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 Баяғыда үлкендер жағы көңілі түскен адамына «молда Бол, Балам» 
дейтін-ді. ал Бүгінгілер үшін молда сөзі модадан қалып, Басшы яки әкім сөзі 
қалыпқа енді десек Болатын шығар-ау. алайда әркімнің Бір әкім Бола алмасы 
тағы анық. Бірақ әкім  Болсам  деп армандайтындардың қатары көп. Бола 
алса  Болсын дейсің ғой.  тек сол  орынтаққа ылайық Болсын деңіз. 

МЕЗГІЛ МӘСЕЛЕСІ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙ 7-бет
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А 3-бет ПобЕДиТЕЛи коНкурСА 10-стр. ӘҢГІМЕ 13-бет

Сіз кеЛгеЛі  бері...
ЖЫЛЫТУ мАУСЫмЫНА 
дАйЫНдЫқ  бАСТАЛдЫ

НовЫе ТехНоЛогии НА 
СТрАЖе безопАСНоСТи ТАСТЫҢ кҮҢгірТ СӘУЛеСі

АЖАРЫ КЕЛІСКЕН  
ЖАРЛЫӨЗЕК

ЖАРЛЫӨЗЕК  ауылдық округінің  халқы елді 
мекеннің барлық мәселесін ішінен біледі, шешеді 
деген үмітпен  ауыл әкімі  етіп  Самат ИХСАНОВТЫ  
сайлапты. Себебі ол осы ауылдың түлегі. Өткен 
жылы  ауыл әкімі  сайлауына қатысқан оған  елді 
мекен  тұрғындары дерлік дауыс  беріп, 98 пайызбен 
әкім орынтағына жайғасқан. Міне, сол, ел жақсы 
біліп, сыйлаған әкім мырза жуырда «Рухани жаң-
ғыру» бағдарламасы аясында ұйымдастырылған 
байқауда  «Үздік  ауыл  әкімі»  атанды.  Жетісу облысы 
бойынша қатысқан 4 бірдей ауылдық округ әкімдері 
арасында оза шапқан ауыл әкімі байқау барысында 
өзінің жобалық жұмысын қорғапты. Жарлыөзек 
елді мекенінің тынысы мен ауыл басшысы туралы  
тұрғындар пікірін білуде үздік деп танылған әкімнің 
ауылына  табан тіредік. 

Көксу ауданы орталығынан 13 шақырымдай 
жерде орналасқан Жарлыөзек ауылдық округіне  
кіре берісте Самат Таңатарұлының суретімен бір-
ге  «Үздік ауыл әкімі» деген  жазуы бар  билборд  
ілініпті.  Бұл  ауыл  халқының  Жетісу облысының 
«Үздік ауыл әкімі» дәл осы Жарлыөзектің баласы 
атанғанына шын қуанғанын көрсетсе керек. Әкім 
суреті ілінген билбордты шық еткізіп суретке түсіріп  

алайық  деп  оңтайлана бергенде ақ түсті көлік келіп  
жол бойына тоқтай қалды. Сөйтсек ауылдың әкі-
мі екен. Бейтаныс адамдарды көріп тоқтаған беті. 
«Ауыл маңында бөтен адамдар неге жүр екен?» 
деген  ниетпен жөн сұрауды  ұйғарыпты.  Біз де  әкім 
мырзаға  келгендегі   ойымызды  айттық.  Жүзінен  
парасатты  байсалдылық  ескен ел ағасы  «Жөн екен. 
Ауылды  көзбен көріп, елмен сөйлесіңіздер, менің 
керегім болса әкімдікке келерсіздер»  деп көлігіне 
отырып  кете барды.  

Бұдан   біраз  жыл бұрын  кез келген ауылдың 
көрінісі көңілге қаяу түсіретін-ді.  Жайсыз жол, 
қараңғы көше, құлағалы тұрған үйлер қаладан 
келген қонақтардың көзіне жадағай болып көрінетін. 
Жұмысы жоқ жерде ешкімнің де қалғысы келмей, 
жастар кетіп қалып жататын-ды. Мал ұстағанымен 
оның да құны арзанға бағаланатын. Біз табан тіреген 
ауылдың бүгінгі тынысына  қарап басқаша көзқарас 
қалыптасты. Жарлыөзектіктер ауылдарының ажары  
кіріп, қоныстанушылар саны көбейгенін, қаладан 
көшіп келушілер де бар екенін, сонымен қатар олар 
табыстың көкесі – ауылда  екенін айтты. 

  неге?

«Балам» деп көз жасын 
төгіп, кеудесі қарс айырыл-
ған ана, іштей тынған әке. 
Оқыс оқиғаларға куә болып, 
балаларының тағдырына алаң-
даған ел. Иә, бұл соңғы уақыт-
та орын алып жатқан, жүрекке 
батқан қайғылы оқиғалардың 
бірі. Бейбіт күн, тәуелсіз елде 
орын алып жатқан оқиғаның 
шынайы бейнесі. Бұқараны дүр-
ліктірген жайтта жұрттың 
пікірі екіге бөлінді. Оны әлі де 
талдап, талқыға салуда. Бұған 
кінәлілер кім? Жауапты адамдар 
қайда?

Елімізде қазір күзгі әскерге 
шақырту науқаны басталып, 
оған 18-27 жас аралығындағы 
барлық ер азаматты  шақыру-
да. Алайда «баламды ешқайда 
жібермеймін», «әскерге алып 
кетіп, жазым қылмақшы», «мен 
жіберуге қарсымын» деген пі-
кірлер әлеуметтік желілерде 
жазылып, ұлдарын әскерге жі-
беруге түбегейлі қарсы болған 
ата-аналардың қарасы  көп. Рас, 
соңғы кездері әскери борышын 
өтеуге кеткен сарбаздардың 
өлім-жітімі жиілеп кетті. Ай 
сайын бірінің ізін бірі суытпай, 
қаншама отбасы қара жамы-
лып отыр. Айта  кетейік, жыл 
басынан бері қорғаныс және 
ішкі істер министрліктерінің 
оннан аса жауынгері қаза бол-
ды. Бірі бұл істі әскердегі қатаң 
тәртіпке жастардың шыдамай-
тынын айтса, бірі әлімжеттік-
пен байланыстырады. Қалай 
дегенмен осы  мәселенің артын-
да кімдер тұрғанын, кінәлілер-

Ќаншама ата-ананыЊ 

к¤з жасы т¤гілді
дің табылғанын әлі көрмедік. 
Тек қара жамылған отбасына 
әлеуметтік көмек көрсетіп 
жатқандарын байқадық. Сар-
баздарды темірдей тәртіппен 
ұстап  тәрбиелегенше  дәл сон-
дай  ұстаныммен  айыптылар-
ды анықтауға болмас па еді?! 

Еліміздің жарқын болашағы 
жастардың, елін, жерін сүйе-
тін азаматтардың қолында. 
Біз сарбаздарды мықты қылу 
үшін әскери өмірді жан-жақты 
тексеріп, біржақты етуіміз ке-
рек-ақ. Ата Заңымызда «Адам 
өмірі  мен бостандығы – ең 
басты қазына» деп жазылған-
дай, осы қымбат дүниелер-
ге баса мән беруіміз қажет. 
Сарбаздардың  сағын сындыр-
май, керісінше рухын көтеруге 
тиіспіз. 

Жақында ғана Қазақстан-
дық әскерилер арасында «Өмі-
ріңді сақта» бағдарламасы 
енгізілетіні жайлы хабарлан-
ды. Оның әскери қызметшілер 
қатарындағы жарақат алудың, 
өлім-жітімнің және суицидтік 
көріністердің алдын алуға ба-
ғытталғаны белгілі болды. 
Мемлекет басшысының ара-
ласып, бұйрық беруімен ар-
найы комиссия құрылды. Енді 
сол комиссияның жұмысынан 
нақты нәтиже күтеміз. Оқыс 
жағдай орын алмас үшін ал-
дын ала тиісті шараларды 
баяғыдан қолға алу керек еді.Ол 
үшін  қаншама ата-ананың көз 
жасы төгілді. Бүкіл халықтың 
қабырғасы қисайды. Неге?

А. НҰрЖАПАр.
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ЖАҢА КІТАП 

«Бейсен және Болмыс»

Жинақта қазақ елінің біртуар перзенті, 
тірісінде аты аңызға айналған тележур-
налистика тарланы – Бейсен Абайұлы 
Құранбектің болмысы, кейінгі ұрпаққа 
қалдырған өнегесі, өмірінде жазылған 

естеліктері, ақындардың арнау жыр-
лары топтастырылған. Кітап біртуар 
тұлғаны құрметпен еске алушы қа-
лың көпшілікке арналған. Өзінің қа-
рапайымдылығымен, адами асыл 
қасиеттерімен қалың қазақтың есінде 
қалған ағамызға арналған туындының 
тұсаукесеріне кітап  авторы  Санжар 
Керімбай мен «Отбасы хрестома-
тиясы» қоғамдық қорының өкілдері, 
облысымыздағы шығармашыл зия-
лы қауым, қаламгерлер, ағаның 
жары Гүлмира және бауырлары мен 
туғандары қатысты.

Кітаптың тұсауын ардагерлер ке-
ңесінің төрағасы Ермек Келемсейіт, 
халық әртісі Алмахан Кенжебекова, 
Жазушылар Одағының мүшесі, жур-

налист, ақын Нүсіпбай Додабайұлы кесті. 
Жинақ он мыңнан аса данамен шықан.  

Шара барысында кітаптың авторы 
Санжар Керімбек туындының идеясы мен 
мазмұны жайлы баяндады. Оның айтуын-
ша  кітапта  Бейсен Құранбектің болмысы-
на, оның өнегелі өміріне жан-жақты талдау 
жасалған.  Бұл  оқырманға кітапты жай ғана 
оқып қоя салмай, ондағы айтылған ойдың 
астарын, салмағын түсініп, өзін тануға, 
Бейсенді тануға, болмысқа терең бойлауға 
мүмкіндік береді.  

Сондай-ақ  кітап  авторы  Бейсен Құранбек-
тің ғибратты ғұмырындағы оқиғалар бүтін 
бір жас буынға тәрбие берерлік қасиетке 
ие деп санайды. Сондықтан болар таны-
мал журналистің адамгершілік қасиетін үлгі 
етіп, оған еліктеп өсіп келетін балалар көп. 
Автор бұл ойын «Бейсен экзистенциялық 
тұрғыда тіршілігін  жалғастырып жатыр» деп 
түйіндеді.

ӨЗ ТІЛШІМІЗ

БӘРЕКЕЛДІ!

ТАғДыРы  қыЛ үсТІнДЕ ТұРғАн   АнА МЕн БАЛАғА   КӨМЕК қоЛын соЗғАн  МА-
ТАй АуыЛДық АуРухАнАсыныҢ АКуШЕРІ ДинАРА БЕйБІТқыЗыныҢ қыЗМЕТІнЕ АуыЛ 
ТұРғынДАРы ДӘн РиЗА. 

Тіл сарайында ҚР Мәдениет 
қайраткері, белгілі 
тележүргізуші  Бейсен 
Құранбекке арналған «Бей-
сен және Болмыс» атты 
кітаптың тұсаукесері өтті. 
Шарада белгілі журналистің 
өмірінен сыр шертілді. 
Келген қонақтар өздерінің 
естеліктерімен бөлісті.

КӨМЕК

100 ТОНАДАН АСТАМ 
Азық-Түлік жөНелТілДі

АлМАТы оБлысынАн ҚосТАнАй 
өңіРіне 100 ТоннАдАн АсТАМ АзыҚ-
ТүліК жөнелТілді.

Бірнеше күн бойы отандастарымызға Алматы 
облысының әкімдігі, еріктілер, жастар, кәсіпкерлер мен 
жанашыр азаматтар шетте қалмай, азық-түлікпен қатар, 
құрылыс материалдарын, жеке күтім құралдарын жіберіп 
отырды.

Фронт-кеңсенің басшысы Ерасыл Толымбекұлы-
ның айтуынша, Алматы облысының әкімдігі Қостанай 
облысының мекемесімен байланыста болып, гумани-
тарлық көмек жинаған.

Осындай қиын-қыстау сәтте қазақстандықтар 
ауызбіршілігін көрсетіп жатыр. Ел Президенті Қасым-
Жомарт Тоқаев зардап шеккендердің отбасыларымен 
жеке кездесіп, ешбір отбасы Үкімет назарынан тыс 
қалмайтынын айтты. Қостанай облысында зардап шек-
кендерге көмек көрсету жөніндегі халық акциясын қол-
дай отырып  Алматы облысы да өз үлесін қосуда.   

Еске салайық, Қостанай облысының Әулиекөл ауда-
нында орман өрті 2  қыркүйек күні басталды. Бірнеше 
ауылдан 1841 адам эвакуацияланды. Тілсіз жау 86 

ОЛ 2016 жылдан бері 
талай ананы аман-есен  бо-
сандырып, отбасына қуаныш 
сыйлады. Сонымен қатар жас 
маманның толғағы қысқан 
әйелдерді перзентханаға жет-
пей, жол үстінде босандырып 
алған  сәттері  аз емес.  Сон-
дай оқиғаның бірі жуырда орын 
алды. Осымен алтыншы мәрте  
тағы бір ана мен бала өміріне 
араша түсті. Талдықорған-
дағы облыстық перинатал-
дық орталыққа  алып  бара  
жатқан аяғы ауыр  келіншекті   
қаладан келген жедел жәр-
дем-нің фельдшері Абылайхан 
Керімқұловпен  бірге көлік  ішін-
де аман-есен  босандырып ал-
ды.  

«Бұл  31 тамыз  күні  орын 
алған оқиға. Сол  күні   жүкті 
әйел ретінде есепте  тұрған   
келіншек жұмыс  уақыты 
аяқталар  шақта   хабарла-
сып, толғағы басталайын деп 
тұрғанын айтты. Оның жағдайын 
ести сала дереу үйіне бардым.  

Бақылап көрген соң  шұғыл түрде 
қалаға жеткізу керектігін түсіндім. 
Неге қалаға дейсіздер ғой. Өйткені 
ол  порталмен қаладағы  перзент-
ханада босануы керек еді. Бірақ   

уақыты 9 қыркүйекке белгі-
ленген. Жолдың  нашарлығы 
әрі келіншектің шешімі бо-
йынша   өздерінің  жеңіл көлігі-
мен шұғыл түрде қалаға бет 
түзедік.  Егінсу  ауылына  жет-
пей  аудандық  аурухананың 
акушер-гинекологы Амина Ис-
каковамен келісіле отырып  об-
лыстан жедел жәрдем көлігін 
шақыртуды жөн деп таптық. 
Жол бойы келіншектің  жағдайын   
Амина Төлеубайқызына хабар-
дар еттім.  Ол   маған не істеу 
керектігін   айтып, кеңес бе-
ріп отырды. Жедел жәрдем 
көлігімен  қала маңындағы Қапал 
бұрылысында  кездесуіміз ке-
рек еді. Алайда дәл сол жер-
де болмаса да  асып барып 
жолықтық. Бірден келіншекті 
көлікке мінгіздік. Сөйтіп тез 
арада қалаға  жеткенімізде,  то-
ғызыншы  ықшам ауданындағы 
Заңғар мейрамханасына  қарама-

қарсы жолда  кенеттен қатты бір 
соққы болып,   жедел жәрдем көлі-
гін басқа көліктің  келіп қаққанын  
түсіндік. Көлік шайқалып кеткенімен 
біз келіншекті ұстап қалдық. Ал  же-

дел  жәрдемді   қаққан 
көлік оқиға орнынан қа-
шып үлгерді.  

Мына жағдайдан соң  
келіншекті дереу босан-
дырып алуға тура  келді. 
Фельдшер Абылайхан 
Керімқұлов жаным-
да  көмек беріп тұрды. 
Әйелді аман-есен бо-
сандырып, кіндігін ке-
сіп, жолдасын түсірдім. 
Абылайхан болса ананың 
бұлшықетіне оксито-
цин екпесін салды. Осы 
тұста тағы бір жедел 
жәрдем бригадасын  ша-
қырып үлгердік. Олар 
жас босанған ана мен шақалақты 
және мені көліктеріне отырғызып 
облыстық перинаталдық орта-
лыққа алып  келді. Ондағылар ана 
мен баланың  жағдайы жақсы  екенін 
айтты. Өмірге салмағы 4 мың 
грамм, бойы 56 см. ұл бала  келді. 
Ананың еш кінәратсыз босанғанын, 
жағдайы қалыпты екенін білген соң, 
облыстық дәрігерлерге тапсы-
рып, үйге қайттым», – деп ағынан 
жарылған Динара Қуат бұл істі ерлік  
емес, акушердің  міндеті  деп білетінін 
айтады. 

АҚСУ ауданындағы орталық ау-
руханаға қарасты Матай ауылдық  

ауруханасында  акушерлік 
міндетті атқарып келетін Динара  
Бейбітқызы 2013-2016 жылдар 
аралығында  Талдықорғандағы  
медицина колледжінде оқып, аку-
шер мамандығын алып шықты.  
Содан бері  өзіне жүктелген  
міндетті мінсіз атқарып 
келеді. Әріптестері  де оның  

жұмысқа адал, міндетіне  үлкен 
жауапкершілікпен қарайтынын  
айтады. Мамандығына адалдық 
танытқан жан, сірә осындай бол-
са керек-ті.   

Егер сол күні жедел 
жәрдемді басқа  көлік келіп 
қақпағанда, аяғы ауыр келін-
шекті көлікте босандырған 
ауылдық акушердің бұл ісі көзге 
түспес пе еді?!   Қалай дегенмен, 
ана мен бала өмірінің  арашасы 
болған бұл оқиға  көпке үлгі.

  с. қАсыМБЕКқыЗы.
АҚСУ АУДАНЫ

АЯҒЫ  АУЫР КЕЛІНШЕКТІ  
КөЛІКТЕ босАНдЫРдЫ

жастағы тұрғынның өмірін жал-
мады. 10 адам жарақат алды, 
оның төртеуі қазір ауруханада 
жатыр.

Қостанай облысында Ахмет 
Байтұрсынұлының 150 жылдық 
мерейтойына орайластырыл-
ған салтанатты шаралар кейін-
ге шегерілді. Өңірге Президент 
Қ.Тоқаев барды. Өрт болған 
елді мекен тұрғындарымен кез-
дескен Мемлекет басшысы зар-
дап шегушілерге үкімет екі айда 
бұрынғыдан да жақсы үй салып 
беретінін айтты.

«АЛАТАу-АқПАРАТ»
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МЕЗГІЛ МӘСЕЛЕСІ

Сіз келгелі бері...
КөрЕСІнІ  «СІЗ КЕЛГЕЛІ бЕрІдЕн» КөрдІК қой.  АуЗы қиСық 

боЛСА дА, бАй бАЛАСы СөйЛЕСІн дЕГЕндЕй, биЛІККЕ 
отырғАндАрды жАппАй МАқтАу, МАдАқтАу үрдІСКЕ 
АйнАЛып,  қыЗМЕтІнЕн КЕтСЕ АртынАн ит қоСып қуАЛАп 
дАттАу,  ғАйбАттАу қАЗАқтың қАнынА СІңІп, СүйЕГІнЕн 
өтІп КЕттІ. турА бидЕ туғАн жоқ, туғАнды  бидЕ иМАн жоқ  
дЕГЕн АтАЛы СөЗ ӘдІрЕМ қАЛды. қАрА қыЛды қАқ жАрғАн 
дАЛАның дІЛМӘр шЕшЕндЕрІнІң АйныМАС ұСтАныМдАры 
ұЛтАрАққА түСІп КЕттІ. төрдЕ отырғАн төрЕГЕ дЕ 
турА СөйЛЕп, ЕЛдІң Мұңын МұңдАп, жоғын жоқтАғАн 
бАбАЛАрдың САрА жоЛын жАЛғАғАн ұрпАқтАрын бүГІнГІ 
қоғАМдА САуСАқпЕн САнАп тАбА АЛМАйСың.

АқСАқАЛы дА, КөК САқАЛы дА КөСЕМдІ КөЛГІрСІп МАқтАп, 
шЕндІ-шЕКпЕндІГЕ КІр жуытпАй  «ЛӘппӘй тАқСыр»,  «СІЗ 
КЕЛГЕЛІ бЕрІ...» дЕГЕндІ шығАрды.

Сіз келгелі бері деген сөзді естісем дене-
ме  есекжем  қаулап шыққандай, өне бойым 
дір ететін болды. Сіз келгелі бері көгердік, 
көктедік. Сіз болмасаңыз, Қазақстан деген 
мемлекет болмас еді. Сіздің көреген саяса-
тыңыздың арқасында қазақтың аузынан ақ 
май ағып тұр. Жегені алдында, жемегені 
артында деп, отыз жыл экс-Президент 
Нұрсұлтан Назарбаевты мадақтадық. Елбасы 
деген атақ беріп, айдар тақтық. Түкірген тү-
кірігін жерге түсірмей қағып алып, өзін әулие, 
сөзін кие тұтып,  Қазақстанды сізден кейін бас-
қарып кететін адам әлі туған жоқ, қане кімің 
бар айтыңдаршы деп жағынған жәдігөйлер 
өсті-өнді, дәулет жинады, балтырларын бай-
пақ қысты. Олар халықтың мүддесін емес, 
жеке бастарының қызметтік мансабын ғана 
ойлады әрі бала-шағалары мен туған-туыс-
тарының жағдайларын жасады. Қара халыққа 
ала көзбен қарады. «Тірлік жасаңдар, базарға 
барып арба сүйре, көше сыпыр, екі сиыр 
асыра» дегенді де Президентке айтқызды. 
Халық жалқау, алақандарын жайып, бер 
дегенді ғана біледі» деп тақта отырған 
тақсырға да жалған ақпараттар берді. Улап-
шулаған халыққа «Шекараңды бекемдеп бе-
кітіп берген кім? Көршілерде болып жатқан 
содыр-сойқан бізде жоқ. Құдайға шүкір, ол 
көреген басшының арқасында» деп жауырды 
жаба тоқыды. Төренің алдында «шыбындаған 
жылқыдай басын шұлғып, сіздікі жөн, сіз 
болмасаңыз, сізден асқан көреген жоқ» деп 
жағыну, жалбарыну, жантық болу қазақты 
қасіретке алып келді. Осы қалыппен кете 
беретін болсақ, біз қайтіп ел боламыз? Отыз 
жыл экс-Президент Нұрсұлтан Назарбаевқа 
Құдайдай табындық. Жасап жатқан рефор-
масы дұрыс па, бұрыс па талғамай, та-
разыламай «құп-тақсыр» деп, биліктен кетем 
дегенде жібермей, етегіне оралып еркек 
басымызбен еңіредік-ау. Патша тақтан тайып 
еді тұқым-тұяғымен жемқор екен, көсегемізді 
көгертпеді, Қазақстанды, мемлекетті белше-
сінен қарызға батырды, соттау керек деп, ту 
сыртынан табалап жатырмыз. Барлық билік 
тармағын бір қолға шоғырландыруға  мүмкін-
дік берген де өзіміз. Оны марқұм Заманбек 
Нұрқаділов билікпен бітіспей оппозицияға 
кеткенде, 1995 жылы Жоғарғы Кеңесті қалай 
таратқанын,  Н. Назарбаевты қолдап жаңыл-
ғанын, жаза басқанын өзі мойындаған бо-
латын. Елдің мүддесі еленбей, жердің қазба 
байлықтары ат төбеліндей байлардың қо-
лында  кететінін, жеке  басқа  табынушылықтың  
белең  алатынын  марқұм  Заманбек Қалабай-
ұлы білмеді емес, білді. Көрсе де көрмеген-
дей болып жүрген ол жалтақ шенділердің, 
олигархтардың экс-Президентті қай бағытта 
алып бара жатқанын кеш білді. Туған-
туыстарының, бала-шағаларының әдепсіздік-
терін көріп, оларды билікке жолатпау туралы  
Елбасыға хат жазғанын да ашынып айтты. 
Бірақ, Заманбекті қолдап, қолпаштайтындар 
қоғамда  аз болды. Өзі де биліктің құрбанына 

айналды. Мәселе бір ғана экс-Президентте 
ғана емес, қазақтың алауыздығында.  Осы 
алауыздық, жағымпаздық, екіжүзділік, билік-
құмарлық «алапес» ауруынан кем соқпай тұр. 
Адуынды ақсақалы жоқ елдің ертеңі де 
бұлыңғыр. Біздегі ақсақалдар кеңесі, арда-
герлер үйі де биліктің астауынан жем жейтін, 
өздері  де сол биліктен шыққан сары сүйек 
атан түйелер. Олар елдің сөзін сөйлемейді, 
биліктің барып кел, шауып кел дейтін ша-
барманы. Зейнетке шыққандардың иығына 
шапан жауып, баспадан шыққан кітаптардың 
тұсаукесерін қиып жүргенін көресің. Олардың 
қандай ардагер, ақсақал екендерін қаңтар 
оқиғасында көргенбіз. Ереуілдеген елге екі 
ауыз сөз айтуға жарамай, апанында алты ай 
ұйықтаған аюдай бастарын көтермей, көздерін 
ашпай, жатып алған-ды. Бірді айтып, бірге 
кеткендей болмайын,  «сіз келгелі бері» деген 
сөз тек Президентке қаратып қана айтылып 
жүрген жоқ. Облыстан бастап аудан әкім-
деріне дейін арнап айтылатын жәдігөй 
жалқы ұранға айналды. Облысқа қай әкім 
келсе де, «сіз келгелі бері облысымыз гүл-гүл 
жайнап, экономикамыз қайнап, әлеуметтік 
мәселеміз әсерленіп, мәдениетіміз майла-
нып», – деп мақтағанда аспандағы күн 
айналып, жерге түседі. Апыр-ай, жағынып-
жалпақтаудың  да  шегі  жоқ екен ғой деп, ті-
сіңді тісіңе қайрап отырасың. Әкімге кір 
жуытпай мадақтаған әлгі пақырға, «асыра 
сілтеп  жібердің,  басыңа не күн туды?» 
десең, «қол астында жүрмін ғой, оң көзімен 
қарасын, жел  сөзді аяйсың ба атасына нә-
лет, қашанғы отырады дейсің, анау құсап 
бұда кетеді ғой» дейді. Өзінің ерсі қылығына 
намыстанбайды. «Қол астымдағыларға жағ-
дай жасауым керек. Айташ, «так что» өз 
сөзім өзімдікі, заман солай бауырым» дейді. 
Бұл шолақ белсендінің мақтау, мадақтауы да 
елеусіз қалмайды.  Араға айлар немесе жыл 

салып, мекемеден мекемеге жоғарылап бара 
жатқанын көресің. Міне «сіз келгелі бері» деген 
сөздің түп тамыры қаншалықты тереңге 
бойлағанын көре беріңіз. Елдің мүддесі 
далада қалып, жеке басқа табыну, кешегі 
кеңестік дәуірден басталған идеология десек 
те, тәуелсіздік  алған Қазақстанда отыз жыл-
дың  ішінде асқынғаны сондай, емі жоқ кеселге 
айналды. «Әу демейтін қазақ жоқ, атқа мінгені 
алты ауыз, түйеге мінгені төрт ауыз, өлең 
айтады» деген тәмсілге сүйеніп, экс-
Президентте ақын болып шыға келді. Ән-
ұранның сөзін өңдеді. Ол кесел облыс әкім-
деріне жұғысты болды. Алматы облысын 
Шалбай Құлмаханов басқарғанда әкімдігімен 
қоса ақындығы, сазгерлігі қоса танылды. 
Өлеңнің  иісі мұрнына бармаған облыс әкімі-
нен ақын да, композитор да жасадық. «Бұла-
рың  не, тәйт ары!» деген әкімді көрмедік, 
керісінше қуанды. Елбасы ақын болып жатқан 
соң, әкімдер де қатардан қалмай ән шығарып, 
өлең жазды. Сіз келгелі бері мәдениетте де, 
әдебиетте де өзгеріс болып жатыр деп 
жалпақтадық. Бұдан асқан сорақылық бола 
ма? Халықты жолбарыс басқарса, халық та 
жолбарысқа айналып, қоян басқарса, халық та 
қоянға айналып кетеді екен. Сіз келгелі бері біз 
жолбарысқа айналып, жалымыз күдірейіп, ай-
баттанып кеттік деген жалпақтауды да керең 
болғыр құлағымыз естіді-ау. «Мұның артық 
енді, жалпақтамай-ақ қойыңыз» деп әкім 
болып сайланып, облысты жеті жыл басқарған 
Амандық Баталов та айтқан жоқ. Шатып-
бұтып, екі ауыз қазақшаны әрең айтатын 
Амандыққа ақыл айтып, қазақша шүлдірлей 
беріңіз сіздің қолыңыздан келеді деп қазақша-
ға тілін сындырдық. Бір жақсысы, «Миымды 
ауыстырмасаңдар қазақша сөйлей алмай-
мын» деп тулаған Сыртқы істер министрі 
болған Ерлан Ыдырысовтай ашуланбады. 

Күліп қойып, «Ста-
раюсь» деп отыратын. 
Мақтауға іші жылып, әр 
жиында жағынудан ал-
дына жан салмайтын 
бұлбұлдарын сайратты. 
Екі ауыз қазақша сөй-
лесе «Вот қалай шешен 
сөйледі» деп лепірдік. 
Жолбарысқа балаған 
Амандық та «менде 
ақынмын, өлең жаза-
мын, бірақ орысша» 
дегені бар-ды. Бірақ өзі  
жолбарыс болғанмен  
жолбарысқа айналған 
халықты көрмедік. Керісінше Баталовтың 
тұсында идеология іріп, шіріді. Қолғап 
ауыстырғандай кадрдың бірін алып, бірін 
қойды. Соңы, аяғы не болды? Заңсыз үлес-
тірілген пәтерлердің былық-шылығы шығып, 
арты дау-дамайға ұласып, соттасып жатқан 
қалалық әкімдік пен пәтер даулаушылар жыры 
бітпей тұр. «Айран ішкен құтылып, шелек 
жалаған тұтылды» демекші, Амандық  Баталов 
кетіп, оның жасап кеткен заңсыздықтарын 
Талдықорған қаласының жаңа әкімі Әсет 
Масабаев арқалап жүр. «Жаңа Қазақстан 
құрамыз», демократия болады. Қазба бай-
лықтан қарапайым халық та үлес алатын 
болады деген Президент Қасым-Жомарт 
Тоқаев та, Жетісу облысының әкімі Бейбіт 
Исабаев та «Сіз келгелі бері...» деген сөзден 
аулақ  болса  екен  деймін ғой баяғы. Мақтау-
дан масайрап, көздерін шел басқандардың 
шыққан биігінен  қалай құлап жатқандарын 
көрмей, білмей отырған жоқ. Шынайы шын-
дықты қолдап, ащы сын айтылса шарт 
бүлінбей мойындап, қателігін дер кезінде 
түзесе, елдің арасына жиі шығып, аяғы шал-
маған жер қалмаса, халықпен біте қайнаса өзі 
де, халқы да дән риза болса, одан артық  
Президентке де, оған сенім артқан облыс 
әкіміне де зор абырой бар ма? Бұдан  артық  
марапат бола ма? «Сіз келгелі бері...» деп 
көздерін тарс жұмып алып, жалпақтайтын 
жәдігөйлерден іргелерін аулақ салып, лепіріп 
мақтағандарын тыйып тастаса, мемлекеттің 
мүддесі үшін мемлекеттік тілді өрістетіп, 
аралас мектептерді шектесе, шынайылық 
болса деп халық армандайды. Облыс, аудан 
әкімдері халықпен жиі-жиі кездесіп жүр. Ше-
шімін таппай жатқан маңызды дүниелер де 
біртіндеп қалыпқа келер. Қазір қоғамда ақсап 
тұрған,  асқынып кеткен мәселе ол идеология. 
Жетісу облысының әкімі Бейбіт Исабаев мыр-
за осы салаға тереңірек зер салғаны жөн 
болар еді. «Сіз келгелі бері идеология 
тамырына қан жүрді» деп бір мадақтап 
қалатын едік.

                                              
Айтақын МұХАМАди                                              

ӘЛЕуМЕт

Кәсібінен нәсіп тапқан
Жыл сайын елімізде 
мемлекеттік 
бағдарламалар арқылы 
несие немесе грант ұтып 
алып, кәсіпкерлікке ден 
қоюшылардың саны 
артып келеді. Сондай 
бағдарлама арқылы кәсіп 
ашқандардың қатарында 
Мәншүк ТАНАБАЕВА да 
бар.

Ол 2500 000 миллион теңге  
қайтарымсыз қаражат  алып, өңірде 
химиялық жолмен аяқ киім тазалау 
орнын ашты.  Мамандығы бойынша 
бала тәрбиешісі болған Мәншүк 
Нұрахунқызы бұған дейін әр түрлі 
қызметпен айналысқанымен, аяқ 
киім тазалау ісіне қызығушылығы 
ерекше болған. Бастапқыда еш 
тәжірибесі болмаған ол бұл істі 
оңай меңгеріп, кәсіптің қыр-сырына 
қаныға бастағанын айтады.

– Мемлекеттен қайтарымсыз 
қаржы алдым. Ол ақшаға Нұр-
Сұлтан қаласына барып химиялық 
жолмен аяқ киім тазартатын 
италиялық аппарат сатып ал-
дым. Бұрыннан аяқ киімдерді та-
за ұстағанды жақсы көремін. Қа-
зақта сөз бар ғой, адам ең алдымен 
бас пен аяққа қарайды деген. 
Егер таза болса, ол адамның 
ұқыпты әрі  жауапкершілікті екенін 
аңғартады. Кәсіпті  қолға алмас 
бұрын толықтай зерттеп алдым. 
Оны өзім секілді  жандардан барып 

үйреніп келдім.  Басында жасыма 
қарап таңданғандар көп болды.  
Алайда  ынта мен жігерің, ниетің 
болса кез келген істі дөңгелетіп 
әкетуге болатынын өз ісіммен 
көрсеттім деп ойлаймын, – дейді 

шағын кәсіптің иесі. 
Еуропадан бастау алған 

бұл кәсіп бүгінде барлық ел-
де үлкен бизнеске айналған. 
Біздің де елде кең тарады. 
Әсіресе  үлкен қалаларда кез 
келген сауда үйінің ішін-де 
осындай қызмет түрлерінің 
түр-түрін кездестіресің. Ал 
Талдықорған қаласында бұл 
алғаш ашылған  қызмет түрі 
болып табылады. 

Кейіпкер сөзінше, қазір 
тазартудың бұл түріне  ха-
лықтың сұранысы артқан. Се-
бебі қымбат қаржыға алған 
аяқ киімдерді тастағаннан гөрі, 
оны қайта өңдеп  кию әркімнің 
бір көңілін қуантады әрі ақ-
шасын үнемдеуге де тиімді. 

Кез келген аяқ киім күтімі 
оның сапасына, материалы-
на, тіпті, кейде шығарыл-
ған фирмасына да қарайды. 
Бағасы да өте тиімді. 1500 
теңгеден басталып, 5500 тең-
геге дейінгі аралықта көр-
сетілетін қызметті іздеп келіп 

жатқандардың қарасы көп. 
 Шағын кәсіптің иесі ендігіде  – осы 

кәсіпті одан ары дөңгелетіп, аяқ киім 
тазарту қызметіне, қайта өңдеу, бояу 
қызметін қосуды көздеп отыр. Тек 

оның барлығы біраз еңбек етуді талап 
ететінін сөзсіз. Сондай-ақ жанына 
өзі секілді жауапкершілікті сезінетін 
адам тауып, серіктес ретінде қызмет 
етіп, кәсібін  кеңейтуді жоспарлауда. 

Мұнымен қоса ол  өз 
тапқан адал еңбегімен 
ойыншық сататын орын 
да ашыпты. Бұл дүкен 
қазіргі сәнге шығып жатқан 
ойыншықтар арқылы бала-
лардың сұранысын арт-
тырып отыр. 

– Ойыншықтар са-
ту да өте жақсы кәсіп. 
Біріншіден оның сақтау 
мерзімі болмайды. Бүлі-
ніп, құртылып қалады деп 
те уайымдамайсың. Әрі 
келген тауарлар сол уа-
қытта лезде өтіп оты-
рады. Бүгінде балалар әлеу-
меттік желілерден көрген 
ойыншықтарын іздейді. 
Біз де соған қарай әрекет 
қыламыз, – дейді Мәншүк 
Нұрахунқызы.

Еңбек етемін деген жан-
ға еш қиындықсыз жұмыс 
табылады. Тек қана тер төгу 
қажет.  Кейіпкеріміз Мәншүк  
апай да  адал еңбегінің же-
місін көріп отырғандардың  

бірі. Халыққа тиімді қызмет көрсетіп, 
кәсібінің нәсібін көріп отырған 
жанның әрі қарайғы ісіне біз де 
сәттілік тіледік.

Арайлым нұржАпАр
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АЖАРЫ КЕЛІСКЕН ЖАРЛЫӨЗЕК
ЌОFАМ YНІ

АУЫЛ  ТЫНЫСЫ

Еңбегін еліне арнаған әкім

Гүлфия Маматаева,  жеке кәсіпкер: 
–  ТҮЙІНІ тарқатылмай тұрған  –  газ 
мәселесі ғана. Жалпы ауыл жағдайы 
жаман емес. Самат Таңатарұлы әкім 
болып келгелі әр көшенің жолдары 
жөнделіп, жарықтандырылды. Ауыл   
балалары үшін  үш бірдей  ойын  алаңы  
жасалынды. Әрбір үйге су тартылған. 
Одан басқа не керек. Жап-жақсы 
мектебіміз, амбулаториямыз да бар. 
Тұрғылықты  халықтың  басым бөлігі 
жермен айналысады. «Қыстың қамын 
жазда ойла» дегендей, тұрғындар   жаз 
бойы тапқанын  қыс бойы азық етеді.     

Көмекбай Асубек, зейнеткер: 
– Ауылымыздың әкімі шынында да 
мықты ғой. Жақында ғана «Үздік 
ауыл әкімі» атанды. Кәсіби біліктілігі 
өз алдына, нағыз іскер азамат. Мен 
зейнеткерлікке шыққанша Бақтыбай 
ауылында тұрдым. Туған ауылыма 
қоныс аударғалы екі жыл ғана болды. 
Басқа ауылдармен салыстырғанда   
Жарлыөзектің жағдайы көш ілгері деу-
ге болады. Көшелері асфальттелініп,  

жарық шамдар қойылған, су да бар. 
Ендігі газ келсе, өркениетке бет алған 
ауыл атанар едік. Ауылда еңбекқор 
адамдар көптеп шоғырланған. Халық  
әкімін, әкім әрбір тұрғынын жақсы біле-
ді. Алдағы уақытта да ауылымыз одан 
әрмен  ажарлана береді деген ойдамын.  

Ерғазы Буратай, ауыл тұрғыны: 
– Бұл ауылда 1998 жылдан бері тұрып 
келемін. Одан  бері  қарай талай дүние 
өзгерді ғой. Соңғы жылдарда тіптен   
көркейіп, жанданып келеді. Ауыл әкімі 
өте  жақсы азамат. Нағыз істің адамы.  
Әлбетте, әкімнің мойнына жүктелер 
жұмыс шаш етектен ғой. Ең ақыры 
әр үйдің айналасы шашылып жатса да 
таяқтың  бір  ұшы соған  келіп тиеді 
емес пе?!  Дей тұрғанмен,  әрбір мәселені 
шешу жолында  әкіміміз  тұрғындармен 
жеке-жеке сөйлесіп, ортақ тіл табыса 
біледі. Қазір ауыл көшелері тап-таза, 
кешкі уақытта айнала жап-жарық. Қа-
ладан кем емес деп айтуға болады. 

Жұмагүл  Қадырақынова, еден 
жуушы: – 1993 жылы  осы ауылға кө-
шіп келгенбіз. Өзім мектепте еден 
жуамын. Жолдасым да жұмыс істейді. 
Екі баламыз бар. Ауылымызда  барлық 
жағдай  жасалған. Жылдан жылға гүл-
деніп келеді. Әкіміміз осы ауылдың 
баласы ғой. Сондықтан туған жерін 
көркейтуге барын салып келеді. «Үздік 

ауыл әкімі» атанып жатқандығы осы 
еңбегінің елеп ескерілгені  деп білемін. 

Райымбек Биқан, ауыл тұрғыны: 
– Жарлыөзекке көшіп келгелі жиырма 
жылға таяп қалды. Ауылдың күн санап 
жанданып келетінінде әкімнің зор үлесі 
бар. Самат  Таңатарұлы халықтың 
жағдайын бірінші орынға қоятын 
тамаша  адам. Осында тұрып жатқан 
көптеген қандас бауырларға жер алып 
беруге көмектесті. Әрдайым алдына 
бара қалсаң уақыт тауып, мәселеңді 
шешіп беруге тырысады. Еңбегін еліне 
арнаған  әкім ғой. Сонысымен де «Үз-
дік әкім» ретінде бағаланып отырған 
болар. 

Ғалия Мәлікқызы, Жарлыөзек 
ауылдық дәрігерлік амбулаториясы-
ның  меңгерушісі: – Амбулаториямыз  
2011 жылы салынды. Ұжымда 14 адам 
бар:  бір  дәрігер, алты  медбике  қалға-
ны жай жұмысшы. Дәрігерлік тіркеуде 
2075 адам тұрса, оның 515-і балалар.  

Ауыл халқының денсаулығын жақ-

Аманжол Нұрпейісов,   Жарлыөзек 
ауылдық округінің ардагерлер 
кеңесінің төрағасы: – Осы ауылда 
туып-өстік, қазіргі күнге дейін  еңбек 
етіп келеміз. «Жақсының жақсылығын 
айт, нұры тасысын» деген ғой қа-
зақ. Самат баламыз әкім болғалы 
ауылымыз жақсы жағынан өзгерді.  
Еңбек жолын агроном болып бастап, 
біраз жыл әкімдікте маман болып 
қызмет етті. Одан кейін  Мұсабек ауы-
лында  әкім болды. Содан  өткен жы-
лы сайлауға  қатысқанда  Жарлыөзек 
тұрғындарының 98 пайызы дауыс беріп, 
әкім  болып тағайындалды.  Ол келгелі 
бері талай жұмыс атқарылды.  Сыртта 
жүрген азаматтармен де тығыз бай-
ланыс орнатқан. Соның арқасында  
ауылымызда   мешіт бой көтерді. Оның 
салынуына мұсылман дінін қабылдаған  
Венера Хан атты азаматша мұрындық 
болды. Сондай-ақ ауылдан шыққан кәсіп-
кер Асқар Жолтабаров  250-300 адам 
сиятындай  етіп  қатымхана салып 
берді. Бұдан өзге де атқарылып жат-
қан шаруалар шаш етектен.  Әркідік 
ауыл ақсақалдарымен жиі кездесіп, 
ақыл-кеңесін  сұрап  тұрады. Мұнымен 
қатар ауылдың ұжым басшыларымен де 
тығыз байланыс орнатып, қандай істі  

болмасын бірігіп шешуге ден қойған. 
Тынымсыз еңбегінің арқасында «Үздік 
ауыл  әкімі» атанып отыр. Ауыл халқы 
оның әр ісіне сүйсініп, ризашылығын біл-
діруден жалыққан емес. Ары қарай да ісі 
алға баса берсін дейміз.  

Надежда  Семкина, зейнеткер:  
–  1965 жылдан бері Жарлыөзекте  
тұрамын. Он екі баладан  26 немере, 
10 шөбере сүйіп отырмын. Үш ұлым 
«Жамбай» шаруа қожалығында   механи-
затор болып еңбек етеді. Бұрынғыдай 
емес, ауылдың жағдайы көш ілгеріленді. 
Ал, әкім туралы не айтуға болады? 
Оның  жұмысына  тұрғындар дән ри-
за. Өте орнықты әрі іскер азамат. 
Халықпен етене жақын араласады. 
Сұрағаныңды тәптіштеп тұрып тү-
сіндіріп береді. Ауылымызда жасалып  
жатқан шаруаның  бәрі соның  еңбегінің 
арқасы деп айтамын. Біз  өзгелердей  
жолдың жырын жырламаймыз. Себебі 
ауыл жолдарының бәріне асфальт 
төселіп, түнде көшелерімізде шам  

сарту жолында барлық жағдай жа-
салған. Есепте  тұратын  515 адам  
болса, оларға тоқсан сайын тегін 
дәрі-дәрмек беріледі. Сонымен қатар 
күндізгі стационарда ем қабылдауға 
жа жағдай жасалған. Үш ауыл үшін  екі 
жедел жәрдем көлігі бар. 

Он  алты жылдан аса уақыт  осы  
салада еңбек етіп келемін. Ауылы-
мыз жылдан жылға жақсаруда. Жол-
дың жайы,  жарық, су  мәселелері то-

лығымен шешімін тапты. Округке  
Бозтоған, Мұқаншы деген ауылдар 
кіреді. Осы үш ауылдың әрқайсында 
стадион салынды, округ орталығында 
Ауған соғысы ардагерлерінің саябағы 
ашылды. Айта берсек ауыз толтырып 
айтуға тұрарлық істер атқарылып 
келеді. Жақында ғана әкіміміз «Үздік 
ауыл әкімі» атанды. Бұл ауыл түтінінің 
түзу шығып жатқандығының айқын бір 
көрінісі  деуге болады. 

АУЫЛДАҒЫ   «Балдырған» бөбекжай  
балабақшасы да ғажаптығымен  таңдай 
қақтырды. 

Қарақат Аманбаева, балабақша  
меңгерушісі: – 75 орындық 
«Балдырған» бөбекжай балабақшасы 
2010 жылы күрделі жөндеуден өтіп, 
қолданыс-қа берілген. Балабақшада 
27 адам еңбек етеді. Жалпы ауыл 
бойынша 6 жасқа дейінгі 250 бала бар, 
соның 75-і біздің балабақшада, 25 бала 
шағын орталықта. Жалпы,  95  бала 
қамтылған. 
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жарқырап тұрады. Егер әкім болып 
осы орынтағында  отыра берсе, ауыл 
ажары бұдан бетер жақсара берері 
сөзсіз. 

 Ел ішінде «Әкім» сөзіндегі төрт әріп 
«әділдік, кішіпейілділік, іскерлік, ме-
йірімділік» атты төрт ұғымды білдіреді 
деген пікір  бар. Жұртшылық жағы  билік  
тізгіні сеніп  тапсырылған лауазым  иелері 
бойынан осындай қасиеттерді көргісі 
келетіні анық. Осы бір талап үдеден 
көрініп, абырой-беделге бөленгендердің 
қатарына ілігудің өзі неге тұрады, 
білгенге?! Ал, Жарлыөзек ауылдық 
округінің әкімі осы бір талап үдеден 
шығатындардың санатынан болып шық-
қаны  шын  қуантты. Тұрғындардың  ауыл  

жайындағы, әкімі туралы оңды пікірлерін 
білген соң «Үздік ауыл әкімі» атанған 
басшының өзіне жолығудың да реті туды. 

 
Басты мақсат – сенімді ақтау 

– АУЫЛ   тарихында   жергілікті 
азаматтардан елді мекенді басқару 
ісіне, яғни, әкім болуға ешкім бара 
қоймапты, – деп бастады әңгіме-
сін Самат Ихсанов. – «Туған жерге 
туыңды тік!» демекші, ауылымның 
көркейіп, өркендеуіне, экономикалық 
дамуына үлес  қо су,  ауылыма  басшы 
болсам деген бала кезден бергі іште 

АУЫЛ  ТЫНЫСЫ

бүгіп  жатқан ойлардың бірі болатын.  
Жергілікті халықтың бірауыздан да-уыс 
беріп, мені әкім ретінде сайлауы ішкі  
ойдың шын мәнісінде жүзеге асуына 
себепші болды. Мен үшін «әкім»  деген – 
халық пен мемлекет арасындағы алтын 
көпір. Яғни, мемлекеттен  беріліп  жат-
қан кез келген көмек, жеңілдіктерді, 
несиелерді елге  жеткізе білу тікелей 
міндетім деп білемін.      

Осы ауылда туып-өскендіктен бар 
мәселесімен таныспын. Сондықтан 
бір  орында отырып, шаруаны телефон 
арқылы шешуді жөн көрмеймін. Қай 
мәселенің болса да, басынан табы-
лып, сол жерде елмен бірге ақылда-
сып шешкен әлдеқайда тиімді. Әкім 

екенмін деп жұмыс бөлмемнен шықпай 
отырсам, шаруа шала шешілетіні 
анық. Қабылдауымда да адам көп. Әр-
қайсысының өз шағымы, өз мәселесі 
мен мұңы бар. Олар маған сенім артты. 
Ал сенімді, үмітті ақтау қаншалықты 
маңызды екендігін өздеріңіз де білетін 
боларсыз, – деп ақтарылған әкім ауылда 
атқарылып жатқан жұмыстарға да кеңі-
нен тоқталды. 

Оның сөзінше  жері шұрайлы, топы-
рағы құнарлы елді мекен тұрғындары 
негізінен егіншілікпен айналысады. Ок-
ругте  үш мыңдай халық,  500-ден астам 
түтін бар. 

 P.S/ Ауылдың ажарлануы – адал еңбектің, адал ниеттің жемісі ғой.  
Бұрынғы кезде ауыл тұрғындары бауыр басқан туған жерін тастап үдере 
көшсе, бүгінде бар қиындық біржола артта қалғандай сезілді. Ең бастысы 
жарлыөзектіктер газ келетін күнді асыға күтіп жүр. Егер  көгілдір отын игі-
лігін көрсе, күл шығару машақатынан да  құтылып, нағыз өркениетті ауыл 
боларына шүбә  жоқ.  Ал барлық шаруаға мұрындық болып келетін ауыл 
әкімі Самат Ихсановтың  жұмысына ауыл халқының айтары тек – алғыс 
қана. 

Сарби ӘЙТЕНОВА
ТАЛДЫҚОРҒАН-ЖАРЛЫӨЗЕК

КӨКСУ АУДАНЫ

– Қазір  ауылдан  қалаға көшіп жат-
қандар көп қой. Бізде  керісінше,  үйлер 
салып, қаладан ауылға көшіп келіп 
жатқандар қарасы көбейді. Бұл  үйлер 
қаладағыдан  кем емес. Мұның бәрі 
ауылда тіршіліктің бар екендігінің 
белгісі дер едім. Жермен, малмен ай-
налысып жатқандар қатары артып 
келеді», – дейді  Самат Таңатарұлы.  

Әкімнің айтуынша, ауылда  көп-
балалы отбасыларына да барынша 
жағдай жасалған. Мәселен, мемле-
кеттің арнайы бағдарламасымен өткен 

елді мекеннің еңсесін тіктеп, көшелерін 
абаттандырып, әр шаңырақтың әл-
ауқатын арттыратын арнайы жоба 
құрастырды. Қолынан іс келетін  әкімнің 
Жаңа Қазақстан кезінде де жаңаша 
жұмыс жасайтынына елі сенім артып 
отыр.  

Әкіммен әңгімелесуде оның ауы-
лына деген құрметінің  ерекше екенін 
аңғардық. Ал мұны  сөзімен де, ісімен де 
дәлелдеп жүргенін  жергілікті жұрт жақсы 
біледі.

жылы 5 отбасына үй алып беріл-
се, жағдайы төмен тағы 5 отбасы  
«Қарекет» қоры арқылы баспанамен 
қамтылған.  Сонымен қатар көпбалалы 
отбасылардың балаларына «Мектепке 
жол» акциясы аясында  ауылдағы шар-
уа қожалықтарының көмегімен қажет-
ті киім-кешегі мен құрал-жабдықтары  
алынған. Жыл сайын осындай жұмыстар 
атқарылып келеді.  

АУЫЛДА үш бірдей жауапкершілігі 
шектеулі серіктестік бар екен. Атап 
айтсақ, «Балпық би», «Солтанбай ба-
тыр», «Қыдырәлі». Сонымен қатар 264 
шаруа  қожалығы бар. Негізгі  өнді-
ретіндері қант қызылшасы, соя мен 
жүгері. Мал басы да жыл сайын өсіп 
келеді. Өткен жылмен салыстырғанда 
100 пайызға көбейген. «Былтыр 1960  
бас жылқы болған,  биыл  3800  басқа 
артты. Ірі  қараның  өзі  2800 болса, 
биыл  5500  басқа,  яғни,  екі  есе  көбейді», 
– деген  ауыл әкімі  адамдар  жермен, 
малмен айналысудың артықшылығын  
түсінгенін айтады. 

Ауыл әкімдерінің сайлауына қаты-
сып, тұрғындардың басым дауысына ие 
болған Самат Таңатарұлы бір жылда 



 06.05, 04.05 «Жәдігер» 
 06.25, 03.35 «Күй-керуен» 
07.00 «Таңшолпан»  
10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
20.00, 01.45 AQPARAT  
10.10, 18.00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
11.00, 19.00 Т/х «Жүректегі 
күз»  
 12.00, 02.20 «Өмір көркем»   
13.10 Т/х «Аяла»  
14.10 «Апта»
 15.15, 03.10 Арнайы жоба  
15.35, 00.35 «Мерейлі от-
басы»
15.45 Т/х «Бақытсыздар 
бағы» 
17.15 «Қызық екен...»
20.35 «Ашық алаң» 
21.30 Т/х «Бақыттың кілті» 
 22.30 Т/х «Өмір ызғары»  
23.20 «1001 түн» қоғамдық 
бағдарлама 
00.45 «Сана»

ХАБАР 

05.00 «Кім мықты?-2» 
06.00,  17.00 «Бегом за день-
гами» 
07.00 «Оян!» 
10.00 «Бақыттың кілті» 
10.40 М/с «Мишки-братишки.
Снова вместе» 
11.00, 20.00 «Келінжан-4»  
12.00, 21.00 Т/х «Көзімді 
жұмсам да...» 
14.00 «АйнаLine»  
15.00 Мегахит «Никогда не 
сдавайся-3»  
18.00 Новости 
19.00 Қорытынды 
жаңалықтар 
23.00 Сериал «Капитанша» 

 АСТАНА

06.00 Т/х «Фазилет ханым»  
07.00  М/с  «Маша и мед-
ведь»  
08.45 Т/х «Кеш келген махаб-
бат»  
11.00  Т/х «Ене»   
12.00, 23.50 «Іңкәр сезім» 
13.40 Х/ф «Замуж в 30» 
16.00 Т/х «Мариям»  
17.00, 02.45 «Жұмбақтаймс»
17.40 «Кішкентай келін»  
19.15 Т/х «Күлпәштің хикая-
лары» 
20.00 «Astana Times» 
21.00 Т/х «Дастан»
21.55 Т/х «Жетім жүрек-2»
01.40 «Aстана кеші көңілді»

 ЕВРАЗИЯ  

06.00 «Той базар»  
07.00, 04.25 «Паутина» 
08.00 «Қайырлы таң, 
Қазақстан!»  
09.00 «Доброе утро, Казах-
стан!» 
10.00 «Жить здорово» 
10.50 «На самом деле»
12.00 Сериал «И все-таки я 
люблю...» 
13.00 «Ветреная женщина» 
14.10, 02.55 Новости 
14.20, 03.05 Жаңалықтар 
14.30 QOSLIKE  
18.30, 04.00 Басты 
жаңалықтар  
19.00, 03.15 «KOREMIZ»  
20.00 Главные новости  
20.35 Сериал «Невский.Охота 
на архитектора»  
01.05 Х/ф «Золотая орда»  
02. 00 Сериал «Хиромант» 
 
КТК 

07.05 «КТК қоржынынан» 
07.30 «Жимаудың жетістігі»  
09.00 Х/ф «Испытание-2»   
11.00 Х/ф «Күшік 
құдаквартиранты»
13.00  Х/ф «На твоей сторо-
не-2» 
16.00, 02.30 Т/с «Өкініш» 
 17.30 Т/х «Құпия қобдиша» 
19.30, 04.30 Кешкі 
жаңалықтар  

Дүйсенбі - Понедельник, 12 қыркүйек Сейсенбі - Вторник,  13 қыркүйек

20.00, 03.45 Астарлы ақиқат 
 21.00 Вечерние новости  
21.40 Х/ф «Клятва врача»  
23.50 Х/ф «Метод Михайлова» 
01.50 Х/ф «В плену у прошло-
го» 

ЖЕТІСУ

07.05 Инфо-блок 
07.10 «Әсем әуен» 
07.25 Инфо-блок 
07.30 «Таңжарық» /тікелей 
эфир 
09.00 Апта (қаз)
10.00 Апта (рус) 
11.00 «Олжа» 
11.30 «Эко-рейд» 
11.50 Инфо-блок
12.00 «Бір туған» телехикаясы 
12.45 «Әсем әуен» 
13.00 Д/ф «Мәдени қазыналар» 
13.15 «Спорт-тайм» 
13.25 Инфо-блок
13.30 «Дәрігер кеңесі» /тікелей 
эфир/
14.25 Инфо-блок
14.30  «Әсем әуен» 
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 облысы) 
19.30 Итоговые новости (Алма-
тинский 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» телехикаясы 
22.45  «Әсем әуен»  
23.00 Жаңалықтар (Алматы 
облысы) 
23.30 Жаңалықтар (Жетісу 
облысы)

31 КАНАЛ

06.00, 03.10 Әзіл студио  
06.30, 05.00 «Ризамын»  
07.00 «Таңсәрі»  
09.00, 00.00 Сериал «ХАН-
ШАЙЫМ»
10.00 Мультсериал  
10.30 «Маша и медведь»  
11.00, 11.30 Сериал «Сеня-
Федя» 
12.30 Кино «Осторожно, коро-
ва!»  
15.20 Х/ф «Агент Коди Бэнкс» 
17.30 Х/ф «Я, робот» 
20.00 «Информбюро»
 21.00  Т/х «Зейнеп»
  21.55 Х/ф «Хитмэн:Агент 47»  
01.00  «31 әзіл»         
 02.00, 04.30 What s upp  
04.00 Balla Battle 

 7 канал 

 06.00, 05.00 «Қуырдық»  
 07.00, 02.00 Т/х «Арам ақша. 
Адал махаббат»  
08.00,12.30 Т/х 
«Пәленшеевтер» 
09.00, 17.20 Т/с «Женский 
доктор» 
10.00, 19.30 Сериал «Гром 
среди ясного неба» 
13.40 «Ата-ана.Бала-шаға» 
14.10, 22.00 Сериал «Маэстро»
15.30, 01.20 «Гадалка» 
16.10, 00.20 «Обычная жен-
щина» 
18.30 «Айбат»
 19.00 «Студия 7» 
23.20 «Отыңды өшірме» 
 03.00 «Жайдарман»  
 04.00 Т/х «Япырай»    

 06.05«Жәдігер»
 06.25, 10.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 04.00 AQPARAT  
07.00 «Таңшолпан» 
10.10, 18.00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы» 
11.00, 19.00 Т/х «Жүректегі 
күз» 
 12.00 «Өмір көркем»
13.10, 21.30 Т/х «Бақыттың 
кілті»  
14.10, 17.15 «Қызық екен» 
15.15 «Әйел әлемі» 
15.45 Т/х «Бақытсыздар 
бағы» 
20.35 «Ашық алаң» 
22.30 Т/х «Өмір ызғары» 
23.20 «1001 түн»
00.40 «Мерейлі отбасы» 
 00.50 Футбол 
03.00 «Сана»

ХАБАР 

 05.00 «Кім мықты?-2»
 06.00, 17.00 «Бегом за 
деньгами»  
07.00 «Оян!» 
 10.00 «Уәде»  
10.35 Мультсериал 
11.00, 20.00  Т/х «Келінжан-4» 
12.00, 21.00 Т/х «Көзімді 
жұмсам да  
14.00 «АйнаLine» 
 15.00, 23.00 Сериал «Капи-
танша»  
18.00 Новости 
19.00 Қорытынды 
жаңалықтар 

АСТАНА  

06.00 Т/х «Фазилет ханым» 
 07.00  М/ф  «Маша и мед-
ведь»  
09.00, 21.55 Т/х «Жетім 
жүрек-2»  
11.00 Т/х «Ене»   
12.00, 23.50 «Іңкәр сезім»   
13.40 «Айтарым бар» 
14.50, 01.40 Сериал «Усло-
вия контракта» 
16.00 Т/х «Мариям» 
17.00, 02.45 «Жұмбақ таймс»  
17.40 Т/х «Кішкентай келін» 
19.15 Т/х «Күлпәштің хикая-
лары» 
20.00 «Астана таймс» 
21.00 Т/х «Дастан» 
 
ЕВРАЗИЯ 

 06.00 «Той базар» 
07.00, 04.25 «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 «И все-таки я 
люблю...» 
13.00 «Ветреная женщина» 
14.10, 02.55 «Новости»  
14.20, 03.05 «Жаңалықтар» 
14.30 QOSLIKE  
18.30, 04.00 Басты 
жаңалықтар  
19.00, 03.15 «KOREMIZ»  
20.00 Главные новости  
20.35 Т/с «Невский. Охота на 
архитектора»  
01.05 Т/с «Золотая орда»  
02.00 «Хиромант»  

КТК

07.05, 19.30, 04.30 Кешкі 
жаңалықтар 
07.30 «Жимаудың жетістігі» 
 09.00 Сериал «Испыта-
ние-2»   
10.00, 21.40 «Клятва врача»  
12.00, 23.50 Сериал «Метод 
Михайлова» 
 14.00 «На твоей стороне-2»  
16.00, 02.30 Т/х «Өкініш» 
 17.30 Т/х «Құпия қобдиша»  
20.00, 03.45 Астарлы ақиқат  
21.00 Вечерние новости 
 01.50 Т/с «Ч плену прошло-
го»  

06.05 «Жәдігер»  
06.25, 10.00, 13.00,15.00, 
17.00, 20.00, 04.00 Aқпарат   
07.00 «Таңшолпан»   
10.10, 18.00 «Гүлдер 
құпиясы»   
11.00, 19.00 Т/х «Жүректегі 
күз» 
12.00 «Өмір көркем» 
13.10, 21.30 Т/х «Бақыттың 
кілті»   
14.10, 17.15 «Қызық екен...»  
15.15 «Тіршілік» 
15.45 Т/х «Бақытсыздар 
бағы»  
20.35 «Ашық алаң» 
22.30 Телехикая «Өмір 
ызғары»  
23.20 «1001 түн» қоғамдық 
бағдарламасы 
00.40 «Мерейлі отбасы»
00.50 Футбол 
03.00 «Сана»

ХАБАР

05.00 «Кім мықты?-2» 
06.00,17.00 «Бегом за день-
гами»  
07.00 Тікелей эфирде «Оян» 
 10.00 «В фокусе» 
10.30 Мультсериал 
11.00, 20.00 «Келінжан-4»  
12.00, 21.00 Т/х «Көзімді 
жұмсам да...»  
14.00 «АйнаLine» 
15.00, 23.00 Сериал «Капи-
танша» 
 18.00 Новости
 19.00 Қорытынды 
жаңалықтар  
 
 Астана  

 06.00 Т/х «Фазилет ханым»   
07.00 Мультфильм «Маша и 
медведь»  
09.00, 21.55 «Жетім 
жүрек-2»  
11.00 Т/х «Ене»   
12.00, 23.50 «Іңкәр сезім»  
 13.40 «Айтарым бар»  
14.50, 01.40 Сериал «Усло-
вия контракта» 
16.00 «Мариям» т/х 
 17.00, 02.45 «Жұмбақ 
таймс»  
17.40 Т/х «Кішкентай келін»  
19.15 Т/х «Күлпәштің хикая-
лары»  
20.00 «Астана таймс»  
21.00 Т/х «Дастан» 

Евразия 

  06.00  «Той БАЗАР»  
07.00, 04.25 «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 «И все-таки я 
люблю»  
13.00 Мелодрама  «Ветре-
ная женщина»  
14.10, 02.55 «Новости»  
14.20, 03.05 «Жаңалықтар»  
14.30 «Қослайқ»  
18.30, 04.00  «Басты 
жаңалықтар» 
 19.00, 03.15 «Көреміз»  
20.00 «Главные новости»  
20.35  Сериал «Невский.
Охота на архитектора» 
01.05 Ночной кинотеатр 
«Золотая орда»   
 02.00 «Хиромант»  

 КТК 

 07.05, 19.30, 04.30 Кешкі 
жаңалықтар  
07.30 Т/х «Жимаудың 
жетістігі»  
  09.00 Мелодрама «Испы-
тание-2»   
10.00, 21.40 Мелодрама 
«Метод Михайлова»   
14.00 «На твоей стороне-2»  
16.00, 02.30 Т/х «Өкініш» 
 17.30 «Құпия қобдиша» 
20.00, 03.45 «Астарлы 
ақиқат»  
21.00 Вечерние новости 
 01.50 Мелодрама «В плену 
у прошлого»  

   хабар

   7 КаНаЛ

ЕВраЗИЯЕВраЗИЯ

аСТаНа
аСТаНа

   хабар

ЖЕТІСУ

07.05 Инфо-блок 
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 «Қазақ үні» 
11.30 «QR.kz»  
11.55 Инфо-блок
12.00 «Бір туған» телехикаясы 
12.45 «Әсем әуен» 
13.00 Д/ф «Мәдени 
қазыналар» 
13.15 «Спорт-тайм» 
13.25 Инфо-блок
13.30 Д/ф «Голливуд 
жұлдыздары» 
14.00 «Әсем әуен» 
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» /тікелей 
эфир 
18.45 «Әсем әуен» 
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» телехикая-
сы 
22.45  «Әсем әуен»  
23.00 Жаңалықтар (Алматы 
облысы) 
23.30 Жаңалықтар (Жетісу 
облысы)

31 КАНАЛ  

06.00 «Информбюро» 
07.00 «Таңсәрі» 
09.00, 00.30 Сериал «Хан-
шайым»   
10.00, 10.30 Мультфильм 
11.40, 12.40 Сериал «Сеня-
Федя» 
13.40 Х/ф «Агент Коди Бэнкс» 
15.50 Х/ф «Агент Коди 
Бэнкс-2»
18.00 Х/ф «Хитмэн: Агент 47»
20.00 Информбюро 
21.00 Т/х «Зейнеп» 
21.55 Х/ф «Доьро пожаловать 
в рай»  
01.210 «31 әзіл» 
02.00, 04.30 What s upp?   
02.30 Сериал «Базарбавтар» 
03.30  Әзіл студио 
03.40 «1001 әзіл»  
04.00 Bala Battle  
05.00 Ризамын   
       
7 канал  

06.00, 05.00 «Қуырдық»   
07.00, 02.00Т/х «Арам ақша. 
Адал махаббат»  
08.00, 12.30 Т/х 
«Пәленшеевтер» 
 09.00, 17.20 Т/с «Женский 
доктор»  
10.00, 19.30 Т/с «Гром среди 
ясного неба»  
13.40 Т/х «Ата-ан.Бала-шаға»  
14.10, 22.00 «Маэстро»  
15.30, 01.20 «Гадалка»  
16.10, 00.20 «Обычная жен-
щина»
 18.30 «Айбат» 
19.00 «Студия 7» 
23.20 Т/х «Отыңды өшірме»  
03.00 «Жайдарман»  
04.00 Т/х «Япырай»  

   7 КаНаЛ

КТК

   хабар

аСТаНа

ҚаЗаҚСТаН ҚаЗаҚСТаНҚаЗаҚСТаН

   31 КаНаЛ

Сәрсенбі - Среда, 14 қыркүйек

ЕВраЗИЯ

   31 КаНаЛ

       
 Жетысу  

07.05 Инфо-блок 
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 «Құйынды мекен» теле-
хикаясы 
11.30 «Бүгінгі дін»  
11.50 Инфо-блок
12.00 «Бір туған» телехикаясы 
12.45 «Әсем әуен» 
13.00 Д/ф «Мәдени 
қазыналар» 
13.15 «Спорт-тайм» 
13.25 Инфо-блок
13.30 «Сегодня» 
14.10 «Спорт-тайм», инфо-
блок
14.15 «Әсем әуен» 
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 
18.45 «Әсем әуен» 
19.00 Қорытынды жаңалықтар 
(Алматы облысы) 
19.30 Итоговые новости (Ал-
матинский 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»  телехикая-
сы 
22.45  «Әсем әуен»  
23.00 Жаңалықтар (Алматы 
облысы) 
23.30 Жаңалықтар (Жетісу 
облысы)

31 канал

  06.00, 20.00 «Информбюро»  
07.00 «Таңсәрі»  
09.00, 00.50 Сериал «ХАН-
ШАЙЫМ»  
10.00 «Маша и медведь»  
10.40, 11.40 «Сеня-Федя»  
12.40 Х/ф «Агент Коди 
Бэнкс-2»   
14.50 Х/ф «Добро пожаловать 
в рай» 
17.20 Х/ф «Вратарь галакти-
ки» 
21.00  Т/х «Зейнеп»  
21.55 Кино «Жажда скорости» 
01.30 «31 әзіл»    
02.00, 04.30 What's up?  
02.30 Сериал «Базарбаевтар»  
03.10 « Әзіл студио»   
03.40 «1001 әзіл»  
05.00 «Ризамын» 

 7 канал  

06.00, 05.00 «Қуырдақ»  
07.00, 02.00 Т/х «Арам ақша. 
Адал махаббат»   
08.00, 12.30 Т/х 
«Пәленшеевтер»  
 09.00, 17.20 Сериал «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР»  
10.00, 19.30 Сериал  «Гром 
среди ясного неба»  
13.40 Т/х «Ата-ана.Бала-
шаға»   
14.10, 22.00 Сериал  «Маэ-
стро» 
15.30, 01.20 «ГАДАЛКА»  
16.10, 00.20 Сериал «Обыч-
ная женщина»  
18.30 «Айбат» 
19.00 «Студия 7» 
23.20 «Отыңды өшірме» 
03.00 «Жайдарман»  
04.00 Телехикая «ЯПЫРАЙ»            

   7 КаНаЛ

   31 КаНаЛ

ЖЕТІСУ ЖЕТІСУ

ЖЕТІСУ

КТК КТК

Открылось наследство после смерти бөден 
Шерікхана, умершего 13 мая 2022 года. Наследникам об-
ращаться к нотариусу бекішбаеву а.С., город Талдыкор-
ган, улица Шевченко, дом 146/4, телефон: 41-37-73,  в срок 
до 13 ноября 2022 года.
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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

№35 (1090) 09.09.2022 К¤ЗЌАРАС

Жылыту маусымына 
дайындық басталды

ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙ

ҚысТың ҚАмыН ЖАзДА оЙлАҒАНДАр ЖЕр ҚАрА, күН Жылы-
ДА оТыН-сулАрыН ҚАмДАп, оТ ЖАҒАТыН пЕШТЕріНің АрНАлА-
рыН, мұрЖАлАрыН ТАзАлАп, ЖылыТу мАусымыНА сАҚАДАЙ-
сАЙ оТырАДы. Бұл әсірЕсЕ ЖЕкЕ ТұрҒыН үЙ сЕкТорлАрыНДА 
ТұрАТыН ТұрҒыНДАр үШіН АсА ЖАуАпТы кЕзЕң. күНі кЕШЕ ҒАНА 
ТАлДыҚорҒАН ҚАлАсыНың әкімі әсЕТ мАсАБАЕв БұҚАрАлыҚ 
АҚпАрАТ ҚұрАлДАры АрҚылы ҚАлА ТұрҒыНДАрыНА ЖәНЕ 
ҚАТТы оТыН ҚорыН ҚолДАНАТыН ТұрҒыНДАрҒА ҚАзАН-ҚАрАША 
АЙлАрыН күТпЕЙ, ЕрТЕрЕк кӨмір Түсіріп АлуҒА кЕңЕс БЕргЕН-
Ді. ҚАзір кӨмір ҚорыНың ҚоЙмАлАрДА ЖЕТкілікТі ЕкЕНіН, әрі 
БАҒАсы ӨТкЕН ЖылҒы ҚолДАНысТАҒы БАҒАДА, ТЕк мұНДА ТА-
сымАлДАу  ҚұНы кірмЕЙДі ДЕгЕН-Ді.

«Айтқан ауызда жазық жоқ». Қылышын 
сүйретіп қыста келіп қалды. Үш ай тоқ-
сан қоңыр  күзіңіздің  өзі қазан айлары-
нан бастап күрт салқындай бастайды. 
Жауын-шашынды, қара суық өңменіңнен 
өтетін мезгіл де иек астында тұр. Күз 
мезгілі мен көктемнің алғашқы айы нау-
рызды қосқанда алты ай, от жағып 
жылыту маусымы аяқталғанша, Төтенше 
Жағдайлар Департаментіне де тыным жоқ. 
Жаз маусымында суға шомылу мен дала 
өрттерінен қорғанудың жолдарын айтып  
тыным таппаса, күз бастала салысымен 
жеке тұрғын үй секторларын аралап, газдан, 
көмірден келетін қауіп-қатердің алдын алып, 
жеке тұрғын үй секторларын аралайды. 
Жасыратын несі бар, қарапайым 
тұрғындардың басым көпшілігі 
өрт қауіпсіздігін ескере бер-
мейді. Жылыту пештерін, мұржа-
ларын тазалауды қаперлері-
нен шығарып алады. Ал  оның 
салдары газға, түтінге уланып, 
өртке ұласып, арты қайғылы 
оқиғаларға ұласып жатады.
Жылыту кезеңіндегі өрттердің 
көп бөлігі тұрғын үй секторының 
үлесіне тиеді. Өрт салдарынан 
адамдар оттан және улы газдан 
қаза табады және жарақат 
алады. Ең өкініштісі «Қаза 
тапқандардың арасында ба-
лалар да кездеседі», - дейді 
Төтенше жағдайлар департа-
ментінің баспасөз өкілдері. 
-Тұрғындардың тұншықтыр-
ғыш газбен улануының негізгі себептері 
пеш конструкциясындағы бітелген түтін 
мұржасы, күйімдер, жарықтар болып 
табылады. 2021-2022 жылдары жылыту 
маусымының барлық кезеңінде облыста 
тұрғын үй секторында 140 өрт орын алды. 
Соның салдарынан 5 адам қаза тапты және 
материалдық залал келтірілді. 2022 жылғы  
15 тамыздан бастап Жетісу облысы 
Төтенше жағдайлар департаментінің 
қызметкерлері тұрғын үй секторындағы 
халықты және жеке секторда тұратын 
басқа да санаттағы азаматтардың 
тұрғын үйлерін аралауды бастады. Бұл 
іс-шаралардың басты мақсаты халыққа 
тұрмыстағы өрт қауіпсіздігінің негізгі 
талаптарын жеткізу болып табылады. 
Бүгінгі күні тұрғын үйлерді жылыту 
кезеңіне дайындау мақсатында аралау 
және хабарлама тапсыру жұмыстары 
атқарылуда. Күн  сайын осы кезеңде 
Жетісу облысының ТЖД қызметкерлері 
тұрғын   үйлерді   аралау   арқылы  2022-
2023 жылдарға жылыту маусымына 
дайындық бойынша алдын алу іс-
шараларын жүргізуде. Онда  пешпен  жылы-
тудың жай-күйі мен дайындығы туралы 
тұрғындарға түсіндіру әңгімелері жүзеге 
асырылуда,-дейді. Айтса айтқандай-ақ тө-
теншеліктер халыққа өрт қауіпсіздігі жайлы 
жыл, он екі ай жақтары талмай айтып 

келеді. Бұл тек жылыту маусымына ғана 
қатысты емес. Әсіресе жеке тұрғын үйлерде 
тұратын тұрғындардың үйлерімен қора-
қопсысы өте жақын болғандықтан мұржадан 
шыққан ұшқынның қора төбесіне жиналған 
шөпке түсуі немесе ескі үйлердегі электр 
желілерінің тұйықталуы, оларды дер кезінде  
ауыстырмаулары, пешке от жаққанда қа-
уіпсіздік шараларды елемеуінен өткен жылы 
жылыту маусымында 140 өрт болғанын 
ескерсек, бұл қауіп биыл да қайталануы бек 
мүмкін. Жетісу өңірі кезең-кезеңімен көгілдір 
отынға көшіп келеді. Бұл үрдіс Талдықорған 
қаласы мен Көксу, Ескелді аудандарын да 
қамтуда. Одан бөлек, жеке тұрғын тұрмақ 
көп қабатты үйлерде әлі күнге дейін газ 

балондарын қолданатындар баршылық. 
Ал оның да, қауіп-қатері басым. Мәселен, 
шілде айында Талдықорған қаласында 
«Көктем» ықшам ауданындағы көппәтерлі 
тұрғын үйде оқыс оқиға орын 
алған-ды. Көршілер алтыншы 
қабаттағы пәтерлерден газ-
дың исін сезіп, мамандарды 
шақыртқан. Жедел жеткен тө-
тенше жағдай департаментінің 
қызметкерлері құбырдағы газ-
ды тоқтатып, балкон арқылы 
кіріп, кереуетте газбен улану 
белгілері бар 1985 жылғы 
ес-түссіз жатқан ер адамды 
құтқарып, жедел жәрдем арқы-
лы ауруханаға жеткізген. Оқиға 
орнын тексере келгенде құт-
қарушылар пәтердегі табиғи 
газдың шүмегі толықтай жа-
былмағаны анықталған. Міне 
абайсыздықтың кесірінен таби-
ғи газдан бір адам уланып, ба-
қилық бола жаздаған. Қайта 
дер кезінде көршілер газдың жағымсыз исін 
сезіп, дабыл қаққан. 2019 жылы наурыз 
айында Алакөл ауданы Үшарал қаласындағы 
жер үйде пештің дұрыс жанбауынан жеті 
адамға  ыс тиіп  уланып, оқиғадан отбасының 
57 жастағы тұрғыны қайтыс болған-ды.   

Мән жайды жіті тексерген мамандардың 
айтуынша газдан уланып қалудың басты 
себебі – мұржаның күлге толып, бітеліп 
қалуынан болған. Өрт қауіпсіздігіне немқұ-

райлы қараудың салдарынан от 
басында адам шығынына жол 
берілген. 

Жалпы ТЖД мәліметтеріне 
зер салсақ, 2022 жылы ақпан 
айында 135 өрт тіркелген. 
Соңғы үш жылда Алматы 
облысында 48 адам түтінге 
уланып қайтыс болды деген ақ-
паратты ғаламтордан көзіміз 
шалды. 2020 жылы Талдықорған 
маңындағы Еңбек ауылында та-
биғи газға  қол жеткізе алмаған 
бір отбасының төрт адамы 
көмірге уланып, түгелдей қайтыс 
болса,

Ал жуырда ғана Талдықор-
ғанның  жанындағы Еңбек ауы-
лында табиғи газға қол жеткізе 
алмаған бір отбасының төрт 
адамы көмірге уланып қайтыс 

болды. Дәл осы жылдың қыркүйек айында 
Кербұлақ ауданының Сарыөзек кентіндегі 
жекеменшік тұрғын үйде жылыту қазандығы 
жарылып, үйдегі 2 шаршы метр аумақта 

көмірмен жанатын пеш пен қабырға жарым-
жартылай қираған. Күйік шалып, жарақат 
алған үйдің иесі, 1963  жылғы әйел мен 
1985 жылғы ер адам ауруханаға жеткізілген.. 
Алдын ала нұсқау бойынша, жарылысқа 
себеп – көмірмен жанатын пешті пайдалану 

ережелері бұзылған.  Қазандықтың 
ішінде су болмаған. Ағымдағы 
жылдың   қаңтар айының басында 
Талдықорған қаласына қарасты 
Сары-Арқа саяжай қоғамында, 
Садовая көшесінің №8 «А» жеке 
тұрғын үйінде пештің ақаулығынан 
қатты отынмен уланып, үш адам 
қаза тапқан. Оның ішінде екі бала, 
бір адам ауруханаға жатқызылды, 
–  деген ақпаратты жыл басында 
«taldykorgan-online.kz» таратқан 
болатын. Жылыту маусымы жа-
қындаған сайын  Жетісу, облыстық 
Төтенше    Жағдайлар   Департаменті  
қызметкерлері, халықпен ашық 
өзара іс-қимыл жасау мақсатында 
адамдар көп жиналатын орын-
дарда, атап айтқанда, сауда- 
ойын-сауық орталықтарында өрт 
қауіпсіздігі мәселелері бойынша 
түсіндіру жұмыстарын жүргізуде. 
Бүгінгі күнге дейін  жалпы алғанда, 
5 мыңнан астам азаматқа нұсқау 
беріліп, өртке қарсы тақырыпта 7 
мыңнан астам жадынамалар мен 
бүктемелер таратылған. Осы заң 

бұзушылықтардың  ішінде халықтың шамалы 
бөлігі   өрт  қауіпсіздігі   ережелерін  сақта-
мағаны  анықталған. Осыған байланысты 
Жетісу облыстық ТЖД тұншықтырғыш 
газбен уланудың қайғылы салдарын бол-
дырмау үшін үй ішіндегі қабырғалық түтін 
арналарын тексеру, сондай-ақ, пештің 
көмейін, мұржасын, ондағы жиналып қалған 
күйелерді мезгіл-мезгіл тазалап отыру, түтін 
мұржасының тартымдылығын ұдайы тексеру 
қажетігін ескертеді. Бұл қағида жеке тұрғын 
үй секторларындағы тұрғындарына қарап 
айтылғанмен көгілдір отынмен жылитын 
жеке секторлар мен көпқабатты тұрғын 
үйлердің тұрғындарына да, газ құбырларына 
абай болуы қажет. Оны қолданар кезде, 
кранды ашып-жабу сәтінде құбырдағы 
газдың  тығыздығын естен шығармаулары 
тиіс. Әрі газ пештерінде арнайы мамандарды 
шақыртып, тазалағандары абзал. Басқа-
басқа, газ құбырлары мен түтікшелерінде 
сызаттар болмауын қадағалап, газдың шүмегін 
толықтай жаппаса, одан иіс шығып «Көктем» 
ықшам ауданындағы оқыс оқиға қайталануы 
бек мүмкін. «Құдай да, сақтанғанды сақ-
тайды». Жетісу тұрғындарына Төтенше 
Жағдайлар қызметкерлерінің айтар және 
қояр  талабы  өрт  қауіпсіздігіне   өте мұқият 

болғандары дұрыс. Әсіресе, жеке 
тұрғын үй секторындағы тұрғын-
дар от жағу маусымына дейін 
пештерін, мұржаларын, түтін 
жүретін қабырға арналарын то-
лықтай тазалап алғандары жөн. 
«От та тілсіз жау» ақау болса үйді 
отқа орап қана қоймай, алаңсыз 
ұйықтап жатқандарды шарпиды, 
болмаса, түтінді газға уланып 
қалады. Бұл  орайда  өрімдей 
балалардың ғұмыры қиылып жат-
қаны аса өкінішті. Сондықтан өрт 
қауіпсіздігін жетісулықтар естен 
шығармаулары керек. Сондай-ақ 
үлкен сауда үйлері мен ойын сауық, 
адамдар шоғырланып жүретін 
мекемелер мен тауарлар қоятын 
контеинерді электр желілеріне аса 

қырағылықпен қарағандарын қалаймыз дейді. 
Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні, жетісу 
облысында жылыту маусымына дайындық 
жұмыстары басталды.

АЙТАҚыН БұлҒАҚов
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САЯСАТ САХНАСЫ

Биыл 2022 жылдың 24 маусы-
мы Қазақстан Президенті Қасым-
Жомарт Тоқаев Ресей Президенті 
Владимир Путиннің құрметті 
қонағы ретінде Санкт-Петербургтегі 
Халықаралық экономикалық форумын-
да  үлкен сахнада бірге отырды. Бұл 
пленарлық отырыста Ресей басшысына  
бұрын соңды ешкім айта алмаған ба-
тыл пікірді білдірді. 

Насихатшы Маргарита Симонян-
ның Ресейдің Украинаға қарсы 
соғысы туралы сұрағына: БҰҰ ның 
уставтарына сүйене отырып, «Жал-
пы алғанда, егер әр халық өзін-өзі 
жариялай беретін болса, қазір БҰҰ 
құрамына кіретін 193 мемлекеттің 
орнына жер бетінде 500-ден астам 
не 600 мемлекет пайда болар 
еді. Әрине, бұл хаосқа апарады. 
Сондықтан біз Тайваньды да, Косо-
воны да, Оңтүстік Осетияны да, Абха-
зияны да мойындамаймыз. Әлбетте, 
бұл қағидат біздің пікіріміз бойынша 
квазимемлекеттік бірлестіктер болып 
табылатын Луганск және Донецкіге 
де қатысты қолданылатын бола-
ды. Бұл сіздің ашық сұрағыңызға 
ашық жауап», деп мемлекет бас-
шысы қазақи қайсарлық таныта, 
дипломатиялық асқан шеберлікпен 
батыл жауап берді Тоқаев. Әрине 
бұл Қазақстан Президентінің 
соғыс біткенді, әділетсіздікті  жаны 
қаламайтындығының белгісі болса 
керек.

Мына дерекке көз жүгіртсек: 
2022 жылдың 22-маусымында  Гер-
манияның Совет Одағына қарсы ша-
буыл  бастағанына  81 жыл болады 
екен. Жыл сайын осындай кезеңде 
«1941 жылы 22 маусымда фашистік 
Германия опасыздықпен соғыс жа-
рияламастан Совет Одағына басып 
кірді» деген құлаққа сіңісті тұжырым 
кезекті рет қайталанып жатады. Осы 
шындыққа үйлесе ме? Немістердің 
опасыздықпен басып кіргені рас па? 

Ресей тарихшылары 2009 жылға 
дейін бұл тақырыпқа ауыз ашып 
көрген емес. Өйткені ақиқатты 
айтуға жол берілмейтін.  Тарихи құ-
жаттар болса не дейді? Германия 
1941 жылы 21 маусымда соғыс жа-
риялау туралы Берлинде әзірленген 
құжаттың 22-маусымға қараған 
түнде Мәскеудің ресми өкілдеріне 
тапсырылғанын айтады. 

Германия елшісі Вернер фон 
дер Шуленберг 1941 жылы 22 мау-
сымда Кремльге келіп, қабылдау 
бөлмесінде бірнеше сағат тосып, 
таңғы сағат үште Сыртқы істер 
халық комиссары В. Молотовқа өзі 
телеграф арқылы Берлиннен алған  
СССР-ге қарсы соғыс жариялау тура-
лы нотаны тапсырған.  Шамамен сол 
уақытта Германияның Сыртқы істер 
министрі И. Риббентроп Берлинде  
өзіне  СССР-дің Германиядағы ел-
шісі В.Деканозовты шақырып алып 
Совет Одағына қарсы әскери қимыл 
басталғаны туралы нота тапсырады.  
Құжат толықтай «Нота Министер-
ства  иностранных дел Германии Со-
ветскому правительству от 21 июня 
1941 года» деп аталады.

Сондықтан «Германия Совет                   
Одағына қарсы опасыздықпен тұт-
қиылдан соғыс бастады» деген 
тұжырым жалған болып шықты. 

Сондай-ақ  нотаға Германияның 
СССР-ге соғыс ашуға мәжбүр 
болған себептерін айғақтайтын  
үш ведомство әзірлеген хабар-
лама  қоса тіркелген.  Біріншісі, 
Германияға қарасты аумақтарда 

тоқтаусыз советтік диверсия-
лар жүріп жатқанын, екіншіден, 
Мәскеу тарапынан Рейхқа қарсы 
дұшпандық насихат өршіп кеткенін 
және көрші елдерде Коминтерн 
жұмысының белсенділігі күрт арт-
қанын, үшіншіден, Германиямен 
шекаралық аймақтарда Қызыл 
Армияның 160-тан астам дивизиясы 
шоғырландырылып  қойылғанын уәж 
етеді.  Берлин  СССР-дің  мұндай 
әрекеттерін «ту сыртынан соққы бе-
руге әзірлік» деп бағалап, фюрер 
Вермахтқа шығыс шекарада туып 
отырған «қауіпті жоюға» бұйрық 
бергенін хабарлайды.

Құжатта 1939 жылы 23-тамыз-
да Мәскеуде Молотов пен Риб-
бентроп қол қойған  Совет Одағы 
мен Германияның өзара шабуыл 
жасаспау туралы шартты СССР  
күш жинау үшін уақытша тыныс 
беретін құжат ретінде бағалағаны 
айыпталған. 

Сол нотада Германияның 
превентивтік соққы беруге, яғни 
СССР-ден бұрын соғыс бастауы-
на  себеп болған жайттар рас па 
еді?  Ресейлік В. Резун, И.Л.Бунич, 
С.С.Захаревич, Л.М.Млечин сияқты 
зерттеушілердің еңбектерінде Со-
вет Одағының Германияға шабуыл 
жасауды көздейтін «Гроза» опера-
циясына әзірлік бір жыл бұрын, 1940 
жылы наурыз айынан басталғаны 
айтылады.  

Нақты деректерге қарағанда 
1941 жылғы 12-мамырға дейін 
СССР-дің Белорус, Киев және Ле-
нинград әскери округтарына 2 мил-
лион 200 мың солдат, 8112 танк 
пен бронетехника, 6500 әскери 
ұшақ, 37 мың зеңбірек пен миномет  
шоғырландырылған. Шекара түбіне 
тасылған жанармай мөлшерінің 
молдығы соншалық, немістер  ша-
буыл бастаған соң бір жылдан астам 
уақыт әскери техникасына сол жа-
нармайды пайдаланған. И. Буничтің 
жазуынша Германияға қарсы ша-
буыл операциясына 5 миллион 
адам, 11 мың танк, 35 мың зеңбірек, 
9-10 мың ұшақ қатысуға тиісті болған. 
«Ледокол» деген кітабында Виктор 
Суворов Қызыл Армия күштері ше-
кара түбіндегі екінші стратегиялық 
эшелонға 1941 жылы 10-шілдеге 
дейін жайғасып үлгеруі көзделгенін 
айтады.  Алайда  қалыптасқан әске-
ри шиеленіс жағдайында Германияға 
қарсы «Гроза» операциясын бастау 
1941 жылғы 6-шілдеге белгіленген. 
Мұндай қимылдарды сезіп қойған 
Германия сондықтан 17 күн бұрын 
қимылдап, 1941 жылы 22-маусымда 
Совет Одағына соғыс  ашқан.

Сыртқы саясатында өзінің 
басқыншылық пиғылынан әлі күнге 
бас тартпаған Ресей билігі,  әрине, 
мұны мойындамайды. Архивтер-
де совет-герман соғысына қатысты 
маңызды құжаттардың көпшілігінен 
«құпиялылық» таңбасы сыпырылған 
жоқ. Қайта мерзімі тағы 30-50 
жылға ұзартылып тасталды. Бірақ 
совет-герман соғысының баста-
луына әлемдік революция жасауды 

көздеген большевиктік СССР-дің 
тура және жанама ықпалы болғанына 
көзіміз айдан анық жетіп отыр. Әрі 
бұл шындық  қазақстандық  мектеп 
оқулықтарында қамтылғаны құба құп 
болар еді» - деп жазады осы істер 
турасынан зерттеу жасаған жазушы-
публицист Марат  Тоқашбаев.

«Қилы-қилы заман болар, 
қарағай басын шортан шалар» 
деп бабаларымыз айтпақшы, 
үйдегі теледидарыңды, қолыңдағы 
қалта телефоныңды қоссаң-ақ 
болғаны Украин халқының өз ба-
уырласы, діні бір туыстастарынан 
зардап шегіп жатқанын, тоз-тозы 
шығып талқандалған қалалар, 
беті ауған жаққа жөңкіле босқан 
елді көресіз.  Әрине бұл қанқұйлы 
басқыншылықтың жер шарындағы 
адамзат   баласына  тигізіп  жатқан 
зардабы орасан. Жазықсыз жапа 
шеккен елдің обал сауабы кімге 
екенін бүкіл әлем біліп отыр. Осыған 
қарап  отырып  мына  бір  жағдай 
есіңе түседі. Біздің бала кезімізде 
ауыл клубтарында болсын, теле-
дидардан өздері Ұлы Отан соғысы 
деп ат берген, жиырмасыншы ға-
сырда жаһан халқын қырғынға 
ұшыратқан ауыр жылдар жайлы 
кино үзілмейтін. «Осбовождение», 
«Семнадцать мгновении весны», 
«Щит и меч», деген т.т. кинолар 
шыққанда бүкіл ел сол киноны клуб-
тарда таласа көріп, қырылып қала 
жаздайтын еді. Мәскеуге келіп ат 
басын тіреген неміс басқыншылары, 
қираған қала күңіренген ел. 1941-
45 жылдардағы Герман соғысы 
Кеңес Одағы үшін бұрын соңды бас-
тан кешкен барлық соғыстардың 
ішіндегі ең ауыры болды. Соғыс 
елді біртұтас жауынгерлік лагерге 
айналдыруды, бүкіл экономика мен 
кеңес халқының күш-жігерін майдан 
мүддесіне, жауды жеңу мақсатына 
жұмылдыруды талап етті. Қазақстан 

халқы бұл міндетті толығымен 
қабылдады. Сөйтіп, азаттық 
соғысына бір кісідей көтерілді. 
Осы тұста өткен жиындарда олар 
туысқан халықтар алдындағы па-
рызын орындауға әзір екендіктерін 
білдірді. Қызыл армияның қатарына 
өз еріктерімен баратындықтары 
туралы қалалық және аудандық 
әскери комиссариаттарға мыңдаған 
арыздар түсіп жатты. Бұл қанды 
майдан Қазақстан жерінен қаншама 
шалғайда  болса да біздің ел үшін 
соншалық жақын болды. Украи-
на, Белоруссия республикаларын-
да, Фин-Балтық жағалауында 
қанды майдан жүріп жатқанда 
Қазақстанның әрбір облысында, 
қаласында, өндіріс орындары мен 
ауылшаруашылығында, ауылы мен 
қыстауында, бригада, звено, цехта-
рында тылдағы майдан жүріп жат-
ты. Себебі коммунистік жүйе мен 
фашистік тәртіптің өзара текетірес 
соғысы басталған күннен бастап, 
Кеңес өкіметі мен Коммунистік 
партияның Орталық Комитеті, Қор-
ғаныс комитеті алдын ала үлкен  
жоспарлар жасап, Қазақстанды 
бірден майдан арсеналына ай-
налдырып жіберді. Біріккен он бес 
мемлекеттің   халқының  қолдауымен 
ауыз-біршілігі, батыр ұлдарының  
арқасында  Ресей  жері мен халқы-
ның аман қалғанын кейіннен түсін-
дік қой. Осындай қиын жағдай елінің 
басынан өткенін, сол уақыттағы туыс 
халықтардың жақсылықтарын Ресей 
басшылығы  өмір бойы ұмытуға тиіс 
емес. Ресей-Герман соғысына қазақ 
елінен аттанған екі милионнан астам 
азаматтардың тең жартысынан көбі 
елге оралмай қалды.      

Мысалға: Кезіндегі Жамбыл об-
лысы, Свердлов ауданы Түймекент 
ауылынан 1940 жылы отанын қор-
ғауға аттанған Ақәділ Суханбаев, 
Ұлы отан соғысы кезінде 31-ші 

армияның 174-ші Борисов қызыл 
тулы атқыштар дивизиясының 628-
ші Гродно қызыл ту полкінің 1 бата-
льонында бөлімше командирі болып 
шайқасқа қатысады. 

-Белоруссия, Литва, Польшаны 
жаудан азат етіп, Стжельцовизна 
деревнясы үшін болған ұрыста пу-
лемет оқ шашқан дзоттың амброзу-
расын кеудесімен жауып, елі, жері, 
халқының намысы үшін жас жанын 
пида етіп, қаза тапқан болатын. 
Бұл ерлікті Александр Матросов 
сынды батырлар да қайталаған еді. 
Әрине Ақәділдің  ерлігі ескерусіз 
қалған жоқ. 1945 жылы 24 наурыз-
да Ақәділ Суханбаевқа Кеңес 
Одағының Батыры атағы берілді. 
Екінші дүниежүзілік соғыста Отан 
үшін аянбай айқасса да, аты атал-
май ерлігі мойындалмаған батыр-
лар көп болды. Солардың бірі қанды 
қырғын майданда фашистерге той-
тарыс  берген, сұм соғыстың нүктесін 
қойған, Берлиндегі Рейхстагқа бі-
рінші болып жеңіс  туын тіккен қазақ 
азаматы Рақымжан Қошқарбаев 
еді. Әйтсе де, Берлин шабуылының 
қаһарманы, Рейхстагқа ту тіккен  
батыр  Рақымжан  Қошқарбаевтың 
ерлігі көп жылдан соң ғана мойын-
далды.  Оған дейін, ту тіккендер 
деп  Михаил Егоров пен грузин 
халқының өкілі Мелитон Кантария-
ны ғана атап келген  еді. Композитор 
Рамазан Елебаевтың батыр Төлеген 
Тоқтаровқа арналған,

«Қар жамылған кең дала, қанға
 бөгіп,

Күркіреді сұр аспан өлім төгіп.
Жас қазақ

Мұрттай ұшты уралап», деп 
келетін  «Жас қазақ»  ән  реквиемі 
көп дүниеден хабардар етсе керек. 
Айта берсек мұндай мысалдар өте 
көп.

Кезіндегі «Мосфильм», «Лен-
фильм» шығарған киноларда  тек 
орыс халқы және солдаттары ғана 
қаһарман болып бейнеленетін. 
Ал басқа ұлт өкілдері назардан 
тыс қалып отыратын.  Отаны үшін 
от кешіп, жанын сала елін, жерін 
қорғаған сарбаздар  ерлігін шебер 
суреттеген  әртістер  қауымына 
риза  болмасқа  шараңыз жоқ. Филь-
мдерде немістер болса ақымақ, 
тентексүрей, жегендері "тушонка", 
шұжық, астыларында үш аяқты 
мотоциклі үстіндегі қара китель, 
қайыс плащтары мен хром етіктері 
жалтырап,  бала-шағаға дейін қырып 
жоюшы қатыгез, қанішерлер. Олар 
басқыншылар болғасын бір жағынан 
киноларда солай көрсетілуі де  ке-
рек болған шығар. Міне менмендік, 
нағыз советтік идеология. Қаншама 
отбасы қара қағаз алып, қара жамыл-
ды. Ел арысынан, ана ұлдарынан 
ажырады. Егемендік алғалы бері 
қазақ елінің еңсесі көтерілді де-
сем артық айтқандық емес. Тиым 
салынған архив, мұрағаттарға  кіруге 
рұсат алып, қаншама адамдар із-
түзсіз жоғалған  ұлдарының дерегін 
тауып, көрмесе де көргендей күй 
кешіп, етегі жасқа толып жатыр 
десеңізші. Біздің қазақ радиосына 
теледидардан өтетін «Бармысың 
бауырым» бағдарламасының қыз-
меткері Әсел Асқарқызы ауысып 
келіп, бүгінде қаншама белгісіз кет-
кен боздақтардың хабарын тауып, 
туыстарымен қауыштырып, алғысқа 
бөленуде. Совет-Герман соғысында 
зардап шеккен отбасының азаматы 
ретінде, сол ерлердің батырлығын 
насихаттау мақсатында  мен де 
қолыма қалам алып отырмын. 
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ПІКІР

САЯСАТ САХНАСЫ

Қасиетсіз де имансыз адамдарың 
кесірінен, кейінгі есеп бойынша осы 
соғыста қырық  миллионнан аса 
адамзаттың өмірін жалмағаны айты-
лады. 

Ал мына дерек не дейді екен:      
Г. Кривошеев бастаған зерттеушілер 
тобының демографиялық баланс 
әдістемесі бойынша жүргізген 
зерттеулерінің қорытындысы бой-
ынша КСРО Ұлы Отан соғысында 
26 миллион 600 мың адамы-
нан айрылған. Олардың ішінде 
дұшпанның әскери және басқа 
да әрекеттері нәтижесінде қаза 
болғандар, дұшпанның басып 
алған аумақтарында және тылда 
соғыстың ауыртпалығына байланыс-
ты өлім-жітім деңгейінің артуынан 
көз жұмғандар, сондай-ақ, соғыс 
жылдарында КСРО-дан шет елге 
кетіп, қайтып оралмағандар да бар. 
Қаза болғандарды, жарақаттардан 
көз жұмғандарды жынысына 
қарай бөлер болсақ, әрине басым 
бөлігін ер азаматтар (20 млн. жуық) 
құрайды. Жалпы 1945 жылдың 
аяғына қарай, КСРО-да  20  жастан 
29  жасқа дейінгі әйелдердің саны сол 
жастардағы ер азаматтардан екі есе 
артық болған екен. Кейбір шет елдік 
белгілі зерттеушілердің пікірінше, Г. 
Кривошеев тобының келтірген саны 
(26,6 млн.) бұл КСРО-ның соғыста 
айырылған адамдар санының ең 
төменгі шегі ғана. Ал жоғарғы шегі 43 
миллионға жуықтайды деп көрсетеді.

Әрине бұл қанқұйлы кесапаттың 
зардабын тартпаған сол уақыттағы 
туыстас он бес мемлекеттен отбасы-
лар кемде кем шығар. Бұрынғы (Ка-
блукова) қазіргі Кекілбаев көшесінің 
бойында осы ҰОС ардагерлеріне 
арналған әскери госпиталь бар. 
Өткен жылдарда осы соғыстың зар-
дабын шеккен ардагерлерден бірлі-
жарымы келіп тұрушы еді, қазір 
мүлде жоқтың қасы. Дәрігерлер 
санаулы қалған қарт майдангер-
лерге үйлеріне барып, ем-дом жа-
сап тұрады екен.  Сол соғыстан 
кейінгі уақытта Кеңес өкіметінің 
пәрменімен 500 ге тарта атомдық 
сынақ жүргізілген Семей полиго-
нынан және Ауған соғысынан зар-
дап шеккендерге берілетін кво-
та бойынша  әскери ардагерлер 
госпиталына барып тұрамыз. Мұнда  
келушілердің қарасы көп. Үш кісілік 
бір бөлмеге жайғасып, жанымда 
орналасқан азаматтармен таныса 
бастадым. Кезіндегі офицер шенін 
таққан Алматылық  орыс  азаматы 
Шаламов  Борис, ал екіншісі Атырау-
дан келген Асқар Хамзаұлы деген 
ортадан жоғары  дембелшең кел-
ген өткір мінезді нағыз қазақ екен. 
Ем-дом қабылдап келгесін, теле-
дидардан жаңалық көреміз немесе 
жорнал, газеттер оқимыз. Көршім 
орысшаға да жүйрік көрінеді, офи-
цер екеуі тез тіл табысып, әңгіменің 
көрігін де қыздырып жатыр. Бір күні 
Асқар Хамзаұлы ардагер атала-
ры туралы деректерді іздемеген 
мұрағаттары  қалмағанын айтып от-
ырды. Тағы бірде қалта телефонын 
алып, Оралдан соғысқа аттанғаны 
жөнінде айтып, аталарына іздеу 
салып,  біреулерден  жөн жоба 
сұрап жатты. Сонымен арғы ата-
лары ер Көтібар, Есет, Махам-
беттер болса, бергілерінің де ба-
тыр болғаны жөнінде бізге айтып, 
мақтаныңқырап та қойды. Осы кез-
де мен бұл азаматқа көмек қолын 
созғым келіп, аталарының аты жөнін 
сұрадым. Совет-Герман  соғысынан 
із-түзссіз кеткендер жайлы  архивтік 
құжаттармен айналысып отырған 
қазақ радиосындағы өзімнің  әріп-
тесім Әсел Асқарқызымен хабар-
ласып, көршімнің өтініші бойын-
ша аталарының аты жөнін түсіріп 
жібердім. Тез арада Әсел жіберген 
мағлұматтар бізге келіп жетті. Әрине 
Асекең мұндай хабар күтпеген бо-
луы керек, дәлме-дәл деректерді 
көргенде жанымдағы батырдың 
ұрпағының жүрегі елжіреп, лезде 
көзінен қуаныш жасы моншақтап 
сала берсін. Міне қызық, содан 
әңгімеміз жарасып, майданға атта-

нып, Ленинградты қорғап, «За обо-
рону Ленинграда» медалін алып, 
онан із-түссіз хабарсыз кеткен менің 
атам Зарлиев Мұртаза жайлы мен 
де айтып, оның да, менің де сол 
соғыста хабарсыз кеткен аталары-
мыз есімізге түсіп, біраз мұңайып  
қалайық.

Ел басына күн туған сол 
бір қатыгез заманда менің за-
мандасымның атасы Қашауов 
Сұлтанғұби  ақсақалдың отбасынан 
4 ұлдарын соғысқа аттандырады. 
Сұлтанғұбиұлы Есенаман – 1909 
жыл, Жоламан – 1913 жыл, Хасан 
– 1921 жыл, Хамза Сұлтанғұбиұлы 
– 18.10.1924 жылғы. Есенаман  мен 
Хасан хабарсыз кетеді де, Жола-
ман мен Хамза елге аман орала-
ды. Менің жанымда жатқан Асқар 
Хамзаұлы белгісіз кеткен аталары 
туралы деректерді табаны тозып, 
жүйкесі жұқарғанша іздеп, барма-
ған  мұрағаттары  қалмағанын айтып    
отырды.

Ендігі мәліметтерге көз салсақ: 
Қашауов Есенаман Сұлтанғұбиұлы, 
1909 жылы қазақ ССР Гурьев об-
лысы, Бақсай ауданы, Құмшығанақ 
ауылында туған. Білімі  бастауыш. 
Батыс Қазақстан облысы,  (Ураль-
ская) Тайпақ ауданы Калмыков ауы-
лында салық комитетінің инспекто-
ры қызметін атқарады. Келіншегі 
Қашауова Нұрша Сардарқызы (1911 
-14.12.1976ж) Гурьев облысы Бақсай 
ауданының қызы. Нақты мекен-
жайы Яманка ауылы, Приуральская 
көшесі, 1-үй болуы мүмкін деген де-
рек кездеседі.

Ұлы: Қашаутегі Амангелді Есен-
аманұлы (15.09.1940-29.02.2004ж).

Зайыбы: Жұмалиева Насіп-
хан  Хисымқызы (19.01.1940-06.08 
.2021ж)

Ұлдары: Есенаманов Асхат                  
Амангелдіұлы (14. 05. 1966 - 18. 05. 
1989 ж).

Есенаманов Нариман Аман-
гелдіұлы (14.06.1971-13.08. 2003ж).

Есенаманов Жасұлан Аман-
гелдіұлы 19.09.1976 ж.

Қызы: Есенаманова Жанар 
Амангелдіқызы 26.09.1968 ж.

1941-1945 жылдардағы Герман-
Ресей соғысында фашистер жасаған 
«Барбаросса» жоспарында олар 
КСРО жерінде Остланд, Украина, 
Московия, Еділ-Орал, Түркістан 
сияқты рейх комиссариаттарын 
құруды көздеді.  

Cұрапыл соғыс жылдары 
Қазақстанның жеңіске қосқан үлесі 
орасан болды. 1941-1945 жылдары 
КСРО-дағы әскери оқу орындарына 
42 мыңнан астам жас қазақстандық 
білім алуға аттанады. Қазақстанның 
аумағында соғыс жылдары жұмыс 
істеген 27 әскери оқу орны 16 000 
офицер дайындап шығарғаны да 
жазылады. Партизандық соғыс. 
Қазақстандық сарбаздар жау тылын-
да қоршауда қалып, партизандық 
күреске араласқан. Оған қаһарман 
батыр Қасым Қайсеновтің ісі 
дәлел бола алады.  Бір жылдың 
ішінде қазақстандық комсомол-
дар кеңес әскеріне  45 жаңа танк 
жібереді. Кейін халық қаражатына 
тағы 10 танк колоннасы, бірнеше 
авиациялық эскадрилия, торпе-
до катерлер мен атаулы ұшақтар 
жасалды деген де деректер 
кездеседі. Қазақтың даңқты балуа-
ны Қажымұқан Мұңайтпасұлының 
да совет әскерлеріне бір ұшақ сыйға 
тарқаны айтылады.

1941 жылы соғыс өрті тұтанғанда 
32 жасар Есенаман Сұлтанғұбиұлы 
Гурьев облысындағы (қазіргі Аты-
рау)  Гурьев әскери комиссариаты-
нан ІІ дүниежүзілік соғысқа аттанып,  
Волгоградқа аялдап, қан-құйлы соғыс 
жүріп жатқан Украина майданына 
түседі. Қызыләскер әскери шенін 
алған жас сарбаз 213 атқыштар ди-
визиясы қатарына қосылады. Винни-
цада соғыс майданына кіріп, Киев, 
Гомель, Смоленскі, Тверьді  азат 
етіп, Брянскіге жетіп, Харків  арқылы 
Днепрге  қайта  келеді. Табылған де-
ректерге сүйенсек, майдангер шама-
мен 16.10.1943 жылы соғыста қаза 

тапқан. Алғашқы жерленген жері: 
Украина, Днепропетровская облысы, 
Верхне-Днепровский р-н, Калужино 
ауылынан, солтүстік-шығысқа қарай 
200 м. Кейін қайта жерленген (пере-
захоронение) болуы да мүмкін деген 
де деректер бар.

Қашауов Хасан Сұлтанғұбиұлы 
1921 жылы туған.

Қашауов Хасан Сұлтанғұбиұлы, 
1921 жылы Қазақ ССР Гурьев об-
лысы, Бақсай ауданы, Құмшығанақ 
ауылында  туған. Білімі  баста-
уыш. Мектепті үздік бітіріп ұстаздық 
қызмет атқарып жүріп, 1941 жылы 
соғыс өрті тұтанғанда 20 жасар Ха-
сан Сұлтанғұбиұлы Батыс Қазақстан 
облысы,  (Уральская) Тайпақ ауда-
нынан шақырылып, ІІ дүниежүзілік 
соғысқа аттанады. Болжам бойынша 
сол өңірден аттанғандармен бірге 
Украина майданына түсуі мүмкін. 
Ол уақыттағы  сарбаздарға берілетін 
Қызыләскер әскери шенін алып, 
атқыштар дивизиясы қатарына 
қосылуы да ғажап емес. 1942 
жылы ағасы Есенаманның жұбайы 
Қашауова Нұрша Сардарқызына 
қайнысы Хасаннан хат келеді. Ел 
жұртының амандығын сұрап, «біз 
бүгін Мәскеуден майдан алаңына 
аттанғалы тұрмыз» деген жал-
ғыз ауыз  сөзі   дерек  көзі  ретінде 
ғана  айтылады. Соған қарағанда 
Мәскеуді қорғауға қатысқаны анық.   
02.1944 жылы із-түзсіз  жоғалғандар 
қатарына қосылады. Майдан де-
ректері архивтерден табылмады.

Москва шайқасы 1941 жыл 30 
қыркүйек – 1941 жыл 6 желтоқсан.

Қазақстандықтардың жауынгер-
лік даңқы, әсіресе, Москва түбіндегі 
шайқаста шықты. Республикада 
жасақталған 316 – атқыштар диви-
зиясына Москваға апаратын негізгі 
өзекті жолдың бірі – Волокаламск тас 
жолын қорғау тапсырылды. Мұнда 
Бауыржан Момышұлы басқарған 
1075 ұлан атқыштар полкі жау ша-
буылына ерлікпен тойтарыс берді. 
28 танк жоюшылар («28 панфилов-
шы») тобы Дубосеково разъезінде 
жаудың 18 танкісін  жойып жіберді. 
Ротаның саяси жетекшісі В. Г. Клоч-
ков «Россия кең – байтақ, бірақ 
шегінерге жер жоқ, артымызда Мо-
сква» ұранын көтерді. Оның бұл сөзі 
бүкіл майданға тарады. Кейіннен 
«28 панфиловшы» ерлігі аңызға ай-
налды. Олар қасық қаны қалғанша 
шайқасты. Бәрі дерлік қаза тапты, 
бірақ жауды өткізбеді. Сондай – ақ 
Москва қорғау тарихына панфилов-
шылар дивизиясы бөлімдерінің сая-
си жетекшілері П. В. Вихров, М. Габ-
дуллин, автоматшылар Т. Тоқтаров, 
Р. Амангелдиев мәңгі өшпес із 
қалдырды.

316 – дивизия жауынгерлерінің 
ерлігі мен қаһармандығы  жоғары  
бағаланды. 1941 жылы 17 қарашада 
оған 8-ші гвардиялық  дивизия атағы 
беріліп, Қызыл Ту орденімен мара-
патталды. Москва облысының Бо-
родино селосының түбінде неміс 
штабына басып кіріп, немістердің 
көзін жойған Төлеген Тоқтаровқа 
Кеңестер Одағының батыры атағы 
берілді.    М. Ғабдуллин басқарған ав-
томатшылар тобы да ерекше ерлік 
көрсетіп, жау танкілерінің бірнешеуін 
жойды. М. Ғабдуллинге Кеңестер 
Одағы батыры атағы берілді.

1942 жылы 3 мамырда 238 
атқыштар   дивизиясы    ұйымшылды-
ғы және ерлігі үшін Қызыл Ту 
орденімен марапатталды, ал 1942 
жылы бұл дивизия 30 – гвардиялық 
дивизия болып қайта құрылды.

– Гитлершіл басқыншылардың 
Москва түбінде талқандалуы жау 
әскерлерінің рухын түсірді.

– Гитлердің қауырт соғыс жоспа-
ры «Блицкриг» біржола күйреді,

– Қенес армиясы стратегиялық 
бастаманы қолға алып, түбегейлі 
бетбұрыс басталды.

Кейбір деректерде Қызыл Ар-
мия қатарына 1 млн. 200 мың адам, 
КСРО армиясында қызмет еткен 
178 мың жауынгерге қосымша 
алынды. Олардың 600 мыңнан 
астамы соғыс майданында немесе 

түрлі жарақаттардан қайтыс болды 
делінеді.

Қырық жыл қырғын болса да 
ажалсыз қалады, ажалды өтеді, 
деген аталарымыздың тәмсіліне 
сүйене отырып, елге аман оралған 
Жоламан мен Хамза турасынан 
әңгіме шертеміз.

Ұлы отан соғысының ардагері –
Қашауов Жоламан Сұлтанғұбиұлы 
–1913 жылы Бақсай ауданының       
№ 7 ауылында  дүниеге келген. № 8 
ауылдағы «қызыл үй»–мектебінде 4 
кластық гимназия мектебін аяқтайды. 
Жастайынан еңбекке араласып, 
ОРС-эмбанефті есепші, аға финанс 
учетшігі қызметін атқарады. 1941 
жылы соғысқа аттанып, 2 аптадай 
дайындық курстан өтеді де, Украй-
нек фронтына жіберіліп, Москваны 
қорғауға аттанады. Ефрейтордан 
бастап, бөлімше командирі, коман-
дир орудия шеніне дейін көтеріледі. 
Осы шайқастың қорытындысымен 
«За оборону Москва» медаліне ие 
болады. «Москваны алу өте қиынға 
соқты, күндіз-түні соғыс, біздің 
взводтан 3 адам қалдық, не керек 
содан соң бізді Беларус фронты-
на жіберді»-деп еске алады екен 
қарт майдангер. 1943 жылы партия 
қатарына қабылданған жас сар-
баз өмірінің соңғы күндеріне дейін 
Коммунистік партия қатарында бо-
лып, сол кездің шарттары бойынша 
еліне адал қызмет етеді. Ештеңеден 
тайсалмайтын, жасқанбайтын, орыс 
тіліне өткір, суырып салма, ақындық 
қасиеті де бар сарбаз, соғыста 
жүргенде қойын дәптеріне шығарған 
өлеңдерін жазып жүреді екен. 

Қан  майдан соғыстың бір күні 
сарбаздар окопта қару-жарақтарын  
тазалап отырғанда «соц-тік Қазақ-
стан» газетінің тілшісі келіп, Кіші 
сержант Қашауов Днепр өзені 
үшін болған шайқаста үлкен ерлік 
көрсетті» - деп  газетке шыққан 
мақаламен таныстырады. 

Осы Днепр үшін болған шайқаста 
немістің қаптап келе жатқан сол-
даттары мен танкысін жойып, со-
вет солдаттарының шабуылға 
шығуына  жол ашқаны үшін 1944ж. 
28/5-да «За отвагу»-медалімен 
және «Даңқ» орденінің (ІІІ-степень) 
кавалері атағына ие болады. Осын-
дай бір ұрыста қасына екі солдат 
беріп, командир Жоламанды тіл 
алып келуге жұмсайды. Сыртта 
тұрған қарауылдарының көзін жой-
ып, немістің штабына басып кіріп, 
үш-төртеуін өлтіріп, бір офицерін 
ақ қарда жалаң аяқ штабқа алып 
келеді. «Бізге жалынып жылап 
келеді, етігін шешіп алып, қасымдағы  
солдатқа  бердім, өзім помазогын ал-
дым елге аман оралсам балдарыма 
көрсетемін» деп еске алады екен 
майдангер. Тағы бір әңгімесінде: 
«Могилев облысының бір деревня-
сын азат етуде үш күн нәр татпадық. 
Қасыма үш солдат қосып алып, 
сарбаздарға тамақ тауып әкелуге 
бел буып, жолға шықтым. Көрші 
деревняға келдік. «Откройте мы 
свои» деп әр үйдің терезесін соғып 
жүрміз, ешкім ашпайды. Бір үйдің 
жапқышы қозғалғандай болды. Со-
дан  жаңағы  үйге  келіп,  есігін  қағып, 
совет солдаты екенімізді, оларға за-
лал келтірмейтінімізді, үш күн нәр 
татпағанымызды айттым. Жасы 
біразға келіп қалған әлгі ана үйіне 
кіргізіп, бізді қара көже мен қатқан 
нанға тойдырып, қолымыздағы 
ыдыстарымызға да көже толты-
рып, қалған сухариін берді». Бізді 
шығарып салып тұрып, көзіне жас 
алып, «жолдасыммен үш балам 
соғысқа аттанды екеуінен қара 
қағаз келді» деп қоштасты. Анаға 
риза болған мен, «елге аман ба-
рып, қызды болсам сіздің атыңызды 
қоямын деп уәде беріп кеттім» деп 
сол күндерді есіне түсіреді екен. 

Қашауов Жоламан Польша, 
Венгрия, Германия мемлекеттерінің 
қалаларын азат етуде көрсеткен 
ерлігі үшін Сталиннің бұйрығымен 
«Германияны азат еткені үшін»-
медалі, «СССР қарулы күштеріне 50 
жыл» юбилейлік медалімен  және 

бірнеше мақтау грамоталарымен 
марапатталады. Соғыстан аман 
оралған соң, 1945-1947 жылы Ленин 
атындағы балық консерв комбина-
ты жанында «Чапаев» артелінде 
предцедатель болып жұмыс істей-
ді. Өмірінің соңғы жылдарына 
дейін комбинатқа қарасты партия 
жұмсаған бөлімдерінде абырой-
мен қызмет  атқарады. 1938 жылы 
Амина анамызбен шаңырақ көтеріп, 
дүниеге он бала әкелген. Бес ұрпағы 
кішкентай кезінде дүние салған. 
Соғыстан елге аман оралсам бір 
қызыма сіздің атыңызды қоямын 
деп берген уәдесін орындап,  өмірге 
келген қызына «Лиман» деп  атын 
қойыпты.

Жоламанның тағы бір қасиеті 
елді   аузына   қаратқан   әңгімешіл, 
домбырашы жыршы болған. «Бес 
ғасыр жырлайды» томдарын, Бұқар 
жырау Жиренше, Қарашаш жырла-
рын жатқа айтқан. Кітап оқығанды, 
домбырамен ән салғанды, ән 
тыңдағанды өте жақсы көрген. Ауы-
рып жатса да басына сүйеулі дом-
бырасы, іргесінде көзілдірігі мен 
кітап газетін тастаған емес. Кітап 
сыйлағанда балаша қуанушы еді» 
деп еске алады ұлдары. Өте бала-
жан, бір балаға дауыс көтермейтін, 
ағайын–туманың балалары шар-
бағымыздан арылған емес. Әкеміз 
жұмыстан келе жатқанда (шарбақта 
өзі 4 үйміз) «Алақай ақ папам 
келе жатыр» деп  бәріміз  бірдей   
жүгіреміз.Әкемізге жеткенше «ақ 
папа, төре папа, Төреғали папа» деп 
әндетіп жетеміз. Балаларды түгел 
«құдай құлдық», «құлыншақтарым 
менің» деп көтеріп бетінен сүйіп, 
жетектеп алып қайтады. Жүрегі кең, 
мейірбан әкеміз – Отанын да қорғап, 
ұрпағын да тәрбиелеген абыройлы 
азамат еді» деп еске алады балала-
ры.

Ал  енді   менің  әріптесім 
Асқардың әкесі Хамза Сұлтанғұби-
ұлына келеміз.

Қашауов Хамза Сұлтанғұбиұлы 
18.10.1924 жылы Гурьев облысы, 
Бақсай ауданы, Есбол селосы № 7 
ауылда дүниеге келеді. 1941 жылы 10 
сыныптық Калмыково орта мектебін 
үздік бітіріп, Калмыков селосындағы 
радиосвязист, моторист қызметін 
атқарады. 1942 жылдың жазында 
18-ге толмастан-ақ, өз өтінішімен 
майданға аттанады. 1942 жылы 
Орал қаласына көшірілген Ленин-
град әскери байланыс учелищесінің 
курсанты ретінде қабылдананып,  
1943 жылға дейін осында оқып, әрі 
мамандығына байланысты қызметін 
атқарады.  04.05.1943 жылы Оңтүстік 
Батыс майданға бағынышты 3-ші 
Украина фронты 223-атқыштар 
дивизиясының 1041-атқыштар полкі 
құрамына байланысшы ретінде 
жіберіледі. Екі айдан соң  05.07.1943 
да телефоншы әскери тапсырма 
орындау үстінде ауыр жарақатпен 
госпитальға түседі. Госпиталь-
да емделіп  шығып, 07.10.1943 
Оңтүстік-Батыс майданының 50-ат-
қыштар дивизиясында 49-атқыштар 
полкінің телефоншысы қызметін 
жалғастырады. Майдан даласында 
құпия тапсырмамен жүрген байла-
нысшы атылған снарядтардың ас-
тында  қалып,   қайта  жарақаттанып, 
госпитальдан бірақ шығады. Екі 
ай емделіп, 10.1943-01.1944 жылы 
28-атқыштар дивизиясының 40-жеке 
батальионында әуеге жарық беруші 
жабдықтар  бастығы  қызметіне 
ауыстырылады. 01.1944 - 01.1946 
жылы Кубышев әскери байланыс 
училищесінде оқуын жалғастырып, 
01.06.1946 жылы тәмамдап, кіші  лей-
тенант  шенін  алып  иыққа тағады. 
1946-1947 жылдары атқыштар бата-
льоны байланысының бастығы бо-
лып тағайындалады. 1947 жылдан 
ВКП  (б) мүшесі. 

Соғыста көрсеткен ерліктері 
үшін 1943 жылы «Қызыл жұлдыз» 
орденімен, «За победу над  Германи-
ей в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг» медалімен марапат-
талды.
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Новые техНологии 
На страже безопасНости

Победители конкурса

Напомним, читателям, что отечественный 
производитель ТОО «Med365» стала побе-
дителем недавно организованного регио-
нального конкурса-выставки «Лучший товар 
Казахстана» в номинации «Лучший товар 
производственного назначения». Сегодня по 
представлению пресс-службы  палаты пред-
принимателей города Алматы  предлагаем 
подборку материалов о работе ТОО «Med365».                                   
В настоящее время умы 

многих разработчиков занимает 
развитие цифровых технологий, 
основанных на базе искусствен-
ного интеллекта. Главная цель – 
создать новые приборы, способ-
ные обеспечить максимальную 
безопасность граждан.

 Разрабатываются между-
народные стандарты, позво-
ляющие внедрять умную     
технику, запускаются инноваци-
онные производства необходи-
мого оборудования. 

В этом направлении 
компания «Med365» 
– отечественный раз-
работчик, тоже не ос-
тался в стороне от ми-
ровых тенденций и мы 
тоже работаем не по-
кладая рук. 

Ежедневно на доро-
гах страны происходят 
аварии с трагическими 
последствиями. Риску 
подвержены не только 
автовладельцы, но и 
пользователи обще-
ственного транспорта. 
Статистика говорит 
о росте ДТП и зачас-
тую причинами аварий 
специалисты называ-
ют переутомление во-
дителей, управление 
транспортом в нетрез-
вом состоянии и неис-
правность транспорт-
ного средства. Все это 
при том, что водители 
общественного транс-
порта в обязательном 
порядке проходят медицинс-
кое освидетельствование. Ран-
ним утром у медпункта любого          
автобусного парка можно уви-
деть многочисленный коллектив, 
ожидающий, когда медсестра 
проведет освидетельствование 
водителей и выдаст допуск к 
работе. Сжатые сроки, нехватка 
медиков, поверхностный осмотр, 
а в результате – на маршрут вы-
езжают водители с высоким дав-
лением, с признаками ОРВИ и 
даже в состоянии похмелья.

Медицина шагнула вперед

С развитием новых техно-
логий произошел рывок в меди-
цине. Если раньше для опреде-
ления температуры тела мы 
пользовались ртутными градус-
никами, то современные при-
боры позволяют определять 

новления и образования нашего 
коллектива, и мы ввиду отсутст-
вия собственных разработок 
были вынуждены закупать до-
рогостоящее smart оборудова-
ние у мировых производителей. 
Огромное желание внедрить 

собственные, отече-
ственные автоматизи-
рованные цифровые 
технологии заставило 
нас объединиться и 
выдать готовый в тоже 
время конкурентоспо-
собный продукт. Прак-
тика показывает, что не 
всегда стоящие идеи 
реально воплощаются. 
Это происходит от не-
достатка финансирова-
ния. Зачастую без под-
держки и веры в проект 
п р е д п р и н и м а т ел и , 
боясь риска, не дово-
дят дело до конца. Так, 
классные продукты ос-
таются без должного 
внимания. Но сегодня 
можно констатировать: 
чтобы добиться эффек-
та, нужна амбициозная 
группа единомышлен-
ников и идейная коман-
да, которая 
душой будет 

болеть за продукт и 
воплотит идею в ре-
альность. 

«Человекоцен -
тричность основ-
ная идеология на-
шей деятельности. 
Мы верим, что  нам 
удалось создать ко-
манду благородных 
людей, правильных 
специалистов. Ре-
зультатом долгой ра-
боты стала уникаль-
ная установка «Med 
365», – говорит ди-
ректор компании 
Чингиз Кулахметов.

Напомним, отече-
ственный производи-
тель ТОО «Med365» 
стала победителем 
регионального кон-
курса-выставки «Луч-
ший товар Казахста-

на» в номинации «Лучший товар 
производственного назначе-
ния». 

По словам, специалистов 
компании, это уникальный ап-
парат, который позволит решить 
проблему:

–Внезапного ухудшения здо-
ровья работников благодаря ис-
ключению человеческого факто-
ра из процедуры медицинских 
осмотров;

–Качества медосмотра и про-
пускную способность деятельно-
сти здравпунктов за счет ускоре-
ния прохождения медосмотров.

–Хочется особо отметить, 
что в сравнении с традиционным 
методом прохождения медосмо-
тров, который мало того, что за-
трачивает большое количество 
времени, но и иногда вызывает 
сомнения в объективности про-
хождения наш аппарат позволя-
ет пройти освидетельствование 
за одну минуту. 

«Посредством цифровиза-
ции медосмотров мы можем 
выделить группы риска по 
сердечно-сосудистым заболева-
ниям среди работников и разра-
ботать эффективные програм-
мы охраны здоровья, что в свою 

температуру бесконтактным 
способом за считанные секун-
ды. В век всевозможных бес-
проводных браслетов и датчи-
ков, постоянно контролирующих 
пульс, давление, дыхание, тем-
пературу и другие показатели 
состояния человека, на помощь 
медработникам приходят умные 
приборы.

В развитых странах за без-
опасность на производствах, 
аэропортах и  дорогах отвеча-
ет искусственный интеллект. В 

США и Европе термин «медици-
на мирового уровня» – не только 
пафосная рекламная вывеска, 
но и закрепленное в докумен-
тах понятие. Применяемые для 
медицинского осмотра приборы, 
способны снять нагрузку с врача 
и исключить человеческий фак-
тор. Такая техника позволяет 
сократить время медосмотра, 
обеспечивает точность данных, 
что в конечном итоге снижает 
смертность и аварийность на 
объектах и на дорогах.

Что в это время у нас

Увы, но в нашей стране боль-
шинство  компании  все еще 
пользуются устаревшими мето-
дами. Только единицы осознают 
важность технологической но-
визны и постепенно перенимают 
передовой опыт. В начале ста-

очередь будет способствовать 
уменьшению расходов работо-
дателя на различного рода вы-
плат, связанные с заболеванием 
работника», – отметил директор 
компании Чингиз Кулахметов 

Цель – предотвратить слу-
чай нахождения работников 
в рабочую смену в состоянии 
алкогольного и наркотического 
опьянения, а также риска воз-
никновения случаев внезапного 
ухудшения здоровья на рабочем 
месте. 

Ведь каждый случай отстра-
нения работника по результатам 
предсменного освидетельство-
вания – это предотвращение 
потенциальных несчастных слу-
чаев.

За год использования обору-
дования на производстве было 
предотвращено более 5000 по-
тенциальных случаев нахож-
дения работников в состоянии 
алкогольного и наркотического 
опьянения, а также случаи рис-
ка возникновения внезапного 
ухудшения здоровья на рабочем 
месте.

Перспективы и возможности

Компания «Med365» – раз-
работчик и единственный от-
ечественный производитель 
аппаратов  АСМО в  стране. 
Особенно тщательно протести-
ровал установку Национальный 
центр лекарственных средств и 
медицинских изделий при Мини-
стерстве здравоохранения РК.

С начала деятельности уже 
установлены и опробованы сот-
ни аппаратов на крупных про-
изводственных объектах стра-
ны. Ведутся переговоры еще с 
десятками субъектов бизнеса о 
внедрении АСМО.

Проект АСМО «Med365» – 
это яркий пример внедрения ин-

новационных технологий 
в сфере оказания меди-
цинских услуг.  

«В первую очередь, 
использование установ-
ки дает возможность 
повысить социальную 
ответственность работо-
дателей. Экономический 
эффект также очеви-
ден, компании сэкономят 
средства, благодаря ис-
пользованию «Med365».  
Но главное преимуще-
ство использования 
установки в том, что ав-
томатизированный объ-
ективный медицинский 
осмотр позволит снизить 
смертность на произ-
водстве, а это никакими 
деньгами не измеришь», 
– подчеркнул директор 
Палаты предпринимате-
лей города Алматы  Ай-
туар Кошмамбетов.

наШ  корр. 



 

06.00, 04.10 Әнұран
06.05, 03.50 «Жәдігер»
06.30 Aқпарат 
07.00 «Күй керуен» 
07.30  Д/ф «Дәуір даналары»
08.20 «Ақсауыт»
08.45 «Көңіл толқыны»
10.00, 18.00 «Гүлдер құпиясы» 
11.00, 19.00 «Жүректегі күз»
12.00 М/ф «Найзағай мысық 
пен сиқырлы үй»
13.20, 23.30 «Көңілашар» 
15.05 Талант Арғынғалидың  
шығармашылық кеші
17.20 «Әйел әлемі»
20.00 «Апта»
20.50 «Ай-хай 25!» Төреғали 
Төреәлінің  концерті
22.30 Телехикая «Өмір ызғары» 
23.30 «Көңілашар»
00.30  К/ф «Зорро бетпердесі»
02.40 «Апта»
03.30 «Ақсауыт»

Бейсенбі - Четверг,  15 қыркүйек Сенбі - Суббота,  17 қыркүйек

ҚАЗАҚСТАН

Жексенбі - Воскресенье,  18 қыркүйек

 06.05 «Жәдігер»  
06.25, 10.00, 13.00,15.00, 17.00, 
20.00, 04.00 Aқпарат   
07.00 «Таңшолпан»  
 10.10, 18.00 «Гүлдер құпиясы»   
11.00, 19.00 Т/х «Жүректегі күз»  
12.00 «Өмір көркем» 
13.10, 21.30 Т/х «Бақыттың 
кілті» 
14.10 «Бірегей»       
15.15 Арнайы жоба
 15.45 Т/х «Бақытсыздар бағы»
 17.15 «Қызық екен...»  
20.35 «Ашық алаң»
 22.30 Телехикая «Өмір ызғары»   
23.20 «1001 түн»  
00.40 «Мерейлі отбасы» 
00.50 Футбол 
03.00 «Сана»

Хабар         

 05.00 «Кім мықты?-2»  
 06.00, 17.00 «Бегом за день-
гами» 
07.00 Тікелей эфирде «Оян»  
10.00 Бізге хабарласқан
10.30 Маша и медведь 
11.00, 20.00 «Келінжан-4»  
12.00, 21.00 Т/х «Көзімді 
жұмсам да...»  
14.00 «Айналайн» 
15.00, 23.00 «Капитанша» 
18.00 Новости  
19.00 Қорытынды жаңалықтар 
 
 Астана   

06.00 Т/х «Фазилет ханым»  
 07.00 Мультфильм «Маша и 
медведь» 
 09.00, 21.55 «Жетім жүрек-2»  
11.00 Т/х «Ене»   
12.00, 23.50 «Іңкәр сезім»   
13.40 «Айтарым бар» 
14.50, 01.40 «Условия контрак-
та»  
16.00 «Мариям»  
17.00, 02.45 «Жұмбақ таймс»  
17.40 Т/х «Кішкентай келін»  
19.15 Т/х «Күлпәштің хикаяла-
ры»  
20.00 «Астана таймс»  
21.00 Т/х «Дастан»  

Евразия   

06.00  «Той БАЗАР»  
07.00, 04.25 «П@утина»  
08.00 «Қайырлы таң Қазақстан!»  
09.00 «Доброе утро Казахстан!»  
10.00 «Жить здорово»  
10.50 «На самом деле»  
12.00 Сериал «И все-таки я 
люблю...»  
13.00 Мелодрама  «Ветреная 
женщина»  
14.10, 02.55 «Новости»  
14.20, 03.05 «Жаңалықтар»  
14.30 «Қослайқ»  
18.30, 04.00  «Басты 
жаңалықтар»  
19.00, 03.15 «Көреміз»  
20.00 «Главные новости»  
20.35  Сериал «Невский.Охота 
на архитектора
 01.05 Ночной кинотеатр «Золо-
тая орда»    
02.00 Сериал «Хиромант» 

КТК 

07.05, 19.30, 04.30 Кешкі 
жаңалықтар   
07.30 Т/х «Жимаудың жетістігі»    
09.00 Мелодрама «Испыта-
ние-2»  
10.00, 21.40 Мелодрама «Клят-
ва врача»   
12.00, 23.50 «Метод Михайлова   
14.00  «На твоей стороне-2»  
16.00, 02.30 Т/х «Өкініш»  
17.30Т/х «Құпия қобдиша»  
20.00, 03.45 «Астарлы ақиқат»  
21.00 Вечерние новости  
01.50 Мелодрама «В плену у 
прошлого»  

   хАБАр

ЕВрАЗИЯ

06.00, 04.30 Әнұран
06.05, 04.10 «Жәдігер»
06.30, «Күміс көмей»
07.15, 20.00, 02.10 Aқпарат 
07.50, 03.25 «Зинһар»
08.35, 00.30 «Мерейлі отбасы»
08.45 «Көңіл толқыны»
09.20, 02.40 «Әйел әлемі»
09.55 «Ырыстың қазығы»
10.00,18.00 Т\Х «Гүлдер құпиясы»
11.00, 19.00 Т/х «Жүректегі күз»
12.00 «Әзіл әлемі»
14.00 М/ф «Найзағай мысық пен 
сиқырлы үй»
15.20 Концерт «Жан анам»
17.35 «Ит – адамның досыма?»
20.30 «Ән мен әнші»
22.30 Т\Х «Өмір ызғары»
23.30 «Көңілашар» 
00.40 К/ф «Оралу»

Хабар

05.00, 01.00 ҚР Әнұраны 
05.00 «Кім мықты-2»
06.00 Концерт «Мен жайлы...»
08.00 Мегахит «Черные воды»
10.00  «Спорт  әлемі»
10.30 Д/ф «Көмбе»
11.00 Т/х «Тағы да сүй»
13.00 М/ф «Карлик нос»
15.00 Т/х «Келінжан-4»
16.30 «Культурный контекст»
17.30 Айтыс «Асыл домбыра»
19.00 Мейрамбек Беспаевпен 
«Covershow»
21.00 «7 күн»
21.40 «Не хабар»
22.40 Д/ф «Бұл осылай болған 
еді»
23.15 Мегахит. «Саботаж»
 
Астана 

06.00 Т/х «Фазилет ханым» 
07.00 Мультфильм «Маша и 
медведь»
09.00, 21.55 «Жетім жүрек-2»
11.00 «Жұмбақтаймс»
12.10, 21.00  Т/х «Дастан»
15.00 «Шаншар»
18.40 «Көру керек»
20.00 «Сарап таймс»
23.50 Т/х «Тик ток хаус»
01.20 «Бақыт құшағында»
02.00 «Жұрттың балалары»

Евразия 

06.00 «Той БАЗАР»
07.40 «Той заказ»
08.25, 03.00 «П@утина»  
09.25 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать на свадьбе»
12.00 Сериал «Осколки счастья»
16.30 «Бестің шәйі». Тікелей 
эфир
18.30 «Айна»
19.30 Х/ф «Летний снег»
00.20 Ночной кинотеатр «Брат»
02.15 «Поехали»
03.45 «Той базар»  

КТК

07.00 ҚР Әнұраны 
07.05 Т/х«Үлкен үй-2»
07.40 «Озат отбасы»  
08.30 «КТК web»
09.00 «Юморина» 
10.20 Х/ф «Кошкин дом» 
14.30 Д/ф «Человек дела»
15.30 Т/х «Аталар сөзі» 
17.00 Х/ф «Дочки»
21.00 Х/ф «Благими намерения-
ми». «В плену у прошлого»
03.00 «Аталар сөзі»
04.15, 05.00 «Озат отбасы»

жетысу

07.05 Инфо-блок 
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 «Құйынды мекен» теле-
хикаясы 
11.30 «AgroLife» 
11.50 Инфо-блок
12.00 Д/ф «Джеки Чан» 
13.00 «Әсем әуен» 
13.25 Инфо-блок
13.30 «Бүгін» 
14.10 «Спорт-тайм», инфо-блок
14.15 «Әсем әуен» 
15.00 «Қазақ үні» 
15.30 Д/ф «Голливуд 
жұлдыздары» 
16.00  «Сыр шертер» 
16.30 «Әсем әуен» 
17.00 «Шашу»/тікелей эфир/  
17.50 «Ай мен күн» телехикаясы 
18.30 Д/ф «Әйгілі режиссер»
19.00 Қорытынды жаңалықтар 
(Алматы облысы) 
19.30 Итоговые новости (Алма-
тинский область)             
20.00 «Әсем әуен» 
20.30 Жетісу облысының 
жаңалықтары
21.05 Инфо-блок
21.15 Мәдениет жаңалықтары
21.20 «Спорт-тайм»  
21.30 Новости Жетысу
22.00 «Қазақстанда жасалған» 
22.40 Д/ф «Әлем ғажайыптары»
23.00 Жаңалықтар (Алматы 
облысы) 
23.30 Жаңалықтар (Жетісу об-
лысы)

31 канал

05.58 ҚР Әнұраны 
06.00, 03.30 «Әзіл студио» 
07.00 «Тәтті шоу» 
08.00, 01.00, 05.00 «31 әзіл»  
09.00 «Күліп ал» 
09.30 «Готовим с Адель» 
10.00 «Алдараспан» 
12.00 Кино. «Зита и Гита»
15.30 Х/ф «Аким»
18.05 Х/ф «Рио»
20.00 Х/ф «Первый мститель: 
другая война»
23.00 «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, 05.20 «Қуырдақ»
07.00 «Жайдарман»
08.30, 02.50 «Жұлдыздың жары» 
09.00 М/ф «Норм и несокруши-
мые: семейные каникулы»
10.20 Сериал «Моя настоящая 
мама» 
14.40 «Сәлем, Қазақстан!»
16.20 Т/х «Тақиясыз періште»
19.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь 
Смауга» 
22.40 Х/ф «Фрилансеры»
00.50 Х/ф «Елки последние»
03.20 Т/х «Япырай»
04.30 «Тамаша»

   хАБАр

АСТАНА

КТК

ЕВрАЗИЯ

   7 КАНАЛ

Хабар

05.00, 01.00 ҚР Әнұраны
05.00 «Кім мықты-2»
06.00 Концерт «Вальс»
08.00 Мегахит «Саботаж»
10.00 «Спорт тайм»
10.30 «Помощь в дом»
11.30 «Әке бақыты»
12.30 М/с «Мишки-братишки. 
Снова вместе»
13.00 М/ф «Астерикс: Земля 
Богов»
15.00 Т/х «Келінжан-4»
17.00 «Дүлдүлдер дүбірі»
17.30 «Жұп-жұбымен» шоу
19.00 «Жеті қазына»
21.00 «7 күн»
21.40 «Интервью с Кривошее-
вым»
22.40 Д/ф «Отдел журналист-
ских расследований»
23.15  Мегахит. «Бельканто»

Астана 

06.00 Т/х «Фазилет ханым» 
07.00 Мультфильм «Маша и 
медведь»

09.00,  21.55 «Жетім жүрек-2»
11.00 «Жұмбақ таймс»
12.10 Т/х «Дастан» 
15.00 «Алдараспан»
17.40 Т/х «Тик ток хаус»
19.00 «Бақыт құшағында»
19.40 Т/х «Жұрттың балалары»
20.40 «Көру керек»
23.50 Т/х «Есіктер-2»
02.30 Х/ф «Менің де атым 
Қожа»

Евразия 

06.00  «Той БАЗАР»
08.00, 03.00 «П@утина»
09.00 «Воскресные беседы»
09.15 «Қаймақ»
10.05 Сериал «Осколки сча-
стья-2»
15.40 «Голосящий кивин-2022»
18.55 «Добрый вечер Казах-
стан!»
20.00 «Грани» Прямой эфир 
21.00 Сериал «Солнечный 
ливень»
01.15 «Три аккорда»
03.45 «Той базар»

КТК

07.00  ҚР Әнұраны
07.05 «Ән мен әнші»
08.10 «Озат отбасы»
09.00  «Юморина» 
10.00 Х/ф «Благими намере-
ниями»
14.30 Д/ф «Человек дела»
15.30 Т/х «Аталар сөзі»
17.00 Х/ф «Цвет липы»
21.00 «Портрет недели»
22.00 Кино «Келинка Сабина-3»
00.10 Х/ф «В плену у прошло-
го»
02.20 Т/х «Аталар сөзі»
03.45 «Озат отбасы»
04.30, 05.00 «КТК қоржынынан»

жетысу

07.05 Инфо-блок 
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»  
13.00 «Әсем әуен» 
13.30  «Қазақстанда жасалған» 
14.10 «AgroLife» 
14.30 «Ән тыңдайық» 
15.00 «Дәрігер кеңесі» 
15.30 Д/ф «Голливуд 
жұлдыздары» 
16.35 «Әсем әуен» 
17.00 «Қазақ үні»           
17.30 Д/ф «Мәдени байлықтар»
17.50 «Ай мен күн» телехикая-
сы 
18.30 «Олжа»                               
19.00 «Сыр шертер»
19.30 «ЭКО-рейд» 
20.00 «Әсем әуен» 
20.30 Апта /қаз/
21.30 Апта /рус/
22.20 «Әндер мен жылдар» 
концерті  

31 канал

05.58 ҚР Әнұраны 
06.00, 03.00 « Әзіл студио»

07.00, 02.00 «Тамаша лайф» 
08.00, 00.50, 05.00 «31 әзіл» 
08.30 «Күліп ал»
09.00 «Телебинго»
09.25 «Готовим с Адель»
10.00 Кино «Зита и Гита»
13.30 Х/ф «Аким»  
16.00 Х/ф «Рио»
18.05  Х/ф «Первый мститель: 
другая война»
21.00 Х/ф «Перевозчик»
23.00 Х/ф «Перевозчик-2»
03.30, 05.30 What's up?
04.00 «1001 әзіл»
04.30 Ризамын

7 канал

06.00, 04.40 «Қуырдақ»
06.20 Сәлем, Қазақстан!
08.30, 01.40 «Жұлдыздың 
жары»
09.00 «Измайловский парк»
11.30 Т/х «Тристан и Изольда»
14.10 Т/х «Отыңды өшірме»
19.10 Т/х «Тақиясыз періште»
21.00 Сериал «Слабое звено»
02.10 Жайдарман
03.10 Т/Х «Япырай»
03.50 «Тамаша»

АСТАНА

   хАБАр

ЕВрАЗИЯ

КТК

   7 КАНАЛ

Жетысу 

07.05 Инфо-блок 
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 «Құйынды мекен» теле-
хикаясы 
11.30 «Мамандық маңызы»
11.50 Инфо-блок
12.00 «Бір туған» телехикаясы 
12.45 «Әсем әуен» 
13.00 Д/ф «Мәдени қазыналар» 
13.15 «Спорт-тайм» 
13.25 Инфо-блок
13.30 «Бүгін» 
14.10 «Спорт-тайм», инфо-блок
14.15 «Әсем әуен» 
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» /тікелей эфир 
18.45 «Әсем әуен» 
19.00 Қорытынды жаңалықтар 
(Алматы облысы) 
19.30 Итоговые новости (Алма-
тинский область)             
20.00 «Қасиетті Қонаев»
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»  телехикаясы 
22.45  «Әсем әуен»  
23.00 Жаңалықтар (Алматы 
облысы) 
23.30 Жаңалықтар (Жетісу об-
лысы)

  
 31 канал 

 06.00, 20.00 «Информбюро»   
07.00 «Таңсәрі»   
09.00, 00.00 Сериал «ХАНШАЙ-
ЫМ»  
10.00 Маша и медведь
10.30, 11.30 Сериал  «Сеня-
Федя» 
12.30 Кино «Вратарь галактики»
15.20 Кино «Мой волк» 
17.10 Х/ф «Жажда скорости»
21.00  Т/х «Зейнеп»  
21.55 Х/ф «Пророк»   
01.00 «31 әзіл»  
02.00, 04.30 What's up?  
02.20 Сериал «Базарбаевтар»
 03.00 « Әзіл студио»   
03.40 «1001 әзіл» 
 04.00 Бала батл 
05.00 «Ризамын» 

 7 канал  

06.00, 05.00 «Қуырдақ»  
07.00, 02.00 Т/х «Арам ақша. 
Адал махаббат»   
08.00, 12.30 Т/х 
«Пәленшеевтер»  
 09.00, 17.20 Сериал «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР»  
10.00 Сериал «Гром среди 
ясного неба»
13.40 Т/х «Ата-ана.Бала-шаға»   
14.10 Сериал «Маэстро» 
15.30,  01.20 «Гадалка»  
16.10, 00.20 «Обычная женщи-
на»
18.30 «Айбат» 
19.00 «Студия 7» 
19.30 Сериал «Чужие грехи»
22.00 «Бизнесмен»
23.20 «Отыңды өшірме»
03.00 «Жайдарман»  
04.00 Телехикая «ЯПЫРАЙ»      

КТК

   7 КАНАЛ

06.00, 04.10 Әнұран
06.05, 03.50 «Жәдігер» 
06.25, 10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
20.00, 00.40 «Ақпарат»   
07.00  «Таңшолпан». 
10.10, 18.00 Т/х «Гүлдер құпиясы»
11.00,19.00 «Жүректегі күз»
12.00 «Өмір көркем»
13.10, 21.30  «Бақыттың кілті»
14.10. 17.15 «Қызық екен»
15.15 «Жаңа Қазақстан»
15.45Т/х «Бақытсыздар бағы»
20.35 «Ашық алаң»
22.30 Т/х «Өмір ызғары» 
23.20 «Көңілашар» 
00.00 «Парасат майданы»
00.30 «Мерейлі отбасы»
01.15 «Жаңа Қазақстан»
01.45 «Ашық алаң»
02.35 «Өмір көркем»
03.25 «Ауылдастар»

Хабар 

05.00, 01.00 ҚР әнұраны
05.00 «Кім мықты-2»
06.00, 17.00 Телевикторина. «Бе-
гом за деньгами»
07.00 Тікелей эфирде  «Оян!» 
10.00 «Өнеге»
10.30 М/с «Мишки-братишки. 
Снова вместе»
11.00, 20.00 «Келінжан-4»
12.00, 21.00 «Көзімді жұмсам да...»
14.00 «АйнаLine»
15.00 Сериал «Капитанша» 
18.00 Новости 
19.00 Қорытынды жаңалықтар 
23.00 Мегахит «Черные воды»

Астана  

06.00 Т/х «Фазилет ханым»
07.00 М/ф «Маша и Медведь»
09.00, 21.55 Т/х «Жетім жүрек-2» 
11.00 Т/х «Ене» 
12.00, 23.50 Т/х «Іңкәр сезім» 
13.40 Ток-шоу «Айтарым бар»
14.40 «Президент пәрмені»
14.50, 01.40 Сериал «Условия 
контракта»
16.00 Т/х«Мәриям»
17.00, 02.45 «Жұмбақ таймс»
17.40 «Кішкентай келін» түрік теле-
хикаясы 
19.15 Т/х «Күлпаштың хикаялары»
20.00  «Астана таймс» 
21.00 Т/х «Дастан» 

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 «И все-таки я 
люблю»
13.00 Сериал «Ветреная женщи-
на»
14.10, 02.15 «Новости» 
14.20,02.25 «Жаңалықтар» 
14.30 «Қослайк» 
18.30, 04.20  Басты жаңалықтар 
19.00, 03.35 «Көреміз» 
20.00  «Главные новости»
20.35 «Поле чудес» 
21.55 Сериал «Час сыча» 
04.45 «Той заказ»

КТК 

07.00 ҚР Әнұраны
07.05 Кешкі жаңалықтар 
(қайталау)
07.30 Т/х «Жимаудың жетістігі»
09.00 «Испытание-2» мелодрама
10.00 Мелодрама «Клятва врача»
12.00 Драма «Метод Михайлова»
14.00 Х/ф «На твоей стороне-2»
16.00  Т\Х «Өкініш»
17.30 Т/х «Құпия қобдиша»
19.30 Кешкі жаңалықтар
20.00 «Дау-дамайсыз»
20.35 «KTKweb» жаңа маусым
21.00 Вечерние новости 
21.40 Х/ф  «Кошкин дом»
02.00 «В плену у прошлого» 
мелодрама
02.40 Т/х«Өкініш»
03.55 «Дау-дамайсыз»
04.20 «КТК web»
04.40, 05.10 Кешкі жаңалықтар

Жетісу 

07.05 Инфо-блок 
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 об-
лысы)  
10.30 Новости (Алматинский об-
ласть) 
11.00 «Құйынды мекен» телехи-
каясы 
11.30 «Қасиетті Қонаев»
11.50 Инфо-блок
12.00 «Бір туған» телехикаясы 
12.45 «Әсем әуен» 
13.00 Д/ф «Мәдени қазыналар» 
13.15 «Спорт-тайм» 
13.25 Инфо-блок
13.30 «Сегодня» 
14.10 «Спорт-тайм», инфо-блок
14.15 «Әсем әуен» 
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 
18.45 «Әсем әуен» 
19.00 Қорытынды жаңалықтар 
(Алматы облысы) 
19.30 Итоговые новости (Алматин-
ский область)             
20.00 «AgroLife» 
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»  телехикаясы 
22.45  «Әсем әуен»  
23.00 Жаңалықтар (Алматы об-
лысы) 
23.30 Жаңалықтар (Жетісу об-
лысы) 

31 канал

05.58 ҚР Әнұраны 
06.00 «Информбюро»
06.30, 05.00  Ризамын
07.00  «Таңсәрі» прямой эфир
09.00, 00.00 Сериал «ХАНШАЙ-
ЫМ» 
10.00 М/с «Три кота»
10.30 М/с «Маша и медведь»
11.20, 12.20  Х/ф «Сеня - Феня» 
13.20 Кино «Мой волк» 
15.10 Х/ф «Пророк»
17.20 Кино «Тайна печати драко-
на»
20.00 Информбюро 
21.00 Т/х «Зейнеп»
21.55 Х/ф «Перевозчик»
01.00 «31 әзіл»
02.00 «Базарбаевтар»
02.40 1001 әзіл
03.00 Әзіл студио
04.30 What's up?
05.00 Ризамын
   
 7 канал 

06.00, 05.00 «Қуырдақ»
07.00, 02.00 Т/х «Арам ақша. Адал 
махаббат» 
08.00, 12.30 Т/х «Пәленшеевтер» 
09.00, 17.20 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР»
10.00, 19.30  Сериал  «Чужие 
грехи»
13.40 Т/х «Ата-ана. Бала -шаға» 
14.10, 22.00 Сериал «Бизнесмен»
15.30, 01.20 Сериал «Гадалка»
16.10, 00.20 Сериал «Обычная 
женщина»
18.30 Айбат
19.00 «Студия 7»
23.20 Т/х «Отыңды өшірме»
03.00 «Жайдарман»
04.00 Телехикая «ЯПЫРАЙ» 

ҚАЗАҚСТАН ҚАЗАҚСТАН ҚАЗАҚСТАН
Жұма - Пятница, 16 қыркүйек

   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№35 (1090) 09.09.2022
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 Орман өртінің пайда болуының 10 пайызы ғана табиғи жағдайға 
байланысты болады. Олар  шымтезектің өздігінен тұтануы не-
месе найзағайдың түсуі. Қалған 90 пайызына себеп адамдардың 
өрт қауіпсіздік ережелерін сақтамағаннан және абайсыздығынан 
болады. Көптеген өрттің орын  алатын жері адамдардың дема-
лыс аймағында, орман жидектері мен саңырауқұлақтарды теру 
аймақтарында, аң аулау кезінде сөндірілмеген сіріңке және темекі 
салдарынан болады.  Орман өртін бастапқы кезеңде сөндірген 
тиімді. Бұл кезде айналадағы орман қоқысы, мүк пен қына жанады. 
Ал одан кейін ағаштар жана бастағанда сөндіру өте қиын кейде тіпті 
мүмкін емес. 

Өрттің алдын алу мақсатында келесі жағдайларға тыйым 
салынады: жанған сіріңкелерді, темекі тұқылдарын, бықсыған 
шүберектерді лақтыру; тығыз таулы жерлерде және қылқан 
жапырақты жас өскіндерде, ағаштардың астында, шымтезек 
қоймаларының жанында, піскен дақылдарға жақын жерде от 
жағу; өздігінен жанатын материалдарды қалдырмау керек: майға, 
бензинге малынған шүберектер, ашық ауа-райында күн сәулесін 
шоғырландыратын және құрғақ өсімдіктерді тұтататын шыны ыдыс-
тар, орман алқаптарында, бақтарда, егістіктерде, ағаштардың 
астында құрғақ шөпті күйдіру, қамысты өртеу, желді ауа райында 
от жағуға және оны қараусыз қалдыруға, демалыстан кейін дема-
лу орнындағы ошақты сөндірмеуге қатаң түрде тыйым салынады.  
Бұл  ережелерді бұзған адам анықталса ол заң бойынша тәртіптік, 
әкімшіліктік немесе қылмыстық жазаға тартылады.  

Орманға барар жолдарда, демалатын жерлерде, орман 
жұмыстары жүріп жатқан жерлерде аншлаг паннолар, хабарлама-
лар арқылы өрттен сақтандырулар шаралары жасалуы қажет. Әр 
тұрғын  ескертулерге байыппен қараса, халық байлығы орманды 
тілсіз жау өрттен қорғауға, аман сақтауға ықпалдарын тигізетіні 
анық. 

 Аян КАДЫРСЕЙТОВ,
Жоңғар орман шаруашылығы коммуналдық мемлекеттік 

мекемесінің  орман күтушісі.

Орманды өрттен 
сақтайық

Орман өрті – сол жерде тіршілік етушілер үшін 
үлкен апат. Бұл табиғи апаттардың ең үлкені және 
үлкен экономикалық шығын әкеліп, флора мен фауна-
ны жояды, адамдардың өміріне үлкен қауіп төндіреді.

Біз осының түгеліне қамқорлық таныта алып жүрміз бе?  
Ластанбауын қаншалықты қадағалаудамыз? Кез келген жер-
ге ішкен-жеген заттарымыздың қалдықтарын лақтыра салып 
кете беруді қоя алдық па?  

Балабақшада тәрбиешілік қызметімді бастағалы бері 
бүлдіршіндерге қоршаған ортаны таныстырумен келемін. 
Жақсы мен жаманның ара-жігін ажыратуға баулудамын. 
Бала емес пе, бойларына бәрін тез сіңіреді. 

Балабақша ауласына шыққанда әр нәрсені сұрап, та-
нып білгісі келеді. Әр заттың тіршілік етуге тікелей байла-
нысы барын ұғындырамын. Жаман әдеттерден аулақ жүруге 
үндеймін. Баланы табиғатты аялауға, оған қамқорлық қылуға 
үйрету жалғыз тәрбиешінің ғана ісі емес. Бұған ата-ананың 
да ат салысқаны дұрыс. Обал мен сауаптың, ізгілік пен қайыр 
жасай білуді баланың санасында зерделегені жөн. Ұстаз 
шәкіртіне не үйретсе де, сауатын ашып білім бергенімен 
баланың ұядан ұшқанда не көрді соны ілетінін түсінуіміз ке-
рек. Ұямызды тағылымды іспен әрлейік. Табиғатты қорғайық.

Салтанат ЧИНИБЕКОВА, 
№12 «Байтерек» бөбекжайының тәрбиешісі.

Адамзаттың қоршаған ортамен, дәлірек 
айтқанда табиғатпен үндес екені айқын. Өскен 
гүл де, жасыл желекті ағаштар да барлығы бәрі 
қыж-қыж қайнаған тіршіліктің мәні. Таза ауа, 
мөлдіреп ақан су сезіне білгеннің жан рахаты. 

табиғатты 
қОрғайық

З¦ЛМАТ
Жалғасы. Басы 8-9 бетте

Майдангер әскери міндетін 
абыроймен атқарып, елге орал-
ғасын қызу еңбекке араласып, 
1947-48 жылдары Бақсай ау-
дандық комсомол комитетінің бө-
лім меңгерушісіне тағайындалады.  
Гурьев облысы, Бақсай ауданы,  
Яманка ауылындағы пленум мү-
шесі және аудандық комсомол 
комитетінің мүшесі 1947-1950 және 
1948-1958 жылдары аудандық 
партия комитетінің мүшесі қызметін 
атқарады. 1955-1958 жылдар ара-
лығында адал еңбегі ескеріліп, 
Аманка ауылы, Бақсай аудандық 
кеңесінің депутатығына сайланады.  
Бақсай аудандық партия комите-
тінің нұсқаушысы 1948-1949, 
бөлім меңгерушісі 1949-1952. 
Бақсай аудандық ауылшаруашы-
лығы бөлімінің бөлім бастығы 
1952-1955. Бақсай аудандық 
советі атқару комитеті жоспарлау 
комиссиясының төрағасы 1954-
1955.  Сталин атындағы Құлтай орта 
мектебінің директоры (ескі Бесікті 
ауылы) 1955-1956. Зауральный 
машина - трактор станциясы пар-
тия бюросының хатшысы 1956-
1958. Шымкент совет-партия 
мектебінің тыңдаушысы 1958-
1961. «Зауральный» совхозы 
партия бюросының хатшысы 1961-
1962. 14 қазан 1962 жылы Гурьев 
облысы, Бақсай ауданы, Бақсай 
селолық советіне № 1 Степной 
сайлау округінен депутат болып 
сайланғандығын куәландырады. 
3.03.1963 жылы Батыс Қазақстан 
облысы (Гурьев облысы) Махамбет 
ауданы, Бақсай селолық  Советіне 
№22 «Қуат» Сайлау округіне 
депутат болып сайланады.

«Бақсай» қаракүл совхозы 
партия бюросының хатшысы 
(Таңдай селосы) 06.1962-05.1963. 
«Теңдік» совхозы № 3 фермасының 
басқарушысы (Зарослый ауылы) 
1963-1969 қызметтерін де атқа-
рады.

1965-06.1967 жылға дейін Гурь-
ев облысының Главмест Снабсбыта 
Каз СНХ бастығы (Холодильник 
ауылы) және 06.1965-07.1966 жыл 
аралығында В.И  Ленин  атындағы 
балық консерві комбинатының 
техникалық бөлімінің бастығы 
болып тағайындалады.

07.1966 жылы Косчагил ОРС-а 
НГДУКаратон УРС КЭН ОКН 
промыш, Каротон техникалық 
инженері, 1973-1979 жылдары 
ПО «Эмбанефть» техникалық 
көлікті басқару  инженері  қызметін 
атқарды.

Зайыбы: Имзина Хиюа 20.05. 
1929ж.т.

Ұлдары: Қашауов Асқар 06.06. 
1951ж.т. Қашауов Асан 28.01.1955 
ж.т. Қашауов Арон 02.03.1969ж.т.

Қыздары: Қашауова Оңай 29. 
03.1959ж.т.Қашауова Гүльнар 28. 
10.1962 ж.т. Қашауова Маржан 
24.04.1966 ж.т.

Соғыстың аяқталуы.
Қазақстандық жауынгерлер Ук-

раинаны, Белоруссияны, Балтық 
бойын, Молдовияны азат етуге 
қатысты. Мыңдаған қазақ жігіттері 
Кеңес әскерінің құрамында Шығыс 
Еуропа халықтарын Гитлердің 
тепкісінен азат етуіне ат салысты.

1-Украин майданы учасклерінің 
бірінде біздің жауынгерлік қа-
тарымызға фашистік танкілер 
лап қойды. Жаудың біраз танкісі 

қиратылды, бірақ,  фашистік тан-
кілер ілгері ұмтылуын тоқтатпады. 
«Жолбарыс» танкісінің қарсы 
алдынан сапер Абдолла Усенов 
қарсы жүріп, кеудесіне танкіге 
қолданылатын минаны қысып, 
қаймықпай шынжыр табан астына 
құлады, сұмдық жарылыс жер 
сілкіндірді.

Әрқайсысы 200-ден астам 
жауынгерлік ұшу сапарын жасап, 
бірнеше жүз фашистерді жоқ 
қылған шабуылшы ұшқыштар: 
Талғат Бигельдиновке, Леонид 
Бедаға және Павловқа, соңдай-
ақ, 37 ұшақты және топтасып 
жүргізілген ұрыстарда жаудың тағы 
6 ұшағын (самолет) атып түсірген 
Сергей  Луганскийге  екі мәрте 
Кеңес Одағының Батыры атағы 
берілді.

Кеңестік Шығыс әйелдері 
арасынан бірінші болып Ленин 
орденімен және Алтын жұлдыз 
медалімен марапатталғандар – қа-
зақ қыздары: пулеметші Мәншук 
Мәметова мен 54-атқыштар 
бригадасының Мергені (снайпер) 
Әлия Молдағұлова болды.

1945 жылдың қысқы опера-
цияларда кеңес әскерлері жаудың 
«Солтүстік», «Орталық», «Висла»,   
«Оңтүстік» армияларының ірі топ-
тарын талқандады. Қызыл Армия 
Польшаны азат етуді аяқтап, 
Венгрияны және Чехословакияның 
едәуір бөлігін азат етті, Венаны 
алып, Шығыс Пруссияға кірді, Одер 
және Нейсе өзендеріне шығып, 
Померанияға, Брандербург пен 
Силезияға тереңдеп енді.

1945 жылғы сәуірдің 16-ында 
Берлин операциясы басталды. 
Оған 3,5 млн.-ға жуық адам, 52 
мың зеңбірек пен миномет, 7750 
танкпен  өздігінен жүретін зенбірек, 
10800 ұрыс ұшағы қатысты. 
Балтық теңізінен Судет тауларына 
дейінгі 700 шақырымдық өңірде 
ұрыс қимылдары жүргізілді. Ба-
тыл қимылдар жасап, Кеңес 
әскерлері мамырдың 2-інде 
Германияның астанасы Берлинді 
толық бақылауына алды. Берлин 
операциясы барысында Кеңес 
жауынгерлері ержүректілік, ерлік 
және жоғары шеберлік көрсетті.

Кеңес Одағының батыры, 
Қазақстан республикасының 
қорғаныс министрі Сағадат 
Нұрмағамбетов те Берлин үшін 
ұрыстарға өз жауынгерлерін 
бастап кірді. Берлинге шабуыл 
жасауға жерлестеріміз  Есжанов,  
И.Я.Сянов, Х.Қайдаусов, З.Тұрар-
беков, Х.Көбеков, Т.Бигелдинов, 
А.Еремеев, Н.Шелихов және 
т.б. көптеген адамдар қатысты. 
Жас офицер Р.Қошқарбаев өзі-
нің досы Г.Булатов пен бірге 
рейхстаг терезелерінің біріне 
алғашқыларының бірі болып 
алқызыл Жеңіс туын желбіретті, 
ал Орал өңірінің жас офицерлері 
Қ.Меденов пен Р.Қараманов Берлин 
ратушасының төбесіне тікті.

Қазақстандықтар партизандық 
қозғалысқа белсене қатысты. Толық 
емес мәліметтерге қарағанда 
Украинаның партизандық құра-
малары мен отрядтарында 
1500, Ленинград облысында 
220-дан астам қазақ жігіттері 
соғысқан. Белоруссияның әр түр-
лі аудандарында әрекет еткен 
65 партизандық бригадалар 
мен шоғырларда 1500-ден аса 
қазақстандықтар болған. Парти-
зан қозғалысына  қатысқан даңқты 

қазақ жігіттері: Ә.Ахмедьяров, 
Ә.Омаров, В.Шарудов, Қ.Қайсенов, 
Ғ.Шәріпов, Ғ.Жангелдин, Ж.Саин, 
Н.Көшекпаев т.б. есімдері бүгінде 
зор құрметке ие болды.

– 1945 жылы 2 мамырда Берлин 
қаласы алынды.

– 1945 жылғы 8 мамыр-фашистік 
Германияның тізе бүккендігі туралы 
шартқа қол қойылды.

– 1945 жылғы 9 мамыр-Қызыл 
Армия жеңіске жетіп, Ұлы Отан 
соғыс аяқталды.

1945 жылғы 9 тамыз - одақтас-
тық міндеттемелерге сәйкес КСРО 
соғыстың соңғы ошағы Жапонияға 
қарсы соғыс басталды. Қиыр 
Шығыста Жапонияға қарсы соғысқа 
аттанған әскери бөлімдер арасын-
да  қазақстандық   құрамалары  да 
болды. Тынық  мұхит  флоты  әске-
ри-әуе күштерінің 12-шабылдаушы 
авиация дивизиясының звено 
командирі, көкшетаулық Михаил 
Янко 1945 жылғы тамыздың 
10-ында Гастэллоның ерлігін 
қайталады.

Жапонияға қарсы шайқастарға 
Ақтөбеде құрылған 74 жеке теңіз 
атқыштар бригадасының негізінде 
ұйымдастырылған 292-атқыштар 
дивизияның жауынгерлері Кеңес 
Қарулы Күштері дәстүрінің даңқын 
шығарды. Забайкалье сонан 
соң 1-Қиыр Шығыс майдандары 
әскерлерінің құрамында қазақс-
тандық 129-миномет полкі шайқас 
жүргізді. Қазақстан минометшілері 
батылдық және ерлік көрсеткені 
үшін 2027-жауынгерлік ордендер 
мен медальдарға, соның ішінде 14 
адам «Кореяны азат еткені үшін», 
234 адам «Жапонияны жеңгені 
үшін» медальдарына ие болды.

Қызыл Армияның Қиыр 
Шығыстағы соғысы 24 күнге 
созылды.

1945 жылғы 2 қыркүйекте 
Жапония жеңілгендігі туралы 
шартқа қол қойды. Сөйтіп, екінші 
дүниежүзілік соғыс аяқталды.

Ұлы Отан соғысындағы 
ерліктері үшін Кеңес Одағының 
Батыры атағын алғандар:

1. Барлығы – 11600 адам;
2. Қазақстандықтар – 497, оның 

ішінде қазақтар – 97;
3. Қазақ қыздары – 2.
Екі мәртебе Кеңес Одағының 

Батыры атағын алғандар: Талғат 
Бигелдинов, Леонид Беда, Иван 
Павлов, Сергей Луганский.

Үш мәртебе Кеңес Одағының 
Батыры  атағын  алған:  И.Н.Кожедуб- 
Шымкентте орналасқан Чугуев әс-
кери авиация училищесі түлегі.

Солдат ерлігі орденінің то-
лық иегері – 142 қазақстандық. 
Кеңес Одағының орден, медаль-
дарымен марапатталған қазақстан-
дықтар-96638.

Жалпы екінші дүниежүзілік 
соғыстағы жеңіс Кеңес Одағына 
қымбатқа түсті. Елдің 27 млн. астам 
адамдары соғыста қаза болды. 
Оның 603 мыңы  қазақстандықтар.

Тарихи маңызы. 1) Гитлерлік 
Германия мен империялистік 
Жапонияны жеңуде негізгі еңбек 
сіңірген Кеңес халқы. 2) Кеңес 
халқы өз Отанының бостандығы 
мен тәуелсіздігін сақтап қалды. 3) 
Кеңес халқы өзінің ерлік күресімен 
Еуропаның халықтарын фашистік 
езгіден құтқарып қалғандығы 
жөнінде архивтік мағлұматтар 
сақталып қалды.

Зарлы Қойшығұл 
МҰСТАФАҰЛЫ,

Қазақстан журналистер 
одағының мүшесі.

ПІКІР
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РУХАНИЯТ№35 (1090) 09.09.2022

ӘҢГІМЕ 

ТАСТЫҢ  КҮҢГІРТ  СӘУЛЕСІ

КҮШІМІЗ   ЖАСТАРДЫҢ  БІЛІМІНДЕ
 Мемлекет басшысы 
Қ. Тоқаев Парламент 

Палаталарының бірлескен 
отырысында «Әділетті 

мемлекет. Біртұтас ұлт. 
Берекелі қоғам» атты 

Жолдауын жариялап, 
Қазақстанның алдағы даму 

стратегиясын айқындап 
беріп, Жолдаудың 

негізгі басымдықтарын 
қадап айтты, 

қазақстандықтардың әл-
ауқатын арттыру – өзінің 
Президент ретіндегі бас-
ты мақсаты екенін атап 

өтті. 

Ресторанның бірінші қабатындағы 
шағын барда орындық аз екен. Терезе 
алдындағы үстолде  жалғыз әйел отыр, 
басқа жерде бос орын жоқ. Мен мұнда 
өтіп бара жатып сыра ішейін деп кіргем. 
Бір саптаяқ  чех сырасын құйғызып алып 
әйелдің қасына келдім. 

– Рұқсат па?
Әйел маған бастан аяқ сынай 

қарағандай  болды  да  басын  изей сал-
ды.

Сыра тым суық көрінді,  бір ұрттадым 
да әйелге қабақ астынан ұрлана көз 
жүгірттім. Жас шамасын дәл анықтау 
қиын, бірақ, біршама жасқа келіп 
қалған сияқты. Мүмкін  елу,  мүмкін  
алпыста шығар. Боянып, әдемі киініп 
күтініп жүретін адам екені байқалады. 
Мен бұрын үлкен қызметтерде болған 
әйелдерді бірден танитынмын, олар-
да бір салқын сұс болады,  туу биікте 
тұрған алма сияқты қолыңды созып 
оп-оңай үзіп ала алмайсың, мына әйел 
де сол ортадан екенін сезіп тұрмын. 
Ақ жүзі нұрлы, шаштарының ағы 
көрінбейді,  қоңыр-сарыға бояп алған, 
кезінде айтарлықтай сұлу болғаны одан 
қалған  шамалы  іздерден байқалады. 
Әйел сол қолының бас бармағы мен 
сұқ саусағының арасындағы шұқырға 
алдындағы тарелкеден тұз сеуіп жалады 
да жүз грамдық рүмкеден бір ұрттады. 
Сосын жұқа туралған лимоннан тістеді. 
Үзіп алып жеген жоқ, сорғандай болды. 
Текила ішіп отыр екен ғой деп бірден ша-
маладым  да, ептеп таңырқап қалдым. 
Текила градусы жоғары күшті ішімдік, 
әйелдер сирек ішеді.

– Мені зерттеп болдыңыз ба? – деді, 
әйел. 

 Маған қарамай өз бетімен отырған 
сияқты еді, ұрлық үстінде ұсталғандай 
қысылып қалдым, қызарып та кетсем ке-
рек. Әйел күлімсіреді.

– Журналист?
– Оны қалай білдіңіз?
– Интуиция... Мексикада сыраға те-

кила құйып ішеді, байқап көрген жоқсыз 
ба?

– Жоқ. Білмейді екем. Мексикада бо-
лып па едіңіз?

– Болғам. Мен талай жерде болғам.
 Әйел саусағындағы үлкен брил-

лиант тасы бар жүзігін төбедегі жарық 
люстраға бір, қабырғадағы браның әл-
сіз нұрына  бір  бағыттап, асыл тастың 
жарықпен әртүрлі құбылған сәулесіне 
зерттегендей қызыға қарайды. Бірлән 
тастан шағылысып әйел жүзіне күңгірт 
сәуле түседі. Енді байқадым, өте мұңлы 
екен. 

 Бармен  жігіт  бәсең дауыспен му-
зыка қойып отырған,  кезек  әнге кел-
ген сияқты. Бір кезде әйгілі әнші «Ма-
хаббат бер маған, ешқашан, ешкімде 
болмаған...» деп, күңіренді. Әйел елең 
етіп тыңдай қалды.

– Ешқашан, ешкімде болмаған... 
Болмаған?

– Бұл   поэтикалық  образ  ғой. 
Әсірелеу  арқылы  ойын жеткізу әдісі.

– Бұл әннің кейіпкері «ешқашан, 
ешкімде болмаған» махаббатқа бәрібір 
қол жеткізе алмайды.

– Неге?
Әйел күлді:  – Өйткені ондай махаб-

бат менде болып қойған!
–  Шын айтасыз ба?  Менімше   қызмет 

істеген, карьера   қуған   әйелдерде  он-
дай махаббат болуы мүмкін емес.

– Аха, менің үлкен қызметтерде 
болғанымды байқап қалған екенсіз 
ғой. Иә, таласым жоқ, ол біздің 
маңдайымызда батпиып жазулы тұрады 
ғой. Сіз әңгіме тыңдай аласыз ба?

– Ол менің мамандығымның басты 
шарты.

– А, иә, журналист... Білесіз бе, кезінде 
комсомолда, сосын партияда, сосын Нұр 
Отанда, әкімдіктерде, министрліктерде, 
мәслихаттар мен Мәжілісте, сенатта, 
тағы басқа мемлекеттік органдарда 
өмір бойы қызмет қуып, сатылап өсіп, 
еңбек етіп, ақыр соңында не байға тие 
алмай, не бала сүйе алмай тұл жалғыз 
қалған жүздеген, тіпті, мыңдаған  талант-
ты, ақылды,  іскер  қазақ  әйелдері бар. 
Олар өздерін бүгін бақытсыз сезінеді. 
Өмірден алданғанын түсінеді, өкінеді. 
Сіз журналист ретінде осы проблемаға 
назар салып көрдіңіз бе?

– Оған енді кім кінәлі, сол алдамшы 
қызыққа, батпаққа деп айтуға аузым бар-
май  отыр,  өздері  емес  пе  ұмтылған? 
Өздері ғой әр заманда әртүрлі құбылған.

– «Не судите, да не судимы  буде-

те». Библияда осындай сөз бар. Ол 
әйелдер асыл тастар, бірләндар мына 
менің қолымдағыдай, асыл тасқа қандай 
жарық түссе ол солай құбылады. Одан 
оның қасиеті өзгермейді, қалай асыл 
жаратылды, солай асыл болып қалады. 
Жәй тас жарқырамайды да құбыл-
майды да. 

– Һм... Асыл тас теориясы... Қызық 
екен. Бұны бір жерден оқыдыңыз ба, жоқ 
өзіңіз ойлап таптыңыз ба?

– Міне, дәл осы жерде, жаңа ғана 
өзім ойлап таптым, Сіз оған куәсіз, 
– деді, әйел күліп, қолындағы жүзігін 
жарыққа тағы тосып үңіле түсті. Тас 
жарқыраған жоқ, күңгірт сәуле жыл-
тырады. – Бұл жарқырап мың құбылу 
үшін жарық Күннің сәулесі түсуі керек, 
сонда көрсеңіз ғой қалай құбылғанын, 
қандай нұрға бөленгенін! Әйел адам 
да жарқырап, жайнап тұруы үшін оның 
қасында күн жүруі керек.

 Мен де жер планетасы құсап сондай 
бір күнді айналып ұшумен болдым. Ол 
райкомда бірінші хатшы болғанда, мен 
райком комсомолда едім. Ол облысқа 
ауысқанда менде ере кеттім, облыста 
істедім, Ол Астанаға ауысқанда мен 
де бардым соңынан. Мектепте ди-
ректор болдым, департамент басшы-
сы, министрдің орынбасары болдым. 
Мәжіліске депутат болып сайландым. 
Бәрі сол Күннің шапағаты, сол Күннің 
маған түскен жарығы. Жоқ, ойламаңыз, 
протекция емес, өз еңбегіммен, өз ақыл- 

күшіммен. Тек  сол  күн  мені  биіктер-
ге шақырып, шабыттандырып отыр-
ды. Мұқағалидың бір өлеңінде бар еді 
ғой «Ғашықпын!  Шын  ғашықпын сол 
адамға! Мен болмасам болмайын. Сол 
аман ба?» дейтін. Мен туралы, дәл. 

– Ол кісі білетін бе еді Сіздің бұл... 
сырыңызды? 

 – Әрине білетін. Кейін білді. 
Сотталғаннан соң. Ол көп пара алды 
деген статьямен жеті жылға сотталып, 
министр қызметінен шеттетіліп, алыс бір 
поселкедегі зонаға жіберілді. 

Әйел рүмкенің түбіндегі текиланы 
тауысып ұрттап алды. Лимон тістеді.

– Айып етпесеңіз мен тағы тапсырыс 
берсем қайтеді, текилаға?

– Жоқ, өзіңізге, маған  бір-бір  рүм-
кі арақ  алдырыңыз. Бүгін сол Кісінің 
қайтыс болған күні, еске алайық.  

  Әйел  өксіп жылап жіберді. Ба-
ғанадан бері әрең отырған екен ғой, 
кеудедегі лоқсық бұрқ етіп шықты.

– Енді ар жағын да білуге қақыңыз 
бар. Сіздің есіңізде ме, анау бір жылда-
ры Мәжілісте жүріп  аяқ асты ел көзінен 
де, журналистердің де назарынан таса 
болып, жоқ болып кететін депутат әйел?

 Мен әйел жүзіне тесіле қарап оты-
рып қалдым. Ее, бәсе, бұл кісіні қайдан 
көрдім деп еске түсіре алмай отыр едім:  
– Сіз... сіз Шұғыла емессіз бе, Шұғыла 
Таймасқызы?

– Құдайға шүкір, мені ел біржола 
ұмытқан екен деп отыр едім... Иә, сол 
Кісі сотталған соң оның нұр жүзін көрмей 
ары қарай өмір сүруім мүмкін емес  
екенін  ұқтым. Құр жылай бергенше 
тіршілік етейін деп депутаттық манда-
тымды өткізіп бердім де  сол Кісі барған 
зонадағы ауылға мен де барып үй жал-
дап тұрып жаттым. Мектепке мұғалім 
болып орналастым. Зонаға жиі барып 
жолығып тұрдым. Үш жыл өмір осылай 
өтті, сосын ол Кісі аяқ асты ауыруға 
шалдығып өліп кетті. 

 Шұғыла Таймасқызы осы сөздерді 
айтқанда өңі күрт бұзылып бетіндегі 
бағанадан бері күңгірт тартып көрінбей 
тұрған әжім іздері бадырайып шыға 
келді. 

– Келіңіз, жатқан жері жайлы болсын 
деп алып қоялық...

Нүсіпхан ҚЫСТАУБАЕВ

---          

ЖОЛДАУҒА – ҚОЛДАУ

Бұл Жолдауда халықты толған-
дырып отырған барлық мәселені  ег-
жей-тегжейлі қамтыған Мемлекет 
басшысы мемлекеттік тіл мәселесіне 
де тоқталып кетті. Мәселен, Қ.Тоқаев  
«Жаһандық ғылыми-техникалық даму 
барысын ескерсек, жоғары сыныптар-
да жаратылыстану-математика пән-
дерін және ағылшын тілін оқытуды ба-
рынша күшейту маңызды.

Қоғамда  қазақ және орыс тілін 
мектепте оқыту мәселесі бойын-
ша пікірталас болып жатыр. Нақты 
айтайын: біз қазақ тілін де, орыс 
тілін де жақсы  білетін  балалар-
ды тәрбиелеуіміз қажет. Себебі бұл 
ұрпақтың мүддесі үшін керек. Оқу-
ағарту министрлігі популистердің 
жетегінде кетпей, балалардың мүд-
десін қорғауға тиіс. Білімді және 

бірнеше тілді меңгерген ұрпақ болашаққа 
сеніммен қадам басады. Біздің күшіміз – 
жастардың білімінде» деп атап көрсетті.

Жолдауда айтылған бұл қағидаларды 
жас ұрпаққа тілді меңгертудің жолбас-
шысы ретінде қабылдап, баланы қар-
шадайынан ана тілінде жақсы сөйлеу-
ге  үйретуге   баса   назар   аударудың 
маңызы зор екенін айқындайды. Ана 
тіліндегі сөздік қорының берік іргетасын 
қалап алған балаға содан кейін бірте 
бірте өзге тілдерді де үйретуге көшуге 
болады. Аузыңнан шыққанды жадына 
жаттап, санасына сіңіріп алатын қағылез 
кезінде мұндай тәсіл баланың қабілетін 
жетілдіріп, оның бойына көп тілді меңгеру 
қасиетін қалыптастыратыны да ғылыми 
тұрғыда дәлелденген мәселе. Ең басты-
сы бұл мәселені «кейін өзі есі кіргенде 
үйреніп алады ғой» деп кейінге ысырып 

тастамай, баланың былдырлап тілі шыға 
бастағанда қолға алса жақсы нәтиже 
беретіні жайлы нақты мысалдар да аз 
емес. 

Қазіргі заманда уақыт деген сынап-
тай сусып өтіп жатыр. Сондықтан бала-
ны тал бесіктен бастап, ана тілін жақсы 
меңгеруге дағдыландыруға кіріссе жақ-
сы нәтижеге жетуге болатынын естен 
шығармаған абзал. Сосын үйретіп ала-
мыз деп созбалаңға салсақ, уақыттан 
ұтыларымыз хақ. «Көп түкірсе көл» де-
гендей, егер Президент қадап айтқандай 
білімді және бірнеше тілді меңгерген 
ұрпақ тәрбиелеуге әрбір отбасы өзіндік 
үлес қосуға талпынса нұр үстіне нұр бо-
лары даусыз.

Гүлдана ЕРБАТЫРОВА,                                                                                                                  
Текелі қалалық сотының жетекші 

маманы.
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ИнИцИатИвы по повышенИю  
качества правосудИя

очень хорошИе 
возможностИ для молодых

В Республике Казахстан в последние 
годы принимается ряд мер  по снижению 
судебной нагрузки, упрощению гражданско-
го процесса, повышению оперативности и 
прозрачности судопроизводства в стране. 
Кроме того, основная цель — обеспечение 
верховенства закона, которое должно соот-
ветствовать международным стандартам, 
предусмотрена Стратегическим планом раз-
вития Казахстана до 2025 года. Как показы-
вает международная практика, на качество 
правосудия большое влияние оказывают 
профессионализм судей; социальные и пра-
вовые гарантии, обеспечивающих незави-
симость судей; рассмотрение дел и нагруз-
ка на судей, а также доступность судебной 
системы. Поэтому, основная роль в работе 
эффективной и справедливой судебной си-
стемы государства принадлежит судьям, ко-
торые должны обладать высокими профес-
сиональными и морально-нравственными 
качествами.

1 сентября текущего года  президент Ка-
захстана выступил с ежегодным Посланием 
народу Казахстана. В отличие от предыду-
щих лет президентства Касым-Жомарта    
Токаева это уже второе его Послание за год. 
Первое было в марте. Важным направлени-
ем нынешнего Послания президента стало 
продолжение реформирования правоохра-
нительных и судебных органов. О качестве 
правосудия в стране было озвучено Главой 
государства и в этом Послании. Несомнен-
но, озвученные инициативы президента бу-
дут способствовать дальнейшему повыше-
нию  качества правосудия в Казахстане.

руководитель алматинской региональной палаты предпринимате-
лей «атамекен», айтуар кошмамбетов, комментируя Послание Главы 

государства, в котором Президент касым-Жомарт токаев отдельно 
остановился на поддержке молодых предпринимателей, считает, 

что льготное кредитование под 2,5% для молодых предпринимате-
лей даст эффект и быстрый и качественный результат: в казахстане 
появятся сотни и тысячи молодых, амбициозных предпринимателей 
новой волны, передает пресс-служба городской палаты предприни-

мателей. 

«Молодежное предпринимательство – 
это финансовая грамотность, организован-
ность, креативное мышление. Это значит, 
быть хозяином своего времени, это – каче-
ственный человеческий капитал страны. 

В послании Глава государства Касым-
Жомарт Токаев отметил, что со следующе-
го года для поддержки молодежного пред-
принимательства будет запущен отдельный 
механизм льготного микрокредитования 
под 2,5% годовых. Это – очень хорошие 
возможности для молодых людей с пред-
принимательской инициативой. Для эф-
фективной реализации  механизма, я счи-
таю, необходимо включить обязательное 
обучение основам предпринимательства по 
аналогии проекта «Жас кәсіпкер». В этом 
направлении Палата предпринимателей 
«Атамекен» имеет большой опыт, был соз-
дан пул бизнес-тренеров, которые обучили 
тысячи ребят, помогли реализовать свой 
первый стартап. 

Напомню, проект «Жас кәсіпкер» был 
запущен в пилотном режиме,  в год моло-
дежи, в 2019 году. Цель проекта – повысить 
экономическую активность населения и 

Герой нашеГо времени

Подросток 
Получил ключи 

от квартиры

Подросток Получил ключи от квартиры за сПа-
сение двухлетнего малыша. на Прошлой неделе в 
микрорайоне «универсам» двухлетний ребенок Про-
валился в открытый канализационный колодец. на 
Помощь Пришел Подросток, который Проходил мимо. 
героем оказался 15-летний арман аманжолов. он При-
ехал из аральска, чтобы ПостуПить в колледж, Пере-
дает Zakon.kZ.

медиация

Внесудебное  разрешение 
спороВ 

Героизм юноши восхитил всех. Аким Кызылординской области 
Нурлыбек Налибаев вручая ему ключи от квартиры, приобретенной на 
спонсорские деньги сказал:

- От имени всех жителей области выражаю благодарность нашему 
батыру Арману и его родителям. Глава государства в своих выступле-
ниях неоднократно говорил о том, что недооценивать смелые поступки 
граждан нельзя. В регионе достаточно неравнодушных граждан. Сегод-
ня от их имени мы вручаем ключи от собственного жилья герою, совер-
шившему подвиг в мирное время. Пусть этот подвиг простого сельского 
ребенка станет примером для таких же ребят, как он сам, и таких граж-
дан в стране будет много. 

Арман Аманжолов родился в 2007 году в селе Боген Аральско-
го района. В семье пятеро детей: двое братьев и две сестры. Отец         
Жаналык безработный, мать Майра работает в школьной столовой.

Медиация - процедура урегули-
рования спора (конфликта) между 
сторонами при содействии медиа-
тора. Особенностями медиации 
является то, что процедура гибкая, 
неофициальная и неформальная. В 
медиации не выясняется кто прав, а 
кто виновен. Основная цель медиа-
ции – конструктивный поиск решений 
возникших противоречий. Внедрение 
медиативных форм разрешения спо-
ров окажет позитивное воздействие 
на судебную систему. Медиатор - это 
не защитник, не обвинитель, не ар-
битр, не консультант, не советчик и 
не переносчик информаций, а есть 
независимое, нейтральное и бес-
пристрастное  физическое лицо, вы-
бираемое сторонами спора, который 
помогает сторонам  самим найти 
решение в ходе обсуждения  их  кон-
фликта. 

С 01 января 2016 года на зако-
нодательном уровне путем включе-
ния в новый Гражданский процессу-
альный кодекс, действует судебная 
медиация. Судебная медиация – 
примирительная процедура урегули-
рования спора (конфликта) между 
сторонами судебного процесса при 
содействии судьи, осуществляющего 
примирительные процедуры, медиа-
ция – форма внесудебного разреше-
ния споров с помощью третьей ней-
тральной, беспристрастной стороны 
– медиатора. Во время процедуры 
медиации стороны, участвующие 
в конфликте, самостоятельно при-
ходят к взаимовыгодному решению, 
опираясь на опыт, знания и умения 
медиатора.  Разрешение споров 
полностью зависит от воли самих 
спорящих. 

Порядок и процедура проведения 
медиации, установленные статьями 
179-180 ГПК РК, соглашение об уре-
гулировании спора (конфликта) в по-
рядке медиации может быть заявлено 
сторонами в судах первой, апелля-
ционной и кассационной инстанции. 
При проведении судебной медиации, 
передача дела в производство дру-
гого судьи не обязательна, по хода-
тайству сторон процедуру медиации 
может провести и судья, в производ-
стве которого находится дело, тем са-
мым стороны экономят свое время и 
время суда. Судья, осуществляющий 
примирительные процедуры, при про-
ведении судебной медиации руковод-
ствуется нормами, установленными 
Законом «О медиации» и ГПК. Со-
глашение об урегулировании спора 
(конфликта), достигнутое сторонами 
медиации при проведении прими-
рительных процедур, заключается в 
письменной форме и подписывается 
сторонами. При достижении сторо-
нами соглашения об урегулировании 
спора (конфликта) в порядке судеб-
ной медиации судья, в производстве 
которого находится дело, выносит 
определение, постановление о его 
утверждении и прекращении произ-
водства по делу.

При этом, государственная по-
шлина оплаченная сторонами воз-
вращается им из бюджета. Таким 
образом, медиация минимизирует 
нравственные и материальные по-
тери сторон связанные с произошед-
шим конфликтом (спором).

самал калимолдинова,
судья талдыкорганского го-

родского суда.

В частности, среди озвученных Главой 
государства инициатив, направленных на 
кардинальное оздоровление общества, про-
звучали слова о необходимости срочного 
обновления судейского корпуса. Акцент был 
сделан на то, что судьи должны  быть квали-
фицированными, честными, неподкупными 
и свободными от коррупции. В этом отно-
шении предусматривается предпринять ряд 
шагов. Так, будет уравнен статус всех судей, 
и они не будут зависеть от вышестоящих 
коллег и начальства. Это очень важно, такой 
подход укрепит независимость судей при от-
правлении правосудия.

Президент Токаев также сказал о том, 
что следует сокращать участие государства 
в судебных процессах, связанных с право-
выми спорами между министерствами. Если 
ведомства по-разному понимают закон, то 
точку в этом деле должно ставить прави-
тельство. Безусловно, это обеспечит верхо-
венство закона и качество судебных реше-
ний. 

Как отметил глава государства, никто не 
должен вмешиваться в отправление право-
судия, и это правильно. Судьи должны быть 
чистыми от коррупции и вводимые в отно-
шении их дополнительные критерии будут 
только способствовать этому. Судебная си-
стема станет более справедливой, более 
эффективной и нацеленной на то, чтобы по 
закону и по справедливости решать право-
вые споры граждан и юридических лиц, об-
ращающихся к ним, как в последнюю инстан-
цию.

ержан ЖанУЗаков,                                                                                                                           
судья смУс алматинской области.

привлечь к занятию предпринимательской 
деятельностью молодежь в возрасте от 18 
до 29 лет. Я считаю, мы ее достигли.  

В рамках проекта «Жас кәсіпкер», в 
«Атамекене» готовили и обучали бизнес-
тренеров. Из более чем 3 тыс. заявок ото-
брали 200 кандидатов, которые обучали, 
делились опытом, рассказывали о тонко-
стях ведения бизнеса, юридической и эко-
номической грамотности.  В Алматы через 
«Жас кәсіпкер» прошли обучение 2 650 че-
ловек, были одобрены 1 772 гранта на 894 
миллиона тенге. 

Казахстанская молодежь радует своими 
достижениями в разных сферах: в спорте, 
ІТ-разработках, творчестве. В этом направ-
лении бизнес-образование детей не менее 
важно.  Ведь в рыночных условиях быть 
финансово грамотным в молодом возрас-
те, значит открыть для себя безграничные 
возможности. 

Для реализации проекта льготного ми-
крокредитования для молодежи мы готовы 
обсудить все варианты и поделиться на-
шим опытом». 

ш. Хамитов. 
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Парижде үш жүлде 
жеңіП алды

3-5 қыркүйек күндері Францияның астанасы – Париж қаласында пара таэквондодан әлемдік Гран-
при сериясы аясында жекпе-жектер өтті. Бұл Париж-2024 Паралимпия ойындарының алдындағы 
ірі рейтингтік жарыстардың бірі болды. Аталған спорттық іс-шараға 25 елден үздік деген 85 
таэквондошы қатысты.

ТХЭКВАНДО

Ф
УТ

Б
О
Л

UFC 

КҮРЕС

СинГАПурдың ONE FC ПроМоушенінде өнер көрСетіП 
жүрГен қАзАқ СПортшыСы қАйрАт АхМетов АСА жеңіл 
САлМАқтАғы чеМПиондық БелБеудің иеГері, АМерикАлық де-
МетриуС джонСонды жекПе-жекке шАқырды.

Джонсонмен күш 
сынаспақ

Байрақты бәсекелерде 
Қазақстан тарапынан төрт  спорт-
шы бақ сынап, олар үш жүлдеге 
қол жеткізді. Мұны айтарлықтай 
жақсы нәтиже деуіміз керек. 
Мәселен, Нұрлан Домбаев 80 
кило салмақта жекпе-жекке 
шығып, К-44 дәрежесінде кү-
міс медаль жеңіп алса, Өмірәлі 
Нышан да осы салмақ пен 
дәрежеде күресіп, қола жүлдеге 
қол жеткізді. Сондай-ақ 57 ки-
лода (К-44) бозкілемге түскен 
Кәмила Досмалова да қола ме-
дальды мойнында жарқыратты.

«Францияда Гран-при се-
рияларының екінші жарысы 
табысты өтті. Алғашқы 
жекпе-жектер Болгарияда 
ұйымдастырылған болатын. 
Ал үшіншісі алдағы қазан ай-
ында Англияның Манчестер 
қаласында шымылдық түреді. 
Нақтылай түссем, бұл G6-

36 жастағы АҚШ спорт-
шысы 2011-2018 жылдар ара-
лығында UFC-де күш сынасып, 
өз салмағында қарсылас шақ 
келтірмеді. «Күшті тышқан» 
деген жанама атқа ие Демет-
риус сол атағын 11 мәрте сәтті 
қорғап,  аталған  ұйымның ре-
кордын жаңартты. 2018 жылдың 
жазында Генри Сехудодан ұпай 
санымен ұтылғаннан соң ол 
ONE FC-ге ауысты. Алғашқы үш 
кездесуде жеңіске жеткенімен, 
былтыр көктемде бразилиялық Адриано Мораеске есе жіберді. Үстіміздегі 
жылдың 27 тамызында қос мықтының жолы қайта түйісті. Бұл жолы Джонсон 
Мораесты тіземен теуіп, есінен тандырды. Осылайша, америкалық саңлақ ал-
тын белбеуді беліне тақты. Аралас жекпе-жектен барлығы 37 кездесу өткізген 
Деметриус 32 рет жеңіске жетіп, 19 қарсыласын сұлатып салды. Төрт рет 
ұтылып, бір бәсекеде тең есеп тіркелді.

34 жастағы Қайрат Ахметов те кезінде ONE FC-дің чемпионы болған. 
Кейіннен қандасымыз ол атақтан айырылды. Десек те қазақ жігітінің соңғы 
кездегі қарқыны қуантарлық. 2008 жылдан бері бес рет жекпе-жекке шыққан 
Қайрат сол бәсекелердің барлығын өз пайдасына шешті.

ХОККЕЙ

құрлықтық хоккей лиГАСының (қхл) тұрАқты БіріншіліГі БАСтАлды. 
Биылғы МАуСыМдАғы өзінің АлғАшқы ойынын нұр-СұлтАнның «БА-
рыСы» МинСкіде жерГілікті «динАМоғА» қАрСы өткізді.

Чемпионат басталды

Белградты  бетке  алды
Санаулы күндерден кейін Сербияда жалауы желбірейтін әлем чем-
пионаты қарсаңында біз бұған дейін еркін және грек-рим күресінің 
тарихына кеңінен тоқталған едік. Бүгінгі мақаламызда әйелдер 
күресінің жай-күйі жайында әңгімелеуді жөн көріп отырмыз.

қазақстан чемпионатының 14 турындағы үш кездесуді тамашаладық. 
Бұл матчтар Алматы, Ақтөбе және нұр-Сұлтан қалаларында өтті.

Әйелдер күресінен әлем чем-
пионаты 1987 жылдан бері үздіксіз 
ұйымдастырылып келеді. Тұсаукесер 
турнирді Норвегияның Леренскуг қа-
ласы қабылдады. Шыны керек, ол 
кездері спорттың бұл түрімен айна-
лысатындар тым аз еді. Географиясы 
тар болғаннан кейін түрлі жарыстарға 
қатысушы командалардың да саны 
кем болды. Десек те кейіннен бұл 
олқылықтың орны толды. Әйелдер 
күресі Олимпияда ойындарының 
бағ-дарламасына енетіні жайында 
еміс-еміс әңгіме шыққаннан кейін-ақ 
боз кілемде белдесуге тәуекел еткен 
бұрымдылардың қатары күрт артты. 
Ал Олимпиаданың алғашқы жүлделері 
2004 жылы Грекияның астанасы – 
Афиныда сарапқа салынды.

Әйелдер күресі Қазақстанға ке-
шеуілдеп жеткенімен, бұл өнерді 
біздің арулар жап-жақсы-ақ меңгерді. 

Әлем чемпионаттарында Қазақстан 
құрамасы 5 күміс және 7 қола ме-
дальды қоржынға салды. Барлығы – 
12 жүлде. Жерлестеріміз 2007 жылы 
Әзербайжанның бас шаһары – Бакуде 
алғаш рет жеңіс тұғырына көтерілді. 
Сол жарыста Елена Шалыгина күміс 
медальды иеленсе, қос Ольга – Смир-
нова мен Жәнібекова қолаға қол созды. 
2008 жылы Токиода Жұлдыз Ешімова 
финалда ұтылып, екінші орынды 
иеленді. 2009 жылы Хернингте Ша-
лыгина үшінші сатыға жайғасты. 2010 
жылы Мәскеуде Елена қайта күміс 
алды. 2011 жылы Ыстанбұлда Ешімова 
қола жүлдені еншіледі. 2012 жылы 
Альбертада Гюзель Манюрова күміс 
медальды мойнында жарқыратты. 
2013 жылы Екатерина Ларионова үздік 
үштікті түйіндеді. Одан кейінгі екі жа-
рыстан қоржынымыз бос қайтса, 2016 
жылы Будапештте Айым Әбділдина 

үшінші орынға табан тіреді. 2017 жылы 
Парижде және 2018 жылы Будапештте 
сәтсіздікке ұшырасақ, 2019 жылы Нұр-
Сұлтанда Валентина Исламова қола 
медальды иемденді. Былтыр Ослода 
шымылдығы түрілген дүбірлі додада 
Жәмиля Бақбергенова ақтық сынға 
дейін алқынбай жеткенімен, шешуші 
тұста Жапонияның жұлдызы Масако 
Фуруитиге жол берді. Нәтижесінде, 
қазақ қызы күміс жүлдені олжалады.

10 қыркүйекте Белградта шы-
мылдығы түрілетін жарыста әр жылда-
ры әлем чемпионатында жүлде алған 
үш спортшымыз өнер көрсетеді. Олар 
– Жұлдыз Ешімова (53 кило), Елена 
Шалыгина (65 кило) және Жәмила 
Бақбергенова

(72 кило). Солардың арасынан 
біз Жәмилаға айрықша сенім артып 
отырмыз. 26 жастағы қазақ қызы өзі 
қатысқан соңғы төрт Азия біріншілігінің 
барлығынан олжалы оралды. 2020  мен  
2022 жылдары алтыннан алқа тақса, 
2019 жылы қола және 2021 жылы күміс 
медальды мойнына ілді.

Ал өзге әйгілі қос балуанымыз 
жайында пәлендей болжам айтудың 

өзі қиын. Себебі екеуі де ардагерлер 
санатында. Мәселен, Елена Шалыги-
на әлем чемпионатында үш рет жеңіс 
тұғырына көтеріліп қана қоймай, бес 
бірдей құрлық біріншілігінен олжалы 
оралды (2 алтын, 2 күміс,1 қола). Азия 
ойындарының жеңімпазы атанып, Бей-
жің Олимпиадасында қола жүлдені 
иеленді. Бұл атақтардың барлығына 
ол 2007-2012 жылдар аралығында қол 
жеткізді. Содан кейін үлкен спорттан 
қол үзді. Бірақ Елена бауыры ыстық 
боз кілемді қимады. Араға 10 жыл са-
лып, қайта сапқа тұрды. Нәтижесі жа-
ман болған жоқ. 35 жастағы спортшы 
биыл ел чемпионатында топ жарып, 
Бакуде өткен Ислам ынтымақтастығы 
ойындарында алтын алды. Сол себепті 
де «Шалыгина шау тартып қалды» деп 
айта алмаймыз.

34 жастағы Жұлдыз Ешімованың 
жанкештілігіне тамсанбау мүмкін емес. 
Оның үлкен спортта жүргеніне 20 
жылға жуықтап қалды. Сол аралықта 
Ешімова әлем чемпионаты мен Азия 
ойындарында жүлделі орындарды 
еншіледі. Азия біріншілігінде сегіз 
рет жеңіс тұғырынан қол бұлғады. Ол 
жүлделердің біреуі алтын, төртеуі күміс 
және үшеуі қола. Осыдан 10 жыл бұрын 
Жұлдыз Лондонда алауы тұтанған 
Олимпияда ойындарына да қатысты. 

Бірақ Тұманды Альбионда оның жолы 
болмады.

Жалпы Сербиядағы сайыста 
Жәмила Бақбергенованың сыңары – 
Мәдинаға да (72 кило) зор үміт арты-
лып отыр. Оның да бір басына жетерлік 
атақ-даңқы бар. Биыл ол Ұланбатырда 
өткен Азия чемпио натында алдына жан 
салмады. Сондай-ақ алдағы дүбірлі до-
дада Светлана Анкичева (50 кило), Ма-
рина Седнева (55 кило), Эмма Тисина 
(57 кило), Диана Қаюмова (59 кило), 
Аяулым Қасымова (62 кило) және 
Гүлмарал Еркебаева (76 кило) сынды 
балуандарымыз ел намысын қорғайды.

Әйелдер күресі тарихына үңілсек, 
күрестің бұл түрінде Жапонияның 
балуандары үстемдік құруда. 
1993-2021 жылдар аралығында 
ұйымдастырылған әлем чемпионат-
тарында Күншығыс елінің қыздары 
221 (77 алтын+23 күміс+21 қола) 
жүлде олжалады. Екінші сатыға АҚШ 
құрамасы жайғасты. Америкалық ару-
лар 77 (20+26+31) медальды иемденді. 
Үшінші орында – Қытай. Аспан асты 
елінің спортшылары 63 (18+17+28) 
жүлде еншіледі. Сондай-ақ ТОП-
10 команданың қатарында Канада 
(11+11+23), Украина (9+7+19), Франция 
(8+11+7), Ресей (7+28+28), Болгария 
(7+4+9), Аустрия (5+1+1) және Швеция 
(4+9+14) құрамалары бар.

рейтингтік жарысы болып та-
былады және оған әлемнің тек 
үздік спортшылары қатыса-
ды. Осындай деңгейдегі жекпе-
жектерде жүлде алу – үлкен 
жетістік», – дейді. Дене мүм-
кіндігі шектеулі адамдарға ар-
налған спорттық даярлау ор-
талығының команда басшысы 
Мерей Биғарин.

«Дене мүмкіндігі шектеулі 
адамдарға арналған спорттық 
даярлау орталығы» РМҚК Мәде-
ниет және спорт министрлігі 
Спорт  және   дене  шынықтыру 
істері   комитетінің  ведомство-
лық бағынышты     ұйымы       бо-
лып табылады. Орталықтың ба-
сты қызметі Сурдлимпиадалық, 
Паралимпиадалық және Пар-
алимпиадалық емес спорт түр-
лерін дамытуға бағытталған. 

Кездесуді алаң иелері қар-
қынды бастады. 9-минутта Дми-
трий Соколов және 22-минутта Ник 
Меркли қатарынан екі шайбаны 
біздің қақпаға енгізді. Бұл жағдай 
жерлестеріміздің жігерін жасыта 
алған жоқ. 37 және 42-минуттар-
да мергендік танытқан Антон Са-
гадеев таразы басын теңестірсе, 
47-минутта Кәрім Бекетаев ныса-
наны дәл көздеп, «Барысты» алға 
шығарды. Бірақ өздеріне тиімді 
есепті қонақтар ұстап тұра алмады. 
Бәсекенің  аяқталуына  сәл  ғана 
уақыт  қалғанда   Брэндон Козун  гол 
соғып, жергілікті көрермендерді қуантты. 
Овертаймда таблодағы есеп өзгерген жоқ. 
Ал буллит соғу барысында «Динамоның» 
жолы болды – 4:3.

Өзінің келесі ойынын «Барыс» 5 

қыркүйекте Санкт-Петербургте СКА-ға қар-
сы өткізеді. Арада екі күн өткеннен соң 
Балашихаға аттанып, «Витязь» клубымен 
күш сынасамыз. 9 қыркүйекте Сочиге сапар 
шегеміз. Ал одан кейінгі кездесулер Нұр-
Сұлтанда өтеді.

«ақтөбе» алдына жан 
салар емес

Орталық стадионда «Қайрат» 
«Тобылды» қабылдады. Бірінші 
таймда Игорь Сергеев пен Айбар 
Жақсылықов екі гол соғып, қос-
танайлықтарды алға шығарды. 
Үзілістен кейін Артур Шушеначев 
есеп айырмашылығын қысқартқан 
кезде алматылық жанкүйерлер, 
ең болмағанда, тең нәтижеге қол 
жеткіземіз деп ойлады. Бірақ Сер-
геев тағы бір рет мергендік таныт-
ты. Бәсекенің соңында Гүлжігіт 
Алықұлов 11 метрлік нүктеден ны-
сананы дәл көздеді. Есеп – 2:3. Көш 
басындағы «Ақтөбе» осы турда көш 
соңындағы «Қызылжарды» айқын 
басымдықпен ұтатынына ешкімнің 
күмәні болған жоқ. 

Бірақ қонақтар оңайлықпен алдыр-
мады. Олар кездесудің соңғы минутта-
рына дейін сауатты қорғанды. Десек те 
мықтының аты мықты ғой, 89 минутта Же-
рар Гоу жеңіс добын соқты – 1:0. «Аста-
на» Оралдың «Ақжайығының» қақпасына 
жа-уапсыз төрт гол салды. Оның авторла-
ры – Денис Поляков, Педро Эуженио (екі 
рет), Марин Томасов. Бір ғажабы, соңғы үш 
голды елордалық футболшылар ойынның 
аяқталуына алты минут қалғанда соқты.

Жарыс кестесінде «Ақтөбе» бірінші 
орында келеді. Олар 18 ойыннан кейін  38 
ұпай жиды. Екінші орындағы «Астананың» 
одан төрт ұпайы кем. 32 ұпайды қоржынға 
салған «Тобыл» үшінші сатыға жайғасты. 
Төртінші және бесінші орындарды «Шах-
тер» мен «Қайрат» өзара бөлісуде. 
Екеуінде де 27 ұпайдан бар.
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ДЕНСАУЛЫҚ 

ІнжІр: пайдасы мен зияны
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Жақсы адамдар өмірден өткенде 
олардың жақсылықтары көз алдыңа 
тізбектеліп келе қалады. Осындайда 
еске түседі. Бүкіл өмірін осы қасиетті үш 
өзеннің бойында орналасқан Кемеращы, 
Еркін жерінде өткізді. 

Көпбалалы отбасынан шыққан      Аман-
тай жастайынан еңбекке араласты. Ала-
сапыран соғыс кезінде ағамыз ерте өсіп, 
ерте қатайды. Айтқанынан қайтпайтын 
бірбеткейлігі ерекше еді. Сонысынан өзі 
талай сөз естіп, таяқ та жеді. Әбекеңнің 
алғырлығы ерекше болатын. Кезінде 
7 кластық біліммен Талдықорғандағы 
Зооветтехникумға түсіп, үздік бітіріп 
еңбекке араласты.    Адамның пейілі қандай 
болса, өмірі де сондай болады екен. Тек 
осы шын ниет нақты іске, қабілеттілікке 
жұмсалса, адамның алмайтын қамалы 
жоқ. Сол техникум қабырғасында оқып 
жүрген кезінде спорт саласында  да  көзге 
түсіп жүретін, әсіресе волейболдан қала 
құрамында ойнап, кейін облыс атынан 
жарыстарға қатысып жүрді. Әй, осы спорт-
пен қалар ма екен деп ойлап жүруші едік. 
Алайда онда ұзақ тұрақтамады. Ауылға 
қайтты, себебі жүрегінің түкпірінде туған 

Қыркүйекте інжір маусымы бас-
талады. Оның тәтті дәмінен бөлек 
ағзаға тигізер пайдасы да көп. Күзде 
інжірді рационға қосудың пайдасы 
қандай екенін білейік.
Ол түрлі дәрумендер мен микроэлемент-

терге бай. Егер інжірді кептірсе, бұл жемісте 
дәрумендер мен микроэлементтердің деңгейі 
көбейе түседі. Алайда бұл жағдайда жемістің 
калориясы мен қанты 5 есе артып кетеді, 
Сондықтан мамандар жаңа піскен түріне 
тоқталуға кеңес береді.

Інжір – ағзада көптеген процестердің дұрыс 
жүруіне қажетті мыстың нағыз көзі. Ол метаболизмді реттеуге, жаңа эритроциттер мен дәнекер тіндердің  
түзілуіне қажет. 

Бұл тәтті жеміс В6 дәруменіне бай. Ол ағзаға ақуыздарды аминқышқылдарға бөлуге және олардан энер-
гия алуға көмектеседі. Сондай-ақ жүйке жүйесінің саулығында маңызды рөл атқарады және қартаю процесін 
баяулатуға қабілетті.

Жастықты сақтауда інжірдің құрамындағы антиоксиданттар көмектесе алады. Олар ағза жасушаларын 
бос радикалдардың зақымдауынан қорғайды, әжім пайда болуының алдын алады.

Інжірді жүйелі түрде жеу жүрек-қан тамырлар жүйесі саулығына пайдалы. Көптеген зерттеулер бойынша 
інжір жегеннен, «жаман» холестерин деңгейінің төмендеуінің арасынан байланыс барын анықтаған. Тағы бір 
айта кетерлігі, бұл жеміс К дәруменіне бай, қан тамырлар қабырғаларын қатайтады және ұйыған қан түзілуінің 
алдын алады.

Тәтті жеміс жасұныққа бай болғандықтан, ол асқазан-ішек жолы саулығында да маңызды рөл атқарады. 
Ішектің жиырылуын жақсартады, ас қорытуды ынталандырады және кей асқазан жүйесі ауруларының алдын 
алады.

Ал зиянына тоқталатын болсақ, біріншіден, інжірде (әсіресе, кепкен түрінде) қант өте көп. Ал ол қандағы 
глюкозаның артып кетуін ынталандыруы мүмкін. Оны қант диабеті бар адамдарға жеу ұсынылмайды. Бір 
қызығы, шай қайнатуға қолданылатын інжір жапырақтары, керісінше, қандағы қантты бақылауда ұстауға 
арналған керемет құрал.

Екіншіден, інжір аллергиялық реакция беруі мүмкін. Егер оны бұрын жеп көрмеген болсаңыз, оның аздап 
дәмін көріп, ағзаңыз қалай әсер беретінін бақылаңыз.

massaget.kz сайтынан алынды.

ТӘМСІЛ

Білмейтіндер сын айтады
Қылқаламның шебері, 

танымал  суретші  бір  шә-
кіртіне  батасын   беріп, 
еліне жіберерде оған 
соңғы тапсырмасын бе-
реді. «Салған суретіңді 
қаланың адам ең көп 
шоғырланған  бөлігіне  ор-
наластыр, қасына қызыл 
қалам қойып, халықтан 
қате болған,   дұрыс шық-
паған жерлеріне «х» 
белгісін   қоюын   өтінген   
жазуы бар тақтайша іл», – 
дейді.

Шәкірт ұстазының айт-
қанын бұлжытпай орындап, бір күннен кейін қайтіп келгенде, суретіні барлық 
жері қып-қызыл «х» белгісіне толы екендігін көреді. Көңіл-күйі түсіп, ұстазына 
келеді. 

Ұстазы: «Еңсеңді түсірме балам, тағы бір сурет сал, оны да тағы сол 
баяғы жерге апарып орналастыр. Бірақ бұл жолы қасына түрлі-түсті бояу 
мен қылқалам қойып, адамдардан қате болған, дұрыс шықпаған жерлерін 
түзетуін өтінген жазу іл», –  дейді. Шәкірт қайтадан айтылғандарды толықтай 
орындайды. Бір күннен кейін келгенде, суретке ешкім тимегенін көреді. Сурет 
баз-баяғы қалпында еді. Қуанышы ішіне сыймай, тездетіп ұстазына келеді. 
Ұстазы: «Алғашқыда адамдарға мін іздеуге мүмкіндік бергеніңде, аяусыз сынға 
ұшыраған едің. Өмірінде сурет салып көрмеген адамдар да қате тауып, суретіңді 
қаралап кетті. Келесі жолы олардан жасампаз болуды сұрадың. Ал жасампаз 
болу  –  шығармашылықты, тәлім алуды, үйренуді қажет етеді. Ешкім білмейтін 
нәрсесін жасауға бата алмады. 

Саған айтарым, еңбегіңнің нәтижесін, әділ бағасын, не істегеніңді 
білмейтіндерден ала алмайсың. Жұмысыңды қадірін білмейтіндерге ұсынба 
және білмейтіндермен ешқашан сөз таластырма!» –  деген екен.

bilim-all.kz сайтынан алынды.

ЕСКЕ АЛУ
бауырым  жайлы бір Yзік сыр

жеріне деген ыстық ықыласы, сағынышы 
тұрды.  Өңірімді көркейтуге өз үлесімді 
қосайын деген іштей сезімі жеңіп, ауыл-
да қалды. Мал шаруашылық саласын-
да  білгір маман ретінде өзін жанжақты  
көрсете  білген   Амантай   бауырымыз 
сонау 1969 жылы Қазақстан бойынша 
алғашқы  мал  комплексінің  басшысы бо-
лып тағайындалды. Оны сол кездегі басшы 
Д. Қонаев арнайы келіп ашқан болатын. 
Атамыздың қасиетінен  бе екен, облыс 
көлемінде сиыр сауудан, ет өткізуден, мал 
бордақылаудан алдыңғы  қатарға шығып 
еңбегі жанды. Совхоздың қай саласында 
істесе де, тасы өрге домалайтын керемет 
азамат болды. Егер оның бойында осын-
дай жақсы қасиет болмаса бақ та, бақыт та 
қонбас еді. Қатарларының ішінде алғашқы 
үйленгені осы. Жары да өзіне сай. Жеңге-
міз Нұрбибі қараторының әдемісі. Нағыз 
қазақтың келіні. Бауырымыздың мінезі 
қырсықтау болғанымен, Нұрби жеңгеміз 
тілін тауып, басу айта білетін. Көпбалалы 
отбасы атанып, ұлын ұяға, қызын қияға 
қондырды. Олардан немерелі, шөберелі бо-

лып, бақытты отбасыға айналды.
Алайда тағдырдың маңдайға жазғанына 

амал жоқ. Жеңгемізге өмірлікжары 
Амантайының жоқтығы өте ауыр тиіп 
жүргенін көзімізбен көріп, қабырғамыз 
қайысады.

Міне, бір жылдың жүзі болды ұмы-
тылмады, одан әрі де ұмытылмайды-ау. 
Зейнетке шыққаннан кейін ағамызды арда-
герлер кеңесіне шақырып едік. Өтінішімізді 
қуана құп алып, қатарымызда біраз уақыт 
жүріп, көмегін аямай еңбек етті. Қазір 
орнының бостығы әбден білініп жүр. 78 
жасында қайран бауыр мәңгілікке аттанып 
кете барды.

Бауырымның жатқан жері жайлы болып, 
пейіште нұры шалқи бергей. Иманы сала-
мат болсын.

Тортай ҮЗБАСҚАНОв,
Еркін ауылы ақсақалдар кеңесі 

төрағасы.
***

Өмірдегі ең қадірлі құрдасым,
Қашан болсын, биік еді бір басың.
Жарты ғасыр еңбек еттің Еркінге,

Соныменен биіктесің қымбатсың,
Мен қашанда өзіңменен мақтанам,
Өміріңді толық біліп тұрғасын.
Өзің жоқсың, өте шықты бір жылда,
Сағынышпен өтті күндер шынында.
Сағынып жүр сені барлық жолдасың,
Немере-шөбере, қыздарың мен ұлың да.
Жатқан жерің жұмақ болсын, ендеше,
Шапағатың тие берсін жұртыңа.

Арыстанбек, 
Сағынышпен еске алған досы.
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