отбасы»
19.00 Ән шашу «Ән мен әнші»
21.00 Т/са «Утраченные вос-
поминания»
01.00 Драма «Чума»
02.10 Т/х «Аталар сөзі»  

03.45-04.30 «Қарапайым-
ханшайым»

Жетісу

07.10 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық» /тікелей 
эфир      
8.50 «Спорт-тайм» 
09.00 Жаңалықтар 
09.30 Новости 
10.00 Жаңалықтар (Алматы 
облысы)  
10.30 Новости (Алматинский 
область) 
11.00 «Бүгін» 
11.30 «AgroLife» 
12.00 Д/ф «Джеки Чан» 
12.40 Д/ф «Әлем 
ғажайыптары» 
13.00 «Әсем әуен» 
13.30 «Земля Изобилия» 
ертегісі
14.30 «Бір туған» телехикаясы  
15.30 «Қазақ үні» 
16.00  «Сыр шертер» 
16.30 «Әсем әуен»  
17.00 «Шашу»/тікелей эфир/ 
17.50 «Ай мен күн» телехи-
каясы 
18.30 Д/ф «Әйгілі режиссер»
19.00 Қорытынды жаңалықтар 
(Алматы облысы) 
19.30 Итоговые новости (Ал-
матинский область)             
20.00 «Әсем әуен» 
20.30 Жетісу облысының 
жаңалықтары
21.15 Мәдениет жаңалықтары
21.20 «Спорт-тайм»  
21.30 Новости Жетысу
22.00 «Сделано в Казахста-
не» 
22.40 Д/ф «Әлем 
ғажайыптары»
23.00 Жаңалықтар (Жетісу 
облысы) 
23.30 Жаңалықтар

31 канал

06.00, 03.30 «Әзіл студио» 
07.00 «Тәтті шоу» 
08.00, 01.30, 05.00 «31 әзіл»  
09.00 «Күліп ал» 
09.30 «Готовим с Адель» 
10.00 Х/ф «Любовь не сло-
мить» 
13.30 Х/ф «Ранго»
16.00 Комедия «Бизнес по-
казахский в Корее»
18.10 Кино «Принц персии: 
пески времени»
20.40 Х/ф «Железный чело-
век»
23.30 «Bizdin show»
02.00  «What's up?»
02.30 «Тамаша лайв» 
04.00 «1001 әзіл»
04.30 «Ризамын»
05.30 «What's up?»

 7 канал

06.00, 05.30 «Қуырдақ»
07.00 «Жайдарман»
09.00 «Орел и решка»
10.00 Сериал «Мама будет 
против» 
14.45  Концерт «Айхай 25»
17.00, 03.00 Т/х «Тақиясыз 
періште»
18.20 Шоу «Удивительные 
люди»
21.00 Шоу «Маска. Новый 
год» 
04.00 Т/х «Япырай»
04.40  «Тамаша»

   ХАБАР

АСТАНА

КТК

ЕВРАЗИЯ

   7 КАНАЛ

09.00 Концерт «Алашұлы»
11.00 Кино «Менің күнәлі 
періштем»
12.45 Т/х «Пәленшеевтер-3»
16.00 Т/с «Сезон дождей»
18.00 Мегахит «Слепой»
20.00 «Айтыстар»
22.00 Д/ф «Отдел журналист-
ских расследований»
22.30 «Тарих.Тағдыр.Тұлға.»
23.30 Телемарафон «Көзімді 
жұмсамда...»

Астана   

06.00,02.50 «Үздік әзілдер»
06.10 Т/х «Фазилет ханым» 
07.10 М/ф «Маша и Медведь» 
09.00, 21.55 «Кеш келген 
махаббат» 
11.20 Т/х «Отбасы»
14.00 «Жұмбақ таймс»
15.10 «Алдараспан»
19.00 Т/х «Тик-ток хаус»
19.40 Х/ф «Келинка Сабина»
00.10 Х/ф «Келинка Саби-
на-2»

Евразия 

06.00 «Той базар»  
07.50 «П@ytina» 
08.50  «Воскресные беседы» 
09.00 Х/ф «Заказ» 
11.15 «Қаймақ»
12.00 Т/с «Швабра»
16.30 Концерт Любови Успен-
ской
18.55 «Добрый вечер Казах-
стан»
20.00 «Грани»
21.00 Т/с «Отчим»
02.10 «Три аккорда»
04.00 «П@ytina»
04.45 «Қаймақ»
05.15 «Той заказ»

КТК

07.05 «Гүл сыйлайық анаға» 
08.30 «Қарапайым-
ханшайым»
09.20 «Юморина» 
11.20 Мелодрама «Утрачен-

ные воспоминания»  
15.00 Т/х «Аталар сөзі» 
18.00 «Озат отбасы»
19.00 Ән шашу «Махаббат 
әлемі»
21.00 Мелодрама «Долгая до-
рога к счатью»
00.40 Криминальная 
дараа«Чума»
02.10 Т/х «Аталар сөзі» 
03.45,04.30 «Қарапайым-
ханшайым»

Жетісу

07.10 «Әсем әуен» 
09.00 Жаңалықтар 
09.30 Новости 
10.00 Жаңалықтар (Алматы 
облысы)  
10.30 Новости (Алматинский 
область) 
11.00 «Мамандық маңызы» 
11.30 «Қасиетті Қонаев» 
11.50 Инфо-блок
12.00 М/ф «Блинки Билл»  
12.40 Д/ф «Әлем 
ғажайыптары» 

13.00 «Әсем әуен» 
13.30  «Сделано в Казахста-
не» 
14.10 «AgroLife» 
14.30 «Ән тыңдайық»
15.00 «Дәрігер кеңесі» 
15.45 Д/ф «Мәдени 
байлықтар»
16.35 «Әсем әуен» 
17.00 «Қазақ үні»           
17.30 «Әдебиет пен адамзат» 
17.50 «Ай мен күн» телехи-
каясы 
18.30 «Олжа»                                        
19.00 «Сыр шертер»
19.30 «ЭКО-рейд» 
20.00 «Құйынды мекен» теле-
хикаясы 

31 канал 

06.00, 03.00 «Әзіл студио» 
07.00,02.00 «Тамаша live»
08.00, 05.00 «31 әзіл»
08.30 «Күліп ал»
09.00 «Телебинго» 
09.25 «Готовим с Адель» 
10.00 М/с «Царевны»

10.30 М/с «Маша и медведь»
11.00Х/ф «Ранго»
13.30 Кино «Бизнес по-
казахски в Корее»
15.40 Кино «Принц Персии: 
пески времени»  
18.20 Х/ф «Железный чело-
век»
21.10 Х/ф «Огробление по-
Итальянски»  
23.40 «Алдараспан» 
01.20,03.30, 05.30 «What`s 
up?» 
04.00 «1001 әзіл»
04.30 Ризамын

7 канал

06.00, 04.30 «Қуырдақ»
07.00,01.20 Сәлем Қазақстан
09.00 Шоу «Удивительные 
люди» 
11.10 Сағындырған әндер-ай
14.20 Шоу «Маска.Новый год»
21.00 Сериал  «Любовь без 
памяти» 
03.00 Т/х «Япыр-ай»
03.40 «Тамаша»

АСТАНА

   ХАБАР

ЕВРАЗИЯ

КТК

   7 КАНАЛ

13.00, 23.50 «Я жив!» 
15.00, 03.15 «Көріпкел»
16.00, 02.15 Т/х «Өкініш»
17.30 Т/х «Қара гүлдер»
20.00 «Астарлы ақиқат»
21.00 Вечерние новости
01.30 Мелодрама «Чума»

Жетісу

07.10 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық» /тікелей эфир      
8.50 «Спорт-тайм» 
09.00 Жаңалықтар 
09.30 Новости 
10.00 Жаңалықтар (Алматы 
облысы)  
10.30 Новости (Алматинский 
область) 
11.00 «Бүгін» 
11.30 «Мамандық маңызы»
12.00 Жаңалықтар /тікелей 
эфир/
12.15 «Спорт-тайм» 
12.30 Жаңалықтар 
12.40 Д/ф «Әлем ғажайыптары» 
13.00 Новости/тікелей эфир/
13.30 «Талқы» /тікелей эфир/
14.15 «Әсем әуен» (концерты)
14.30 Новости 
14.50 Мәдениет жаңалықтары
15.00 Жаңалықтар /тікелей эфир
15.20 «Спорт-тайм» 
15.25 Инфо-блок
15.30 Жаңалықтар 
16.00 Новости
16.45 «Спорт-тайм» 
17.00 «Шашу»/тікелей эфир/ 
18.00 «Сегодня» /тікелей эфир 
(Жетісу)    
18.30 Д/ф «Әйгілі режиссер»
19.00 Қорытынды жаңалықтар 
(Алматы облысы) 
19.30 Итоговые новости (Алма-
тинский область)             
20.00 «Қасиетті Қонаев»
20.30 Жетісу облысының 
жаңалықтары
21.15 Мәдениет жаңалықтары
21.20 «Спорт-тайм»  
21.30 Новости Жетысу
22.00 «Бір туған»  телехикаясы 
22.45  «Әсем әуен»  
23.00 «Талқы»                 

31 канал

06.00, 03.00 « Әзіл студио»
06.30 Деректі фильм 
«Ұмытылмас тұлғалар»
07.00, 05.00 «Ризамын» 
07.30, 20.00 «Информбюро» 
08.30, 00.40 Сериал «ХАНШАЙ-
ЫМ» 
09.30, 21.00  Т/х «Зейнеп»
10.30 Т/х «Қайсар»
12.00, 12.30 Сериал  «Отель 
«Элеон» 
13.00 Х/ф «Знакомство с Факе-
рами»
15.15 Х/ф «Знакомство с Факе-
рами-2»
17.20 Х/ф «На крючке»
21.55 Х/ф «Супер 8» 
01.30 «31 әзіл»
02.00, 04.30 What's up?
02.20 Сериал «Базарбаевтар»
03.40 «1001 әзіл»
04.00 Бала батл

7 канал

06.00, 05.00 «Қуырдақ»
07.00, 23.00 Т/х «Арам ақша. 
Адал махаббат» 
08.00, 13.20 Т/х «Жаңа қоныс» 
09.00, 17.20 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР»
11.10, 19.30 Сериал  «Балабол»
14.40, 22.00 Т/х «Жараланған 
жүректер» 
15.40, 01.10 Сериал «ГАДАЛКА»
16.10, 00.00 Сериал «Полицей-
ский с рублевки»
01.45 Т/х «Тек қана қыздар»
02.40 «Оян, Қазақстан»
03.00 «Тамаша»
04.00 Телехикая «ЯПЫРАЙ» 

КТК

   7 КАНАЛ

06.05, 03.40 «Жәдігер» 
06.25, 10.00, 13.00, 20.00, 01.00 
«Ақпарат»   
07.00  «Таңшолпан». 
10.10 Т/х «Гүлдер құпиясы»
12.00,13.10, 20.30 Т/х «Күйеу 
бала»
14.10 «Қызық екен…»
15.00, 02.55  Деректі фильм 
«Шаңырақ»
15.30, 03.15 «Ауылдастар»
16.00 Т/х «Бақытсыздар бағы»
17.15 Дисней ұсынады: «Сақшы 
арыстан». Мультхикая
18.00 Т/х «Гүлдер құпиясы»
22.30 Т/х «Өмір ызғары» 
23.30 «Жоғалған қыз» 
01.30 «Теледәрігер»
02.15 «Көңіл толқыны»

Хабар 

05.00 «Кел,шырқайық»
07.00 Тікелей эфирде  «Оян!» 
10.00, 16.00 Т/с «Бархатный 
сезон»
12.00 Жаңалықтар
12.10 Т/х «Пәленшеевтер-3»
13.00 Новости
13.10, 21.30 Т/х «Көзімді 
жұмсамда...»  
15.00 «Тарих. Тағдыр. Тұлға» 
18.00 Мегахит «Экстрасенсы»
20.00 Қорытынды жаңалықтар 
20.30 «Өмір жолы» 
21.00 Итоги дня 
23.30 Мегахит «Бешеные»

Астана  

06.00 «Үздік әзілдер»
06.10 Т/х «Фазилет ханым»
07.10 М/ф «Маша и Медведь»
09.15, 21.55 Т/х «Кеш келген 
махаббат» 
11.20 Т/х «Ене» 
12.20, 23.50 Т/х «Іңкәр сезім» 
13.50 Х/ф «Жас қырандар» 
15.00,01.35 Сериал «Место 
встречи изменить нельзя» 
17.00 «Жұмбақ таймс»
17.40 Т/с «Кішкентай келін» 
19.25 Т/х «Құрақ»
20.00  «Астана таймс» 
21.00 Т/х «Жылама, ана» 

Евразия 

06.00 «Той базар»
07.00 «Паутина» 
08.00 «Қайырлы таң, Қазақстан!»  
09.00 «Доброе утро Казахстан!» 
10.00 «Жить здорово» 
10.50 «На самом деле»
12.00 Сериал «Магомаев»
13.05 Х/ф «Женская версия. 
Чистильщик»
14.10 «Новости» 
14.20 «Жаңалықтар» 
14.30 «Қослайк» 
18.30 Басты жаңалықтар 
19.00 «Көреміз» 
20.00  «Главные новости»
20.35 «Поле чудес» 
21.55 Сериал «Вспышка» 
02.50 «Новости»
03.05 «Жаңалықтар»
03.15 «Көреміз» 
04.05 «Басты жаңалықтар»
04.30 «Той базар»
05.15 «Той заказ»

КТК 

07.05 Кешкі жаңалықтар 
(қайталау)
07.35 Т/х «Жимаудың жетістігі»
08.20 Реалити шоу «Ақ мама»
09.30 «Испытание-2» мелодрама
11.15 Т/с «Зулейха открывает 
глаза» 
13.00 «Я жив» дет.драма (повтор)
15.00 «Көріпкел»
16.00 Т\Х «Өкініш»
17.30 Т/х «Қара гүлдер»
19.30 Кешкі жаңалықтар

20.00 «КТКweb»
21.00 Вечерние новости 
21.30 «Вторая первая 
любовь»,мелодрама 
01.20  Т/с «Чума» 
02.10 Т\Х «Өкініш»
03.15 «Көріпкел» (қайталау)
04.00-04.30 Кешкі жаңалықтар 

Жетісу 

07.10 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық» /тікелей эфир 
8.50 «Спорт-тайм» 
09.00 Жаңалықтар 
09.30 Новости 
10.00 Жаңалықтар (Алматы об-
лысы)  
10.30 Новости (Алматинский 
область) 
11.00 «Сегодня» 
11.30 «Қасиетті Қонаев»
12.00 Жаңалықтар /тікелей эфир/
12.15 «Спорт-тайм» 
12.30 Жаңалықтар 
12.40 Д/ф «Әлем ғажайыптары» 
13.00 Новости/тікелей эфир/
13.30 «Талқы» /тікелей эфир/
14.15 «Әсем әуен» 
14.30 Новости 
14.50 Мәдениет жаңалықтары
15.00 Жаңалықтар /тікелей эфир
15.20 «Спорт-тайм» 
15.30 Жаңалықтар 
16.00 Новости
16.45 «Спорт-тайм» 
16.50 Инфо-блок 
17.00 «Шашу»/тікелей эфир/ 
18.00 «Бүгін» (Алматы облысы)
18.30 Д/ф «Әйгілі режиссер»
19.00 Қорытынды жаңалықтар 
(Алматы облысы) 
19.30 Итоговые новости (Алма-
тинский область)             
20.00 «AgroLife» 
20.30 Жетісу облысының 
жаңалықтары/мерекелік 
шығарылым
21.15 Мәдениет жаңалықтары
21.20 «Спорт-тайм»  
21.30 Новости Жетысу
22.00  «Бір туған»  телехикаясы 
22.45  «Әсем әуен»  
23.00 «Талқы»                 

31 канал

06.00, 03.00 « Әзіл студио»
06.30 Деректі фильм «Ұмытылмас 
тұлғалар»
07.00  «Ризамын» 
07.30 «Информбюро» 
08.30, 01.20 Сериал «ХАНШАЙ-
ЫМ» 
09.30, 21.00 Т/х «Зейнеп»
10.30 Т/х «Қайсар»
12.00 М/с «Маша и медведь»
12.20, 13.00 Т/с «Отель Элеон»
13.30 Х/ф «Знакомство с факе-
рами-2»
15.30 Х/ф «Евротур»
17.30 Х/ф «Супер 8»
20.00 Информбюро 
21.55 Худ. Фильм «Особое 
мнение»
02.00 Сериал «Базарбаевтар»
02.40 1001 әзіл
04.30 What's up?
05.00 Ризамын

 7 канал 

 06.00, 05.00 «Қуырдақ»
07.00, 23.00 Т/х «Арам ақша. Адал 
махаббат» 
08.00, 13.20 Т/х «Жаңа қоныс» 
09.00, 17.20 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР»
11.10, 19.30 Сериал  «Балабол»
14.40, 22.00 Т/х «Жараланған 
жүректер» 
15.40, 01.10 Сериал «ГАДАЛКА»
16.10, 00.00 Сериал «Полицей-
ский с рублевки»
01.45 Т/х «Тек қана қыздар»
02.40 Оян, Қазақстан
03.00 «Тамаша»
04.00 Телехикая «ЯПЫРАЙ» 

ҚАЗАҚСТАН ҚАЗАҚСТАН ҚАЗАҚСТАН
Жұма - Пятница, 26  тамыз

   7 КАНАЛ

ЕВРАЗИЯ

АСТАНА

   ХАБАР

КТК

   31 КАНАЛ    31 КАНАЛ

   31 КАНАЛ

   31 КАНАЛ

АСТАНА

ЖЕТІСУ ЖЕТІСУ

ЖЕТІСУ

ЖЕТІСУ
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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№32 (1087) 19.08.2022

ТІЛ YЙРЕНУ ОТБАСЫНАН БАСТАЛАДЫ

АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР

СОТ ЖҰМЫСЫН ЕДӘУІР ЖАҚСАРТУДА
ТӘУЕЛСІЗДІГІМІЗДІ АЛҒАН КЕЗДЕН БАСТАП, ЗАҢ ҮСТЕМДІГІН 

ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ БАҒЫТЫНДА КӨПТЕГЕН ИГІ ЖҰМЫСТАР АТҚАРЫЛДЫ. 
ҚАЗІРГІ ЗАМАН ТАЛАБЫНА САЙ СОТ ЖҮЙЕСІНДЕ БОЛЫП ЖАТҚАН ЕЛЕУЛІ 
ӨЗГЕРІСТЕР АУЫЗ ТОЛТЫРЫП АЙТУҒА ТҰРАРЛЫҚ. ЕГЕМЕН ЕЛІМІЗДЕГІ 
БИЛІКТІҢ БІР ТАРМАҒЫ СОТ ТӨРЕЛІГІ ДЕ ОЗЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ШЕТ 
ҚАЛМАЙ, ЗАМАН АҒЫМЫНА САЙ, ІС ЖҮРГІЗУДІҢ ЖАҢА ЖҮЙЕСІН ТЕЗ ИГЕРДІ. 

ТАРАПТАР YШІН ТИІМДІ ТЄСІЛ

МЕДИАЦИЯ

МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ - МЕНІҢ ТІЛІМ

МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛІМІЗДІҢ ДАМУЫ МЕН НЫҒАЮЫНА БАҒЫТТАЛҒАН 
ЗАҢДАР ҚАБЫЛДАНЫП, ЗАҢ АЯСЫНДА МЕМЛЕКЕТТІК БАҒДАРЛАМАЛАР 
ДАЙЫНДАЛЫП, СОЛ БАҒДАРЛАМАЛАРДЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ҮШІН ІС-ШАРАЛАР 
ЖАСАЛЫП КЕЛЕДІ. ДЕГЕНМЕН ДЕ ҚАЗІРГІ УАҚЫТТА МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛДІ 
ҚОЛДАНУДЫҢ АЙНАЛАСЫНДАҒЫ АЙТЫС-ТАРТЫСТАР МЕН КӨПТЕГЕН 
ПІКІРЛЕР ОСЫ УАҚЫТҚА ДЕЙІН ТОЛАСТАМАЙ КЕЛЕДІ.

Өйткені, тіл мәселесі – елімізде аса 
маңызды да, ең өзекті мәселелердің бірі. 
Тәуелсіз еліміздің көп ұлтты мемлекет 
екені белгілі. Сондықтан Ата Заңымыз-
Конституцияның 7-бабында Қазақстан 
Республикасындағы мемлекеттік тіл – 
қазақ тілі. Мемлекеттік ұйымдарда және 
жергілікті өзін-өзі басқару органдарында 
орыс тілі ресми түрде қазақ тілімен тең 
қолданылатындығы атап көрсетілген. Сая-
си тұрақтылық пен елде бейбітшілікті, 
тыныштықты сақтау қазіргі әлем үшін өте 
күрделі мәселелердің бірі. Елімізде 130-
ға жуық өзге ұлт өкілдері тату-тәтті өмір 
сүріп отырғандықтан осындай бейбіт өмірді 
жалғастыру үлкен жауапкершілікті қажет 
етеді.

Алайда, мемлекеттік тілдің қолдану 
аясын кеңейту жолында елімізде іргелі 
істер атқарылып жатқаны даусыз. Мем-
лекет тарапынан қамқорлықтың бәрі 
көрсетіліп жатыр. Енді соны ілгері бастыру 
біздің әрқайсымызға тікелей байланысты 
екенін де естен шығармағанымыз абзал. 
Мемлекеттік тілдің мәртебесін арттыру жо-
лында өзіндік үлес қосу баршамызға ортақ 
міндет екені айдан анық. Ол үшін алысқа 
бармай-ақ, әркім өз отбасынан бастаса да 
қазақ тілін меңгергендердің қатарын арт-
тыра түсуге қомақты үлес болып табылар 
еді. Атап айтқанда, орыс тілінде де, қазақ 
тілінде де еркін сөйлей алатын отбасы-
ларында байқап отырсаңыздар көбіне үй 

ішіндегі қарым қатынас кезінде аралас 
сөйлеу орын алып жатады. Ал, кейде тіптен, 
бір бірімен орысша сөйлесу жағы басым 
болып жататынын көріп те, естіп те жүрміз. 
Сондай  жағдайда  күн санап  желкілдеп 
өсіп келе жатқан сәбидің де күнде естіп 
жүрген сөздерге бейімделіп, сол үйреншікті 
тілді игере бастайтыны да белгілі ғой. 
Қаршадайынан естіп келетін сөздерін  са-
насына сіңіріп, күні ертең-ақ, орысша  был-
дырлап  шыға  келетіні құпия емес қой. Ал, 
ата-аналары «Қазақ тілін ертең есі кіргенде 
меңгеріп алады ғой» деген оймен оған 
аса мән бермеуі кейіннен өздеріне опық 
жегізеді. Яғни, баланың талшыбықтай иіліп, 
бәріне икемді кезінде ана тілін санасына 
сіңіріп, жүрегінен орын алдыру керек. Ал, 
кейін қалыптасып кеткеннен кейін үйрету 
қиынға соғады. Сондықтан бұл мәселеге 
бейжай қарамай, баланы бесіктен ана 
тілінде сөйлеуге баулуға баса мән берілсе,  
нұр үстіне нұр болар еді. Бұл мәселенің 
маңызды екеніне еліміздің Президенті 

Қ.Тоқаевтың мына бір пікірі де жарқын 
дәлел болса керек. Мемлекет басшысы 
Қасым-Жомарт Тоқаев «Егемен Қазақстан» 
газетіне берген сұхбатында: «Қазақтың 
тілі – қазақтың жаны! Халқымыздың та-
рихы да, тағдыры да – тілінде. Мәдениеті 
мен әдебиеті де, ділі мен діні де – тілінде. 
В.Радлов айтқандай, қазақ тілі – ең таза 
әрі бай тілдің бірі. Тіл өткен тарихпен ғана 
емес, бүгін мен болашақты байланысты-
ратын құрал. Меніңше, тілдің тұғыры да, 
тағдыры да бесіктен, отбасынан бастала-
ды. Отбасында ана тілінде сөйлеп өскен 
бүлдіршіннің тілге деген ықыласы терең, 
құрметі биік болады», деп атап көрсеткен 
болатын. Сондықтан, «Көп түкірсе –  көл» 
дегендей,  әркім өз шама-шарқы келгенше 
ортақ іске өзіндік үлес қосса, мемлекеттік 
тілдің мәртебесі биіктей түсері хақ.

Ербол АЙДАРХАНОВ,                                                                                                                
Текелі қалалық 

сотының аға сот приставы.

Халқымыз қашанда   
үлкеннің айтқан 
бітімгершілік сөзіне 
құлақ асып, дауларды  
бітімгершілікпен шешіп 
отырғаны тарихтан 
белгілі ғой.

Сондықтан негізінде ме-
диация деген қазаққа  жат 
нәрсе емес. Мәселен, ата-
бабаларымыз ерте заманда 
жер дауы, жетім дауы, жесір 
дауы сияқты күрделі даулар-
ды  халықтың беделіне ие 
болған билерге жүгіну арқылы 
бітімгершілікпен шешіп, екі та-
рапты да қанағаттандыратын 
кесім қабылдауды қамтамасыз 
етіп келген. Міне, сондықтан 
қазіргі кездегі медиация тәсілі 
де екі тараптың арасындағы 
туындаған дауды ушықтырмай, 
екеуіне де тиімді жолмен 
шешуді көздейтінін тағы да 
назарларыңызға сала кетейік. 

Қазіргі заманда сотта-
су көп уақытты, қомақты 
қаражатты, адамдардың 
жүйкесінің төзімділігін қажет 
ететіндігі белгілі. Осын-
дай келеңсіз жағдайларға 
түспеу жолы –  дауды ме-
диация жолымен сотқа 
жеткізбей шешу, медиация 
заңының қолданылу аясын 
арттыру. Медиация әдісінің 
тиімді екеніне барлық 
дамыған мемлекеттердің 
тәжірибесі айғақ. Дамыған 
мемлекеттерде қоғамда 
туындайтын даулардың 
90 пайызға жуығы сотқа 
жетпей медиация тәртібімен 
шешілетінін дереккөздер баяндап 
отыр.

Жалпы, медиация – тарап-
тардың ерікті келісімі бойынша 
жүзеге асырылатын, олардың 
өзара қолайлы шешімге қол 
жеткізуі мақсатында медиатордың 
жәрдемдесуімен тараптар 
арасындағы дауды реттеу 

рәсімі болып табылады. Атап 
айтқанда, медиация туралы заңда 
тараптарға байланысты мынадай 
мәселелер көзделген. Мәселен, 
тараптардың медиация туралы 
шартта көрсетілген өзара ерікті 
ниет білдіруі медиация рәсіміне 
қатысудың шарты болып та-
былады. Медиация тараптары 
оның кез келген сатысында ме-
диациядан бас тартуға құқылы. 

Медиация барысында та-
раптар өз қалауы бойын-
ша өздерінің материалдық 
немесе процессуалдық 
құқықтарын иеленуге, та-
лаптар мөлшерін ұлғайтуға 
немесе азайтуға немесе 
даудан (дау-шардан) бас 
тартуға құқылы. Тараптар 
мен үшінші тұлғалардың 
құқықтары мен заңмен 
қорғалатын мүдделерін 
бұзбайтын, заңда көзделген 
де, заңда көзделмеген 
де өзара қолайлы келісім 
нұсқаларын талқылау үшін 
мәселелерді таңдауда 

тараптар еркін болады. Ме-
диация тараптары медиатор-
ды, медиация рәсімін, ондағы 
өз ұстанымын, оны талап ету 
тәсілдері мен құралдарын таңдау 
кезінде, ақпарат алу кезінде, дау-
шарды реттеу туралы келісім 
шарттарының қолайлылығын 
бағалауда тең құқықтарды пай-
даланады және өздеріне тең 

міндеттер жүктейді. Жалпы осын-
дай екі жаққа да қарата айтылған 
басқа да тиімді жақтары заңда 
көзделген. Сондықтан да тұрғын-
дардың қандай да бір азаматтық 
келіспеушіліктер туындай қалған 
жағдайда кәсіби медиаторлардың 
қызметіне жүгінгені абзал. 
Заңдық анықтамаға жүгінсек, 
медиация кезінде үшінші, бейта-
рап жақ, яғни медиатор даула-
сушы тараптар арасында ерікті 
келісімнің түзілуіне түрткі бола 
отырып, дау-жанжалды шешуге 
жәрдемдеседі. Демек, алдағы 
уақытта да медиация заңының 
қолданылу аясын одан әрі 
кеңейту жұмыстарын пәрменді 
жүргізу керек, ол ортақ міндет. 
Оған барлық құқық қорғау орган-
дары, билік өкілдері, қоғамдық 
ұйымдар ат салысуға тиісті. 
Себебі, дауды ушықтырмай, 
сотқа жеткізбей медиация 
тәртібімен шешу қарапайым 
халық үшін өте тиімді әрі қоғам-
да әлеуметтік шиеленістерді 
болдырмаудың кепілі болмақ. 

Гүлнұр ЖОЛДАСОВА,
Талдықорған қалалық 

сотының судьясы.

Сот жүйесіне заманауи технология-
лардың енгізілуі мен қолданылуы сот 
өндірісін жеңілдетіп, төрешілдікті жоюға, 
сот жүйесі қызметкерлердің арасын-
да сыбайлас жемқорлықтың орын алу 
ықтималдығын төмендетуге септігін 
тигізуде. Сонымен қатар, бұл бастама 
еліміздің тұрғындары үшін сот жүйесінің 
ашық әрі қолжетімді болуына барынша 
жағдай жасады. Сот жүйесін оңтайландыру 
әлемдік өркениетке қадам басу жолындағы 
қажеттіліктен туындады. Ең бастысы - 
соттағы істердің қаралу жағынан уақытты 
үнемдейді, содан кейін сот сатыларының 
ықшамдалуы судьялардың жұмысын 
едәуір жеңілдетеді, әрі обьективтілігін арт-
тырады. 

Қазіргі таңда заманауи ақпараттық 
технологиялардың қолданысқа енгізілуі 
сот жұмысын едәуір жақсартуда. Мәселен, 
барлық сот процестеріне бейне және 
таспаға жазу шараларын міндетті түрде 
енгізу жұмыстарын, сот жүйесіне енген 
елеулі жаңашылдықтардың қатарына 
жатқызуға болады. Сот процестерін бей-
не және таспаға жазудың тиімділігі мен 
маңыздылығы сот төрелігін іске асыру ба-
рысында ешқандай бұрмалаушылықсыз, 
бейтараптылықпен жүргізілуін қамтамасыз 

етеді. Бұл сот ашықтығы мен қолжетімділігін 
қамтамасыз етіп, халықтың сот төрелігіне 
деген сенімін нығайта түсері анық. Сонымен 
қатар, қағазбастылықтың қысқаруына септігін 
тигізіп, бюджет қаражатын айтарлықтай 
үнемдеуге мүмкіндік тудырды.

Ақпараттық технологиялардың қарыш-
тап дамуы және осыған байланысты қоғам 
сұранысының артуы оларды сот жүйесінің 
қызметінде пайдалануды ұдайы жетілдіруді 
қажет етеді. Сот төрелігін іске асыру, сот 
ісін жүргізудің ашықтығына қол жеткізу 
бойынша жұмыстарды оңтайландырудың 
перспективалық бағыттарының бірі 
ақпараттық технологияларды қолдану 
болып табылады. Мәселен, қазіргі 
таңда сот ісін жүргізуді автоматтанды-

ру және оңтайландыру мақсатында «Сот 
кабинеті» және «Сот құжаттарымен таны-
су» ақпараттық сервистері іске асырылу-
да.  Жоғарғы іске қосқан «Сот кабинеті» 
сервисі электрондық өзара іс-қимыл арқылы 
сот ісін жүргізуді жеңілдетуге, сондай-ақ 
сот жүйесінің анықтығын, қолжетімділігін 
қамтамасыз етуге және жедел жұмыс істеуіне 
бағытталған. Азаматтардың қолайлылығы 
үшін, сот жүйесіндегі жаңа заманауи 
технологиялардың дамуына байланысты, 
сот жүйесіне енгізілген «Сот кабинеті» 
электрондық ақпараттық сервисі арқылы 
электрондық талап арыздар мен құжаттарды 
беру тәртібін халыққа оқытып түсіндіру, сот 
ашықтығы мен қол жетімділігін қамтамасыз 
ету, насихаттау мақсатында жұмыстар 

жүргізілуде. «Сот кабинеті» - бұл сот 
органдарының онлайн сервистері мен 
қызметтеріне рұқсат алуға арналған 
бірыңғай терезе. Ол арқылы азаматқа, 
оның өкілі немесе адвокатқа өзіне 
қолайлы кез келген уақытта үйінен, 
кеңсесінен шықпастан, интернет желісі 
арқылы арызды (өтінішті), шағым 
және наразылықты электрондық түрде 
жолдауға, мемлекеттік бажды онлайн 
режимде төлеуге, сот құжатын, сондай-
ақ істің статусын көруге және сот 
актісін басып шығаруға, сонымен қатар 
процессуалдық мерзімдерді қадағалауға 
мүмкіндік берілген.

«Сот құжаттарымен танысу» 
сервисі сот өндірісінің жеделдігі мен 
қолжетімділігін қамтамасыз ету үшін 
электрондық сот құжаттарымен танысуға 
арналған. 

Асқар БЕЙІМБЕТОВ,
Алматы облысының 

қылмыстық істер жөніндегі                      
   мамандандырылған 

ауданаралық  сотының судьясы. 
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РУХАНИЯТ№32 (1087) 19.08.2022

ЖЫР ДӘПТЕРІНЕН 

ҚАБАН ЖЫРАУ  
туралы толғау

НҰРЛАН ӘБДІБЕК ЖЫРҚҰМАР ҚАУЫМҒА ӨТКЕН ҒАСЫРДЫҢ 80-ЖЫЛДАРЫНДА АЙТЫСКЕР АҚЫН РЕТІНДЕ ТАНЫЛДЫ. 
ӘУЕЛГІДЕ СТУДЕНТТЕР АРАСЫНДА ӨТКЕН АЙТЫСТА ТОП ЖАРҒАН ОЛ Ү.КӘРІБАЕВТЫҢ 100 ЖЫЛДЫҒЫНА АРНАЛҒАН АЙ-
ТЫСТА БАС ЖҮЛДЕНІ ҚАНЖЫҒАСЫНА БАЙЛАДЫ. БІРНЕШЕ ҰЖЫМДЫҚ ЖИНАҚТАРҒА ӨЛЕҢДЕРІ ЕНГЕН АҚЫННЫҢ «КҮРЕҢ 
ҮН» ЖЫР ЖИНАҒЫ ЖАРЫҚ КӨРДІ. АҚЫН УАҚЫТ, ҚОҒАМ ТУРАЛЫ ТОЛҒАМДАРЫМЕН ҚАТАР ТОЛҒАУ, ДАСТАНДАР  ДА 
ЖАЗЫП ЖҮР.  ХАЛЫҚ АУЫЗ ӘДЕБИЕТІМЕН, ҚАДЫМ ЗАМАНҒЫ СӨЗ ЗЕРГЕРЛЕРІНІҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫМЕН МЕЙЛІНШЕ 
МЕЙІРІН ҚАНДЫРЫП БАРЫП, ӨЛЕҢГЕ ӨРНЕК САЛҒАН ҚАЛАМГЕРДІҢ ҚАБАН ЖЫРАУ ТУРАЛЫ ТОЛҒАУЫ ТАРАҚ ТАҢБАЛЫ 
ТАРЛАН АТТЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖЫР МҮШАЙРАСЫНДА ЕКІНШІ ОРЫН ИЕЛЕНГЕН БОЛАТЫН. ТОЛҒАУДЫ ЖЕТІСУЛЫҚ 
ОҚЫРМАНДАР КӨҢІЛІНЕН ШЫҒАР ДЕГЕН СЕНІММЕН ЖАРИЯЛАП ОТЫРМЫЗ.

Бөрілі байрақ баптаған,
Қарағай найза саптаған,
Аю мен қабылан, от қабан,
Тұлпарға мінген, ту алған.
Ердің қасы - асыл тас,
Алтынменен аптаған,
Күміспенен күптеген. 
Қорамсағынан  оқтаған,
Тарақты жебе суырған. 
Суырылған сұр жебе,
Адырнасынан аттанып,
Аспанда бұлттай қаптаған.
Сарбаздың сапы бұзылмай, 
Апшысын жердің қуырған.
Алаш деп шапқан  аламан,
Тәңірден кеше туылған,
Нұрына күннің жуынған.
Таңбасы тарақ тарландар,
Ханбалыққа тоқтаған,
Бабаның атын жоқтаған.
Шыңғырған үнін шығарып,
Қалада, тасты көшені,
Тағалы атпен таптаған.
Қайран да менің Ноқта ағам!

Тұлпардың тері кеппеген,
«Найзамен шаншып ет жеген»,
Жалайырлар жол бастап,
Қалың үйсін ел қостап,
Бақтияр туын көтерген.
Қабылан қалың нөкермен,
Ата қазақ баласы,
Ішінде жоқ аласы,
Мерейі үстем бөтеннен.
Бір атадан туылып,
Бауырлық  парыз өтелген.
Бір-бірінен көрген сый,
Мейірімі тәтті шекерден.

Жігері жаудың жер болды,
Кеудесіне шер қонды.
Қабағым бағып жарты әлем, 
Керегем жайған кең болды.
Мейманам тасып  бір заман,
Төрт құбылам тең болды.
Төрт ғасыр өткен арада,
Тізгінді берген төреде,
Ынтымақ, шіркін, кем болды.
Жоңғар деген жау шығып,
Сабыры ердің таусылып,
Қайың да сауып бір заман,
Жертөле қазған кез келді.
Заманақыр келсе де,
Сынбаған сағы  сарбаздар,
Сары далада сенделді.

Үш ғасыр жаннан түңіліп,
Үш жүздің басы бірігіп,
Батыр да билер, сұлтандар, 
Жан дүниесі  кірігіп.
Ғасырлар көрген ата жау
Қызыл қанға малшынып.
Көшпенді салған бұл  соғыс,  
Мына дүние жалғанда, 
Аңырақайда болғанда, 
Батырлардан жан шығып.
Жаратқаны-ай Құдайдың,
Қазақ пенен қалмақты,
Бір-біріне қарсы қып.
Ақ көбік болған тұлпарлар,
Төккенде терін тамшы қып.
Қазақты бағып өсірген, 
Бөрі де шықты қарсы ұлып.

Кеудесінде  сарбаздың,
Жиналған кектен қақ тұрды,
Жазылмас  дертке айналып,
Сабырын сарқып  сап қылды. 
Жау шерігін жан қиған,   
Сирақтай үйткен лақтырды... 

* * *
Қазақ едік аузы бір
Ашса көмей көрінген.
Үлкеннен ғибрат кішіге,
Мейірім шуақ төгілген.
Өзі он бес жасында

Жігері от боп қайралып, 
Айтыспақ болып айналып,
Жағалады қыз-қырқын.
Таутан менен Тұмарша,
Шықты айтысқа сайланып. 
Атың шықты айтыста,
Бала кезден бәйгі алып.
Жойылып жоңғар,  қой бағып
Жайлауда жатқан жайланып,
Ұранға қызған бұл қазақ
Істеді бір іс ойланып.

Орыс орап шығыстан,
Жыландай  жылжып келеді...
Келді ағайын дерегі.
«Ноқта аға болсаң, жет бізге,
Жетісуды өрт шалар»,
Жіберді Абақ деп хабар.
Бабадан қалған жер мына
Болса бір  ертең керегі.

Сыр бойында Сырманақ,
Шу бойында Шуманақ,
Мекенінде Абақтың
Тосып жатқан Бірманақ,
Алатау көктен тұр қарап.

Жиырма мың түтін бір түнде,  
Үдере көшер кез келді.
Туырлығы киізден,
Көтерді  бұл көш желкенді.  
Сахарада  соңғы  көш,
Көз жетпес жерді көмкерді. 
Құралайдың салқыны,
Қызыл-жасыл  салтанат,
Сағым болып теңселді.
Қарауыл қойған сарбаздар,
Алдын бағып жер шолды.
Балпық пенен Ескелді, 
Тәуекел салған бұл көшті,
Ақылман Қабан еңсерді. 
 
Кең далада  көсіліп,
Қала көшкен секілді,
Қаламенен қосылып,
Тау қозғалып, тас жылжып,
Дала көшкен секілді.

* * *
Әлімсақтан жаралған,
Бабасынан нәр алған,
Қоңыраулы күйме, ат мініп,
Жал-құйрығы таралған.
Біздерге мирас боп қалған,
Ғасырлардан сан арман.
Кезеңдер болса қабарған,
Құрылтайларда доғарған. 
Бұлың да бұлың бұрынғы,
Заманнан заман жаңарған.
Көрмеген халық көзбенен, 
Сөз ілген Қабан сонардан.
Абақ пенен Тараққа
Болып өткен ақылман.
Кешегі өткен батырдан,
Айқай сап ұран шақырған.

Еліңе мұра  қорғансың! 
Ақындарға армансың!
Сөзің бір қалың ормансың! 
Ғасырлар жүріп жетілдің,
Жетіле  жүріп  кетілдің.
Ал енді ұрпақ толғансын!

* * *
Арқар ұран жебеген,
Төр иесі төреден,
«Тарақ таңба тар жерде
Өзіме керек келер күн, 
Таңбамды қайтар» деген ең.
Төреден үміт жоқтығын,
Көрдің бе Қабан көреген.
Төреге бұлай шарт қойған,
Қабаннан басқа кімің бар?
Сөзімді дұрыс ұғыңдар.

Ер-тұрманын  алтындап,
Жырлаған сайын қарқындап.
Топқа түскен жарқылдап.
Халқына сөзін сый қылған,
Етек-жеңін жидырған.
Дүниені жалған үй қылған,
Иірімі терең жырауым,
Сәуле құйған сәуегей,
Елдің мұңын қозғап бір,
Аруанадай боздап бір,
Үн шығарған күй шанақ,
Жүз әулие, жүз ақын 
Өтті сені пір санап.

Жетімдік көрген жұртыңның,
Шырағы мен нұры едің,
Жетісудың жыры едің.
Жыр дарыған пенденің, 
Қос өкпесін өшіріп,
Басына шығар қыры едің.

Жылдар өткен жүздеген,
Қазтуғаннан қалғансың,
Қолыңа қылыш алғансың.
Жерұйығын іздеген,
Асан Қайғы армансың.
Күреңнен күдер үзбеген,
Ақтамберді болғансың.

Елі мен жұртқа ағасың,
Жақсы-жаман арасын,
Нақылмен берген бағасын.
Адамдығың асқақтап,
Табылған көппен жарасым.
Қызыл тілдің қызығын
Елің көрген әулием,
Он сегіз мың ғаламды
Ай мен апта толғаған, 
Жерін көрген әулием.

Жүрекке  иман бергенсің, 
Жырдан бір шуақ өргенсің.
Жауда қалған жас батыр,
Сол батырдың  орнына,    
Тұтқын да болып келгенсің.
Батырлық пен көсемдік,
Билік пенен шешендік,
Болмысы бар Қабанды,
Қазақта тағы көз көрсін. 

Қабылиса деп жұрт саған
Екінші тағы  ат берген.
Атың Қабан болғанмен, 
Затың жырау болған соң,
Пайғамбар текті шақ көрген.

Абылайды хан сайлап,
Бұқара жұртқа жар салдың, 
Шешілмес не бір дау-дүрмек, 
Төле бимен қарсы алдың.
Жыраулық пен ақындық
Қос қанат болып тұрғасын,
Ел билеген тұлғасың,
Елге мұра бір басың!

* * *
«Ұйықтамаса қабақ - жау,
Ішпей жүрсең тамақ – жау», 
Деген шешен биімсің,
Сауын айтты ақынға, 
Ақын жүрек жиі ұрсын,  
Алаш жұрты сүйінсін!

* * *
Айтыспақ болып ақындар,
Жаныңа сенің жақындар.
Тірлікте асып-таспаған,
Сөз таластан қашпаған,
Жүзіңді көріп от шашқан,
Дәті жетпей ақындар,
Амандықтан аспаған.

Райымбектей жиеннің, 
Батырлығын көргенсің.
Сүйінбайдай жиенге,
Ақындығың бергенсің.
Бақтыбай өтті бас ұрып,

Көлденең көзден жасырып,
Түсінде сыйлап ақ балдақ,
Бір айналып келгенсің...
Сарыбас жиен ақын боп,
Сөзден маржан тергенсің.
Жетісуда  ақындар,
Құлағын бұрап күйге енген.
Үлкендер мұны мақұлдар, 
Өзіңнен бәрін үйренген...

* * *
Ұрпаққа қалған дабысың,
Ғасырдан жеткен шабысың,
Таңдай қаққан жарты әлем,
Әруағыңа сыйынған,
Ақындық бақ бұйырған,
Жамбыл да болып жандандың.
«Атағы үлкен Қабан» деп
Кезінде Кенен толғандың.
Кең дүниені аралап,
Көкшолақты сабалап,
Сол Кенен бүгін кенен боп,  
Шыңына шықты арманның. 
Үш  ғасыр бұрын өтсең де,
Ұрпағыңмен жүрсің сен,  
Қызығын көріп жалғанның...

* * *  
Ақындардың абызы,
Ақылманның  нағызы.
Арыстандай  айбарлы.
Аламандай айдарлы  
Жыраулығың жаныңда,
Күйшілігің қаныңда,
Көріпкелдік көзіңде,
Сәуегейлік сөзіңде,
Болашақты  сағымда,
Болжап білген шағыңда,
Күңіренген қобыздан,
Жан қыртысы жазылған.

* * *
«... Ай мүйізді, Өтеген, 
Батыр едің сен-дағы,
Парызыңды өтеген.
Сүйегіңе су келер,
Өтер заман неше сын,
Қыр басына көшесің.

Мәңгілік мекен сен, Қараш 
Жол бойынан табасың. 
Көпшіл батыр, Райымбек,
Шу астында қаласың.
Әкем қойған Қабан ат
Судың бойын жағалап,
Үш күн мекен қыламын
Шоқ қамыстың  арасын.
Үш күннен соң таппайсың   
Періштемен  көкке ұшам» 

Деген бабам сәуегей,
Әулие ғұмыр кешкенсің,
Жаратқанға кеткенсің.
Жан-жағыңды жарық қып,
Лапылдап бір өшкенсің.
Тіршіліктен бөлініп,
Періштемен көшкенсің.
Көкте жүрсең көзің сал,
Жаратқан бізді ескерсін!
Халқыңа мынау дес берсін!

Тырнағын ішке жасырған,
Көк көздіге бас ұрғам,
Сабағымнан шашылғам.
Айырылып сендей асылдан,
Келді бір кезең жыраусыз,
Қырылдым құным сұраусыз.
Сен өзің жүрген пір болып,
Айналды жұртың жатаққа.
Көрген де күні мұң болып,   
Өзіне өзі  сын болып,
Тамырын жатыр отап та.
Дегенмен Қабан түрге еніп,  
Сақталып қалдың  нақақта.

Өткеніммен  бірге өскем,  
Бабалармен  тілдескем,
Қалт-құлт етіп күн кешкем.
Көнеден жеткен сүрлеумен,
Жүр деуге тілім күрмелген. 
Өз елінде өгей бір,
Өсіп-өніп көбейгір,
Қырық пышақ қазақты
Әруағыңмен жебей жүр..!

* * *
Еркіндік пен әділдік,
Ғасырларға шөлдеткен.
Ел арманын тербеткен,
Еңіреген ер кеткен.
Тәуелсіздік ат алғам,
Табылам деп  қатардан.
Соқты, міне, сын сағат
Болмас енді кер кеткен.

Жемқорыңды жүгенде,
Тамырыңды түгенде.
Тіл тұғырға қойылмай,
Той болмасын бұл елде!

Алтын Ордам – Ақ Ордам,
Бізде қазір көп арман...
Ерен елге бет бұрды,
Соқпағың сал сонардан.
Ұрпағыңа бұйырсын, 
Ертең жүзің  жаңарған...
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   УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РК                    

Как передает  Nur.kz,  Главой государства были произведены 
структурные и кадровые изменения в судебной системе в связи 
с появлением в Казахстане новых областей. Соответствующий 
документ опубликован в ИПС «Адилет».

БИЗНЕС-ВСТРЕЧА                      

КАЗАХСТАНСКАЯ ШЕРСТЬ УХОДИТ ЗА БЕСЦЕНОК

Расширение сотрудниче-
ства в транспортно-логистичес-
кой сфере, развитие торгово-
экономического сотрудничества 
в сфере текстиля, кожгаланте-
реи, строительных материалов, 
капельного орошения стали од-
ними из главных тем встречи. 
Руководитель аппарата Пала-
ты предпринимателей Алматы,      
Тимур Бекеев отметил, что со-
трудничество между Казахста-
ном и Узбекистаном можно ис-
числять веками и в современных 
условиях необходимо выводить 
на новый уровень. 

«Национальная палата пред-
принимателей «Атамекен» будет  
вашим надежным партнером и 
проводником  в установлении де-
ловых и торговых  связей с казах-
станскими  компаниями», – под-
черкнул Тимур Бекеев. 

Председатель Ассоциации 
кожевенно-обувных и пушно-
меховых предприятий Узбекиста-
на «Узчармсаноат» Адхам Муй-
динов рассказал, что системная 
поддержка на государственном 
уровне сделала кожевенно-

обувное и пушно-меховое направ-
ленияодними из самых быстрора-
стущих в узбекской экономике. 

«Предприятия отрасли полу-
чили государственную поддержку 
более чем 600 миллионов долла-
ров. Это дало возможность раз-
работать и запустить инноваци-
онную программу на более чем 
на 600 проектов. В одной отрасли 
мы реализовали более 100 проек-
тов на более чем 200 миллионов 
долларов. К примеру, в 2021 году, 
было произведено 115 миллионов 
пар кожаной обуви на 10 миллио-
нов долларов.  Объём экспорта 
за прошлый год увеличился на 21 
миллион долларов», – рассказал 
Адхам Муйдинов.

Учредитель Ассоциации пред-
приятий легкой промышленности 
Казахстана, Наталья Ахшабаева 
отметила отличные возможности 
сотрудничества двух стран в лег-
кой промышленности. Одна от-
раслевая ассоциация представля-
ет 124 компании,  объединяющие 
текстильные, швейные, обувные 
и меховые направления. В Казах-
стане 1100 компаний работают в 

Как передает пресс-служба Алматинской городской палаты предпринимателей, Казах-
стан и Узбекистан обсудили создание совместных предприятий в специализированных эко-
номических зонах. На площадке Палаты предпринимателей Алматы прошла бизнес-встреча   
с делегацией Ассоциации кожевенно-обувных и пушно-меховых предприятий Узбекистана 
«Узчармсаноат» во главе с заместителем председателя Адхамом Муйдиновым. В мероприя-
тии приняли участие представители ассоциации легкой промышленности Казахстана, ал-
матинской Региональной палаты, предприниматели.  

этой сфере, почти все, 980 компа-
ний,– представители малого биз-
неса. 

«Это ИП, у которых упрощен-
ный налоговый режим, это –  удоб-
но.  Крупные компании, в основ-
ном, нацелены на большой заказ, 
ситуация на рынке сейчас очень 
сложная. К сожалению, у казах-
станской легкой промышленности 
такой государственной поддерж-
ки и внимания как в Узбекистане, 
нет. Наше производствосоставляет 
всего лишь 1% в объеме обраба-
тывающей промышленности», – 
отметила Наталья Ахшабаева. 

По словам президента ассо-
циации, создание в Казахстане 
кластера по производству тексти-
ля или открытие обувной фабрики 

полного цикла невозможно – нару-
шены цепочки поставок от фермы 
до фабрики. Фермеры не заинте-
ресованы в производстве шерсти, 
не работают пункты приема шкур. 
Наши исторические ремесла –  
производство кожи, переработка 
бараньей шерсти, утеряны. 

«Я могу вам статистические 
данные привести: ежегодно, мы 
производим 450 тонн хлопка, 25-
37 тонн шерсти и 7,5 миллионов 
шкур. Но,абсолютно все, 95% го-
товой продукции мы импортируем, 
потому что сырье практически не 
перерабатывается, вся логистика 

нарушена. В 2019 году мы насоби-
рали 36 тонн шерсти, уничтожено 
75 тысяч тонн.  Просто собрали и 
выбросили. Она сгнила, потому 
что хранилась неправильно. Те 
льготы, которые у нас сельхозники 
имеют, имеют за голову барана, а 
то, что он сдал шкуру или шерсть, 

никаких субсидий ему не поло-
жено», – заявила учредитель 
ассоциации, Наталья Ахшабае-
ва 

Сейчас ассоциация про-
водит переговоры с минис-
терствами финансов и ин-
дустриального развития о 
необходимости возобновления 
цепочек полного цикла произ-
водства текстиля, вопросы суб-
сидирования, логистики, хране-
ния, сдачи шерсти. 

В ходе встречи предпри-
ниматели двух стран обсуди-
ли вопросы сотрудничества и 
прямых поставок готовой про-
дукции в Казахстан, а также, 
создание совместных пред-
приятий в специализированных 
эконмических зонах Алматы.Ге-
неральный консул Республики 
Узбекистан в КазахстанеАброр 
Фатхуллаев поблагодарил ру-
ководство Региональной пала-
ты Алматы за предоставленную 
переговорную площадку и от-
метил эффективность встречи. 
Тимур Бекеев подчеркнул, что 
НПП предложит все усилия 
для взаимовыгодного сотруд-
ничества в сфере легкой про-
мышленности, строительстве, 
капельного орошения.

Наш. корр.

О СОЗДАНИИ СУДОВ В НОВЫХ ОБЛАСТЯХ КАЗАХСТАНА

Президентом Казахстана Касым-
ЖомартомТокаевым был подписан указ «Об 
образовании и переименовании некоторых 
судов Республики Казахстан и кадровых во-
просах судов Республики Казахстан».

Глава государства постановил образо-
вать: суды Абайской, Жетысуской и Улы-
тауской областей; специализированные 
межрайонные суды по уголовным делам 
Абайской, Жетысуской и Улытауской обла-
стей; специализированные межрайонные 
экономические суды Абайской, Жетысуской 
и Улытауской областей; специализирован-
ные следственные суды города СемеяАбай-
ской области, города КунаеваАлматинской 
области и города ЖезказганаУлытауской об-
ласти; специализированный межрайонный 
суд по административным правонаруше-
ниям города КунаеваАлматинской области; 
специализированный суд по администра-
тивным правонарушениям города Жезказга-
на Улытауской области.

Также президент постановил переиме-
новать:

— по Алматинской области: Капшагай-
ский городской суд Алматинской области 
— в суд города Кунаева Алматинской  об-
ласти;.

специализированный межрайонный суд 
по делам несовершеннолетних № 2 Алма-
тинской области — в специализированный 
межрайонный суд по делам несовершенно-
летних Алматинскойобласти;.

специализированный межрайонный 
административный суд № 2 Алматинской 
области — в специализированный межрай-
онный административный суд Алматинской-
области;.

специализированный межрайонный суд 
по делам несовершеннолетних № 1 Алма-
тинской области — в специализированный 
межрайонный суд по делам несовершенно-
летних Жетысускойобласти;.

районные и приравненные к ним суды 
Алматинской области, отнесенные к терри-
ториальной подсудности вновь образован-
ной Жетысуской области,—в районные и 
приравненные к ним суды Жетысуской об-

ласти;.
— по Карагандинской области: специа-

лизированный межрайонный суд по делам 
несовершеннолетних № 2 Карагандинской 
области — в специализированный меж-
районный суд по делам несовершеннолет-
них Улытауской области;.

специализированный межрайонный ад-
министративный суд № 2 Карагандинской 
области — в специализированный меж-
районный административный суд Улытау-
ской области;.

районные и приравненные к ним суды 
Карагандинской области, отнесенные к 
территориальной подсудности вновь обра-
зованной Улытауской области, — в район-
ные и приравненные к ним суды Улытауской    
области;.

—по Восточно-Казахстанской области: 
специализированный межрайонный суд по 
делам несовершеннолетних № 2 Восточно-
Казахстанской области — в специализиро-
ванный межрайонный суд по делам несо-
вершеннолетних Абайской  области;.

специализированный межрайонный 
административный суд № 2 Восточно-
Казахстанской области — в специализиро-
ванный межрайонный административный 
суд Абайской области; Тарбагатайский    
районный суд Восточно-Казахстанской     

области — в суд района Аксуат Абайскойо-
бласти;.

районные и приравненные к ним суды 
Восточно-Казахстанской области, отнесенные 
к территориальной подсудности вновь обра-
зованной Абайской области, — в районные и 
приравненные к ним суды Абайской области;.

специализированный межрайонный суд 
по делам несовершеннолетних № 1 Восточно-
Казахстанской области — в специализирован-
ный межрайонный суд по делам несовершен-
нолетних Восточно-Казахстанской области; 
районный суд № 2 Кокпектинского района 
Восточно-Казахстанской области — в суд Са-
марского района Восточно-Казахстанской об-
ласти;.

районный суд № 2 Тарбагатайского райо-
на Восточно-Казахстанской области — в 
Тарбагатайский районный суд Восточно-
Казахстанской области.

Были назначены и судьи образованных су-
дебных органов.

Кроме того, были внесены изменения в 
положение о Департаменте по обеспечению 
деятельности судов при Верховном Суде Ре-
спублики Казахстан с учетом структурных из-
менений судебных органов.

Напомним, что 8 июня текущего года офи-
циально вступил в силу указ главы государ-
ства Касым-ЖомартаТокаева о создании в 
Казахстане трех новых областей — Абайской, 
Улытауской и Жетысуской.
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ОЛИМПИАДАДАН КЕЙІНГІ ОЙЛАР
Төрткүл дүние мойындаған 
интеллектуалды 
ойындардың ең жауһары 
– шахмат. Әпсаналар бұл 
ойынды адамзат арасын-
да соғыс болмасын, бар 
кикілжің осы шаршы тақта 
үстінде шешілсін деген арзу 
арманмен даналар шығарды 
деседі. Қазіргі дүниежүзілік 
саяси хал-ахуал ушығып 
тұрған заманда адамдар 
мәселені қарумен емес, шах-
мат тақтасы үстінде шеше 
алса дейсің, шіркін!

СІЗ НЕ ДЕЙСІЗ?

қынжылуы да соның айғағы. 
Бірақ ерлер де, қыздар да 
жалпылай алғанда жаман өнер 
көрсеткен жоқ. Ерлер құрамасы 
да, әйелдер құрамасы да бұдан 
бұрынғы олимпиадалардағы 
нәтижелерінен асып түсіп, 
жоғары жылжыды. Бұған дейінгі 
үздік нәтижеміз: ерлер құрамасы 
19-шы орын (1998 жыл), әйелдер 
құрамасы 6-шы орын (2014 жыл) 
болатын. Қыздарымыз қиян-кескі 
тартысқа толы 11 жарыс күні 
нәтижесінде жүлдеге қол созым 
ғана жете алмай, 5-ші орынға табан 
тіреді. Қыздар құрамасы 11 ойынның 
8-інде жеңіске жетіп, 1 ойынды тең 
ойнап, 2 ойында жеңілістің кермек дәмін 
татты. Жансая Әбдімәлік жекелей сында 
1-ші тақтадағы ойын нәтижелері бойын-
ша қола медальға ие болса, Бибісара 
Асаубаева 11 ойын өткізіп (5 жеңіс, 6 
тең ойын), бірде-бір партияда жеңілген 
жоқ. Ал ерлер құрамасындағы ең жас 
шахматшы Қазыбек Нөгербек 10 ойын 
өткізіп, оның алтауында жеңіске жетсе, 
үш ойынды тең нәтижемен аяқтап, тек 
бір ойында ғана қарсыласқа есе жіберіп, 
7,5 ұпайға ие болды. Жалпы, ерлер 
құрамасы 11 ойында 7 рет жеңіп, 1 рет 
тең ойнап, 3 рет ұтылуға мәжбүр болды.

Егер ұлттық құрамаға жақсы 
бапкерлер алдырып, құрама үшін жаны 
ашитын басшылар мен демеушілер 
келсе, бұдан да биік асулар бағынары 
анық. Қолда бар үздіктерімізді бағалап, 
одан әрі демеп, шыңдала берулеріне 
барынша жағдай жасаған дұрыс. 
Әйтпесе, өз ұлттық құрамаларының 
көшбасшысы саналатын Левон Аронян 
және Гулрухбегим Тохиржоновадан 
айырылып қалған Армения мен 
Өзбекстан шахмат федерациясы сияқты 
бармақ тістеп қалуымыз мүмкін. Бұл 
екеуі де өз елінің федерациясымен 
кикілжіңге келіп, келісе алмаған соң 
АҚШ-тың намысын қорғап жүр. Осындай 
мысал көп.

Осы орайда Өзбекстан ерлер 
құрамасы дүниежүзілік шахмат 
олимпиадасының алтын медалін ұтып 
алғанын да айта кеткеніміз жөн. Көрші 
елдің шахматшылары олимпиадаға 
қатысқан жас құрамалардың бірі екен. 
Ала шапанды ағайындардың зерделі 
ұлдары Нодирбек Абдусатторов 
17 жаста, Нодирбек Якуббоев 20 
жаста, Жавохир Синдаров 16 жаста, 
Шамсиддин Вахидов 20 жас та және 
Жахонгир Вахидов 27 жаста екен. 
Өзбекстан ұлттық құрамасының үздік 
нәтижеге қол жеткізуіне Өзбекстан 
шахмат федерациясының президенті 
Алишер Садуллаевтың қамқор лы-
ғы және ФИДЕ нұсқасы бо йынша 
2004 жылғы әлем чемпионы Рустам 
Қасымжанов секіл  ді азаматтарының бап-
керлік көмегі үлкен септігін тигізсе ке рек. 
Өзбекстан ерлер құрамасы 11 ойынның 
бір де бірінде ұтылмаған жалғыз 
команда болды (8 жеңіс, 3 тең нәтиже). 
Әсіресе Нодирбек Абдусатторовты жаңа 
шахмат жұлдызы десек те артық болмас, 
өйткені ол жастығына қарамастан қазіргі 
кездегі азуын айға білеген М.Карлсен, 
Л.Аронян, Ф.Каруана, Б.Гельфанд сынды 
әлем чемпиондарын, мықты гросс-
мейстерлерді сенімді түрде ұтып жүр.

Ерлер құрамалары бойынша 
екінші орынды Армения иеленсе, қола 
медальды Үндістан-2 командасы алды.

Әйелдер құрамасы арасынан Ук-
раина қыздары алтын жүлдені иеленді. 

Бұл құрама да турнир 
барысында еш ұтылмаған 
команда (7 жеңіс, 4 тең ойын) 
болды. Апалы-сіңлілі Анна 
және Мария Музычук, Анна 
Ушенина және Наталья Букса 
үздік өнер көрсетіп, бүгінгідей 
қиын-қыстау уақытта украин 
жұртшылығына қуаныш сыйлай 
алды. Екінші орынды грузин 
қыздары иеленсе, үшінші 
орынға үнді қыздары көтерілді.

 Қорыта келе айтарым, біздің 
елде де шахмат ойынының кең 

құлаш жаюына мүмкіндік бар. Шахматты 
мектеп бағдарламасына кіргізсе, одан 
еш ұтылмайтынымыз анық. Футболдан 
ұйымдастырылатын «Былғары доп», 
«Супербол» секілді дәстүрлі турнирлерді 
шахмат бойынша да әр ауданда, әр 
облыста, әр жас шамасындағы балалар 
арасында өткізіп тұрса, яғни шахматтан 
жүйелі жарыстар ұйымдастырылатын 
болса, бізде де шахмат қазіргіден де ал-
ға басары анық. Шахматшыларды тек 
қаладан іздей бермеу керек, ауылда да 
на мысқа тырысатын, өсуге талпынатын 
жеткіншектер бар екенін ұмытпаған 
дұрыс. Тек әр ауданда бапкерлік мектепті 
қалыптастыра алу қажет. Сатылық, әділ 
жүйе болуға тиіс. Спортты бұқаралық 
қылғанда ғана нәтиже жақсарады. 
Өзбектердің жеңісінен кейін олардың 
комментарийлерін оқысақ: «Әрине, 
біздің бұл жеңісіміз заңды ғой, өйткені 
Өзбекстанның елдімекендеріндегі 
әр шайханада қарттар көк шайды 
сораптап отырып, шахмат ойнайтынын 
күнде көреміз. Оны көрген балалар да 
шахматқа әуес болады. Бәсекелестік 
жоғары болған жерде, сапа да болатыны 
анық қой»,  – дейді.

Доспамбет жырау: «Азаулының 
Ыстанбұлдан несі кем?!» деп 
жырлағандай, «Қазақ ұл-қызының басқа 
жұрттан несі кем?!».

Теміржан БАҚЫТЖАНҰЛЫ

Күні кеше, шілденің 28-і мен 
тамыздың 10-ы аралығында Үндістанның 
Ченнаи қаласында 44-ші дүниежүзілік 
шахмат олимпиадасы болып өтті. 
Әлем нің әр қиырынан келген ұлттық 
федерациялардан 188 ерлер командасы 
және 162 әйелдер құрамасы қатысып, 
бақ сынасты. Шаршы тақта үстінде қым-
қуыт шайқас ортасында біздің Қазақстан 
ұлттық ерлер және әйелдер құрамасы 
да болды. Айта кететін жайт, бұл 
дүниежүзілік байрақты бәсекеге белгілі 
себептермен Ресей Федерациясы және 
оның одақтасы Беларусь құрамалары 
қатыс тырылған жоқ. Ал Қытай ел ішіндегі 
ковидтік шектеулерге байланысты 
жарысқа қатыса алмады.

Біздің ұлттық құрама нәтижелері 
туралы әркім әртүрлі қорытынды 
шығарары анық. Көпшілік біздің елдің 
әйелдер құрамасынан жүлделі орын 
күткені растұғын. Бірақ меніңше, 
әйелдер құрамасының белді мүшесі 
Динара Сәдуақасованың түрлі себеппен 
олимпиадаға қатыса алмауы біздің 
құраманың әлеуетін әлсіретіп жіберген 
секілді. Бибісара Асаубаеваның 
әлеуметтік желідегі өз парақшасында 
Динараның қатыса алмағанына 

ТУРНИР

АЛТЫН БЕЛБЕУ 
ҮШІН ТАЛАСАДЫ
21 тамызда Нұр-Сұлтанда аралас жекпе-жектен Eagle FC 

турнирі өтеді. Бұл жарысты тамашалау үшін осы промоушеннің 
қожайыны, әйгілі спортшы Хабиб Нурмагомедовтің өзі келеді деп 
күтілуде.

АҚШ-тың Цинциннати қаласын да жалауы желбіреген 
халықаралық турнирдің алғашқы айналымында қазақстандық 
теннисші Елена Рыбакина жеңіске жетті.

Кезінде айқас алаңында 
ешкімнен жеңілмеген күйі үлкен 
спортпен қош айтысқан UFC 
чемпионы Нурмаго ме довтің 
мұрындық болуымен Қазақстан да 
үшінші рет осындай дүбірлі дода 
ұйымдастырылып отыр. Алғашқы 
жарыс Алматыда өтсе, екіншісін 
Ақтау қаласы қабылдады. Міне, 
ендігі турнирдің жалауы елор-
да төрінде желбірейді. Аталған 
жарыстың басты жекпе-жегінде 93 
кило салмақтағы Дияр Нұрғожай 
Eagle FC промоушенінің чемпиондық 
белбеуі үшін таласады. Октагонда жеті 
кездесу өткізіп, барлығында жеңіске 
жеткен жерлесіміз 28 жастағы Ресей 
спортшысы Константин Андрейцев-

Әлемнің 27-ші ракеткасы 
Елена Рыбакина тұсаукесер 
кездесуінде Майар Шериф-
пен шеберлік байқасты. 
WTA рей тингінде 60-сатыға 
жайғасқан Мысыр елінің өкілі 
жерлесімізге лайықты қар-
сылық көрсете алмады. 1 
сағат 12 минутқа созылған 
сайыс 6:3, 6:2 есебімен 
аяқтал ды. Енді Рыбакина әлемнің бұрынғы бірінші ракеткасы Гарбинье Мугу-
русамен шеберлік байқасады. Кеше түнде Юлия Путинцева америкалық Мэди-
сон Кизбен күш сынасты. Бұл бәсекенің қалай аяқ талғаны жайында газетіміздің 
ертеңгі санында хабарлаймыз. Сондай-ақ осы турнирге Александр Бублик те 
қатысуға тиіс еді. Алайда ең соңғы сәтте отандасымыз Цинциннатиге барудан 
бас тартты.

пен (18-14) айқасады. Егер Дияр бұл 
бәсекені өз пайдасына шешсе, онда ол 
бұл ұйымның алтын белбеуін иеленген 
тұңғыш қазақстандық файтер ретінде 
тарихта қалады.

ЖАРЫСТЫ 
ЖЕҢІСПЕН БАСТАДЫ
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Материалдар Massaget.kz сайтынан алынды.  

БІЛГЕНГЕ МАРЖАН

 Бала күнімізден санамызда жатталып қалған бір ән бар: «Алматының алмасын, 
сәулем саған сыйлаймын». Расында апортымен даңқы шыққан  Алматы жұртшылықты 
алмасымен де баураған. Тарихқа көз жүгіртсек, Алматының алмасы туралы небір 
ғажайып деректерге тап боламыз. Ең бастысы, біз қуанатын бір нәрсе бар: Алманың 
Отаны – Қазақстан. Бұған әлем ғалымдарының көзі жеткен. Сондықтан апорт жайлы 
әңгіме қозғалғанда, біз қазақ алмасын төрткүл дүниеге танытқан ғалым туралы айтпай 
кете алмаймыз. Ол  – ҰҒА академигi, биолог-ғалым Аймақ Жанғалиев. 

«АЛМАНЫҢ АТАСЫ»  АТАНҒАН АКАДЕМИК

ДЕНСАУЛЫҚ 

ҚАЗАҚ ХАЛҚЫ ТІС 
АУРУЫН ҚАЛАЙ ЕМДЕГЕН?

ЕЗУТАРТАР

 Қазақ апорты туралы дерекке көз 
жүгірткенде, мына бір оқиғаны естен 
шығармағанымыз абзал. Романовтар 
әулетінің таққа отырғанына 300 жыл толған 
уақытта 1913 жылы қазақ елінің атынан да 
бір топ  делегация барған көрінеді. Патша 
әулетіне қазақтар сыйлыққа Алматының 
апортын алып барған. Әр алманың салмағы 
1 келі 300 грамм тартқан. Міне, даңқы алысқа 
кеткен қазақ алмасының жайы бір ғасыр 
бұрын-ақ дүйім жұртқа мәлім болған.

 Ал 1980 жылдан Ботаника және фи-
тоинтродукция ғылыми зерттеу институ-
тында лаборатория меңгерушісі, сондай-
ақ «Өсімдіктер генофондысы»  ЖШС-нің 
бас  директоры болған академик Аймақ 
Жанғалиев алма ағашы ең алғаш рет қазақ 
топырағында бүр жарғанын төрткүл дүниеге 
мәлім еткен ғалым. Бірақ өмірден өткенімен, 
оның жаңашылдық істері жаңа ұрпақ 
 санасында жаңғырып қала беретіні сөзсіз.

 Аймақ Жанғалиевтың дерегіне 
қарағанда, жабайы алмалардың қазақ 
топырағында өсе бастағанына 50 миллион 
жыл болған. Академик ғалым басқа құрлыққа 
алманың көшеті қазақ жерінен барған. Қазақ 
жеріндегі жабайы алмалар туралы қытайлар 
1240 жылдан бастап жаза бастаған көрінеді. 
Сөйтіп, қазақ алмасы әлемді аралап барып, 
туған топырағына қайта оралған.

 Биолог-ғалым Аймақ  Жан ғалиұлы 
Қазақстан алманың  Отаны екенін ғылыми 
түрде дәлелдеп берген. Әңгіменің түп-
төркіні жабайы алмадан басталады. Ал қазақ 
топырағында жабайы алманың 131 тұқымы 

болған. Жалпы жабайы алманы ешкім аялап, 
қорғап өсірмеген. Олар эволюциялық жолмен 
өздері дамиды, өсіп-өнеді. Аймақ Жанғалиұлы 
бірде мынандай қызғылықты оқиғаны тілге 
тиек еткені бар. Оксфорд университетінен кел-
ген ғалымдар ағылшындарда алманың 2500 
сорты бар деп – дерек келтірген.

 «Алайда бізбен бір жыл бірге жұмыс 
істегеннен кейін олар бір нәрсені түсінді. 
Өздері айтып отырған сол 2500 сорттың 
қазақтың Жоңғар, Іле Алатауының баурайынан 
тарағанына көздері жетті. Академиктің сөзіне 
сенсек, ағылшындар айтып отырған алма 
қазақ жерінде өскен жабайы алманың жетілген 
түрі. Академиктің мақалалары мен сұхбаттары 
және ғылыми еңбектеріне көз салсақ, қазақ 
топырағындағы жабайы алманы ең алғаш 
рет Тарбағатай тауы бөктерінен ХVIII ғасырда 
Орта Азияға сапары барысында жабайы алма-
ларды алғаш зерттеген неміс ғалымы Иоганна 
Сиверс тапқан. Дәміне сүйсінген ол Үржарда 
өскен жабайы алманы дүниежүзіне мәлім ет-
кен. Кезінде бұл «Серверс алмасы» деп те 
атанып кеткен. Сөйтіп, Ресей арқылы Еуропа 
аралап кеткен қазақтың алмасы кейіннен қазақ 
топырағына қайта келген. Қайтадан жерсінген 
алма апортқа айналды. Оны Алатау баурайы-
на алғаш еккендердің бірі Редько және Моисе-
евтер отбасы болған. Академик Жанғалиевтың 
дерегінше, Романов әулетінің 300 жылдық 
тойына сый тарту ретінде апарылған осы 
Алматының апорты көрінеді. Бірақ біз бүгінгі 
даңқы асқан Алматының апортын дамытып, 
сақтай алдық па? Бұл енді үлкен мәселе. Қазір 
Қазақстанға өзіміздің отандық өнімнен гөрі 

П о л ь ш а н ы ң 
және басқа 
да елдердің 
а л м а л а р ы 
көп әкелінеді. 
Ә р и н е , 
отандық апорт-
ты өсіру оңай 
шаруа емес. 
Оған барлық 
жағдай жа-
салуы керек, 
күтіп-бапталуы 
қажет. Нақты айтқанда, өзіндік қиындықтары 
бар. Негізі апорттың түп атасы ерте кезде 
жерімізде өскен жабайы алмалар. Мұны ака-
демик Жанғалиев ғылыми түрде дәлелдеп 
берген. Биолог-ғалым Жанғалиевтың ғылыми 
еңбектеріне назар аударсақ, шетелдік 
зерттеушілер апортқа емес, бiздегi жабайы 
алманың сорттарына көбірек қызығады екен. 
Өйткенi бұлар – өзiн-өзi жаңартып, жетiлдiрiп 
отырады және дәмді. Бұл ғана емес, ұлы-
британиялық жазушы, журналист Кристофер 
Роббинс біздің елімізді "алма мен қызғалдақтар 
– Отаны»   деп баға берген.

 Алманың «Грэнни Смит», «Кокс орандж 
пиппинс», «Бромли» сияқты ағылшындық 
сорттары да ерте заманда қазақ жерінен 
әкелінгенін тарих дәлелдеп отыр. Аймақ 
Жанғалиев 1941 жылы қазақ алмасының арғы 
түп-тамыры жайында докторлық диссертация 
қорғағанын да айта кетуіміз керек.

Академиктің бұл саладағы еңбегі ұшан-
теңіз. Ол мұқым дүниеге алманың Отаны 

Қазақстан екенін дәлелдеп шықты.
 Академиктің қызы – София 

Жанғалиеваның айтуына қарағанда, әкесі 
16 жасынан бастап ғылыммен айналысқан. 
96 жыл өмір сүрген биолог-ғалым Аймақ 
Жанғалиев өмірінің 80 жылын алма мен 
жеміс-жидекті зерттеуге арнаған. Ол Алатау 
бөктерінде өсетін алма ның 150-ден астам 
сор тын анықтап, құжаттандырып үлгерді. 
Жанғалиевтың алматану саласындағы 
ғылыми еңбектерін әлем ғалымдары жақсы 
біледі. Ең  бастысы, олар алманың қазақ 
жерінен шыққанын мойындайды.

 Қысқасы, «алманың атасы»  атанған 
академик Аймақ Жанғалиевты бүгінгі ұрпақ 
ұмытпауы тиіс. Ал бір алма құрамының 83-
88 пайызын су, 7,5-16 пайызын қант, 0,2-0,5 
пайызын қышқыл, 9,5-18,5 пайызын құрғақ 
қалдық, А,В1, В2, В6, С, РР дәру мендері, 
тағы да басқа көптеген минералды заттар 
құрайтынын ұмытпайық.

 Халықтық білімде тіс аурулары деп 
сыну, кетiлу, жарылу, босау, арасы 
алшақтау қатарлы кiнараттарымен 
тіс етiнiң қанауы, сөгiлуi, iрiңдеуi, 
қызаруы, ойылуы, iсуi, бұзылуы, 
езiлуi, қолдырауы сияқты ауру 
түрлерін атайды. Малдың тіс ау-
руына қарсы қазақтар ерекше дауа 
жасамаған. Бар болғаны, ұры тіс 
болса қағып алып тастайтын.

 Адамның тіс ауруына түрлі улы 
шөптердің дәнінің көмегімен дауа жасаған. 
Оның мәні тіс ауруының негізгі себебі болып 
табылатын құрттарды тек улы шөп арқылы 
қайтаруға болады деп есептегенмен байла-
нысты болса керек. Тіс ауруы ыстық-суықтан, 
жас күндері тісті жақсы қорғамай сызат түсіруден, 
сондай-ақ қан бұзылудан пайда болады. Халықтық 
медицинада ауырған тістің түбіне меңдуана дәнін, у 
қорғасын тамырын немесе қалампырды, тіпті апиын 
басады.

 Қанжегі деп аталатын тіс ауруының қауіпті 
ауруына қарсы өлтірілген алмас жаққан. Халық 
емшілері тісті етінде «ұялаған» «құрт жеу» деп ата-
латын ауру қоздырғышынан арнайы арбау өлең ай-
тып, меңдуана шөбінің түтінін жібере отырып, емде-
ген. Басын бүркеп, аузын меңдуана түтініне қарай 
ашып, отырған аурудың жанындағы тәуіп арбау өлең 
ырғағына келтіріп айтады.

 Тіс ауруларының алдын алу үшін ауызды тұзды 

сумен шаю, мәсуәкпен тазалап күту, әсіресе ауыз 
шаюға арналған суы бар құманға арша бұтағын са-
лып қою, тұзды ұнтақпен ысу сияқты амалдар жа-
салады. Балалардың тісі жетіліп, берік болуының 
бір жолы – бала күннен қатқан құрт-ірімшік кеміру, 
сүйекті тіспен мүжу. Тіс еті қашқан жағдайда жаңа 
сауылған сүтпен шаю керек.

 Сайып келгенде, қазақтың халықтық біліміндегі 
тіске қатысты мәліметтер мен оның ауруларына 
қарсы жасалатын ем-дом шаралардың дені аталған 
мүшенің біршама жете танылғанынан ғана емес, 
оның тегі, тұқымы және биологиялық қуатына тікелей 
тәуелді «ағза» ретінде бағаланғанынан хабар береді.

Мен ешкімді  шақырған жоқпын...

Есіктің қоңырауы шылдырайды. Үй иесі әйел барып 
ашса, есік алдында еркек тұрады. 

- Сәлеметсіз бе! Мен Құлақ күйін келтірушімін. Сіздің 
пианиноңызды тексеруге келдім.

- Бұл қай сасқаныңыз! Менің пианиномның күйі дұрыс. 
Мен ешкімді шақырған жоқпын...

- Сіз шақырмасаңыз, есесіне көршілеріңіз шақырды.

Ерлі  -  зайыптының қайсысы 
қиянатшыл?

Ерлі-зайыпты әйел мен еркек 20 қабатты ғимараттың 
үстінен қол ұстасып құлап өлеміз деп келісіпті. Ғимараттың 
ең төбесіне шықаннан кейін әйелі айтыпты: «үш деген-
де бірдей секіреміз», - депті. Сонымен, 1...2...3... дегенде 
әйелі секіріп кетіпті де ері секірмей, қалып қапты. Әйелінің 
құлдилап құлап бара жатқан денесіне күйеуі қарап тұрса, өз 
көзіне өзі сенбейді: әйелінің арқасынан парашют ашылады.

« . . . Ө л г е н ш е  к ү л е с і ң ! »

Бір егде кісі жас келіншекпен танысыпты. Келіншек 
әзілқұмар, юмор мен анекдот айтқанды жақсы көреді 
екен. Ал, әлгі еркектің әзіл қалжыңға ебі жоқ екен, соған 
келіншектің көңілі толмай қалып: «Ең болмаса, дұрыстап 
әңгіме айта алмайсың, қолыңнан общым, не келеді?»депті. 
Сонда анау «фотосуретіңді түсіре алам,   портретіңді салып 
бере алам!» десе, қыз оған да көңілі толмай қабағын кер-
ген ғой. Сонда жігіт: «Ого-о, менің тағы да бір өнерім бар, 
жақсылап қытықтай алам, өлгенше күлесің!» деген екен
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