...Біз соңғы жылдары қазақстандықтардың баспана алу мүмкіндіктерін кеңейту үшін кп нәрсе жасадық. 2017 жылы
11,2 миллион шаршы метр тұрғын-үй пайдалануға берілді. Бұл – рекордтық крсеткіш.
Дегенмен, оның зі жеткіліксіз, әлі күнге дейін кптеген отбасы баспанасыз жүр. Бұл – айырықша әлеуметтік маңызы
бар мәселе. Оның шешімін тұрғын-үй ипотекасының қалың кпшілікке жаппай қолжетімділігін арттыру арқылы табуға
барлық жағдай жасау керек...
Қазақстан Президенті Н.(.НАЗАРБАЕВТЫҢ «Президенттің әлеуметтік бес бастамасы» атты халыққа үндеуінен.

Хантәңірі
Туған жер-тұғырың, туған ел-Қыдырың!
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Өір тынысы

ЕЛ АЛДЫНДАҒЫ ЕСЕП
Айнаш ӘЛДИБЕК, Елдос АХМЕТЖАН (суреттер), «Хантәңірі».
ҚАЗАҚСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫ
ПРЕЗИДЕНТІНІҢ
«ОРТАЛЫҚ
АТҚАРУШЫ
ОРГАНДАР
БАСШЫЛАРЫНЫҢ, ӘКІМДЕРДІҢ, ҰЛТТЫҚ ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫ РЕКТОРЛАРЫНЫҢ ХАЛЫҚҚА
ЕСЕП БЕРУ КЕЗДЕСУЛЕРІН ӨТКІЗУ ТУРАЛЫ» 2018 ЖЫЛҒЫ 10 ҚАҢТАРДАҒЫ №190 ЖАРЛЫҒЫН ІСКЕ
АСЫРУ МАҚСАТЫНДА ОБЛЫСЫМЫЗДЫҢ БАРЛЫҚ ДЕҢГЕЙДЕГІ ӘКІМДЕРІ 16 ҚАҢТАР МЕН 10 АҚПАН
АРАЛЫҒЫНДА ТҰРҒЫНДАР АЛДЫНДА ЕСЕП БЕРУ КЕЗДЕСУЛЕРІН ӨТКІЗУЛЕРІ ТИІС БОЛАТЫН. ОСЫ
МАҚСАТТЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ БАҒЫТЫНДА РАЙЫМБЕК АУДАНЫНА ҚАРАСТЫ 11 АУЫЛДЫҚ ОКРУГТЕ ЖӘНЕ ОКРУГТЕРГЕ ҚАТЫСТЫ ЕЛДІМЕКЕНДЕРДЕ ӘКІМДЕРДІҢ ЕСЕБІ ТЫҢДАЛЫП, ХАЛЫҚТЫҢ
ҰСЫНЫС-ПІКІРЛЕРІ НАЗАРҒА АЛЫНДЫ.

Сонымен қатар, 30 қаңтарда
Нарынқол ауылдық округінің
әкімі
Жалғасбек
Әділбеков
те өз кезегінде халық алдында атқарылған шаруалар мен
бір жылдық бюджеті жайында есеп берді. Ауылдың
жеке кәсіпкерлері Баратжан
Орынкүл, Болатбек Өтегенов,
суретші
Нұрболат
Ысқақов
сынды қолөнер шеберлерінің
жұмыстары көрме арқылы көптің
назарына ұсынылды. Сондайақ, оқу өндірістік комбинаты,
О.Жандосов пен Б.Соқпақбаев

мектебінің оқушылары жасаған
жұмыстарымен қатар, ауылдың
спорт жетістіктері де көрмеден
орын алды.
Халық тарапынан жер мен
құжат рәсімдеу
мәселелері бойынша пікірлер
түсті. Біреулер
к ө м і р д і ң
қымбаттығын
алға
тартса,
кейбіреулер
мал
бадасын
ашып,
бадашылар
әкімшілікпен
келісім-шартқа
отырып жұмыс
жасаса
деген
ұсыныс
пікірлерін
жеткізді.
Жол
белгілерінің
жоқтығы да халықтың көкейдегі
сауалдарының бірі болды.
Өзекті
болып
көтерілген
мәселелердің
бірі
аурухана

қызметін
жақсартып,
дәрідәрмек тапшылығы жойылса,
жатын орындар жаңаланып,
МРТ, УЗИ секілді аппарат

қондырғыларымен жабдықталса
деген ниет білдірілді.
Сонымен
қатар,
орталық
көшелердегі
тұрғыны
бар
тұрғыны жоқ үйлерді ретке

келтіріп, біркелкі етіп сырлап,
көрік беру және көше жарығын
үнемдеп жұмсап, уақытпен шектеп қосуды да алға тартты.
Өз кезегінде сөз алған ауыл
ақсақалы - Қанат Ахметов облыс
және аудан әкіміне халық атынан
ақ алғысын білдіріп, аға буын ауылдастарын өскелең ұрпақтың
тәрбиесін
түзеуде
жұмыла
жұмыс істеп, ауыл азаматтарын
ауызбіршілікте болуға шақырды.
Ауыл әкімінің бір жағына шығып,
қолғабыс етуде өз замандастарына үндеу тастады.
Кездесу
барысында
ауыл
тұрғындарының
ұсыныспікірлеріне
аудан әкімі жауап
беріп, көтерілген
мәселелер бойынша
алдағы
у а қ ы т т а
жұмыс
жоспары
бекітіліп,
ә к і м ш і л і к
отырысында
қаралатынын
жеткізді.
Халықтың атынан сөз алған
ауыл
ақсақалы
Тойғожа
Достарбеков
өз
пікірі мен ел
басшыларына
алғысын айтып,
жылдық есептік баяндамаларына «қанағаттанарлық» деген баға
берді.
Нарынқол ауылы.

Назар аударыыз!

Кәсіпкерлікте олданбайтын жеке тлаларды Жылжымайтын
мліктерді салы салу шін нын аны тайтын Алматы облысы
Райымбек ауданы бойынша аума ты коэффициенттері
Ɏɨɪɦɭɥɚ

Ⱥɭɦɚԕɬɵԕ
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ

ʋ

Ⱥɭɵɥɚɬɵ

1

Ⱥԕɛɟɣɿɬ

1,0+0,05+0,1

1,15

2

ɀɚɦɛɵɥ

1,0+0,05+0,25

1,3

3

ɀɚԙɚɌɟɤɟɫ

1,0+0,05+0,25

1,3

4

ɄԧɤɛɟɥɄԧɤɫɚɣ

1,0+0,05+0,1

1,15

5

Ʉԧɦɿɪɲɿ

1,0+0,05+0,1

1,15

6

Ԕɚɣɧɚɪ

1,0+0,2+0,25

1,45

7

Ԕɚԕɩɚԕ

1,0+0,05+0,25

1,3

8

Ԕɚɪɚɫɚɡ

1,0+0,1+0,25

1,35

9

Ԕɚɪɚɬɨԑɚɧ

1,0+0,05+0,1

10

Ԕɨɫɬԧɛɟ

1,0+0,05+0,1

Ɏɨɪɦɭɥɚ

Ⱥɭɦɚԕɬɵԕ
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ

ʋ

Ⱥɭɵɥɚɬɵ

11

Ԕɵɡɵɥɲɟɤɚɪɚ

1,0+0,05+0,1

1,15

12

ɇɚɪɵɧԕɨɥ

1,2+0,3+0,55

2,05

13

ɋԛɦɛɟ

1,0+0,05+0,25

1,3

14

ɋɚɪɵɛɚɫɬɚɭ

1,0+0,05+0,25

1,3

15

ɋɚɪɵɠɚɡ

1,0+0,05+0,35

1,4

16

Ɍԝɡɤԧɥ

1,0+0,05+0,1

1,15

17

Ɍɚɥɚɫ

1,0+0,05+0,1

1,15

18

Ɍɟɝɿɫɬɿɤ

1,0+0,05+0,25

1,3

1,15

19

Ɍɟɤɟɫ

1,0+0,05+0,25

1,3

1,15

20

ɒɚɥɤԧɞɟ

1,0+0,05+0,25

1,3
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9 ақпан - М.Мақатаевтың туған күні

БІЗДЕР ДЕГЕН
Бай лкенің ойынан, тау-тасынан
Біздер де арамыз ғой бал тасыған.
Шырын құйып жатамыз жүректерге,
Шымшып алып, гүлдердің арқасынан.
Біз деген гүл қуалап, нәр іздейміз,
Шп қажап, шегірткедей дән үзбейміз.
Алты айшылық жол басып, арып-ашып,
Адам деген патшаға дәрі іздейміз.
Балға қоса, біздің де уымыз бар,
Ұғыңыздар, Гүл алып шығыңыздар!
Жабыла кеп жармасқан маса ғұрлы
Жабыла кеп талайтын жынымыз бар.
Ұямыз бар біздің де – омартамыз.
Алмағайып бүлінсе сол ортамыз,
Басымызды бәйгеге тігеміз де,
Кзімізді бір жола жоғалтамыз.
Мықты болсаң, ақын болып жаралып кр,
Қолқасынан гүлдердің нәр алып бер.
Ғұмыр бойы жол басып, арып-ашып,
Адам деген патшаға дәрі алып кел!

БӘРІСІ ДЕ ЖЫЛАҒАН
Неге жыламасын?!
Бәрісі де жылаған
Жылай жүріп,жылай жүріп шыдаған.
Түнек болып келе жатқан тажалға,
Аттануда, аттануда тірі адам.
Жылап жатыр.
0бісуде еріндер.
Жыламаған жалғыз ғана кебір-жер.
Жылап жатыр үйленбеген күйеулер,
Жылап жатыр үйге енбеген келіндер.
Боздақтарын аттандырған шақтарда,
Боздап еді-ау,боркемік боп қарттар
да .
…Бір орманның бір түп ндір шыбығын,
Тиеп алып, күнбатысқа тартты арба.
-Ал, енді сен азаматсың!-деп маған,
Арбасына отырды да кетті ағам.
Тағы да бір қайырылмас па екен деп,

Тозаңдатқан қара жолды бетке алам.
Қайырылмады.
Олар ұзап барады.
3н естілді.
3лдиледі даланы.
Қарап тұрмын.
Құйын болып ағады
Қара жолмен
Кршіміздің Жанары.
Тани кеттім үйге енбеген жеңгемді.
Қайсар қыздың қайсарлығын ел крді,
Қайсар қыздың қылығына ел кнді.
Қайран аға!…
Қайсар жанды таңдапты.
Қарсы ұшты.
Жұрт күрсінді салмақты.
Екеуінің араларын шаң жапты,
Екеуінің ортасында жау жатты…

(Ақын жайлы жазбалар 4-5 беттерде).
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ЖАҢА ӘЛІПБИ НЕГІЗІНДЕГІ
2018 жылғы 6 желтоқсанда Қазақ тілі әліпбиін латын
А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты мен
Ш.Шаяхметов атындағы «Тіл Қазына» ұлттық ғылымипрактикалық орталығы Қазақ тілі әліпбиін латын графикасына
кшіру жніндегі ұлттық комиссиямен бірлесіп дайындаған
қазақ тілінің жаңа емлесін назарларыңызға ұсынып отырмыз.
ȺɅԐɕɋԦɁ
©ɀɚԙɚԥɥɿɩɛɢɧɟɝɿɡɿɧɞɟɝɿԕɚɡɚԕɬɿɥɿɟɦɥɟɫɿɧɿԙɟɪɟɠɟɥɟɪɿª©Ԕɚɡɚԕ
ɬɿɥɿ ԥɥɿɩɛɢɿɧ ɤɢɪɢɥɥɢɰɚɞɚɧ ɥɚɬɵɧ ɝɪɚɮɢɤɚɫɵɧɚ ɤԧɲɿɪɭ ɬɭɪɚɥɵª
Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɿɧɿԙ  ɠɵɥɵ  ԕɚɡɚɧɞɚԑɵ
ʋɀɚɪɥɵԑɵɧɚɫԥɣɤɟɫɛɟɤɿɬɿɥɝɟɧɠɚԙɚԥɥɿɩɛɢɛɨɣɵɧɲɚԥɡɿɪɥɟɧɞɿ
ɀɚԙɚ ԥɥɿɩɛɢ ɧɟɝɿɡɿɧɞɟɝɿ ԕɚɡɚԕ ɬɿɥɿ ɟɦɥɟɫɿɧɿԙ ɟɪɟɠɟɥɟɪɿ
ȿɪɟɠɟ  ± ɥɚɬɵɧ ɝɪɚɮɢɤɚɫɵɧɞɚԑɵ ԕɚɡɚԕ ԥɥɿɩɛɢɿ ɛɨɣɵɧɲɚ ɞԝɪɵɫ
ɠɚɡɭɞɵ ɤԧɪɫɟɬɟɬɿɧ ԕԝԕɵԕɬɵԕ ɤԛɲɿ ɛɚɪ ԕԝɠɚɬ ɋɨɧɵɦɟɧ ԕɚɬɚɪ
ɥɚɬɵɧɧɟɝɿɡɞɿ ɠɚԙɚ ԥɥɿɩɛɢ ɛɨɣɵɧɲɚ ԕɚɡɚԕ ɬɿɥɿɧɿԙ ɨɪɮɨɝɪɚɮɢɹɥɵԕ
ɧɨɪɦɚɥɚɪɵɧ ɬԝɪɚԕɬɚɧɞɵɪɚɬɵɧ ɞԝɪɵɫ ɠɚɡɭ ɦԥɞɟɧɢɟɬɿɧ
ԕɚɥɵɩɬɚɫɬɵɪɚɬɵɧ ɛɚɫɬɵ ɧɨɪɦɚɬɢɜɬɿ ԕɚԑɢɞɚɥɚɪ ɛɨɥɵɩ ɫɚɧɚɥɚɞɵ
ȿɪɟɠɟɞɟɚɥɞɵɦɟɧԝɥɬɬɵԕɬɿɥɞɿԙɠɚɡɭɫɵɡɭɦɟɧɛɚɣɥɚɧɵɫɬɵ
ɬɿɥɞɿԙɠɚɥԑɚɦɚɥɵɥɵԑɵɬɿɥɞɿԙɵԕɲɚɦɞɚɥɭɵ
ɬɿɥɞɵɛɵɫɬɚɪɵɧɵԙԛɧɞɟɫɬɿɝɿ
ɞɚɭɵɫɫɵɡɞɚɪɞɵԙ ɛɿɪɛɿɪɿɦɟɧ ԛɣɥɟɫɿɦɞɿɥɿɝɿ ɬɛ ɧɟɝɿɡɝɿ
ɡɚԙɞɵɥɵԕɬɚɪɵɦɟɧɟɪɟɤɲɟɥɿɤɬɟɪɿɟɫɤɟɪɿɥɞɿ
ȿɪɟɠɟɧɿԙ ɧɟɝɿɡɝɿ ԝɫɬɚɧɵɦɵ ԛɲɿɧ ɮɨɧɟɦɚɬɢɤɚɥɵԕ ɩɪɢɧɰɢɩ
ɛɚɫɲɵɥɵԕԕɚ ɚɥɵɧɞɵ ɋɨɧɵɦɟɧ ԕɚɬɚɪ ԕɚɡɚԕ ԥɞɟɛɢ ɬɿɥɿɧɿԙ
ɥɟɤɫɢɤɚɥɵԕ ԕԝɪɚɦɵɧɞɚԑɵ ɤԧɧɟ ɠԥɧɟ ɤɿɪɦɟ ɬɿɥɞɿɤ ԕɚɛɚɬɬɚɪɞɵԙ
ɤɟɣɛɿɪ ɬԛɪɥɟɪɿɧɿԙ ɟɦɥɟɫɿɧɟ ԕɚɬɵɫɬɵ ɞԥɫɬԛɪɥɿ ɠԥɧɟ ɮɨɧɟɬɢɤɚɥɵԕ
ɚɥɬԧɥɫԧɡɞɟɪɞɿԙɤԛɪɞɟɥɿɬԛɪɥɟɪɿԛɲɿɧɦɨɪɮɨɥɨɝɢɹɥɵԕɩɪɢɧɰɢɩɬɟ
ԕɨɥɞɚɧɵɥɞɵ
ȿɪɟɠɟɞɟ
ɥɚɬɵɧɧɟɝɿɡɞɿԥɥɿɩɛɢɛɨɣɵɧɲɚԕɚɡɚԕɬɿɥɿɞɵɛɵɫɬɚɪɵɧɵԙɦԥɧɿɧ
ɛɿɥɞɿɪɟɬɿɧ ԥɪɿɩɬɟɪɞɿԙ ԛɧɞɟɫɬɿɤɩɟɧ ԛɣɥɟɫɬɿɤɩɟɧ ɠɚɡɵɥɭ ɧɨɪɦɚɫɵ
ɤԧɪɫɟɬɿɥɞɿ
ɫԧɡɞɟɪɞɿ ɛɿɪɵԙԑɚɣ ɠɭɚɧ ɧɟɦɟɫɟ ɠɿԙɿɲɤɟ ɠɚɡɭ ɫɨԑɚɧ ɫԥɣɤɟɫ
ԕɨɫɵɦɲɚɥɚɪɞɵԙɠɭɚɧɧɟɦɟɫɟɠɿԙɿɲɤɟɠɚɥԑɚɧɭԛɥɝɿɫɿɛɟɪɿɥɞɿ
ԕɨɫɚɪɞɵɛɵɫɬɚɪɞɵ ԝɭԛɭɵɣɿɣ ɞɚɪɚԥɪɿɩɩɟɧ ɭɢԥɪɿɩɬɟɪɿɦɟɧ 
ɬɚԙɛɚɥɚɭɞɵԙ ԛɥɝɿɫɿ ԝɫɵɧɵɥɞɵ ԕɚɡɚԕɬɵԙ ԥɞɟɛɢ ɬɿɥɿɧɞɟɝɿ ɟɦɥɟɫɿ
ԕɢɵɧɫԧɡɞɟɪɞɿԙɨɪɮɨɝɪɚɮɢɹɥɚɧɭɟɪɟɤɲɟɥɿɤɬɟɪɿɤԧɪɫɟɬɿɥɞɿ
ɥɚɬɵɧɧɟɝɿɡɞɿ ɠɚԙɚ ԥɥɿɩɛɢɞɟ ɠɨԕ ɺ ɣ ɰ ɳ ɷ ɸ ɹ ɶ ɴ
ԥɪɿɩɬɟɪɿɧɿԙɠɚɡɵɥɭɛɚɥɚɦɚɫɵɛɟɪɿɥɞɿ
ɛɟɣԛɧɞɟɫ ɛɭɵɧɞɵ ɤɿɪɦɟ ɫԧɡɞɟɪɝɟ ԕɨɫɵɦɲɚ ɠɚɥԑɚɭɞɵԙ
ɨɪɮɨɝɪɚɮɢɹɥɚɧɭɬԥɪɬɿɛɿɤԧɪɫɟɬɿɥɞɿ
ɲɟɬɬɿɥɞɿɤ ɫԧɡɞɟɪɞɿԙ ɨɪɮɨɝɪɚɮɢɹɥɚɧɭ ԛɥɝɿɫɿ ԝɫɵɧɵɥɞɵ
ɛɿɪɿɤɤɟɧɤɿɪɿɤɤɟɧɬɿɪɤɟɫɬɿɠԥɧɟԕɨɫɫԧɡɞɟɪɞɿԙɟɦɥɟɫɿɫɨɧɞɚɣɚԕɛɚɫ
ԥɪɿɩɩɟɧ ɠɚɡɵɥɚɬɵɧ ɚɬɚɭɥɚɪɞɵԙ ɠɚɡɵɥɭɵ ɦɟɧ ɬɚɫɵɦɚɥɞɵԙ ɬԥɪɬɿɛɿ
ɤԧɪɫɟɬɿɥɞɿ
ȿɪɟɠɟɬԛɡɭɞɟԝɥɬɬɵԕɬɿɥɞɿԙɟɪɟɤɲɟɥɿɤɬɟɪɿɦɟɧɡɚԙɞɵɥɵԕɬɚɪɵɧɚ
ɫԥɣɤɟɫɛɨɥɭɵɞԥɫɬԛɪɝɟɚɣɧɚɥԑɚɧɛɚɡɚɥɵԕɧɨɪɦɚɥɚɪɞɵԙɫɚԕɬɚɥɭɵ
ɬɟɯɧɢɤɚɥɵԕ ɠɚԕɬɚɧ ԕɨɥɞɚɧɭԑɚ ɨԙɬɚɣɥɵ ɠɢɧɚԕɵ ɛɨɥɭɵ ɯɚɥɵԕ
ɬɿɥɿɧɿԙ ɞɵɛɵɫɬɵԕ ԕɨɪ ԥɥɟɭɟɬɿɧɿԙ ɤɟԙɿɪɟɤ ԕɚɦɬɵɥɭɵ ɠɚԣɚɧɞɚɧɭ
ԛɪɞɿɫɿɧɞɟ ɠɚɡɭɫɵɡɭɞɵԙ ԝɥɬɬɵԕ ɫɢɩɚɬɵɧɵԙ ɫɚԕɬɚɥɭɵ ɟɪɟɤɲɟ
ɧɚɡɚɪԑɚ ɚɥɵɧɞɵ ɋɨɧɵɦɟɧ ɛɿɪɝɟ ɛԝԑɚɧ ɞɟɣɿɧɝɿ ɠɚɡɭ ɬԥɠɿɪɢɛɟɫɿ
ɬԝɪɚԕɬɚɥԑɚɧ ɧɨɪɦɚɥɚɪɵ ɥɚɬɵɧɧɟɝɿɡɞɿ ԥɥɿɩɛɢɞɿ ԕɨɥɞɚɧԑɚɧ ɠԥɧɟ
ԕɨɥɞɚɧɚ ɛɚɫɬɚԑɚɧ ɬԛɪɤɿɬɟɤɬɟɫ ɯɚɥɵԕɬɚɪɞɵԙ ɟɦɥɟ ɬԥɠɿɪɢɛɟɥɟɪɿ
ɟɫɤɟɪɿɥɞɿ
Ⱥɬɚɥɦɵɲ ȿɪɟɠɟɧɿԙ ɛɚɫɬɚɩԕɵ ɧԝɫԕɚɫɵɧ ɬԛɡɭ ɠԝɦɵɫɵ Ȼɿɥɿɦ
ɠԥɧɟ ԑɵɥɵɦ ɦɢɧɢɫɬɪɥɿɝɿ Ԑɵɥɵɦ ɤɨɦɢɬɟɬɿ Ⱥɯɦɟɬ Ȼɚɣɬԝɪɫɵɧԝɥɵ
ɚɬɵɧɞɚԑɵɌɿɥɛɿɥɿɦɿɢɧɫɬɢɬɭɬɵɧɞɚ ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɚɬԕɚɪɵɥɞɵ
ɂɧɫɬɢɬɭɬ ԥɡɿɪɥɟɝɟɧ ȿɪɟɠɟ ɠɨɛɚɫɵ Ԕɚɡɚԕ ɬɿɥɿ ԥɥɿɩɛɢɿɧ ɥɚɬɵɧ
ɝɪɚɮɢɤɚɫɵɧɚ ɤԧɲɿɪɭ ɠԧɧɿɧɞɟɝɿ ԝɥɬɬɵԕ ɤɨɦɢɫɫɢɹ ɠɚɧɵɧɞɚԑɵ
Ɉɪɮɨɝɪɚɮɢɹɥɵԕ ɠԥɧɟ Ԥɞɿɫɬɟɦɟɥɿɤ ɠԝɦɵɫ ɬɨɩɬɚɪɵɧɵԙ ɛɿɪɥɟɫɤɟɧ
ԑɵɥɵɦɢɩɪɚɤɬɢɤɚɥɵԕ ɫɟɦɢɧɚɪɤɟԙɟɫɬɟɪɿɧɞɟ ɛɿɪɧɟɲɟ ɦԥɪɬɟ
ԕɚɪɚɥɵɩ ɬɚɥԕɵɥɚɭɞɚɧ ԧɬɤɿɡɿɥɞɿ ɒɒɚɹɯɦɟɬɨɜ ɚɬɵɧɞɚԑɵ ©Ɍɿɥ
Ԕɚɡɵɧɚªԝɥɬɬɵԕԑɵɥɵɦɢɩɪɚɤɬɢɤɚɥɵԕɨɪɬɚɥɵԑɵɟɥɿɦɿɡɞɿԙɛɿɪԕɚɬɚɪ
ԧԙɿɪɿɧɞɟ ɟɪɟɫɟɤɬɟɪ ɨԕɭɲɵɥɚɪ ɫɨɧɞɚɣɚԕ ɨԕɵɬɭɲɵɮɢɥɨɥɨɝɬɟɪ
ɚɪɚɫɵɧɞɚ ɫɵɧɚɦɚɫɚɭɚɥɧɚɦɚ ɚɪԕɵɥɵ ɬɟɤɫɟɪɭɞɟɧ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɞɚԑɵ
ɀɈɈɧɵԙ ɨԕɵɬɭɲɵɥɚɪɵ ɦɟɧ ɬɿɥɬɚɧɭɲɵ ɦɚɦɚɧɞɚɪɵɧɵԙ ɬԥɭɟɥɫɿɡ
ɫɚɪɚɩɬɚɦɚɫɵɧɚɧԧɬɤɿɡɿɩȿɪɟɠɟɝɟɫɨԙԑɵɪɟɞɚɤɰɢɹɥɚɭɠԝɦɵɫɬɚɪɵɧ
ɠɚɫɚɩɤԧɩɲɿɥɿɤɧɚɡɚɪɵɧɚԝɫɵɧɵɩɨɬɵɪ
Ԕɚɡɚԕ ɟɦɥɟɫɿɧɞɟɝɿ ɬɵԙ ԧɡɝɟɪɿɫɬɟɪ ɠɚԙɚ ԕɚԑɢɞɚɥɚɪ ɠԥɧɟ
ɨɥɚɪɞɵԙԑɵɥɵɦɢɧɟɝɿɡɞɟɦɟɫɿɨɪɬɨɥɨɝɢɹɥɵԕԕԝɪɚɥɞɚɪɞɚɠɚɧɠɚԕɬɵ
ԕɚɦɬɵɥɚɞɵ ȿɪɟɠɟ ɥɚɬɵɧ ɝɪɚɮɢɤɚɫɵ ɧɟɝɿɡɿɧɞɟɝɿ ɠɚԙɚ ԝɥɬɬɵԕ
ԕɚɡɚԕԥɥɿɩɛɢɿɛɨɣɵɧɲɚɈɪɮɨɝɪɚɮɢɹɥɵԕɈɪɮɨɷɩɢɹɥɵԕɒɟɬɬɿɥɞɿɤ
ɫԧɡɞɟɪɫԧɡɞɿɤɬɟɪɿȿɦɥɟɫɿԕɢɵɧɫԧɡɞɟɪɫԧɡɞɿɝɿȺɧɵԕɬɚԑɵɲɬɚɪɦɟɧ
ɇԝɫԕɚɭɥɵԕɬɚɪ ɛɚɫԕɚ ɞɚ ԥɞɿɫɬɟɦɟɥɿɤ ԕԝɪɚɥɞɚɪ ɬԛɡɭ ɦɟɧ ɠɚɫɚɭɞɚ
ɦɚɦɚɧɞɚɪ ɞɚɹɪɥɚɭɞɚ ԑɵɥɵɦɢɧɨɪɦɚɬɢɜɬɿɤ ɬɿɪɟɤ ɪɟɬɿɧɞɟ ɚɥɵɧɚɬɵɧ
ɛɚɫɬɵԕԝɠɚɬɛɨɥɵɩɫɚɧɚɥɚɞɵ
ɌȱɊȿɄԜԐɕɆȾȺɊ
Ⱥɧɵԕɬɚɭɵɲɬɵԕ ԕɚɬɵɧɚɫ ± ɡɚɬ ɩɟɧ ԕԝɛɵɥɵɫɬɵԙ ɚɬɚɭɵ
ɛɨɥɚɬɵɧɟɫɿɦɫԧɡɬɿɪɤɟɫɬɟɪɿɫɵԙɚɪɥɚɪɵɧɵԙɚɪɚɫɵɧɞɚԑɵɚɥɞɵԙԑɵɫɵ
ɚɧɵԕɬɚɣɬɵɧɫɨԙԑɵɫɵɚɧɵԕɬɚɥɚɬɵɧԕɚɬɵɧɚɫ
Ⱥɬɚɭɵɲɬɵԕ ɬɿɪɤɟɫ ± ɫɵԙɚɪɥɚɪ ɚɪɚɫɵɧɞɚԑɵ ɛɚɣɥɚɧɵɫɵ
ɬԝɪɚԕɬɵ ɡɚɬ ɩɟɧ ԕԝɛɵɥɵɫɬɵ ɬɭɪɚ ɦɚԑɵɧɚɞɚ ɚɬɚɣɬɵɧ ɛԧɥɟɤ
ɠɚɡɵɥɚɬɵɧɤԛɪɞɟɥɿɫԧɡ
Ⱥɲɵԕ ɞɚɭɵɫɬɵ ± ɠɚԕɬɵԙ ɤɟԙ ɚɲɵɥɭɵ ɚɪԕɵɥɵ ɬɟɤ ԛɧɧɿԙ
ԕɚɬɵɫɵɦɟɧɠɚɫɚɥɚɬɵɧɞɵɛɵɫ
Ԥɪɿɩ±ɞɵɛɵɫɬɵԙԥɥɿɩɛɢɞɟɝɿɝɪɚɮɢɤɚɥɵԕɬɚԙɛɚɫɵ
Ȼɿɪɿɤɤɟɧ ɫԧɡ ± ɛɿɪɧɟɲɟ ɬԛɛɿɪɞɟɧ ɛɿɪɿɝɿɩ ɛɿɪ ԑɚɧɚ ɡɚɬ ɩɟɧ
ԕԝɛɵɥɵɫɬɵԙɚɬɚɭɵɛɨɥɚɬɵɧɛɿɪɝɟɠɚɡɵɥɚɬɵɧɤԛɪɞɟɥɿɫԧɡ
Ⱦɵɛɵɫ±ɚɣɬɵɥɵɦɞɚԑɵɟԙɤɿɲɿɬɿɥɞɿɤɛɿɪɥɿɤ
ȿɦɥɟ ± ɠɚɡɭ ɧɨɪɦɚɥɚɪɵɧ ԕɚɥɵɩɬɚɧɞɵɪɚɬɵɧ ɟɪɟɠɟɥɟɪ
ɠɢɵɧɬɵԑɵɨɪɮɨɝɪɚɮɢɹ
ɂɞɢɨɦɚɥɵԕ ɬɿɪɤɟɫ ± ɞɚɣɵɧ ɤԛɣɿɧɞɟ ԕɨɥɞɚɧɵɥɵɩ ɛɿɪ
ԝԑɵɦɞɵ ɛɿɥɞɿɪɟɬɿɧ ɬԝɬɚɫ ɦɚԑɵɧɚɫɵ ԕԝɪɚɦɵɧɞɚԑɵ ɛɿɪɥɿɤɬɟɪɞɿԙ
ԥɪԕɚɣɫɵɫɵɧɵԙɦɚԑɵɧɚɫɵɧɚɫԥɣɤɟɫɩɟɣɬɿɧɬԝɪɚԕɬɵɬɿɪɤɟɫɬɿԙɬԛɪɿ
Ʉԧɦɟɤɲɿ ɟɫɿɦɞɟɪ ±  ɡɚɬ ɟɫɿɦɞɟɪɝɟ ɬɿɪɤɟɫɿɩ ɡɚɬɬɚɪɞɵԙ
ɤɟԙɿɫɬɿɤɬɟɝɿɨɪɧɚɥɚɫɭԕɚɬɵɧɚɫɬɚɪɵɧɛɿɥɞɿɪɟɬɿɧɫԧɡɞɟɪ
ɄԛɪɞɟɥL ɫԧɡ ± ɫɵԙɚɪɥɚɪɵ ɚɪɚɫɵɧɞɚԑɵ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɬɿɤ ԕɚɬɵɧɚɫ
ɠɨɣɵɥɵɩɬԝɬɚɫԕɚɧɛɿɪɥɿɤɪɟɬɿɧɞɟɛɿɪɦɚԑɵɧɚɧɵɛɿɥɞɿɪɟɬɿɧɛɿɪԑɚɧɚ
ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɹɥɵԕɫɢɧɬɚɤɫɢɫɬLɤԕɵɡɦɟɬɚɬԕɚɪɚɬɵɧɛɿɪɿɤɤɟɧɤɿɪɿɤɤɟɧ
ԕɨɫɫԧɡɠԥɧɟɚɬɚɭɵɲɬɵԕɬɿɪɤɟɫɬԛɪɿɧɞɟɝɿɫԧɡɞɟɪ
Ʉԛɪɞɟɥɿɟɬɿɫɬɿɤ±ɟɤɿɧɟɦɟɫɟɨɞɚɧɞɚɤԧɩɫԧɡɞɟɪɞɟɧɠɚɫɚɥɵɩ
ɤԛɪɞɟɥɿԕɢɦɵɥԥɪɟɤɟɬɬɿɚɬɚɣɬɵɧɛԧɥɟɤɠɚɡɵɥɚɬɵɧɫԧɡɞɟɪ

Ʉɿɪɦɟ ɫԧɡ ± ԕɚɡɚԕ ɬɿɥɿɧɿԙ ɞɵɛɵɫɬɵԕ
ɡɚԙɞɵɥɵԕɬɚɪɵ ɛɨɣɵɧɲɚ ɢɝɟɪɿɥɿɩ ɠɚɡɵɥɚɬɵɧ
ԧɡɝɟɬɿɥɞɟɧɟɧɝɟɧɫԧɡ
Ʉɿɪɿɤɤɟɧɫԧɡ±ɟɤɿɧɟɨɞɚɧɞɚɤԧɩɫԧɡɞɟɧ
ɛɿɪɿɝɿɩ ɫɵԙɚɪ ɠɿɝɿɧɞɟɝɿ ɞɵɛɵɫɬɚɪ ԛɧɞɟɫɿɩ
ԛɣɥɟɫɟ ԧɡɝɟɪɿɫɤɟ ԝɲɵɪɚԑɚɧ ԕԝɪɚɦɵ ɫɿԙɿɫɿɩ
ɤɟɬɤɟɧɫԧɡɞɟɪ
Ԕɨɫɫԧɡ±ɛɿɪɫԧɡɞɿԙԕɚɣɬɚɥɚɧɭɵɧɚɧɧɟɫԧɡɞɟɪɞɿԙԕɨɫɚɪɥɚɧɭɵɧɚɧ
ɠɚɫɚɥԑɚɧɞɟɮɢɫɩɟɧɠɚɡɵɥɚɬɵɧɤԛɪɞɟɥɿɫԧɡ
Ԕɨɫɵɦɲɚ±ɫԧɡɦɚԑɵɧɚɫɵɧԧɡɝɟɪɬɟɬɿɧɬԛɪɥɟɧɞɿɪɟɬɿɧɫԧɡɛɟɧ
ɫԧɡɞɿɛɚɣɥɚɧɵɫɬɵɪɚɬɵɧɝɪɚɦɦɚɬɢɤɚɥɵԕɛɿɪɥɿɤ
Ԕɵɫԕɚɪԑɚɧɫԧɡ±ɤԛɪɞɟɥɿɚɬɚɭɥɚɪɞɵԙԕɵɫԕɚɪɬɵɥɵɩɠɚɡɵɥԑɚɧ
ɬԛɪɿ
Ʌɟɤɫɢɤɚɥɚɧԑɚɧ ɬɿɪɤɟɫ ± ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɹɥɵԕ ɦɚԑɵɧɚɫɵɧɚɧ
ԕɨɥ ԛɡɝɟɧ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɬɿɤ ԕɚɬɵɧɚɫ ɤԧɦɟɫɤɿɥɟɧɝɟɧ ɠɟɤɟ ɫԧɡ ɨɪɧɵɧɚ
ɠԛɪɟɬɿɧɥɟɤɫɢɤɚɥɵԕɛɿɪɥɿɤ
Ɇɨɪɮɨɥɨɝɢɹɥɵԕ ɩɪɢɧɰɢɩ ± ɠɟɤɟ ɫԧɡɞɿԙ ɠԥɧɟ ɤԛɪɞɟɥɿ ɫԧɡ
ɫɵԙɚɪɥɚɪɵɧɵԙɬԛɛɿɪɬԝɥԑɚɫɵɫɚԕɬɚɥɵɩɠɚɡɵɥɚɬɵɧɟɦɥɟԝɫɬɚɧɵɦɵ
Ɍԥɭɟɥɞɿɤ ɠɚɥԑɚɭ ± ɛɿɪ ɡɚɬɬɵԙ ɛɚɫԕɚ ɡɚɬԕɚ ɧɟɦɟɫɟ ɛɿɪɟɭɝɟ
ɬԥɭɟɥɞɿɦɟɧɲɿɤɬɿɟɤɟɧɿɧɛɿɥɞɿɪɟɬɿɧԕɨɫɵɦɲɚ
Ɍԛɛɿɪɫԧɡ±ɫԧɡɞɿԙԥɪɿԕɚɪɚɣɛԧɥɲɟɤɬɟɭɝɟɤɟɥɦɟɣɬɿɧɦɚԑɵɧɚɥɵ
ɧɟɝɿɡɝɿɛԧɥɿɝɿ
Ɍɿɥ ԛɧɞɟɫɬɿɝɿ  ± ԕɚɡɚԕ ɬɿɥɿɧɞɟɝɿ ɛɿɪɿɧɲɿ ɛɭɵɧɧɵԙ ԛɧɞɟɫɿɦɿɧɟ
ԕɚɪɚɣ ɫԧɡɞɟɪɞɿԙ ɛɿɪɵԙԑɚɣ  ɠɭɚɧ ɧɟ ɛɿɪɵԙԑɚɣ ɠɿԙɿɲɤɟ ɚɣɬɵɥɚɬɵɧ
ɧɟɝɿɡɝɿɞɵɛɵɫɬɵԕɡɚԙɞɵɥɵԑɵ
Ɏɨɧɟɦɚ±ɫԧɡɞɟɪɦɟɧɦɨɪɮɟɦɚɥɚɪɞɵɛɿɪɛɿɪɿɧɟɧɦɚԑɵɧɚɠԥɧɟ
ɮɨɪɦɚ ɠɚԑɵɧɚɧ ɚɠɵɪɚɬɚɬɵɧ ɬɿɥɞɿԙ ɞɵɛɵɫɬɵԕ ɠԛɣɟɫɿɧɞɟɝɿ ɧɟɝɿɡɝɿ
ɬɢɩɬɿɤɛɿɪɥɿɤ
Ɏɨɧɟɦɚɬɢɤɚɥɵԕ ɩɪɢɧɰɢɩ ± ɮɨɧɟɦɚɧɵԙ ɧɟɝɿɡɝɿ ɪɟԙɤɿ
ɫɚԕɬɚɥɵɩɠɚɡɵɥɚɬɵɧɟɦɥɟԝɫɬɚɧɵɦɵ
ɒɟɬɬɿɥɞɿɤ ɫԧɡ ± ɠɚɡɛɚ ɬԝɪɩɚɬɵ ɬԛɩɧԝɫԕɚɫɵɧɚɧ ԛɥɤɟɧ
ɚɣɵɪɦɚɫɵɛɨɥɦɚɣɬɵɧԧɡɝɟɬɿɥɞɟɧɟɧɝɟɧɫԧɡ
ɀȺԘȺԤɅȱɉȻɂɇȿȽȱɁȱɇȾȿȽȱԔȺɁȺԔɌȱɅȱ
ȿɆɅȿɋȱɇȱԘȿɊȿɀȿɅȿɊȱ
ȱɬɚɪɚɭ
ԤɊȱɉɌȿɊȿɆɅȿɋȱ

Ⱦɚɭɵɫɬɵɞɵɛɵɫԥɪɿɩɬɟɪɿɧɿԙɟɦɥɟɫɿ
ȾɚɭɵɫɬɵɞɵɛɵɫɬɚɪɞɵɬɚԙɛɚɥɚɣɬɵɧԥɪɿɩɬɟɪDiɨɨғɭɿX~ɟ
 ɚ ɟ ɭ ɿ ԥɪɿɩɬɟɪɿ ɫԧɡɞɟɪɞɿԙ ɛɚɪɥɵԕ ɛɭɵɧɵɧɞɚ ɠɚɡɵɥɚɞɵ
DQDEDT\WVKD۪DODEDODSDQERWDERODVKDTɟOLNHJHPHQGLNHOJH]HN
TXUPHW NyUNHP \TSDO \U\V P\VDO MDĔ۪\Uê EDTV\ MDTV\ LUJHOL
LULPVKLNELOLPL]JLOLNɤLVKLSHÕLOVHQLP
 ɚғ ɨ ɨғ X ~ ԥɪɿɩɬɟɪɿ ɬԧɥ ɫԧɡɞɿԙ ɛɚɫɵɧɞɚ ɠɚɡɵɥɚɞɵ iGLV
iOHPViQGiQPiGHQÕHWEiÕWHUHNR]\TRĔWDÕO\TR۪DPWRUV\TyULV
yPLUVKHĔ NyVHP EyULN XW\PG\ XVWD] TXMDW  WXPDU ~UGLV ~NLPHW
M~ÕHW~EHJHÕOLɄɿɪɦɟɲɟɬɬɿɥɞɿɤɫԧɡɞɟɪɞɿԙɟɤɿɧɲɿԛɲɿɧɲɿɛɭɵɧɵɧɞɚ
ɞɚɠɚɡɵɥɚɞɵVLUiNLQiNêiLĔNiUN~PiQVK~Ei]iP]iPG~GiPDO
EXOEXO PD۪OXPDW VDPXU\T PiME~U G~OG~O GiVW~U PDQɨғYU PRQWɨғU
SDUDVK~WDEVDO~WIHVWÕYiONɨEiOWEDQNQRWDONRJyOYHVWÕE~O
M VK ɦɟɧ Õ ԥɪɿɩɬɟɪɿɧɿԙ ɨɪɬɚɫɵɧɞɚ ɤɟɥɝɟɧ ɚ ɞɵɛɵɫɵ ɠɿԙɿɲɤɟ
ɚɣɬɵɥԑɚɧɵɦɟɧɚԥɪɩɿɠɚɡɵɥɚɞɵMDÕMDÕODêMDÕO\VKDÕVKDÕO\T
Ⱦɚɭɵɫɫɵɡɞɵɛɵɫԥɪɿɩɬɟɪɿɧɿԙɟɦɥɟɫɿ
ȾɚɭɵɫɫɵɡɞɵɛɵɫɬɚɪɞɵɬɚԙɛɚɥɚɣɬɵɧԥɪɿɩɬɟɪEGIJ۪KȚM
NOPQĔɪTUVWYê]VKFK
 E J G I K M ɤ O P Q S T U V W Y ] VK FK ɠԥɧɟ Õ
ê ɧɵ ԕɚɪɚԙɵɡ  ԥɪɿɩɬɟɪɿ ɫԧɡɞɿԙ ɛɚɫɵɧɞɚ ɨɪɬɚɫɵɧɞɚ ɚɹԑɵɧɞɚ
ɠɚɡɵɥɚɞɵEDÕO\TNyEHOHNDUDEJ~ONyJDOSHGDJRJGiêOHWED۪GDU
DVWHURÕG IÕORVRIÕD P~IWÕ SDUDJUDI KÕNDÕD TDKDU  WDUÕK MRVSDU HUHMH
PXTWDMN~PLVVKHNSHQEHULNOHEL]DODVKWiêHNHOPiĔJLOLNTDÕPDT
۪DO\PQDP\VNyQHGDVWDUTDQSDUDVDWNySLUWDODSTXUPHWPDTWDQ\VK
ERODVKDTUDVHUWHJLyPLUVDÕDVDWNHOLVLPDÕW\VWDEÕ۪DWTDWDOViêOHW
YÕUêVDYWRUUH]HUY]HUGHELOH]LNTXQG\]VKDĔ\UDTE~UVKLNT\O\VK
FKHPSȚRQNDêFKêNVHQYÕFKÕiTDÕ\ĔVDÕêDT\WiOHêPHWWDê$VKVK\
WXVKVK\NHVKVKHɫԧɡɞɟɪɿɧɞɟɟɤɿVKԥɪɩɿԕɚɬɚɪɠɚɡɵɥɚɞɵ
 ۪ ԥɪɩɿ ɫԧɡ ɛɚɫɵ ɦɟɧ ɨɪɬɚɫɵɧɞɚ ԑɚɧɚ ɠɚɡɵɥɚɞɵ ۪DU\VK
D۪DVKVDP۪D
ĔԥɪɩɿɫԧɡɨɪɬɚɫɵɦɟɧɫɨԙɵɧɞɚԑɚɧɚɠɚɡɵɥɚɞɵPyUWDĔED
HĔEHNWDĔHUWHĔPHĔ]DĔÕ
êԥɪɿɩɬɟɪɿɧɿԙɟɦɥɟɫɿ
ÕêԥɪɿɩɬɟɪɿɞɚɭɵɫɫɵɡɞɵɛɵɫɪɟɬɿɧɞɟɬɚԙɛɚɥɚɧɚɞɵDÕ~Õ
RÕVK\O ÕD۪QÕ TRÕDQ VDÕD ÕRG IDÕO DÕNÕGR PH]R]RÕ êD۪\]êDT\W Dê
ViêNHOHGHPHêVKLTDê\QDÕêDQNHÕêDQD
 ɭÕ ɵɣ  ɿÕ ɿɣ  ɞɵɛɵɫ ɬɿɪɤɟɫɬɟɪɿ ɫԧɡɞɿԙ ɛɚɪɥɵԕ ɛɭɵɧɵɧɞɚ
Õ ԥɪɩɿɦɟɧ ɠɚɡɵɥɚɞɵ ÕJLOLN ÕPDQ NÕLP WÕ\Q VÕD VÕDTW\ EÕ WDUÕKÕ
ÕQVWÕWêWNÕQRJUDQÕW
ȿ ɫ ɤ ɟ ɪ ɬ ɭ Ԕɨɫɚɪ ɭÕ ɵɣ  ԥɪɿɩɬɟɪɿ ɬɟɤ VɭÕ ɫɵɣ  WɭÕ ɬɵɣ 
ɬԛɛɿɪɥɟɪɿɧɟɧ ɠɚɫɚɥԑɚɧ ɫԧɡɞɟɪɞɟ ɠɚɡɵɥɚɞɵ VɭÕO\T VɭÕ\PG\O\T
VɭÕê WɭÕ\P WɭÕ\Oê WɭÕê Õ\ ÕL ԥɪɿɩ ɬɿɪɤɟɫɬɟɪɿɧɟ ɚɹԕɬɚɥԑɚɧ ɟɬɿɫɬɿɤɤɟ
ɤԧɫɟɦɲɟɧɿԙÕ ɣ ɠԝɪɧɚԑɵɠɚɥԑɚɧԑɚɧɞɚɟɤɿÕԥɪɩɿԕɚɬɚɪɠɚɡɵɥɚɞɵ
EDÕ\±EDÕÕG\NHÕL±NHÕÕGLXê ԝɭ ~ê ԛɭ ɞɵɛɵɫɬɿɪɤɟɫɬɟɪɿFԧɡɞɿԙ
ɛɚɪɥɵԕɛɭɵɧɵɧɞɚêԥɪɩɿɦɟɧɠɚɡɵɥɚɞɵê\OG\U\Tê\]êLOGHêWê\V
Tê\UVKDT JêLO WLQWêLU RTê Vê MD]ê NHOê EDUê  ɸ ԥɪɩɿ Õê ԥɪɿɩ
ɬɿɪɤɟɫɿɬԛɪɿɧɞɟɠɚɡɵɥɚɞɵDÕêEDÕêRÕêMDÕêV~ÕêȿɫɤɟɪɬɭÕ
ԥɪɩɿɧɟɧɤɟɣɿɧɬԝɪԑɚɧɸԥɪɩɿɧɿԙɨɪɧɵɧɚêɠɚɡɵɥɚɞɵTÕêMÕêɹ
ԥɪɩɿÕDԥɪɿɩɬɿɪɤɟɫɿɦɟɧɠɚɡɵɥɚɞɵTRÕDQÕD۪QÕVDÕDȿɫɤɟɪɬɭɢ
Õ ԥɪɩɿɧɟɧɤɟɣɿɧɬԝɪԑɚɧɹԥɪɩɿɧɿԙɨɪɧɵɧɚɚɠɚɡɵɥɚɞɵTÕDUVÕDMDUÕD
ȱȱɬɚɪɚɭ
ɌԚȻȱɊɋԦɁȾȿɊȿɆɅȿɋȱ
ԔɈɋɕɆɒȺɅȺɊȾɕԘɀȺɅԐȺɇɍɕ
Ɍԛɛɿɪɫԧɡɞɟɪɟɦɥɟɫɿ
Ԕɚɡɚԕɬɿɥɿɧɞɟɬԛɛɿɪɫԧɡɞɟɪɬɿɥԛɧɞɟɫɬɿɝɿɛɨɣɵɧɲɚɠɚɡɵɥɚɞɵ
§11. Ɍԧɥ ɫԧɡɞɟɪ ɛɿɪɵԙԑɚɣ ɠɭɚɧ ɧɟ ɠɿԙɿɲɤɟ ԛɧɞɟɫɿɦɦɟɧ
ɠɚɡɵɥɚɞɵ D]DPDW \QW\PDT ERVD۪D WXUP\V iVHP PHPOHNHW L]HW
~PLW VyÕOHP Ⱥɥ ɤɟɣɛɿɪ ɤɿɪɦɟ ɫԧɡɞɟɪɞɟ ɬɿɥ ԛɧɞɟɫɬɿɝɿ ɫɚԕɬɚɥɦɚɣ
ɠɚɡɵɥɚɞɵTX]ɿUHWTXGɿUHWPX۪DOLPT\]PHWTRVKHPHWDTɿUHWTDVÕHW
TDGLUNLWDSWDêTɿPHWTD]ɿUHW
§12. ɋԧɡɞɟɪɞɿԙ ɠԥɧɟ ɤԛɪɞɟɥɿ ɫԧɡɞɟɪ ɦɟɧ ɫԧɡ ɬɿɪɤɟɫɬɟɪɿ

ɫɵԙɚɪɥɚɪɵɧɵԙ ɬԛɛɿɪ ɬԝɥԑɚɫɵ ɫɚԕɬɚɥɵɩ ɠɚɡɵɥɚɞɵ TXO\Q TXOXQ
ɟɦɟɫ  M~]LP M~]~P ɟɦɟɫ  NyÕOHN NyÕOyN ɟɦɟɫ  M~UHN M~UyN ɟɦɟɫ 
RU\QG\T RUXQGXTɟɦɟɫ NyNRUDPDO NyJRUDPDOɟɦɟɫ DTDOD D۪DOD
ɟɦɟɫ DTDÕê D۪DÕêɟɦɟɫ EDUDDOPDÕP\Q EDUDOPDÕP\Qɟɦɟɫ EDUVD
ÕJL HGL EDUVÕJHGL ɟɦɟɫ  EDU\S SD HNHQ EDU\SSHNHQ ɟɦɟɫ  NHOH MDW\U
NHODW\Uɟɦɟɫ N~QNyULVN~QED۪\VVKHNDUDT\UN~ÕHNNyNyQLV
Ԕɨɫɵɦɲɚɥɚɪɞɵԙɠɚɥԑɚɧɭɵ
§13. Ԕɨɫɵɦɲɚɥɚɪ ɬԛɛɿɪɞɿԙ ɫɨԙԑɵ ɛɭɵɧɵɧɞɚԑɵ ɞɚɭɵɫɬɵ
ɞɵɛɵɫɬɵԙԛɧɞɟɫɿɦɿɧɟԕɚɪɚɣɧɟɠɭɚɧɧɟɠɿԙɿɲɤɟɠɚɥԑɚɧɚɞɵMXP\V
VK\ODUG\ĔTDUWWDUG\ĔEDTVKDP\]GDPHNHPHGHEHUHNHVLWHĔL]
VKLOHUNLWDSW\ĔTXGLUHWNHPX۪DOLPQLĔNyJDO۪DNyJRUDÕ۪D
§14.ɋԧɡɞɿԙɫɨԙԑɵɞɵɛɵɫɵԕɚɬɚԙɛɨɥɫɚԕɨɫɵɦɲɚɥɚɪԕɚɬɚԙɧɚɧ
ɚɥ ɞɚɭɵɫɬɵ ԝɹԙ ɧɟɦɟɫɟ ԛɧɞɿ ɛɨɥɫɚ ԕɨɫɵɦɲɚɥɚɪ ԝɹԙ ɧɟ ԛɧɞɿɞɟɧ
ɛɚɫɬɚɥɵɩɠɚɥԑɚɧɚɞɵKDO\TTDT\UDWWDUPHNWHSNHNyOLNSHQWiMJH
TDU\]۪DMXOG\]GDUWDĔ۪DSiQGHUWDOG\ĔNyOJHEDOD۪DEDODODU
iMHJHiMHQLĔ
§15.Ɍԛɛɿɪɞɿԙɫɨԙԑɵɛɭɵɧɵɧɞɚԛɧɞɿɞɚɭɵɫɫɵɡɞɵɛɵɫɬɚɧɤɟɣɿɧ
ɬԝɪԑɚɧ \ L ԥɪɿɩɬɟɪɿ ɬԥɭɟɥɞɿɤ ԕɨɫɵɦɲɚɫɵ ɠɚɥԑɚɧԑɚɧɞɚ ɬԛɫɿɪɿɥɿɩ
ɠɚɡɵɥɚɞɵɆɵɫɚɥɵDê\O±DêO\GDê\V±GDêV\HULQ±HUQLKDO\T±
KDOT\RU\Q±RUQ\۪XU\S±۪XUS\T\U\T±T\UT\ ԕɵɪԕɵɧɛɟɪɭ NyULN
±NyUNL ɛɟɬɚɠɚɪ iULS±iUSLQDU\T±QDUT\ ɛɚԑɚɫɵ SDU\T±SDUT\
TXO\T±TXOT\RÕ\QRÕ\Q\ȿɫɤɟɪɬɭɆɚԑɵɧɚɫɵɧɚɧԝԕɫɚɧɤɟɥɟɬɿɧ
ɫԧɡɞɟɪɞɟ\LɬԛɫɿɪɿɥɦɟɣɠɚɡɵɥɚɞɵɆɵɫɚɥɵTXO\T±TXO\۪\NyULN
±NyULJL ԝɫɬɚɧɵԙԕԝɪɚɥɵ TDO\S±TDO\E\ ɧɚɧɧɵԙԕɚɥɵɛɵ T\U\T±
T\U\۪\ ɫɚɧɞɵԕɦɚԑɵɧɚ QDU\T±QDU\۪\ ɬɟɪɦɢɧ 
§16. ɋɨԙԑɵ ɛɭɵɧɵɧɞɚ i ԥɪɩɿ ɠɚɡɵɥɚɬɵɧ ɬԛɛɿɪ ɫԧɡɞɟɪɝɟ
ɚɲɵԕ ɞɚɭɵɫɬɵɥɚɪɦɟɧ ɤɟɥɟɬɿɧ ԕɨɫɵɦɲɚɥɚɪ ԑɚɧɚ ɠɭɚɧ ɠɚɥԑɚɧɚɞɵ
N~QiVLQɚ N~QiVLQɚQ NêiVLQɚ NêiVLQɚQ N~Qi۪D N~QiGDQ NLQiODê
VK~EiODQêNêi۪DNêiGDQN~PiQ۪DN~PiQGDQê
§17. V ] M ɞɵɛɵɫɬɚɪɵɧɚ ɚɹԕɬɚɥɚɬɵɧ ɫԧɡɞɟɪɝɟ V VK
ɞɚɭɵɫɫɵɡɞɚɪɵɧɚɧ ɛɚɫɬɚɥɚɬɵɧ ԕɨɫɵɦɲɚ ɠɚɥԑɚɧԑɚɧɞɚ ɬԛɛɿɪ
ɫɚԕɬɚɥɵɩɠɚɡɵɥɚɞɵEDVVK\ EDVKVK\ɟɦɟɫ TXVVKD TXVKVKDɟɦɟɫ 
WX]V\] WXVV\] ɟɦɟɫ  Vy]VL] VyVVL] ɟɦɟɫ  Dê\]VKD Dê\VKVKD ɟɦɟɫ 
WiMVL] WiVKVL]ɟɦɟɫ 
§18. Q ɞɵɛɵɫɵɧɚ ɚɹԕɬɚɥɚɬɵɧ ɫԧɡɞɟɪɝɟ E J ۪ P
ɞɚɭɵɫɫɵɡɞɚɪɵɧɚɧ ɛɚɫɬɚɥɚɬɵɧ  ԕɨɫɵɦɲɚ ɠɚɥԑɚɧԑɚɧɞɚ ɬԛɛɿɪɞɿԙ
ɧɟɝɿɡɝɿɬԝɥԑɚɫɵɫɚԕɬɚɥɵɩɠɚɡɵɥɚɞɵEXU\Q۪\ EXU\Ĕ۪\ɟɦɟɫ MDQ۪D
MDĔ۪D ɟɦɟɫ  TDê\Q۪D TDê\Ĕ۪D ɟɦɟɫ  W~QJL W~ĔJL ɟɦɟɫ  WyPHQJL
WyPHĔJL ɟɦɟɫ  M~JHQJH M~JHĔJH ɟɦɟɫ  MDQEDÕG\ MDPEDÕG\ ɟɦɟɫ 
NyQEHGL NyPEHGL ɟɦɟɫ  VHQEHÕGL VHPEHÕGL ɟɦɟɫ  VDÕPDQPHQ
VDÕPDPPHQɟɦɟɫ 
§19. ɋԧɡɫɨԙɵɧɞɚԑɵNTSԥɪɿɩɬɟɪɿɬԥɭɟɥɞɿɤɠɚɥԑɚɭɵɧɟɦɟɫɟ
ɤԧɫɟɦɲɟɧɿԙ ɚ ɟ Õ ɠԝɪɧɚԑɵ  ɠɚɥԑɚɧԑɚɧɞɚ J ۪ E  ê  ɛɨɥɵɩ
ɠɚɡɵɥɚɞɵM~UHN±M~UHJLV~ÕHN±V~ÕHJLN~UHN±N~UHJLTD]DT±TD]D۪\
EDÕUDT±EDÕUD۪\WDUDT±WDUD۪\NLWDS±NLWDE\DVSDS±DVSDE\OHS±OHEL
HN±HJHGLWyN±WyJHGLWDT±WD۪DG\EDT±ED۪DG\NHS±NHEHGLNHêLS
MDS±MDEDG\MDê\SWDS±WDEDG\WDê\SȻɿɪɚԕVDS±VDS\VDS\QGDWDUDS
±WDUDS\ɬԥɪɿɡɞɿɫԧɡɞɟɪɞɿԙɬԛɛɿɪɬԝɥԑɚɫɵɫɚԕɬɚɥɵɩɠɚɡɵɥɚɞɵ
§20.ȿɤɿɧɲɿɫɵԙɚɪɵEDV\DV\D۪DV\DQDV\ɬԝɥԑɚɥɚɪɵɦɟɧɤɟɥɝɟɧ
ɛɿɪɿɤɤɟɧɫԧɡɞɟɪɞɟԕɨɫɵɦɲɚɫԧɡɞɿԙɬԥɭɟɥɞɿɤɮɨɪɦɚɫɵɧɚɠɚɥԑɚɧɚɞɵ
(OEDV\QD(OEDV\QRWEDV\QDRWEDV\QRWEDV\ODUTRQDTDV\QDTRQDTDV\Q
TRQDTDV\ODU RWD۪DV\QD RWD۪DV\Q RWD۪DV\ODU P\ĔEDV\Q P\ĔEDV\QD
P\ĔEDV\ODUɌԥɭɟɥɞɿɤɠɚɥԑɚɭɵɧɵԙȱȱȱɠɚԑɵɠɚɥԑɚɧɛɚɣɞɵ
§21.ɌԛɛɿɪɫԧɡɝɟKDQDQDPDJyÕTRÕNH]NHVKSD]JHU
NHUWDOGDUTRUɬԥɪɿɡɞɿɚɪɚɛɩɚɪɫɵɬɿɥɿɧɟɧɟɧɝɟɧɠԥɧɟN~QHP
QLNL GLNLWLNL PHQ EHQSHQ ɬԥɪɿɡɞɿɬԧɥԕɨɫɵɦɲɚɥɚɪɫԧɡɞɿԙ
ɫɨԙԑɵ ɛɭɵɧɵɧɵԙ ɠɭɚɧɠɿԙɿɲɤɟɥɿɝɿɧɟ ԕɚɪɚɦɚɣ  ɠɚɥԑɚɧɚɞɵ
NLWDSKDQD iGLVQDPD HPKDQD GDQDJyÕ DT\OJyÕ ViQTRÕ iêHVTRÕ
DUEDNHVK EDÕVK\NHVK MÕKDQNH] yQHUSD] ELOLPSD] ]DĔJHU VDêGDJHU
NiVLSNHU TDÕUDWNHU VH]LPWDO X۪\PWDO GLQGDU TDU\]GDU PDQVDSTRU
MHPTRU SDÕGDN~QHP DWDQLNL ɚê\OGLNL Tɚ]DTWɿNɿ TR۪DPPHQ XOWSHQ
T\]EHQ
ȱȱȱɬɚɪɚɭ
ȻԦɅȿɄɀȺɁɕɅȺɌɕɇɋԦɁȾȿɊȿɆɅȿɋȱ
§22. Ⱥɧɵԕɬɚɭɵɲɬɵԕ ԕɚɬɵɧɚɫɬɚԑɵ ɫԧɡ ɬɿɪɤɟɫɬɟɪɿ ɛԧɥɟɤ
ɠɚɡɵɥɚɞɵDOW\QVD۪DWNÕL]~ÕERWDNy]TDUDVKDÕDWTRUDPDTWDPDÕ\
TXUDTNyUSH
§23.ɄԛɪɞɟɥɿɫɚɧɟɫɿɦɞɟɪɞɿԙԥɪɛɿɪɫɵԙɚɪɵɛԧɥɟɤɠɚɡɵɥɚɞɵRQ
ELURQELULQVKLRQVHJL]PÕOOÕRQMÕ\UPDVHJL]M~]RQMHWLHNLM~]MHWSLV
WyUWELUP\ĔWR۪\]M~]HOê~VKWyUWPÕOOÕDUGMÕ\UPD~VKE~WLQRQQDQELU
§24.ɄԛɪɞɟɥɿɫɵɧɟɫɿɦɞɟɪɞɿԙԥɪɛɿɪɫɵԙɚɪɵɛԧɥɟɤɠɚɡɵɥɚɞɵɚO
T\]\OTRĔ\UDODT\]۪\OWVDU\TDUDDODNyNDODTDUDNyNDTVXUTXOD
TDVTDTXODMÕUHQWRU\WyEHO
§25. Ʉԛɪɞɟɥɿ ɟɬɿɫɬɿɤɬɟɪɞɿԙ ɟɫɿɦ ɠԥɧɟ ɟɥɿɤɬɟɭɿɲ ɫԧɡɞɟɪɦɟɧ
ɬɿɪɤɟɫɤɟɧ ԕԝɪɚɦɚ ɟɬɿɫɬɿɤɬɟɪɞɿԙ ԥɪɛɿɪ ɫɵԙɚɪɵ ɛԧɥɟɤ ɠɚɡɵɥɚɞɵ
EDU\SNHOGLNHOHMDW\UMD]DEHUNÕLSM~UHEHUM~JLUHMyQHOGLEDUDDOPDG\
EDUDDOPDÕTDO\SHGLM\۪\O\STDODMD]GDG\T\]PHWHWêPiQEHUêTRO
VKDSDODTWDêVKDSHWêGêHWHW~VêEDMHWêODSTRÕê
§26. ɌɨɥɵԕɦɚԑɵɧɚɥɵɫԧɡɛɟɧɬɿɪɤɟɫɤɟɧVDÕ\QNHÕLQEXU\QGHÕLQ
VKHÕLQPHQEHQSHQTRÕ۪RÕGDGHWDWHPDPHEDEHSDSHVKH
ɲɵɥɚɭɥɚɪɵɛԧɥɟɤɠɚɡɵɥɚɞɵM\OVDÕ\QDÕVDÕ\QVDEDTWDQNHÕLQEXGDQ
EXU\QMÕQDO\VTDGHÕLQW~VNHVKHÕLQTDODPPHQTD۪D]NLWDSSHQGiSWHU
NHUHNTRÕNyUH۪RÕROGDPHQGHKDO\TWD~NLPHWWH%DUPDHNHQ"
.HOHPHHNHQ"6XUDTSD".ySSH"$]ED".HPEH"6HQVKH"
§27.GDGHWDWHɲɵɥɚɭɥɵɬɿɪɤɟɫɬɟɪɿɦɟɧɤɟɥɝɟɧɤԛɪɞɟɥɿɫԧɡɞɟɪ
ɛԧɥɟɤɠɚɡɵɥɚɞɵEDUGDNHODÕWWDTRÕTDUDGDWXUNLUGHVK\TȻɿɪɚԕ
XUGDM\TDVWDWyNêGDVKêɬԥɪɿɡɞɿɥɟɤɫɢɤɚɥɚɧԑɚɧɬɿɪɤɟɫɬɟɪɛɿɪɝɟԥɪɿ
ɞɟɮɢɫɚɪԕɵɥɵɠɚɡɵɥɚɞɵ
§28. ɇɟɝɿɡɝɿɫԧɡɝɟɬɿɪɤɟɫɤɟɧDOG\DUW\DVW\~VWLPDĔ\MDQ\LVKL
V\UW\EDV\WXV\VKHWLERÕ\ɫɢɹԕɬɵɤԧɦɟɤɲɿɟɫɿɦɞɟɪɛԧɥɟɤɠɚɡɵɥɚɞɵ
HVLNDOG\~ÕDUW\NySLUDVW\~VWHOGLĔ~VWLTDODPDĔ\ED]DUMDQ\DêOD
LVKLTRUDV\UW\T\VW\ĔEDV\M~UHNWXV\Dê\OVKHWLy]HQERÕ\WXODERÕ\
ȿɫɤɟɪɬɭ$OG\DUW\DVW\~VWLɤԧɦɟɤɲɿɟɫɿɦɞɟɪɿɦɟɧɤɟɥɿɩɚɬɚɭɥɵԕ
ɦɚԑɵɧɚԑɚ ɢɟ ɛɨɥԑɚɧ ɫԧɡɞɟɪ ɛɿɪɝɟ ɠɚɡɵɥɚɞɵ VDÕODêDOG\ QDêTDQ
PHNWHSDOG\WRSWLODUW\G\E\V\Vy]DOG\V\ĔDU\WLVDUW\GDê\VV\]\MHU~VWL
MXP\VWDU\MHUDVW\VêODU\
§29. ɂɞɢɨɦɚɥɵԕ ɮɪɚɡɚɥɵԕ ɬɿɪɤɟɫɬɟɪɞɟɝɿ ԥɪɛɿɪ ɫԧɡ ɛԧɥɟɤ
ɠɚɡɵɥɚɞɵTDVEDW\UVK\QM\UEDODTVKXEDUWyVVKÕNLyNSHTDUDWHUÕHN
DUWW\EDVWDUWW\EHWEXUG\ÕLQWLUHVȻɿɪɚԕɚɬɚɭɫԧɡɞɿԙɨɪɧɵɧɚɠԛɪɟɬɿɧ
ɥɟɤɫɢɤɚɥɚɧԑɚɧɬɿɪɤɟɫɬɟɪɛɿɪɝɟɠɚɡɵɥɚɞɵEDVTRVêDWVDO\VêDTNyĔLO
ɞɿԕɚɪɚԙɵɡ 

,9ɬɚɪɚɭ
ȻȱɊȽȿɀȺɁɕɅȺɌɕɇɋԦɁȾȿɊȿɆɅȿɋȱ
§30. ȿɤɿɬԛɛɿɪɞɟɧԕԝɪɚɥԑɚɧɛɿɪԑɚɧɚɡɚɬɩɟɧԝԑɵɦɚɬɚɭɵɛɿɪɝɟ
ɠɚɡɵɥɚɞɵNyNyQLVVKHNDUDMHUWyOHED۪GDUVKDPEHÕQHEDÕDQVêVDE\Q
NHUHĔTXODT ԧɫ ÕWVDQG\T ԧɫ NHOWHVKDVK ԧɫ 
§31. ȿɤɿɧɲɿ ɫɵԙɚɪɵ O\T OLN G\T GLN W\T WLN 
ԕɨɫɵɦɲɚɫɵɦɟɧ ɤɟɥɝɟɧ ԕɨԑɚɦɞɵԕ ԥɥɟɭɦɟɬɬɿɤ ɥɟɤɫɢɤɚ DU HU 
ԕɨɫɵɦɲɚɫɵɦɟɧ ɤɟɥɟɬɿɧ ԥɞɟɬԑԝɪɵɩ ɤԥɞɟ ɚɬɚɭɥɚɪɵ ODU OHU GDU
GHU WDU WHU  ԕɨɫɵɦɲɚɫɵɦɟɧ ɤɟɥɟɬɿɧ ɛɨɬɚɧɢɤɚɥɵԕ ɡɨɨɥɨɝɢɹɥɵԕ
ɚɬɚɭɥɚɪ T\VK NLVK ۪\VK JLVK  ԕɨɫɵɦɲɚɫɵɦɟɧ ɤɟɥɟɬɿɧ ԕԝɪɚɥ
ɫɚɣɦɚɧ ɠԥɧɟ ɬɟɯɧɢɤɚ ɚɬɚɭɥɚɪɵ W\ WL G\ GL  SD SH ED EH
PD PH  \V LV V  ۪\ JL T\ T  ԕɨɫɵɦɲɚɫɵɦɟɧ ɤɟɥɟɬɿɧ
ɥɟɤɫɢɤɚɥɚɧԑɚɧɬԝɪɚԕɬɵɬɿɪɤɟɫɬɟɪɦɟɧɡɚɬɚɬɚɭɥɚɪɵɛɿɪɝɟɠɚɡɵɥɚɞɵ
RUWDD]ÕDO\T MHUM~]LOLN DUDPSÕ۪\OG\T E~NLOiOHPGLN MDOS\KDO\TW\T
ELUUHWWLN Dê\]DVKDU DWTDPLQHU DVKDWXÕDTW\ODU EDO\TTRUHNWLOHU
MDODĔNy]GLOHU D۪DVKNHPLUJLVKWHU NHVSHNHVNLVK VDE\QVDO۪\VK
yUWVyQGLUJLVKVKDUêDEDVW\QHPNHWWLV~ÕNHÕVDOG\DO\STDVKSDEDêNHVSH
MDQED۪\VNLUHEHULVN~QNyULVDêDT\]G\U۪\DêDV~]JLEyULRÕQDT
§32. ÈVLUH ELU NyS MDOS\ ɛɟɣ ɠԥɧɟ DYDQ DYÕD DYWR DJUR
DQWÕ DHUR JÕGUR JÕSHU HêUR Õ]R ÕQIUD NÕQR PHJD PÕQÕ UDGÕR
WHOH WUDQV ~OWUD IRWR HOHNWU ɫɢɹԕɬɵ ɫԧɡɚɥɞɵ ɫɵԙɚɪɥɚɪɵɦɟɧ
ɫɨɧɞɚɣɚԕ EHÕ ԕɨɫɵɦɲɚɫɵɦɟɧ ɤɟɥɝɟɧ ɚɬɚɭɥɚɪ ɛɿɪɝɟ ɠɚɡɵɥɚɞɵ
iVLUHVROVK\O ELUTDO\SW\ ELUPiQGL NySPiQGL NySP~VKH MDOS\XOWW\T
MDOS\PHPOHNHWWLN EHÕN~Qi EHÕKDEDU DYDQVDKQD DYÕDPHNWHS
DYWRMRO DJURNHVKHQ DQWÕGHQH DHURVKDQD JÕGUREHNHW JÕSHUEHOVHQGL
ɟêURVSRUWÕ]RV\]\TÕQIUDTXU\O\PNÕQRTRQG\U۪\PHJDMREDPÕQÕMRED
UDGÕREDÕODQ\VWHOHDUQDWUDQVVKHNDUD~OWUDG\E\VIRWRVêUHWHOHNWUV~]JL
§33. ȿɤɿɧɲɿ ɫɵԙɚɪɵ DUDO\T TXPDU MDQG\ WDQê WDQ\P MDÕ KDW
DT\LVKLOLNV\PDTɫɢɹԕɬɵɫԧɡɞɟɪɦɟɧɤɟɥɝɟɧɚɬɚɭɥɚɪɛɿɪɝɟɠɚɡɵɥɚɞɵ
KDO\TDUDO\T DWDTTXPDU XOWMDQG\ MDUDW\O\VWDQê WLOWDQ\P M\O\MDÕ
DVK\TKDW DVK\TKDW V\ÕODê  ]HÕQHWDT\ PHNHPHLVKLOLN iNLPV\PDT
Ȼɿɪɚԕ ɚɧɵԕɬɚɭɵɲɬɵԕ ԕɚɬɵɧɚɫ ɫɚԕɬɚɥԑɚɧ ɤԛɪɞɟɥɿ ɫԧɡɞɟɪ ɛԧɥɟɤ
ɠɚɡɵɥɚɞɵDVK\TKDWT\]PHWWLNKDW
§34.(VKiUNHÕELUTDÕTDÕV\iOGHɫԧɡɞɟɪɿɦɟɧɤɟɥɝɟɧɟɫɿɦɞɿɤɫɵɧ
ɟɫɿɦԛɫɬɟɭɥɟɪɬԛɛɿɪɬԝɥԑɚɥɚɪɵԧɡɝɟɪɬɿɥɦɟɣɛɿɪɝɟɠɚɡɵɥɚɞɵHVKNLP
iUNLPiUW~UOLNHÕELUELUGHĔHTDÕELUTDÕV\ELUHêOHUiOGHTDODÕȿɫɤɟɪ
ɬ ɭ ÈU NHÕ ELU TDÕ iOGH ɫԧɡɞɟɪɿ ɡɚɬ ɟɫɿɦɞɟɪɦɟɧ ɬɿɪɤɟɫɤɟɧɞɟ ɛԧɥɟɤ
ɠɚɡɵɥɚɞɵiUHONHÕEDODELUMXP\VTDÕ]DPDQiOGHVK\QiOGHyWLULN
§35.ȻɿɪɿɧɲɿɫɵԙɚɪɵDTTDUDVDU\NyNT\]\ODODER]ɬԥɪɿɡɞɿɬԛɫ
ɚɬɚɭɥɚɪɵɦɟɧ ɤɟɥɟɬɿɧ ɛɨɬɚɧɢɤɚɥɵԕ ɡɨɨɥɨɝɢɹɥɵԕ ɬɟɪɦɢɧɞɟɪ ɛɿɪɝɟ
ɠɚɡɵɥɚɞɵ DTÕ\T ԕԝɫ  DTVKDEDT ɛɚɥɵԕ  TDUDTXV TDUDD۪DVK ԧɫ 
VDU\DQG\] ԧɫ VDU\J~ONyNTXWDQ ԕԝɫ NyNEDVVKyS ԧɫ T\]\OTDVT\U
ɚԙ  T\]\OEÕGDÕ DODEX۪D ɛɚɥɵԕ  DODEXOEXO ԕԝɫ  ER]EHWHJH ԧɫ 
ER]WRU۪DÕ Ԛɲ ԕԝɪɚɦɧɚɧ ɬԝɪɚɬɵɧ ɛɨɬɚɧɢɤɚɥɵԕ ɡɨɨɥɨɝɢɹɥɵԕ
ɚɬɚɭɥɚɪɞɵԙ ɚɥɞɵԙԑɵ ɟɤɿ ɫɵԙɚɪɵ ɛɿɪɿɝɿɩ ɠɚɡɵɥɚɞɵ DTEDV VÕ\U
VDU\EDVM\ODQ
§36. Ʌɟɤɫɢɤɚɥɵԕ ɦɚԑɵɧɚɫɵɧɚɧ ɚɠɵɪɚԑɚɧ TRÕ VÕ\U W~ÕH
ERWD TR]\DW TRÕDQ DÕê EyULTDVT\U ÕWɧɟɦɟɫɟ TXP Vê EDO ê VRU
ɫԧɡɞɟɪɿɦɟɧ ɬɿɪɤɟɫɤɟɧ ɛɨɬɚɧɢɤɚɥɵԕ ɡɨɨɥɨɝɢɹɥɵԕ ɚɬɚɭɥɚɪ ɛɿɪɝɟ
ɠɚɡɵɥɚɞɵTRÕMêVDQ ԧɫ VÕ\UMRĔ\VKTD ԧɫ ERWDE~UJHQ ԧɫ TR]\J~O
ԧɫ DWTXODT ԧɫ TRÕDQV~ÕHN ԧɫ DÕêEDOG\U۪DQ ԧɫ DÕêEDGDP ԧɫ 
EyULTDUDTDW ԧɫ  TDVT\UMHP ԧɫ  ÕWE~OGLUJHQ ԧɫ  TXPEHULVK ԧɫ 
VêEHWHJH ԧɫ EDOTDUD۪DÕ ԧɫ êNHNLUHêEÕGDÕ\T ԧɫ VRUTDĔEDT ԧɫ 
ȿɫɤɟɪɬɭ$TTDUDT\]\OTRĔ\UVXUVKXEDUɫԧɡɞɟɪɿɚԙԕԝɫ
ԧɫɿɦɞɿɤɬԛɫɿɧɚɣɵɪɭԛɲɿɧԕɨɥɞɚɧɵɥɚɬɵɧɛɨɥɫɚɛԧɥɟɤɠɚɡɵɥɚɞɵDT
DODERWDTDUDTDU۪DVXUM\ODQVKXEDUEDTD
§37.(ɤɿɧɲɿɫɵԙɚɪɵVKySJ~OWLNHQMDS\UDTWDP\UTXVEDO\T
TXUWMÕGHNMHPLVTDWɫԧɡɞɟɪɿɦɟɧɤɟɥɟɬɿɧɛɨɬɚɧɢɤɚɥɵԕɚɬɚɭɥɚɪɛɿɪɝɟ
ɠɚɡɵɥɚɞɵ HPHQVKyS TRĔ\UDêVKyS N~ÕPHVJ~O TDOWDJ~O VRUWLNHQ
VKD۪\UWLNHQ W~ÕPHMDS\UDT V~WMDS\UDT DOW\QWDP\U EHOWDP\U WRW\TXV
NyNTXVWDUDTEDO\TT\O\VKEDO\TTDUDTXUWEyVLUTXUWT\]\OMÕGHNÕWMÕGHN
WDP\UMHPLVWRUMHPLVTDUDTDWT\]\OTDW
§38. Ʉԛɪɞɟɥɿɫԧɡɝɟɚɣɧɚɥԑɚɧɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɞɟɪɛɿɪɝɟɠɚɡɵɥɚɞɵ
DTVDTDO DTV~ÕHN DTQÕHW DTQÕHWWLN DTNyĔLO DTNyĔLOGLOLN NyVKEDVVK\
G~QÕHTRĔ\]GDQê HUM~UHN HUM~UHNWLN MDQSÕGD MDQSÕGDO\T DWDTRQ\V
EDVTRVêDWVDO\VêDW~VWLDW~VWLOLN
9ɬɚɪɚɭ
ȾȿɎɂɋɉȿɇɀȺɁɕɅȺɌɕɇɋԦɁȾȿɊȿɆɅȿɋȱ

Ԕɨɫɫԧɡɞɟɪɞɟɮɢɫ  ɚɪԕɵɥɵɠɚɡɵɥɚɞɵ
§39. Ԕɚɣɬɚɥɚɦɚ ԕɨɫ ɫԧɡɞɟɪ ɞɟɮɢɫ ɚɪԕɵɥɵ ɠɚɡɵɥɚɞɵ OHNOHN
DOêDQDOêDQ M~UHM~UH NyUHNyUH VyÕOHÕVyÕOHÕ EÕLNEÕLN NySNyS WDê
WDêTDÕWDTDÕWD
§40. Ԕɨɫɚɪɥɚɧԑɚɧ ɟɥɿɤɬɟɭɿɲ ɛɟɣɧɟɥɟɭɿɲ ɫԧɡɞɟɪ ɠԥɧɟ ɤԧԙɿɥ
ɤԛɣ ɲɚԕɵɪɭ ɨɞɚԑɚɣɥɚɪɵ ɞɟɮɢɫ ɚɪԕɵɥɵ ɠɚɡɵɥɚɞɵ MDOWMXOW VDW\U
VXW\UTDOWTXOWVKDT\UVKXT\UVKDUWVKXUWVDUWVXUWWDUVWXUVSDKSDK
VKHNVKHNT\UDêT\UDê
§41.ɋɵԙɚɪɥɚɪɵԧɡɚɪɚɦɚԑɵɧɚɥɚɫɠԥɧɟԕɚɪɚɦɚԕɚɪɫɵɠɢɵɧɬɵԕ
ɠԥɧɟɠɚɥɩɵɥɚɦɚɦԥɧɞɟɝɿɫɨɧɞɚɣɚԕɦɚԑɵɧɚɫɵɤԧɦɟɫɤɿɥɟɧɝɟɧԕɨɫ
ɫԧɡɞɟɪ ɞɟɮɢɫ ɚɪԕɵɥɵ ɠɚɡɵɥɚɞɵ V\ÕTXUPHW ~JLWQDVÕKDW RÕyULV
\G\VDÕDT WHOHJHÕWHĔL] VDOWGiVW~U HUWRT\P HOMXUW MHUMDKDQ N~VK
TDÕUDW RĔW~VWLNVK\۪\V M~UHNWDP\U V\UTDW\ VKWUÕKNRG RTêMDWW\۪ê
iNLPVKLOT\V\PVK\O ~ONHQNLVKL NiULMDV DO\VMDT\Q DVKVK\WXVKVK\
DO\VEHULV MR۪DU\WyPHQ NyVKLTRQ DÕWW\DÕWSDG\ NLUHUNLUPHVWHQ
NHOLPGLNHWLPGLNiULTXUWDĔNyÕOHNNyQVKHNHWPHW
§42.Ԕɨɫɚɪɥɚɧԑɚɧɛɨɥɠɚɥɞɵԕɫɚɧɟɫɿɦɞɟɪɞɟɮɢɫɩɟɧɠɚɡɵɥɚɞɵ
ELUHNLDOW\MHWL~VKWyUWRW\]T\U\TDOWDêMHWHêELUHêHNHê
§43.Ƚɪɚɦɦɚɬɢɤɚɥɵԕɬԝɥԑɚɥɚɪɦɟɧɤɟɥɝɟɧԕɨɫɫԧɡɞɟɪɞɟɮɢɫɚɪԕɵɥɵ
ɠɚɡɵɥɚɞɵWêUDGDQWêUDTROG\TRO\QDy]LQHQy]LTDUDSWDQTDUDSEDUG\
MRTW\D]G\NySWLWHNWHQWHNNHWHJLQQHQWHJLQTROPDTROEHWSHEHWNy]EH
Ny] MROPDMRO EDUDUEDUPDV EÕOHSWyVWHS VKDUVKDSVKDOG\۪\S NyUJHQ
W~ÕJHQMê\SVKDÕ\ST\U\SMRÕ\SM\ODSHĔLUHSyVLSyQLS
§44.Ⱥɪɚɛɰɢɮɪɵɦɟɧɛɟɪɿɥɝɟɧɫɚɧԑɚԕɨɫɵɦɲɚɞɟɮɢɫɚɪԕɵɥɵ
ɠɚɥԑɚɧɚɞɵ ɫɨɧɞɚɣɚԕ ɬԛɫɿɪɿɥɝɟɧ  \QVK\ LQVKL  QVK\ QVKL 
ԕɨɫɵɦɲɚɫɵɧɵԙ ɨɪɧɵɧɚ ɞɟɮɢɫ ԕɨɣɵɥɚɞɵ ɚɥ ɪɢɦ ɰɢɮɪɵɦɟɧ
ɛɟɪɿɥɫɟɞɟɮɢɫԕɨɣɵɥɦɚɣɞɵ۪DJHGHÕLQWHQM\O\
VDQDW NLUHEHULV TD]DQ DTSDQ EDS ~Õ SiWHU ɏɏȱ
۪DV\U,,,WRP,9WDUDêȻɿɪɚԕʋɲɚɪɬɬɵɛɟɥɝɿɫɿɦɟɧɬɿɪɤɟɫɟɬɿɧɚɪɚɛ
ɰɢɮɪɥɵɫɚɧɟɫɿɦɞɟɪɞɟɮɢɫɚɪԕɵɥɵɚɠɵɪɚɬɵɥɦɚɣɞɵʋPHNWHS
GÕUHNWRUG\ĔʋEXÕU\۪\ʋTDêO\ʋNLULV
§45. ɐɢɮɪԑɚ ɬɿɪɤɟɥɟɬɿɧ  ɩɪɨɰɟɧɬ  ɋ ɐɟɥɶɫɢɣ 
ɬɚԙɛɚɥɚɪɵɧɚɧ ɤɟɣɿɧ ɠɚɥԑɚɧɚɬɵɧ ԕɨɫɵɦɲɚɥɚɪ ɞɟɮɢɫ ɚɪԕɵɥɵ
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ҚАЗАҚ ТІЛІ ЕМЛЕСІНІҢ ЕРЕЖЕЛЕРІ
графикасына көшіру жөніндегі ұлттық комиссия мақұлдаған
ɠɚɡɵɥɚɞɵNɟɋGHQWyPHQ
§46.Ʉԛɲɟɣɬɤɿɲɛɭɵɧɦɟɧɤɟɥɟɬɿɧɫԧɡɞɟɪɞɟɮɢɫɩɟɧɠɚɡɵɥɚɞɵ
DSDQ\TT\ST\]\OVDSVDU\MDSMDTV\V~SV~ÕNLPGLTXEDTXSȻɿɪɚԕ
DSSDTNyNSHĔEHNɛɨɥɵɩɠɚɡɵɥɚɞɵ
§47.Ʉɿɪɦɟɧɟɝɿɡɞɟɪɚɛɛɪɟɜɢɚɬɭɪɚɥɚɪɦɟɧɫɚɧɞɚɪɞɵԙɬԧɥɠԥɧɟ
ɲɟɬɬɿɥɿɧɟɧɟɧɝɟɧɫԧɡɞɟɪɦɟɧԕɨɫɚɪɥɚɧԑɚɧɚɬɚɭɥɚɪɵɫɨɧɞɚɣɚԕêHE
HNVɫԧɡɚɥɞɵɫɵԙɚɪɥɚɪɵɦɟɧɤɟɥɟɬɿɧɫԧɡɞɟɪɞɟɮɢɫɚɪԕɵɥɵɠɚɡɵɥɚɞɵ
EUHÕQUÕQJNRIHEUHÕNPDUNHWPHÕNHUVKRêEÕ]QHVWRNVKRêEOÕVVDêDO
IHÕVEDT\ODêDUWNDIHSRSPê]\ND03SOHHUOHUL86%WDV\PDOGDêVK\
6'NDUWD9,3SDODWD,7PDPDQGDU35PHQHMHU
§48. DT DÕ Dê G\ GL P\V PLV WLQ WX۪\Q ɲɵɥɚɭɥɚɪɵ
ɞɟɮɢɫɚɪԕɵɥɵɠɚɡɵɥɚɞɵVHQDTVKDPDO\DTNHOPHÕGLDêiGHPLVLQ
DÕ DÕWTDQG\ EDU\SW\P\V NHOLSWLPLV NyUHWLQGL ɟUHNWLQ EDUWX۪\Q
MRTWX۪\Q
§49.Ԕɵɫԕɚɪԑɚɧɫԧɡɝɟԕɨɫɵɦɲɚɥɚɪɞɟɮɢɫɚɪԕɵɥɵɠɚɥԑɚɧɚɞɵ
$$4Q\Ĕ4D]83é۪D70'۪D ԕɚɪɚԙɵɡ 
9ȱɬɚɪɚɭ
ȻȺɋԤɊȱɉȿɆɅȿɋȱ
ԔɈɋɕɆɒȺɅȺɊȾɕԘɀȺɅԐȺɇɍɕ
§50. Ԥɪɛɿɪ ɠɚԙɚ ɫԧɣɥɟɦ ɛɚɫ ԥɪɿɩɩɟɧ ɠɚɡɵɥɚɞɵ 4RQDT~ÕGH
GyĔJHOHN ~VWHO ~VWLQGH T\]۪\OW N~ĔJLUW ViêOHVL EDU WDV VKDP MDQ\S
WXU 4\U\Q RW\U۪DQ iNHVLQLĔ ~ONHQ NHVHN SLVKLQL$EDÕ۪D MDUW\ODÕ ۪DQD
NyULQHGL 0ÈêH]RY 
§51.Ԧɥɟԙɧɿԙԥɪɛɿɪɠɨɥɵɛɚɫԥɪɿɩɬɟɧɛɚɫɬɚɥɚɞɵ
3DÕGDRÕODPDDURÕOD
7DODST\ODUW\TELOêJH
$UW\TELOLPNLWDSWD
(ULQEHÕRT\SNyUêJH $EDÕ 
ɀɚɥԕɵɟɫɿɦɞɟɪɟɦɥɟɫɿ
§52.Ʉɿɫɿɧɿԙɚɬɵԥɤɟɫɿɧɿԙɚɬɵɬɟɝɿɛɚɫԥɪɿɩɩɟɧɠɚɡɵɥɚɞɵ'êODW
6D۪\QXO\%HUGiOL4\UP\]\1iEÕT\]\6HÕGLPEHN
§53. Ʉɿɫɿ ɟɫɿɦɞɟɪɿɧɟ ɠԥɧɟ RY HY ɠԝɪɧɚԑɵɦɟɧ ɚɹԕɬɚɥԑɚɧ
ɤɿɫɿɧɿԙ ɬɟɝɿɧɟ ԕɨɫɵɦɲɚ ɬԛɛɿɪ ɫԧɡɞɿԙ ɫɨԙԑɵ ɛɭɵɧɵɧɚ ɫԥɣɤɟɫ
ԛɧɞɟɫɿɩ ɠɚɥԑɚɧɚɞɵ ÈOÕKDQQ\Ĕ ÈOÕKDQ۪D .~QVXOêG\Ĕ .~QVXOê۪D
1iEÕHYDQ\Ĕ 1iEÕHYNɟ %DÕ۪DUDHYDQ\Ĕ %DÕ۪DUDHYTD ȿ ɫ ɤ ɟ ɪ ɬ ɭ
ɋɨԙԑɵ ɛɭɵɧɵ iɦɟɧ ɚɹԕɬɚɥԑɚɧ ɤɿɫɿ ɟɫɿɦɞɟɪɿɧɟ ԕɨɫɵɦɲɚɥɚɪ 
ɛɨɣɵɧɲɚɠɭɚɧɠɚɥԑɚɧɚɞɵ.~OiVKTD.~OiÕ۪D%LOiO۪D
§54. ȿɤɿ ɫԧɡɞɟɧ ԕԝɪɚɥԑɚɧ ɤɿɫɿ ɟɫɿɦɞɟɪɿ ɛɿɪɝɟ ɠɚɡɵɥɚɞɵ
7yUHPXUDW$ÕViêOH 6DT\SMDPDO ÈELOTDV\P 4DV\PMRPDUW %DW\UKDQ
7XUV\Q]DGD 1XU۪DOÕ $ÕJ~O $TEDOD $T\OEHN -DTV\EDÕ 6KiUEDQê
7RTTRMD1XUEÕNH1XUDÕ\P1XUGLOGi%ÕELKDQ\P$V\OMDQ$KPHWTD]\
§55. Ʉɿɫɿ ɟɫɿɦɞɟɪɿ ɫɵԙɚɪɥɚɪɵɧɵԙ ɠɿɝɿɧɞɟɝɿ ɞɵɛɵɫɬɚɪ
ɚɣɬɵɥɵɦɵɧɚ ɫԥɣɤɟɫ ɠɚɡɵɥɚɞɵ$Õ۪\] %DÕJHOGL -XPD۪XO 4DUDJy]
.HQMiOL%ÕEDMDU4RMDKPHW
§56. Ⱥɪɚɛ ɩɚɪɫɵ ɬɿɥɿɧɟɧ ɟɧɝɟɧ ɤɿɫɿ ɟɫɿɦɞɟɪɿ ԕɚɡɚԕ ɬɿɥɿɧɿԙ
ɞɵɛɵɫɬɵԕɡɚԙɞɵɥɵԑɵɧɚɫԥɣɤɟɫɠɚɡɵɥɚɞɵ<VTDT<U\VMDQ<U\VDOG\
<VPDÕ\O ɧɟɦɟɫɟ 6\PDÕ\O 0XKDPEHW <E\UDÕ\P %iWÕPD 4DVHQ
4XVDÕ\Q4DGÕVKD3D]\OÈEGLTDGLUÈOEHÕEDU\V
§57.Ɍɚɪɢɯɢɬԝɥԑɚɟɫɿɦɞɟɪɿɧɞɟɝɿɤԧɦɟɤɲɿɫԧɡɞɟɪɫԧɡɛɚɫɵɧɞɚ
ɛɚɫԥɪɿɩɩɟɧɫԧɡɨɪɬɚɫɵɧɞɚɤɿɲɿԥɪɿɩɩɟɧɞɟɮɢɫɚɪԕɵɥɵɠɚɡɵɥɚɞɵ
ÈEêQDV\U iO)DUDEÕ /HRQDUGR GD9ÕQFKÕ -DQQD G¶$UN )RQ GHU *ROV
/ÕêGYÕJ YDQ %HWKRYHQ ÈO)DUDEÕGLĔ PXUDV\ EDUO\T W~UNL KDO\TWDU\QD
RUWDTɄԧɪɫɟɬɿɥɝɟɧɟɫɿɦɞɟɪɝɟԕɨɫɵɦɲɚɥɚɪɛɭɵɧԛɧɞɟɫɿɦɿɧɟɫԥɣɤɟɫ
ɠɚɥԑɚɧɚɞɵ/HRQDUGRGD9ÕQFKÕ GLĔJH )RQGHU*ROV W\ĔTD 
9ÕOJHOPIRQ*êPEROGW W\ĔTD 
§58.ȿɪɬɟɝɿɦɢɮɤɟɣɿɩɤɟɪɥɟɪɿɧɿԙɚɬɬɚɪɵɛɚɫԥɪɿɩɩɟɧɠԥɧɟɛɿɪɝɟ
ɠɚɡɵɥɚɞɵ-HODÕDT-H]W\UQDT6DTTXODT7DêVR۪DU
§59. Ԕԝɪɚɦɵɧɞɚ EÕ M\UDê DWD DQD EDW\U DE\] DT\Q EDKDG~U
KDQVHULVDOGDWTDVXOWDQTDM\VXOêEHJLPKDQ\PP\U]Dɫԧɡɞɟɪɿɛɚɪ
ԝɥɬɬɵԕɦԥɞɟɧɢ ԕɨԑɚɦɞɚɫɬɵԕԕɚ ɬɚɧɵɦɚɥ ɤɿɫɿ ɟɫɿɦɞɟɪɿɧɿԙ ɚɥɞɵԙԑɵ
ɫɵԙɚɪɵ±ɛɚɫԥɪɿɩɩɟɧɟɤɿɧɲɿɫɵԙɚɪɵɤɿɲɿԥɪɿɩɩɟɧɛԧɥɟɤɠɚɡɵɥɚɞɵ
0yĔNHEÕ%XTDUM\UDê$GDPDWD+DêDDQD4RUT\WDWD'RPDODTDQD
-DODĔWyVEDW\U%DÕVHUNHDE\]'êODWDT\QÈELO۪D]\EDKDG~U$E\ODÕKDQ
$TDQVHUL%LUMDQVDO%DÕ]DTGDWTD%DUDTVXOWDQ4XQDQEDÕTDM\%DÕDQ
VXOê$ÕVKHNHUKDQ\P5DEÕDEHJLP
§60.Ⱦԥɫɬԛɪɥɿɦԥɞɟɧɢɟɬɬɟɟɪɟɤɲɟɨɪɵɧɚɥԑɚɧɤɿɫɿɟɫɿɦɞɟɪɿɧɿԙ
ɚɥɞɵɧɞɚԕɨɥɞɚɧɵɥɚɬɵɧɬԝɪɚԕɬɵɷɩɢɬɟɬɬɟɪɛɚɫԥɪɿɩɩɟɧɠɚɡɵɥɚɞɵ
ÒNLOL<E\UDÕ4\]-LEHN0iVKK~U-~VLS4D]GDê\VW\4D]\EHNEÕ(U
7DU۪\Q4DUDT\SVKDT4RE\ODQG\-DÕDê0XVD(U7yVWLN
§61. ɀɚɧɭɚɪɥɚɪ ɦɟɧ ԕԝɫɬɚɪԑɚ ԕɨɣɵɥԑɚɧ ɤԛɪɞɟɥɿ ɚɬɚɭɥɚɪ ɛɚɫ
ԥɪɿɩɩɟɧɠԥɧɟɛɿɪɝɟɠɚɡɵɥɚɞɵ$ÕWyEHO4RÕDQNyN%yULEDVDU$TWyV
4DUDWRU۪DÕ
ɀɟɪɛɟɞɟɪɿɚɫɩɚɧɞɟɧɟɥɟɪɿɚɬɚɭɥɚɪɵɧɵԙɟɦɥɟɫɿ
§62. Ƚɟɨɝɪɚɮɢɹɥɵԕ ɠԥɧɟ ɚɫɬɪɨɧɨɦɢɹɥɵԕ ɚɬɚɭɥɚɪ ɛɚɫ ԥɪɿɩɩɟɧ
ɠɚɡɵɥɚɞɵ $ODWDê -HWLVê (UWLV -DÕ\T .~Q ȺÕ -ɟU 6KROSDQ
-HWLTDUDTVK\6~PELOHÒUNHU
§63. 0XKÕW DVê DUDO TXP ɬɛ ɫԧɡɞɟɪɦɟɧ ɤɟɥɟɬɿɧ ɠɟɪɫɭ
ɠԥɧɟ ɚɫɬɪɨɧɨɦɢɹɥɵԕ ɚɬɚɭɥɚɪɞɵԙ ɛɚɫɬɚɩԕɵ ɫɵԙɚɪɵ ɛɚɫ ԥɪɿɩɩɟɧ
ɠɚɡɵɥɚɞɵ4DUDWHĔL]7\Q\TPXKÕW\.~QJHÕDVê\%DUVDNHOPHVDUDO\
%RUV\TTXP\
§64Ɍԝɪɚԕɬɵɚɧɵԕɬɚɭɵɲɚɪԕɵɥɵԕɚɥɵɩɬɚɫԕɚɧɤԛɪɞɟɥɿɠɟɪɫɭ
ɚɬɚɭɥɚɪɵɧɵԙɟɤɿɫɵԙɚɪɵɞɚɛɚɫԥɪɿɩɩɟɧɠԥɧɟɛԧɥɟɤɠɚɡɵɥɚɞɵ.LVKL
$]ÕD2UWDO\T4D]DTVWDQ%DW\V4D]DTVWDQ4Õ\U6K\۪\V7DêO\$OWDÕ
§65. Ʉԛɪɞɟɥɿ ɠɟɪɫɭ ɚɬɚɭɥɚɪɵ ɛɚɫ ԥɪɿɩɩɟɧ ɬԛɛɿɪ ɬԝɥԑɚɫɵ
ɫɚԕɬɚɥɵɩ ɛɿɪɿɤɬɿɪɿɥɿɩ ɠɚɡɵɥɚɞɵ $UDOWyEH ÒVKDUDO .yNVKHWDê
%HWSDTGDOD-DUNHQW0DUTDNyO6DU\DUTD6DU\D۪DVK-DĔDDUTD
§66.Ԕɨɫɚɪɥɚɧԑɚɧɠɟɪɫɭɚɬɚɭɵɧɵԙɟɤɿɫɵԙɚɪɵɞɚɛɚɫԥɪɿɩɩɟɧ
ɞɟɮɢɫɚɪԕɵɥɵɠɚɡɵɥɚɞɵ$TVê-DED۪\O\TRU\۪\ÒÕWDV$ÕGRVMHUDVW\
Vê\6DÕUDPɈғ JHPXOWW\TSDUNL%DOTDVK$ODNyORÕ\V\
Ʉԛɪɞɟɥɿɚɬɚɭɥɚɪɟɦɥɟɫɿ
§67. Ɇɟɦɥɟɤɟɬ ɠԥɧɟ ɟԙ ɠɨԑɚɪԑɵ ɦɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤ ɛɚɫԕɚɪɭ
ɨɪɝɚɧɞɚɪɵɦɟɧɥɚɭɚɡɵɦɚɬɚɭɥɚɪɵɛɚɫԥɪɿɩɩɟɧɠɚɡɵɥɚɞɵ4D]DTVWDQ
5HVSêEOÕNDV\ 4D]DTVWDQ 5HVSêEOÕNDV\Q\Ĕ 3UH]ÕGHQWL 4D]DTVWDQ
5HVSêEOÕNDV\Q\Ĕ3UHPHUPÕQÕVWUL4D]DTVWDQ5HVSêEOÕNDV\3DUODPHQWL
0iMLOLVLQLĔ 7yUD۪DV\ 4D]DTVWDQ 5HVSêEOÕNDV\Q\Ĕ ÒNLPHWL Ȼɿɪɚԕ
ɦɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤ ɥɚɭɚɡɵɦ ɚɬɚɭɥɚɪɵɧɞɚԑɵ KDWVK\ PÕQÕVWU GHSêWDW iNLP
RU\QEDVDUEDVVK\WyUD۪Dɫԧɡɞɟɪɿɤɿɲɿԥɪɿɩɩɟɧɠɚɡɵɥɚɞɵ4D]DTVWDQ
5HVSêEOÕNDV\ 0HPOHNHWWLN KDWVK\V\ 4D]DTVWDQ 5HVSêEOÕNDV\ 4DUM\

PÕQÕVWUL 4D]DTVWDQ 5HVSêEOÕNDV\ 3DUODPHQWLQLĔ GHSêWDW\ 7~UNLVWDQ
REO\V\Q\Ĕ iNLPL 4D]DTVWDQ 5HVSêEOÕNDV\ 3UH]ÕGHQWL iNLPVKLOLJL
EDVVK\V\Q\Ĕ RU\QEDVDU\ ÈGLVWHPHOLN EyOLP EDVVK\V\7LO NRPÕWHWLQLĔ
WyUD۪DV\
§68. Ɇɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤ ԥɤɿɦɲɿɥɿɤɛɚɫԕɚɪɭ ɨɪɝɚɧɞɚɪɵ ɦɢɧɢɫɬɪɥɿɤ
ɤɨɦɢɬɟɬ ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬ ɤɨɞɟɤɫ ɬɛ  ɡɚԙɧɚɦɚɥɵԕ ԕԝɠɚɬɬɚɪ ɤԛɪɞɟɥɿ
ɚɬɚɭɥɚɪɵɧɵԙɛɿɪɿɧɲɿɫԧɡɿɛɚɫԥɪɿɩɩɟɧɠɚɡɵɥɚɞɵ4DUM\PÕQÕVWUOLJL
4D]DTVWDQ 5HVSêEOÕNDV\ 4DUM\ PÕQÕVWUOLJL 4D]DTVWDQ 5HVSêEOÕNDV\
,VKNL LVWHU PÕQÕVWUOLJL 4D]DTVWDQ 5HVSêEOÕNDV\ 4DUM\ PÕQÕVWUOLJLQLĔ
0HPOHNHWWLN P~OLN MiQH MHNHVKHOHQGLUê MyQLQGHJL NRPÕWHWL 4D]DTVWDQ
5HVSêEOÕNDV\$TSDUDWMiQHNRPêQÕNDVÕDODUPÕQÕVWUOLJLQLĔ$TSDUDWWDQG\Uê
GHSDUWDPHQWL4D]DTVWDQ5HVSêEOÕNDV\Q\Ĕ(ĔEHNNRGHNVL
§69. Ɉԕɭ ɨɪɧɵ ԑɵɥɵɦɢ ɦɟɤɟɦɟ ԕɨԑɚɦɞɵԕ ԝɣɵɦ ԧɧɟɪ
ɨɪɬɚɥɵԕɬɚɪɵɧɵԙ ɠԥɧɟ ɨɥɚɪɞɵԙ ԕԝɪɵɥɵɦɞɵԕ ɛԧɥɿɦɲɟɥɟɪɿɧɿԙ
ɚɬɚɭɥɚɪɵ ɛɚɫ ԥɪɿɩɩɟɧ ɠɚɡɵɥɚɞɵ ÈO)DUDEÕ DW\QGD۪\ 4D]DT XOWW\T
êQÕYHUVÕWHWL 6KéiOÕKDQRY DW\QGD۪\ 7DUÕK MiQH HWQRORJÕD ÕQVWÕWêW\
4D]DTVWDQ 6êUHWVKLOHU RGD۪\ $EDÕ DW\QGD۪\ 2SHUD MiQH EDOHW WHDWU\
4D]DT XOWW\T êQÕYHUVÕWHWLQLĔ 7DUÕK IDN~OWHWL 6K\۪\VWDQê IDN~OWHWLQLĔ
6K\۪\V IÕORORJÕDV\ NDIHGUDV\ 7LO ELOLPL ÕQVWÕWêW\Q\Ĕ 7LO PiGHQÕHWL
EyOLPL-D]êVK\ODURGD۪\.yUNHPiGHEÕHWEyOLPL7LOELOLPLÕQVWÕWêW\Q\Ĕ
۩\O\PÕNHĔHVL
§70.Ԑɢɦɚɪɚɬɟɫɤɟɪɬɤɿɲɤԧɪɤɟɦԥɞɟɛɢɟɬɦɭɡɵɤɚɫԥɭɥɟɬԧɧɟɪ
ɬɭɵɧɞɵɥɚɪɵ ɚɬɚɭɥɚɪɵɧɵԙ ɚɥԑɚɲԕɵ ɫԧɡɿ ɛɚɫ ԥɪɿɩɩɟɧ ɠɚɡɵɥɚɞɵ
%HÕELWVKLOLNSHQNHOLVLPVDUDÕ\4D]PHGÕDRUWDO\۪\7iêHOVL]GLNVDUDÕ\
È]LUHW 6XOWDQ PHVKLWL ,(VHQEHUOÕQQLĔ ©.yVKSHQGLOHUª WUÕORJÕDV\
©$ODVDS\UDQª URPDQ\ ©$ÕT\Qª JD]HWL ©4D]GDU TDÕWTDQGDª iQL
©0iĔJLOLNHOªPRQêPHQWL
§71. Ɇɚԙɵɡɞɵ ɬɚɪɢɯɢ ɨԕɢԑɚɥɚɪɞɵԙ ɦɟɪɟɤɟ ɚɬɚɭɥɚɪɵɧɵԙ
ɛɿɪɿɧɲɿ ɫԧɡɿ ɛɚɫ ԥɪɿɩɩɟɧ ɠɚɡɵɥɚɞɵ$TWDEDQ VKXE\U\QG\ -HOWRTVDQ
NyWHULOLVL4XUEDQDÕW1DêU\]PHÕUDP\4D]DTVWDQKDOT\Q\ĔELUOLJLN~QL
%LOLPN~QL
§72.Ɇɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤɦɚɪɚɩɚɬɬɚɪɚɬɚԕɬɚɪɛɚɫԥɪɿɩɩɟɧɠɚɡɵɥɚɞɵ
4D]DTVWDQ 5HVSêEOÕNDV\ 0HPOHNHWWLN V\ÕO\۪\Q\Ĕ ODêUHDW\ ©+DO\T
TDKDUPDQ\ªDWD۪\©$OW\QT\UDQªRUGHQL©(UHQHĔEHJL~VKLQªPHGDOL
©$OW\QDOTDªWyVEHOJLVL
9ȱȱɬɚɪɚɭ
ԔɕɋԔȺɊԐȺɇɋԦɁȾȿɊȿɆɅȿɋȱ

§73.Ȼɚɫԕɵԥɪɿɩɬɟɪɿɧɟɧԕɵɫԕɚɪԑɚɧɤԛɪɞɟɥɿɚɬɚɭɥɚɪɛɚɫԥɪɿɩɩɟɧ
ɠɚɡɵɥɚɞɵ (4<8 (êURSDGD۪\ TDêLSVL]GLN MiQH \QW\PDTWDVW\T
XÕ\P\  $4 $NVÕRQHUOLN TR۪DP  $$4 $VK\T DNVÕRQHUOLN TR۪DP 
-6K6 -DêDSNHUVKLOLJL VKHNWHêOL VHULNWHVWLN  ''68 '~QÕHM~]LOLN
GHQVDêO\T VDTWDê XÕ\P\  Ԕɨɫɵɦɲɚɥɚɪ ԕɵɫԕɚɪԑɚɧ ɫԧɡɞɿԙ ɚɣɬɵɥɭ
ɡɚԙɞɵɥɵԕɬɚɪɵɧɚ ɫԥɣɤɟɫ ɞɟɮɢɫ ɚɪԕɵɥɵ ɠɚɡɵɥɚɞɵ (4<8۪D ȿ2
۪D-6K6Q\Ĕ-6K6۪D$4Q\Ĕ''68۪D70'۪D0..JHȻɿɪɚԕ
$46KTDɞɟɩɠɚɡɵɥɚɞɵ

§74. Ⱥԑɵɥɲɵɧ ɬɿɥɿɧɞɟɝɿ ɚɬɚɭɵ ɛɨɣɵɧɲɚ ԕɵɫԕɚɪԑɚɧ ԥɥɟɦɞɿɤ
ɦԥɪɬɟɛɟɫɿ ɠɨԑɚɪɵ ɯɚɥɵԕɚɪɚɥɵԕ ԝɣɵɦ ɚɬɚɭɥɚɪɵ ɬԛɩɧԝɫԕɚ
ɬɿɥɿɧɞɟɝɿɞɟɣ ɠɚɡɵɥɚɞɵ 81(6ɋ2 86$,' 1$72 (;32
Ԕɨɫɵɦɲɚɥɚɪ ԕɵɫԕɚɪԑɚɧ ɫԧɡɞɿԙ ɚɣɬɵɥɭɵɧɚ ԕɚɪɚɣ ɞɟɮɢɫ ɚɪԕɵɥɵ
ɠɚɥԑɚɧɚɞɵ 81(6ɋ2Q\Ĕ ۪D 86$,'W\Ĕ TD 1$72Q\Ĕ ۪D
(;32Q\Ĕ۪D
§75.Ⱥɪɚɥɚɫԕɵɫԕɚɪԑɚɧɫԧɡɞɟɪɬԧɦɟɧɞɟɝɿɞɟɣɠɚɡɵɥɚɞɵ4D]8é
4D]DT XOWW\T êQÕYHUVÕWHWL  (êURRGDT (êURSDO\T RGDT  Ԕɨɫɵɦɲɚɥɚɪ
ɫɨԙԑɵɛɭɵɧԑɚԛɧɞɟɫɿɩɠɚɥԑɚɧɚɞɵ4D]8éG\Ĕ۪D(êURRGDTW\ĔTD

9,,ȱɬɚɪɚɭ
ɒȿɌɌȱɅȾȱɄɋԦɁȾȿɊȿɆɅȿɋȱ
§76.ɒɟɬɬɿɥɞɿɤɛɿɪԕɚɬɚɪɫԧɡɞɟɪɬԛɩɧԝɫԕɚɫɵɧɚԝԕɫɚɫɠɚɡɵɥɚɞɵ
ɨɥɚɪԑɚ ԕɨɫɵɦɲɚ ɛɭɵɧ ԛɧɞɟɫɬɿɝɿɧɟ ɫԥɣɤɟɫ ɠɚɥԑɚɧɚɞɵ PRGHUDWRU
G\Ĕ\۪DODU PDUNHU GLĔLJHOHU VWHSOHU GLĔLJHOHU 
YDêFKHU GLĔLJHOHU VêSHUYDÕ]HU GLĔLJHOHU EDQNQRW W\Ĕ
\TDWDU EDQNRPDW W\Ĕ\TDWDU SODQVKHW WLĔLNHWHU 
RQODÕQ Q\Ĕ \ ۪D GDU  RÀDÕQ Q\Ĕ \ ۪D GDU  GÕ]DÕQ Q\Ĕ
\۪DGDU EDUPHQ QLĔLJHGHU UHVHSVKQ QLĔLJHGHU 
VNUÕQVKRW W\Ĕ\TDWDU EORNEDVWHU GLĔLJHOHU 
§77.ȻɿɪԕɚɬɚɪɤɿɪɦɟɫԧɡɞɟɪɚɣɬɵɥɭɵɛɨɣɵɧɲɚɠɚɡɵɥɚɞɵWDêDU
QyPLU SRVKWD NiVWyP SiOWH SRÕ\] VÕH] VOHVLU YHGLPLV YHGLPLVWLN
NHWFK~S
§78. ɺԥɪɩɿɨғ ԥɪɩɿɦɟɧɬɚԙɛɚɥɚɧɚɞɵԔɨɫɵɦɲɚɫɨԙԑɵɛɭɵɧɧɵԙ
ԛɧɞɟɫɿɦɿɧɟ ɫԥɣɤɟɫ ɠɚɥԑɚɧɚɞɵ PDQɨғYU GLĔ L JH OHU  EUêVHOɨғ]
GLĔLJHGHU DNWyU GLĔLJHOHU DPyED Q\ĔQ\۪DODU 
GÕUÕMɨғU GLĔLJHOHU UHMÕVɨғU GLĔLJHOHU 
§79.ɰԥɪɩɿɠԥɧɟɫɰԥɪɿɩɬɿɪɤɟɫɿVԥɪɩɿɚɪԕɵɥɵɠɚɡɵɥɚɞɵVÕUN
VHPHQWGHVÕPHWUSURSRUVÕRQDONYDUVNRUSRUDVÕDVHQDUÕDEVHVSOHEÕVÕW
§80.ɳԥɪɩɿVԣԥɪɩɿɦɟɧɠɚɡɵɥɚɞɵêFKÕOÕVKHSUDSRUVKÕNERUVK
VKÕ ɬɚԑɚɦ 
§81. ɷ ԥɪɩɿ ɟ ԥɪɩɿɦɟɧ ɠɚɡɵɥɚɞɵ HOHPHQW HOHYDWRU SRHWÕND
NRHIÕVHQW
§82. ɸ ԥɪɩɿ ~ ԥɪɩɿɦɟɧ ɠɚɡɵɥɚɞɵ SDUDVK~W DEVRO~W JO~NR]D
GHE~W SURG~VHU O~NV  YDO~WD E~GMHW E~UR V~MHW E~OHWHQ I~FKHUV
NRPS~WHUW~WRUNRQ~NWêUDNRQ~NWÕYÕWԔɨɫɵɦɲɚɥɚɪɫɨԙԑɵɛɭɵɧɧɵԙ
ԛɧɞɟɫɿɦɿɧɟɫԥɣɤɟɫɠɚɥԑɚɧɚɞɵ
§83.ɹԥɪɩɿɚғԥɪɩɿɦɟɧɠɚɡɵɥɚɞɵ]DUɚғGNQi]QDUiGUD]UiGJUÕOiM
Ԕɨɫɵɦɲɚɛɨɣɵɧɲɚɠɚɥԑɚɧɚɞɵ
ȿ ɫ ɤ ɟ ɪ ɬ ɭ ɢ Õ  ԥɪɩɿɧɟɧ ɤɟɣɿɧ ɬԝɪԑɚɧ ɹɧɵԙ ɨɪɧɵɧɚ ɚ
ɠɚɡɵɥɚɞɵDNVÕDDOHUJÕDKÕPÕDJÕPQD]ÕD
§84.ɀɿԙɿɲɤɟɥɿɤɛɟɥɝɿɫɿ ɶ ɛɚɪɛɭɵɧԑɚɠɿԙɿɲɤɟɞɚɭɵɫɬɵɥɚɪɞɵԙ
ԥɪɩɿ ɠɚɡɵɥɚɞɵ ԕɨɫɵɦɲɚɥɚɪ ɬԛɛɿɪɞɿԙ ɫɨԙԑɵ ɛɭɵɧɵɧɚ ԛɧɞɟɫɿɩ
ɠɚɥԑɚɧɚɞɵ ɚONRJyO GLĔ L JH GHU  ɚQViPEO GLĔ L JH GHU 
DVIiOW WLĔLTDWD iOEDWURV W\Ĕ\TDWDU iOERP Q\Ĕ\۪D
GDU iOID Q\Ĕ۪D iOPDQDK W\Ĕ\TDWDU iOSÕQÕV WLĔLNH
WHU iOW WLĔLNH iOWHUQDWÕY WLĔLNHWHU iOWURQ Q\Ĕ\۪D

GDU EiO]DP Q\Ĕ\۪DGDU EDWDOyQ QLĔLJHGHU E~OGRJ
W\Ĕ\TDWDU E~OGR]HU GLĔLJHOHU G~EO GLĔLJHGHU 
JyOI WLĔ L NH WHU  JɚVWUyO GLĔ L JH GHU  N~OW WLĔ L NH 
NɨEiOW WLĔLTDWDU NɨUyO GLĔLJHGHU PHGDOyQ QLĔLJH
GHU P~OWIÕOP QLĔLJHGHU yV WLĔLNHWHU SiOPD Q\ĔV\
۪DODU SDUɨғO GLĔLJHGHU S~OW WLĔLNHWHU URÕiO GLĔL
۪DGɚU U~EO GLĔLJHGHU VÕUN~O GLĔLJHGHU YiOV WLĔ
LNHWHU YHVWÕE~O GLĔLJHGHU YyOIUDP Q\Ĕ\۪DGDU 
YyOW WLĔLNH IDN~OWHW WLĔLNHWHU IHVWÕYiO GLĔL۪DGɚU 
IyONORU G\Ĕ\۪DODU 
ȿɫɤɟɪɬɭɠɿԙɿɲɤɟɥɿɤɛɟɥɝɿɫɿ ɶ ɬԝɪԑɚɧɛɭɵɧɞɚHÕԥɪɿɩɬɟɪɿ
ɛɨɥɫɚɛԝɥɛɟɥɝɿɟɫɤɟɪɿɥɦɟɣɞɿDNYDUHO GLĔLJHGHU DUWÕNO GLĔ
LJHGHU DWHOH QLĔVLJHOHU EDUHOHI WLĔLNHWHU EDUHU
GLĔLJHOHU JHOPÕQW WLĔLNHWHU NHJO GLĔLJHGHU 
NHOW WLĔLNHWHU ODJHU GLĔLJHOHU SUHPHU GLĔLJHOHU 
SUHPHUD Q\Ĕ۪DODU UHOHI WLĔLNHWHU VKÕIRQHU GLĔLJH
OHU VWLO GLĔLJHGHU IÕOP QLĔLJHGHU 
§85. Ⱥɣɵɪɭ ɛɟɥɝɿɫɿ ɴ  ɟɫɤɟɪɿɥɦɟɣ ɠɚɡɵɥɚɞɵ ԕɨɫɵɦɲɚɥɚɪ
ɫɨԙԑɵ ɛɭɵɧ ԛɧɞɟɫɿɦɿɧɟ ɫԥɣɤɟɫ ɠɚɥԑɚɧɚɞɵ VêEHNW ɨEHNW IHOGHJHU
DGHNWÕY
§86.ɬɱԥɪɿɩɬɿɪɤɟɫɿɦɟɧɚɹԕɬɚɥɚɬɵɧɫԧɡɞɟɪɞɟɝɿɬԥɪɩɿɬԛɫɿɪɿɥɿɩ
ɠɚɡɵɥɚɞɵVNRFKVNHFKPDFK
§87.ɞɠԥɪɿɩɬɿɪɤɟɫɿɛɚɪɫԧɡɞɟɪɞɟɞԥɪɩɿɬԛɫɿɪɿɥɿɩԕɨɫɵɦɲɚɥɚɪ
ԛɧɞɟɫɬɿɤɡɚԙɵɛɨɣɵɧɲɚɠɚɡɵɥɚɞɵPHQHMHU GLĔLJHOHU MÕQVɿ
QɿĔ Vɿ JH OHU  MHQWOPHQ QLĔ L JH GHU  Ȼɿɪɚԕ E~GMHW ORGM\
ɛɨɥɵɩɠɚɡɵɥɚɞɵ
§88.ɋԧɡɫɨԙɵɧɞɚԑɵԕɚɣɬɚɥɚɧԑɚɧԕɨɫɚɪԥɪɿɩɬɿԙɛɿɪɟɭɿɬԛɫɿɪɿɥɟɞɿ
NODV W\Ĕ\TDWDU KRO G\Ĕ\۪DGDU EDO G\Ĕ\۪DGDU 
§89.ɋԧɡɨɪɬɚɫɵɧɞɚԑɵԕɚɣɬɚɥɚɦɚɫɫɦɦɥɥɬɬɮɮɧɧɛɛɪɪ
ɩɩ ɝɝ ɞɞ ɤɤ ɭɭ ɞɵɛɵɫɬɚɪɵɧ ɛɿɥɞɿɪɟɬɿɧ ԥɪɿɩɬɟɪɞɿԙ ɛɿɪɿ ɬԛɫɿɪɿɥɿɩ
ɠɚɡɵɥɚɞɵSDWÕVRQNRPÕVDUUHVRUSURIHVRUSURVHVRUDVRQDQVGÕVRQDQV
GÕVÕGHQWJUDPDWÕNDNRPêQDÕPêQRJHQÕPÕJUDQWPDPRORJÕDVÕPHWUÕD
DPÕDN DQDJUDP PHWDOêUJÕD HOÕSV NROHM VÕODEêV NRORÕG NRORNYÕêP
WUÕOHUDORIRQWUROHÕEêVNRWHMDWHVWDWHIê]ÕDDIHNWDIUÕNDWNRHIÕVÕHQW
WêQHODQHNVÕDEDQHUWHQÕVNRQRWDWDEUHYÕDWêUDJÕERQNRUHVSRQGHQW
SRSêUÕ NRUHNWRU ÕSRGURP RSRQHQW VêJHVWÕD DGÕWÕY DNDêQW DNRUG
DNUHGÕWWHêYDNêP
ȿɫɤɟɪɬɭɋԧɡɦɚԑɵɧɚɫɵɧɚԥɫɟɪɟɬɟɬɿɧɠɚԑɞɚɣɞɚɫɨɧɞɚɣ
ɚԕ ԧɥɲɟɦ ɛɿɪɥɿɤ ɚɬɚɭɥɚɪɵɧɞɚ ԕɚɣɬɚɥɚɦɚ ɞɵɛɵɫɬɚɪ ɫɚԕɬɚɥɵɩ
ɠɚɡɵɥɚɞɵQHWWRGROODUPDVVDWRQQDPÕOOÕRQPÕOOÕPHWU
§90. ɢɣɦɟɧ ɚɹԕɬɚɥԑɚɧ ɫԧɡɞɟɪɞɿԙ ɫɨԙɵɧɞɚ ɛɿɪ ԑɚɧɚ Õ ԥɪɩɿ
ɠɚɡɵɥɚɞɵNDOÕDO~PÕQÕQDWUÕNDIHWHUÕUHDOÕ
§91.ɒɟɬɬɿɥɞɿɤɫԧɡɞɟɪɞɿԙɫɨԙɵɧɞɚԑɵɚԥɪɩɿɫԧɡɦɚԑɵɧɚɫɵɧɚԥɫɟɪ
ɟɬɩɟɝɟɧ ɠɚԑɞɚɣɞɚ ɬԛɫɿɪɿɥɿɩ ɠɚɡɵɥɚɞɵ Ԕɨɫɵɦɲɚɥɚɪ ɫɨԙԑɵ ɛɭɵɧԑɚ
ԛɣɥɟɫɿɩɠɚɥԑɚɧɚɞɵNRUGÕQDW W\Ĕ\TDWDU NDSVêO G\Ĕ\۪DGDU 
NDUGÕRJUDP Q\Ĕ\۪DGDU IRQHP QLĔLJHGHU PRUIHP QLĔL
JHGHU OHNVHP QLĔLJHGHU RUIRJUDP Q\Ĕ\۪DGDU Ȼɿɪɚԕ
PDWHPDWÕNDSHGDJRJÕNDVWDWÕVWÕNDPHKDQÕNDɛɨɥɵɩɠɚɡɵɥɚɞɵ
§92.Fɬɫɬɶԥɪɿɩɬɿɪɤɟɫɬɟɪɿɧɟɛɿɬɤɟɧɫԧɡɞɟɪɞɿԙɫɨԙԑɵɫɵ ɥɚɪɵ 
ɬԛɫɿɪɿɥɿɩɠɚɡɵɥɚɞɵԕɨɫɵɦɲɚɥɚɪԛɧɞɟɫɬɿɤɡɚԙɵɧɚɫԥɣɤɟɫɠɚɥԑɚɧɚɞɵ
HNRQRPÕV WLĔLNHWHU NRPêQÕV WLĔLNHWHU PDQÕIHV WLĔL
NHWHU WêUÕV WLĔLNHWHU SRYHV WLĔLNHWHU 
§93. S K ԥɪɿɩɬɟɪɿɧɟ ɚɹԕɬɚɥԑɚɧ ɲɟɬɬɿɥɞɿɤ ɫԧɡɞɟɪɝɟ ɬԥɭɟɥɞɿɤ
ɠɚɥԑɚɭɵɠɚɥԑɚɧԑɚɧɞɚSKԥɪɿɩɬɟɪɿԝɹԙɞɚɧɛɚɣɞɵɠԥɧɟԕɨɫɵɦɲɚɥɚɪ
ɠɭɚɧ ɠɚɥԑɚɧɚɞɵ DUKHWÕS ± DUKHWÕSL VWHUHRWÕS ± VWHUHRWÕSL VKHÕK ±
VKHÕK\VKWUÕK±VKWUÕK\VHK W\Ĕ\TDWDU VKHÕK W\Ĕ\TDWDU 
VKWUÕK W\Ĕ\TDWDU 
§94.ɨɝԥɪɿɩɬɿɪɤɟɫɿɦɟɧɚɹԕɬɚɥɚɬɵɧɫԧɡɞɟɪɝɟԕɨɫɵɦɲɚɥɚɪɠɭɚɧ
ɠɚɥԑɚɧɚɞɵ SHGDJRJ W\Ĕ \ TD WDU  ɟNRORJ W\Ĕ \ TD WDU 
IÕORORJ W\Ĕ\TDWDU 
§95.ɪɤɪɝɤɫɥɤɤɥɧɤԥɪɿɩɬɿɪɤɟɫɬɟɪɿɧɟɛɿɬɤɟɧɫԧɡɞɟɪɝɟ
ԕɨɫɵɦɲɚɥɚɪ ɠɿԙɿɲɤɟ ɠɚɥԑɚɧɚɞɵ RFKHUN WLĔ L NH WHU  KÕUêUJ
WLĔLNHWHU PHWDOêUJ WLĔLNHWHU SRON WLĔLNHWHU 
VÕNO GLĔLJHGHU EDQN WLĔLNHWHU WDQN WLĔLNHWHU 
§96.ɤɬɫɤɩɬɮɬԥɪɿɩɬɿɪɤɟɫɿɧɟɛɿɬɟɬɿɧɫԧɡɞɟɪɝɟԕɨɫɵɦɲɚ
\Lɞԥɧɟɤɟɪɿɚɪԕɵɥɵɚɥɤɬɧɤɬɫɤɫɢɹԕɬɵԕԝɪɚɦɵɧɞɚɤԥɪɩɿɛɚɪ
ɫԧɡɞɟɪɝɟ ɬɟɤ ɠɿԙɿɲɤɟ ɛɚɫԕɚɥɚɪɵɧɚ ɫɨԙԑɵ ɛɭɵɧ ԛɧɞɟɫɿɦɿɧɟ ԕɚɪɚɣ
ɧɟɠɭɚɧɧɟɠɿԙɿɲɤɟɠɚɥԑɚɧɚɞɵIDNWIDNWLJHIDNWLVLSêQNWSêQNWLVL
SêQNWLJHÕQVWÕQNWÕQVWÕQNWLVLÕQVWÕQNWLJHGÕVNGÕVNLJHGÕVNLVLDNVHSW
DNVHSWLJHDNVHSWLVLVRIWVRIW\۪DVRIW\V\
§97. ɋԧɡ ɫɨԙɵɧɞɚԑɵ ɧɝ ԥɪɿɩ ɬɿɪɤɟɫɿ Ĕ ԥɪɩɿɦɟɧ ɠɚɡɵɥɚɞɵ
ԕɨɫɵɦɲɚɥɚɪԛɧɞɟɫɬɿɤɡɚԙɵɧɚɫԥɣɤɟɫɠɚɥԑɚɧɚɞɵERêOÕĔ QLĔJHL
GHU EUÕIÕĔ QLĔJHLGHU UHÕWÕĔ QLĔJHLGHU 
ȿɫɤɟɪɬɭȻɿɪɛɭɵɧɞɵɫԧɡɞɟɪɞɟɧɝɬɿɪɤɟɫɿɠɚɡɵɥɚɞɵUÕQJ
UDQJVOHQJ
§98.ȺԑɵɥɲɵɧɬɿɥɿɧɞɟɝɿɬԛɩɧԝɫԕɚɫɵɧɞɚZԥɪɩɿɦɟɧɛɚɫɬɚɥɚɬɵɧ
ɤɟɣɛɿɪɫԧɡɞɟɪêԥɪɩɿɦɟɧɠɚɡɵɥɚɞɵêɚWVDSêÕNÕSHGÕDêHEVDÕW
ȱɏɬɚɪɚɭ
ɋԦɁȾȿɊȾȱԘɌȺɋɕɆȺɅȾȺɇɍɕ
§99. ɋԧɡ ɛɭɵɧ ɠɿɝɿɧɟ ɫԥɣɤɟɫ ɬɚɫɵɦɚɥɞɚɧɚɞɵ RTêVK\ODU
RTêVK\ODUEHOVHQGLEHOVHQGLEHÕELWVKLOLNEHÕELWVKLOLNEHÕELWVKLOLN
§100.ȻɭɵɧɣɦɟɧɭɞɚɭɵɫɫɵɡɞɚɪɵɧɚɧɛɚɫɬɚɥԑɚɧɞɚGDê\V GDê
\Vɟɦɟɫ VDêDW VDêDWɟɦɟɫ GDÕ\QG\T GDÕ\QG\Tɟɦɟɫ TXÕ\Q TXÕ
\Qɟɦɟɫ ɬԛɪɿɧɞɟɬɚɫɵɦɚɥɞɚɧɚɞɵ
§101. ɋԧɡ ɿɲɿɧɞɟ ԛɲ ɞɚɭɵɫɫɵɡ ɞɵɛɵɫ ԕɚɬɚɪ ɤɟɥɝɟɧɞɟ ɫԧɡɞɿԙ
ɬԛɛɿɪɿ ɫɚԕɬɚɥɵɩ ɬɚɫɵɦɚɥɞɚɧɚɞɵ N~ĔJLUWWHê N~ĔJLUWWHê ɟɦɟɫ 
MDĔ۪\UWW\ MDĔ۪\UWW\ɟɦɟɫ 
§102. Ȼɿɪɿɤɤɟɧ ɠԥɧɟ ɤɿɪɿɤɤɟɧ ɫԧɡɞɟɪ ɛɭɵɧ ɠɿɝɿɦɟɧ
ɬɚɫɵɦɚɥɞɚɧɚɞɵGHPDO\VGHPDO\V GHPDO\Vɟɦɟɫ NyJRUDÕNyJR
UDÕ NyJRUDÕɟɦɟɫ 
§103.ȻɿɪɛɭɵɧɞɵɫԧɡɞɟɪɬɚɫɵɦɚɥɞɚɧɛɚɣɞɵDÕN~QYyOWNYDUV
SêQNW
§104.ɋԧɡɞɿԙɠɟɤɟԥɪɩɿɤɟɥɟɫɿɠɨɥԑɚɬɚɫɵɦɚɥɞɚɧɛɚɣɞɵDUD DUD
DUDɟɦɟɫ DÕDT DÕDTɟɦɟɫ DODTDQ DODTDQɟɦɟɫ XÕD XÕDXÕDɟɦɟɫ 
§105.Ȼɚɫԥɪɿɩɬɟɧԕɵɫԕɚɪԑɚɧɫԧɡɞɟɪɞɿɬɚɫɵɦɚɥɞɚɭԑɚɛɨɥɦɚɣɞɵ
$46K70'%88
§106. Ʉɿɫɿ ɟɫɿɦɿɧɿԙ ԕɵɫԕɚɪɬɵɥԑɚɧ ԥɪɩɿ ɦɟɧ ɬɟɝɿ
ɬɚɫɵɦɚɥɞɚɧɛɚɣɞɵ $%DÕWXUV\QXO\ %0RP\VKXO\ ۩0XVWDIÕQ
È.HNLOEDÕ
§107. ɐɢɮɪɥɚɪɦɟɧ ɤɟɥɝɟɧ ԕɵɫԕɚɪԑɚɧ ԧɥɲɟɦ ɛɿɪɥɿɤ ɚɬɚɭɥɚɪɵ
ɠԥɧɟɲɚɪɬɬɵɬɚԙɛɚɥɚɪɬɚɫɵɦɚɥɞɚɧɛɚɣɞɵJD JDɟɦɟɫ VP
VPɟɦɟɫ  ɟɦɟɫ 
³ȿɝɟɦɟɧԔɚɡɚԕɫɬɚɧ´
ԕɚԙɬɚɪɠɵɥ
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ЖАЗЫЛАР ЕСТЕЛІКТЕР МЕН ТУРАЛЫ
ɉɨɷɡɢɹɲɵΝɵɧɵΝ
ɦΡɡɛɚɥɚΕɵ

ΠɅɕȺȾȺɆΔȺ

Ұлы дала баласы сен емес пе ең?
Жау крінсе, қайтпаған
тбелестен.
Талайлардың сауытын қақ
айырып
Садақ тартқан сардарым, жебелі оқпен.

Ақын аға, қанықпын жырларыңа,
Жырда айтылған кп ойлар сырларыңа.
Туған күнің халықтың мерекесі,
Сағынышпен еске алып жылда-жылда.

Тау мүсінді тау ұлы сен емеспе ең!
Дұшпандары кре алмай ерегескен.
Ккке самғап ұшқанда сен емес пе ең,
Кре алмаған кр-жерді елеместен.

Сырыңызбен әр күні сырласамыз,
Мұңыңызбен кей кезде мұңдасамыз.
Жыр әлемнің Сізде бір Пайғамбары,
Жыр әлемге азырақ жыр қосамыз.

Жырдан шашу- шаштыңыз, кп елестен,
Шығарамыз сізді біз, не деп естен.
Мұқағали емес пе, Қарасазға,
Сыбағасын сүрі етіп, бере кеткен!

Қарасаздың орнында бала мекен,
Шалкде, Түзу, Қисық дара мекен.
Қилы-қилы заманым згерсе де,
Тарих болып, «атажұрт» қалады екен.

Айналайын атаңның әруағынан,
Таулы елдің тудыңыз Албанынан,
Атаң жаудан қайтпаған Арыстаным,
Іздегендер мін табар қай жағыңнан.

Қарасаздың крмейсіз кркін бүгін,
Елім алды аңсаған еркіндігін.
Шекарасы елімнің шегенделген,
Қуанамын, кріп мен ел тірлігін.

Кең дүниені шарладың, даңқыңменен,
Самұрық құс ұшқандай қарқынменен.
Жансыз бейнең салынып, шебер қолмен,

Бугінгі күн Заң басқа,заман басқа,
Жеке меншік әзірге қоғам басқа.
0зің жаққа кетті ғой бауырларың,
Еркін інің кетті ғой оралмасқа.

Халқың жазды атыңдыалтынменен.
Біреулер жүр кре алмай әлі
даттап,
Жете алмай шеніңе
сандырақтап.
Мұқағали лседе леңдері,
Поэзия шеруін алды бастап.
Даңқы кетті мұхиттың ар жағына,
Сздің таңсық жер жүзі, маржанына.
Күллі әлем риза оны тапқанҚарасаздың киелі-Албанына!
Ақпан айы-дарабоз ақын берген,
Қарасаздай шұрайлы жасыл жерден.
Туған күнін ағамның, есіме алып,
Бұрын жолдап жатырмын, хатымды елден.
3руағыңнан айналдым, жыр алыбым,
Бұл Албанның мен де бір ұланымын.
Мұқағали ағамның артына еріп,
Жағып кеткен шырпыдай, «шырағымын»!
Нұрлан КІМБАЙҰЛЫ,
зейнеткер.

Сол далаға сыймаған данасы аз ба?
Мұқағали мұңындай мп-млдір боп,
Жылап ақты қарасу Қарасазда.
Қара суға үңілген Елшенбүйрек,
Қайғысымен басады еңсемді кеп.
Елшенбүйрек елігі еркелейтін,
Еңсе басқан ойлардан келсең жүдеп.

Не айтармын тағдырыңа,
Дауылына тап болдың, жаңбырына.
Нсерлеткен дауылдай жырларың-мен,
0лмейтұғын артыңда қалды мұра,

Мұқағали от, жалын жыр жазады,
Отты жырды кейбір жан қызғанады.
0лмейтұғын артына із қалдырған,
Поэзия шыңының-Мұзбалағы.

Маңдайыңда білмеймін сор қалың ба?
Жаутаң-жаутаң қараумен «тргі ауылға».
Жоқ бүгінде Еркінің жүруші еді,

Тұрсынбай ИСАНБЕКОВ,
Сарыжаз ауылы.
Мұқағали жалғандықты, мүләйім жағымпаздықты,
әдебиеттегі саудагерлікті, жалақорлықты, бәлеқорлықты, жантәнімен жек к%рген ақын.
Шерхан МҰРТАЗА
***
Мұқаң екеуміз рухани %те жақын, туыс адамдармыз. Ол %зінің
соңында келе жатқан маған, менің шығармашылығыма %з
жүрегінің сәулесін түсірді.
Фариза ОҢҒАРСЫНОВА

Сенен қалған ойлардың орманында.
Сара ЖҰМАШ А.А.Барманбекұлы
атындағы
мектеп-гимназиясының
9 сыныбында оқиды. Ақиық ақын
Мұқағали атасының шығармаларына
ерекше құрметпен қарайтын жас буын
ақынның жүзден аса 8леңдерін жатқа
біледі. Сара алдағы уақытта 8тетін
Мұқағали атындағы республикалық
жыр мүшәйрасына қатысуға дайындық
үстінде.

Қарасаз жұрты үшін ерекше. Туған жерге осы пальтомен
келгенін оның замандастары сағынышпен әңгімелейді.Ақын
поэзиясына бас ұрғандар үшін мұндағы заттың бәрі қасиетті.
Әсіресе, кейінгі толқын жастардың ілтипаты мен қошеметінде
шек жоқ. Қарапайым пальтоның құнын асырып тұрған
Мұқағали мұрасының асыл нарқы екенін уақыт әлдеқашан
мойындады.

кешті еңбектің куәсі осынау көне жәдігер. Ол сондықтан да
қымбатты, сондықтан да қасиетті.
Ақынға шахмат та шабыт берген. Мұқағалидың өміріне,
іс-әрекетіне үңіліп қараған жан ақынның мәдениетке ден
қойғанын аңғарады. Сонымен қатар, шахмат ойнағанды да өте
жақсы көрген. Шахматтың да ақынға шабыт бергені анық қой.
Қонақтарымыз өз жүрек жарды лебіздерін білдіріп, өте
керемет әсерде болғандарын музей ішіндегі
жәдігерлердің тарихымен, «Мен өскен лашық
бір бөлме» -деп жырға қосқан ақын тұрған
қоржын тамның диорамасында қимастық
сезімдерін білдіргендей болады. Себебі төбесі
жайпақ қоржын тамда тұру кешегі болған тарих. Бұл бөлмені
суреттегенде «Хан сарайы қараң қалатын» деп ақын оны бекерден-бекер ерекше етіп көрсеткен жоқ. Міне, осы тамда бала
Мұқағалидың алғашқы өлеңдері жазылып, өмірге қанат қақты.
Тоқал тамға қарап тұрып сол күндермен үнсіз сырласасың.
Қазақтың елін, жерін өзен, көлі, табиғатын көркем сөзбен тірі
жанның жүрегіне жеткізе білген 45 жылғы өмірінде өте көп
шығармалар, артында таза ақындығын, мол да мөп-мөлдір
мұрасын қалдырған ақиық ақын.
М.ТӨЛЕЙБАЕВА,
М.Мақатаевтың әдеби-мемориалды
музейінің экскурсия жүргізушісі.

Ккпаршының шарт сынған қамшысындай,
Жыр ғұмырың тұр бүгін алшысынан.
Сені жоқтап мұңайған Қарасудың ,
Менің жаным мп-млдір тамшысындай.
Ғани БЕЙҚҰТБАЙ

Мұқағали м%лдірліктен, тазалықтан, биік адамгершіліктен
тұратын.
Лашын (ЗІМЖАНОВА
***
Мұқағали поэзиясы талай жүрекке от берді, бозбаланың
жыры, бойжеткеннің сыры болды.
Мұхтар ҚҰЛ-МҰХАММЕД
архивті ақтарғанда

МҰРАЖАЙ МҰРАТТАРЫ
Музей экспонаттарының бірі – Мұқағали ақынға
Ғабит Мүсірепов сыйлаған алтын қалам. Бұл туралы
айтқан кезде ақынның «Күнделіктеріне» жүгінелік. 1973 жылы
наурыздың 17-ші жұлдызында былай деп жазылған екен:
«Өткен аптада Мүсіреповте (үйінде) болдым. Өлеңдер оқыдым.
Кетерде маған қалам сыйлады.(алтын қалам)».
Алтын қаламды сіздер музейдегі ақын Мұқағалидың
жұмыс бөлмесіндегі жазу үстелінің үстінен көре аласыздар.
Музейдегі ақынның жазу машинкасы. Оны көрген
кезде шашын бір сілкіп тастап, ой теңізіне сүңгіген алып
ақынның ақ қағазға өлең өрнектеген шабытты кездерінің
суреті елестегендей болады. Таңды таңға жалғастырған жан

Жиырмаға әлі толмаған бозбала кезіміз-ау деймін.
Ауылда сыныптастар жиналып, дүрілдетiп жаттық.
КазГУ-ге енді түскен
шақ. Отырысымыз енді
қыза бергенде сырттан ентігіп кірген біреу
«сені Шегір шақырып
жатыр» деп мені сұқ
саусағымен к%рсетіп,
шығып кетті.
Жүрегім
су
ете
қалғаны рас. Оның
аты аталғанда «батырға
да жан керек» болып
кетеді. Шегір – біздің
ауылдың
атаманы
іспетті. Ауыл деймінау, Нарынқол %ңірінде
Шегірден ықпайтын б%рікті жоқ шығар. Бізден он бес
жастай үлкендігі бар. Бала кезімізде оның т%белестерін

Таулары аз ба қазақтың, даласы аз ба,

Қайран Мұқаң!

Жырыңды оқып, еліміз шаттанады,
Жүректерде мәңгілік сақталады.
Бір ғасырда ақынсыз бір туатын,
Қазақ елі зіңмен мақтанады.

Мұражайдың ғимараты 1990 жылы 20 сәуірде
Қазақ ССР Министрлер Кеңесінің қаулысымен салынды. 1991жылы 24 қыркүйекте Қазақ ССР Министрлер
Кеңесінің №544 қаулысымен М.Мақатаев әдебиескерткіш мұражайы болып бекітілді. Музей 1991 жылы
ақынның 60 жылдық мерейтойында ашылды.
Бұрын музей қорында 850 жәдігер болған, қазір 1133
экспонатпен толықты, негізгі қорда 612 экспонат жиналып, ғылыми көмекші қорда 521 экспонат топтасқан. «Мен өскен лашық бір бөлме»
өлеңінің негізінде диорамма жасалды.
– Мұқағали Мақатаевтың өзі пайдаланып, ұстаған жеке заттары, фотосуреттер, киген киімдері,
ақынның асқақтап шығатын тұнық үнін қазақ радиосының
алтын қорынан алынған өз дауысы жазылған үнтаспасы,
өз қолтаңбасы қойылған орыс ақындарының кітаптары
топтастырылған. Қолмен жазылған поэмалары, итальян
ақыны Данте Альдигердің «Құдіретті комедиясының» «Тамұқ»
бөлімін аударған қолжазба түпнұсқалары тақырыптық экспозицияларда келушілер назарына ұсынылған.
Мұқағали музейінің экспонаттарының бірі – ақын
киген сұр пальто. Музейге бас сұққан жұрттың көзі ақынның
үстіне киген сұр пальтоға түседі. Осы киіммен жүрген жыр
перзентінің тау тұлғасын есіне түсіреді. Әсіресе, бұл жәдігер

ɀɵɪΕΡɦɵɪ

МҰҚАҒАЛИ МЕН «ШЕГІР»
к%ріп %стік. Кімді болса да тек қана баспен ұрып
құлатады. Не деген бас екендігіне әлі миым жетпейді.
Ауылдағы бұзылған ескі моншаның қабырғасына
қаланған кірпіштерді бірер саптыаяқ сыраға бәстесіп,
баспен сындырғанын %з к%зіммен к%ргенмін. /зінің
к%зі к%к, шашы бұйра. Содан «Шегір» атанып кеткен
болуы керек. Азан шақырып қойылған аты – Нұрым.
Сол Нұрекең шақырып тұр деген соң, амал жоқ,
шықтым... Қараңғыда қақпаның сыртында тұр екен.
Аздап қызулау. Амандықсыз бірден сұрақты т%тесінен
қойды.
– Жазушының оқуына түсіп келген сен бе?
– Жазушы емес, журналистiң оқуы...
– Маған бәрібір. /лең оқушы ме едің?
Менің жауабымды күтпестен қойнынан жұқа ғана
бір кітапты шығарып, жарық түсіп тұрған сәкі жаққа
беттеді. Шегірден басқаны күтсем де, мұндайды

Бердібек пен Мұқағалидың таза ауадағы демалыс сәті.
(оң жақтан бірінші Мұқағали).

күтпеп едім. Аң-таң
болып артынан ердім.
Кітап – Мұқағалидың
«Қарлығашым келдің
бе?» деген жинағы екен. Шегір жарты сағаттай %лең
оқыды. Және де қолындағы кітабын ашпаған күйі
жатқа айтты. «Жатқа оқитыны бар, кітапты неге
к%теріп жүр?». Бұл – менің ойым. Біраздан соң орнынан тұрып, кітабын маған ұсынды.
– Мақтанды деме, мына жазылғанның %тірігi жоқ.
Мұқағалидың %з қолымен жазып бергені...
Жинақтың алғашқы бетінде «Қазақтың бүгінгі батыры Нұрымға... Ер болса сендей болсын! Мұқағали». деген жазулар тұр. Ағам кетуге айналды. Қызығушылығым
жібермеді. «Сонда Сіз Мұқағалиды к%рдіңіз бе?» деген
с%з аузымнан қалай шығып кеткенін аңғармай қалдым.
Басқа біреу болса тоқтай қалып мақтанар ма еді...
Шегір %йтпеді. Артына қарамастан кете барды. Кейін
бәрібір біліп алдым. Мұқағали мен Шегірдің кездесуін
аңызға бергісіз оқиға дерсіз...

...Алматыдан шыққан автобус ол кезде жол-ж%некей
міндетті түрде Шелекке аялдап, жолаушылар түстеніп
алған соң, Нарынқолға тартатын. 8йтеуір сол ауылда
екі сағаттан кем аялдамайды. Сондай күндердің бірінде
ұлы ақын сыраханада ш%лін басып тұрған ғой. Қалған
жолаушылар асханаға кетсе керек. Бұл ауылда ұйғыр
ағайындар к%п тұратыны белгілі. Сыраханада «суатқа
бас қойғандай» саптыаяққа тұмсығын тыққандардың
дені сол ұлттың %кілдері болса керек. Жалғыз тұрған
ақынға әйтеуір бір сылтау тауып жабыла кетіпті.
К%птің аты к%п. Жағдай қиынға айналған. Осы кезде
құдай айдап сыраханаға Шегір келіп қалмай ма! Сізге
%тірік, маған шын, әлгілердің он шақтысын Шегір
к%кеміз баспен ұрып сұлата беріпті... сұлата беріпті...
Мынадай жойқын қазақты к%рген Мұқағали к%кеміз
толқынысын жасыра алмай, к%зіне жас алыпты деседі.
Сол жерде кітабын сыйлап, мен %з к%зіммен к%рген автографты жазып берген екен...
Арман СҚАБЫЛҰЛЫ,
журналист.

Хантәңірі
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ШЕШЕ, СЕН БАЫТТЫСЫ, ЖЫЛАМАЫН !
Жалпы Мұқағали жайында бүгінге дейін кім қалай қалам толғаса да, бәрі де шындық
пен ақиқаттан қаланып, малта тастай жұмырылған, болмысы блек дүниелер тұрғысында
қалыптасқаны талас тудырмайды. Ақын туралы айтылар әңгіме, шертілер шежірелер мұнымен
бітпек емес. (лі де жалғасын тауып, жылды жылға ұзатып, ғасырды ғасырға тоғыстыра
беретіні, тас бұлақтай арынды жырлары, жырымен жымдасқан тұмадай тұнық сырлары
кезең – кезеңімен келген ұрпақты тамсандыра, табындыра берері анық.

Жұмабек Т(ЛІПҰЛЫ,
Қазақстан Журналистер
одағының мүшесі

Мұқағалиды
%зім
к%рмесем де оның
айналасындағы
%зі
пір тұтқан жақын туыстарымен аз ғана
уақыт бірге болғаным
ба, бір шаңырақтың
астында
дидарласа отырып, дәмдес
болғаным
есімде
қалып
қойыпты.
Сол бір естен кетпес елеулі күндер
бүгінде к%з алдым-

сы қалың к%зәйнегінің арғы жағындағы мейірімді
к%здері жан дүниемді бұрын кездеспеген әсерге
б%леп жүре берді. Ал, қасындағы кейуана Бақыт
жеңгеміздің осы үйге қонаққа келген шешесі екен.
Мән-жайыма қаныққан Нағиман апам ауылдың, үйжайдың, шешемнің амандығын тасқаяқтай қағыстыра
сұрап жатыр. Оқуға келгенімнен хабардар екенін
айтып,аналық мейірімін де т%гіп жатыр. Кешкілік
жұмыстан оралған Тоқтарбай аға да жатырқап,
жатсынбай жылы қабылдап, ағалық ақыл- кеңесін
білдірді. Бірге тұрған аз уақыт ішінде к%зім жеткені –
отбасындағы үлкен-кішілердің кіршіксіз таза к%ңілі
болды. Халқы талантына табынған арқалы ақынды
%мірге әкелдім деп анасының да, бірге тудым деп

еліне деген сүйіспеншілігі, тас атқанға ас атқан
ақ пейіл қағидасы, адамдарға деген қадір-құрметі
ешкімге ұқсамайтын. Ақиық ақынның бойындағы
адами құндылыққа толы қасиеттер осынау %р тұлғалы
ананың қанымен де, ақ сүтімен де дарыған болар -ау
деп ой түйсем қателеспеймін.
Оқуға келген бұл сапарымда да жолым болмады. Бұған Нағиман апам да, басқалар да %зімнен
кем қиналған жоқ. Үлкен кісі ақылын айтып бәйек
болғаны, к%ңілімді жұбатуға тырысқаны есімде.
-Балам, алған бетіңнен қайта к%рме. Тауың
шағылып, жігерің жасымасын. Жаның аман болсын.
Алла жар болса, мақсатыңа жетерсің. Келесі жылы
қайта кел. Оқуға түсуіңе мен кепіл деп сенімімді
сергітіп, үмітімді үкілегені есімде.
Келесі жылы арманымды арқалап әз анамның
шаңырағына тағы да ат басын тіредім. Тағы да сол
аузын ашса жүрегі к%рінетін ақ пейіл жандардың ортасындамын. Серігім сол кісілердің ыстық ықыласы.
Ертең емтихан деген күндері Нағиман апам алдын
ала ақ батасын береді. Басқалары жолыма сәттілік

МҰҚАҒАЛИ АҚЫННЫҢ АНАСЫ

да к%лбеңдеп, ақынның туған күні
қарсаңында қолыма қалам алмасыма қоймады. Сон-дықтан да ақын
туралы емес, анасы жайында қалам
тербегенді ж%н санадым.
Журналист болуды қанша армандасам да осынау киелі мамандықтың
оқуына түсу мен үшін алынбас қамалдай болАқынның анасы
ды. Осыған дейін «қара шаңырақ» атанған ұлттық
университеттің есігін екі рет ашып, тауым шағылып
шерткен сыр
қайтқаным бар. Жығылған күреске тоймайдының
керімен үйреніп қалған орынның есігін қағуға
Жалған дүние-ай!
тағы да әзірленіп жүргенмін. Сол күндердің
Қырық бес жасында қыршын кеткен
бірінде туған б%лем Қызылорда жақтың қызына
оның күллі қазақтың баласы боларын,
үйленіп, аяулы анам бір қиырдағы құдалыққа
ардақты ақын атанарын, құдайақы,
сапар шекті. Бірнеше күн жолаушылап, жаңа
туған шешесі мен де, өмірлік жары
құдалардың сый – құрметінен әсерленіп қайтқан
да, туған бауырлары да білгеміз жоқ.
ол кісі бұл жолы бұрын біз естімеген тың
Көпшілік ел де кезінде білмеген шығар…
жаңалық та ала келді. Үлкен б%лемнің келіншегі
Енді қарап отырсам, тыңдап отырсам,
Мұқағалидың екі туып,бір қалған қарындасы
Мұқағалиымды аспанға көтеріп, өзі
екенін бұрын білгенімізбен, ақынның отбасы,
өлген соң, еліне танытқан құдайдың
туған – туыстарымен ешқандай арақатынасымыз
берген
таланты,өлеңінің
қуаты
болған емес.Міне, енді құдалықтан қайтқан шешем әпкесі екеуі Алматыдағы Мұқағалидың
екен. Бұған да тәубе. Өзі тіршілігінде
анасының үйіне түсіпті. К%ңілдері жарасып, сыры
көрмеген құрмет пен қошеметті армен мұңы үйлесім тапқан үлкендер қызыл тілдің
тында қалған біз- отбасы, жары мен
тізгінін босатып, армансыз әңгіме – дүкен құрса
балалары, бауырлары болып көріп жакерек. 8ңгіме арасында анам жазуға әуестеніп
тырмыз. Қайсібірін айтайын. Алатаужүрген баласы жақында оқуға келетінін, емтихан
дай айбарымды ойласам өзегім от ботапсырғанша осы үйде жүре тұруын Нағиман аналып жанады…
дан %тініп, ризашылығын алыпты.
Оқуға тапсыратын мезгіл жетіп, дағдылы
әдетпен
артынып – тартынып Алматыға
бет бауырының да, тіпті, сол үйдегі %сіп келе жатқан
түзедім. Қағазда жазылған мекен – жай бойын- бала-шағаның да кеуде керіп мақтанғанын, алқынып,
ша Абай даңғылы мен С. Ковалевская к%шесінің алшаңдағанын к%рген емеспін. Бәрі де қарапайым.
қиылысындағы батыс жақтағы 5 қабатты үйдің 3- Сол қарапайымдылық, мейірім мен қайырым, қамқор
қабатына табан тіреп, есіктің қоңырауын бастым. к%ңіл, ыстық ықылас, күнделікті тірлікті місе тұтқан
Есікті орта жасқа келген, етженді, қара торы әйел қанағатшыл кейіп үй-ішін жылылық нұрына шомылашты. Келген жайымды, кім екенімді білген соң ішке дырып тұрғандай. Сондықтан болар, ауылдан барған
қарай бастады. Бұл кісі осы үйдің отағасы,ақынның туыс- туған, жекжат-жұрат, дос-жарандардың ол үйге
%зіне тете інісі Тоқтарбайдың зайыбы Бақыт де- соқпайтыны некен – саяқ. Кім қайдан келсе де үй
ген жеңгей екен.Заттарымды қойып,жеңгейдің ішінің мейір шапағатына шомылып, әз ананың ақ банұсқауымен екі әйел адамның әңгімесі естіліп тұрған тасын арқалап, риза к%ңілмен аттанатынына талай
т%ргі үйдің есігін имене аштым. Т%ргі керегеге куә болдым.
ұсталған кілемнің жоғары жағын ала Мұқағалидың
Нағиман апамның к%ркем тілмен кестелеп айқолдан салынған,иегін қолымен сүйеп отырған татын
әңгімесі тыңдарманның құлақ құрышын
бұрыннан %зіме таныс суреті к%зіме оттай басылды. қандырып,әсерге б%лейтін. /зі туып-%скен %лкенің
Кілем тұтқан қабырғаға сүйей қойылған т%сектің %ткен-кеткен тарихы, отызыншы, қырқыншы
үстінде әңгімелесіп отырған екі қарт ана сәлемімді жылдардың нәубеті, ел басына т%нген ауыртпалық
алып, жайымды сұрады. Нағиман ананың суретінен шежіре боп шертіліп, %зіміз к%рмеген отты кезеңді
таныс бейнесі жанды кейіпте қарсы алдымда отыр. к%з алдымызға алып келетін. 8ңгімелей отырып,
Аққұба %ңінен жылылық шуағы шашырап, ұшы зұлмат жылдардың бүгінгі ұрпақтың басына қайта
иіліп келген мұрнының үстіне қондырған шыны- келмеуін тілеп отырушы еді. Ал, туған жері мен

Нағиман Батанқызы жайлы есімдегілер
Эссе

ȺΙɢɵΕɵɦɚɪɞɚΕɵɦ
Тәңіртаудан қанат қағып, түлеген ,
3р жүректен жолын тапқан жыр- лең.
Талантыңа табынудан жалықбай,
0зің болып лең рді кіл рен.
Қарасазда қалықтаған қыран ең,
Қарасуың жанға жайлы бұлақ -ем.
Сол бұлақтан сусынымды қандырмай,
Жанға дауа,таба алмаспын,сірә, мен.
0рт леңнен тайсалмаған дүлдүлім,
Желпілдеткен қара леңнің түндігін.
Иісі қазақ аспанында жарқырап,
3р жырыңнан жұлдыз ніп тұр бүгін.
Ақын аға, ақиығым,ардағым,
0зіңе ұсап қалам тартты сан дарын.
Қолдасын деп жыр жолында аруағың,
Мен де бүгін леңімді арнадым.
(сем (КЕБАЕВА,
Нарынқол ауылы.

О,Мұқа! ХХІ ғасырдың құрдасы.
Қос туған күн иесі. Ақпанда, мереке
қарсаңында сен жақтың жағдайын
сұрамай-ақ қояйын.
/зің аз аялдап қайтқан бұ дүнияңда
не қалды? Дүрбелеңіне дүрбі сап, сен
іздеген шындықты шын айтсам таппадым.
Шындықтың түрі сұсты бола ма,
қалай %зі? Елдің бәрі қорқады ғой.
Мен білсем шындық – әр адамның
ішінде болса керек.
«...Бүгінде,
%ткенде,
кешеде... «/тіріктің %зегіне күл тастап,
қоздатып, күнде к%сеумен түртпектеп
түтінін түтетіп жатқан ошақ ауыздар,
отынсыз қазан қайнатып, халықты
қуырдақтай қуырып әлек. Сары майдай сары уайымға күйгендерін кепсермен алып тастап, шыдағандарын
шыжылдатып сартапқып,
ашуға
қызартып қақтап жатыр.
Қоғамның құлақсыз, қақпақсыз

тілесе,
Бақыт
жеңгей балгерлігі
ұстап,
41
құмалаққа
жүгінеді.
Алдын ала болжам
жасайды.
Жарықтықтың
ашқан құмалағы
к % б і н ш е
жақсылыққа
жорылушы
еді.
К%ңілдері
кіршіксіз,
ақ
жарқын
жандардың
тілектері қабыл
болып,
%зім
армандаған
оқу
орнының
студенті
атандым.
Ойыңда
жүрген нәрсенің
кейде
сол
қалпында түсіңе
енетіні бар ғой. Анасының үйінде жүргенім әруаққа
аян берді ме, %ң-түсін к%рмеген ақын ағам бір күні
түсіме енгені бар. Нағиман апама осы түсімді айттым.
-Балам, мақсатың биік, талабың таудай екен.
Ағаңның әруағы қорғап, қолдап жүрген шығар.
Тегін адам емес қой. Бірақ, талантын берсе де
тағдырын бермесін. Жолың ашық болып, алдыңнан
жарылқасын, шырағым, - деп батаг%й с%зін айтты. 8йткенмен ағамның тағдырын қайдам, таланты маңдайыма жазылмады. 8лде, күйбеңі к%п
күйкі тірліктің шылауына түсіп кеттім бе, болмаса, таланттың кемдігі ме, жас жерортаға келсе де
ештеңені мандытпай жүрген жай бар. Ал, оғаш
тірлігіме ақын ағамның да, әз анамның да әруағын
күңірентуге хақым жоқ. Лайым, жандары жәннатта
болсын.
Қарасаз бен Шалк%деде дүбірлеп %ткен баласының

60 жылдық тойына қатысқан Нағиман апам тойдан кейін салқын жонда біраз күн дем алып, туыстарымды аралаймын, т%ркіндеріме қыдырамын
деп ауылда қалған болатын. Арада 20 күндей уақыт
%ткенде 8бдіке Асанов Қарасаздан Тоқтарбай ағаға
«Анаң ауырып қалды. Тез кел, қалаға жеткізу керек» деп телефон шалды. Тоқтарбай аға жұмысынан
сұранып, ауылға баруға сол кездің желден жүйрік
к%лігі «Москвичті» жалдап келіпті. К%лік иесі орыс
екен. Кешкі сағат ондар шамасында жолға шықты.
Орысқа сенбей, қасыңа тағы біреуді ертіп ал деген
жеңгеміздің с%зін ағам хош ала қойған жоқ. Тек
маған, машинаның н%мірін жазып алуды тапсырды.
Мен сыртқа шығып, н%мірін жазып алдым. Ертесі
таңертең 8бдіке аға екеуі апамызды үйге алып келді.
Дәрігерге қаратып, күтімелдегеннің арқасында ол
кісі науқасынан айығып, бала-шағасының ортасына
қайта оралды.Үй –іші мәре-сәре күйге қайта толды.
Оқуға барған сайын, басқа жайға түссем де ол
кісілерден қол үзген емеспін. Сабақтан бос күндері
амандаса барып, әңгімесін тыңдап қайтамын. Бірде
к%шеде кездесіп қалған шонжылық курстасым
Қуанышбек Қожахметовке Мұқағалидың анасына амандасып қайтуға бара жатқанымды айттым. «Қой, сен ол кісілерді қайдан білесің», - деп
с%зім құлағына тосын естілгендей қалып танытты.
«Сенбесең бірге жүр, қой емес, тай бересің»,- деп
қалжыңдадым да ертіп алдым. Ол кезде Нағиман
апам балаларымен « Жетісу» ықшам ауданынан берілген к%п қабатты үйдің 5- қабатында 3
б%лмелі кең де жарық үйде тұрып жатқан болатын.
Амандықтан кейін қасымдағы жігіттің %зіммен бірге
оқитын жолдасым екенін, %зімен арнайы амандастыра келгенімді айттым. Апам риза болып қалды. Ал,
ертегідей естілетін ақынның анасын к%ргеніне, ақ
баталы тілегін естігеніне жолдасым тіпті мәз. Ертесі
сабаққа келісімен кешегі оқиғаны курстағыларға
майын тамыза жеткізіпті. Сабаққа сәл кешігіңкіреп
келген маған бәрі бейне басқа планетаның адамын к%ргендей таңдана қарап, Мұқағалидың
інісі екенімді «ішіме сыйдырып» қалай жасырып
жүргеніме кәдімгідей наздарын айтып жатыр. Тағы
бірде семейлік курстасымды да ертіп барып таныстырдым. /зі де %лең жазумен шұғылданатын әлгі
жігіттің кетер-кеткенше Нағиман апамның қасынан
шықпай қойғаны бар.
Нағиман апам 1994 жылы күзге салым қайтыс
болды. «Мен %мірден к%шкен күні абысыным (менің
шешемді айтады) қасымда болып, аяқ- қолымды
жазса» деп айта беруші еді. Ол ойы орындалмады.
/йткені, сол шақта шешем %зі де қатты ауырып,
екі дүниенің ортасында жатқанды. 8бдіке Асанов
бастаған ақынның ет жақын туыстары аналарын
Қарасазға әкеліп жерледі. Ал, Мұқаңның 80 жылдық
тойы қарсаңында ел тізгінін ұстаған азаматтар
бас болып, ақын анасының басына алыстан мен
мұндалап к%рінетін кесене орнатты. Бұл үшін оларға
ел- жұрттың алғысы шексіз.
Нағиман апамыздан кейін %мір сүрудің %зі
заңға симайтындай, ақынның аяулы жары Лашын
да, Тоқтарбай мен К%рпеш те, Бақыт жеңгей де,
тіпті менің аяулы анам да бірінің артынан бірі бұл
дүниеден %те шықты. Ақынның 80 жылдық тойының
%туіне бір жыл қалып, дайындық жұмыстары қолға
алынып жатқан тұста 8бдіке аға дәм жазып біздің
үйге келгені бар. Дастарқан басындағы әңгіме
үстінде %зінің сол той комиссиясының құрамына
енгенін, тойдың шақыру белетінің біреуін маған
міндетті түрде бергізетінін айтып аттанған. Айтпай
келіп аяқтан шалатын ажал шіркінге дауа бар ма?
Абзал ағаға тай-құлындай тебісіп бірге %скен ақын
досының тойын к%руге үлгіртпей, алдына салып, айдап жүре берді.

Бүгін ақиық ақынның туған күні. Осы бір бүкіл қазақ атаулы бір желпініп қалатын айтулы
сәтте қолыма қалам алып,Мұқаңның зі туралы емес, зім кріп, ақ тілеулі сзі мен ықыласына
бленген Нағиман ана жнінде есімдегілерді қағаз бетіне түсіргенді жн санадым.

Ақын рухымен сырласу
(ой толғам)

қазаны түбінде қара халықтың ғана
ашу-ызасы қабат-қабат қақтанып тұр.
О, Мұқа! /зіңнің жырыңа
жыртығымызды жамап жылынсақ
осындай орынсыз ойлар мазалайды.
Бірді айтып, бірге кеткен апамдай
алжыған әңгімем емес.
Қара шалдар қара қамшысымен
қара жер жонын бір салып «мына
жеріңді қарақұрттай қара қытай
қаптайды. Қарусыз жаулап алады.
Қызыңды таңдап алады»деп мәжіліс
құрушы еді к%ріпкелдерім. Солардың
к%здеріндей к%з, с%здеріндей с%з
жұтап қалды.
О, Мұқа! «Қиды қозғасаң исі
шығады». Поэзия «егізің» еңіреп боздап қалды. Қара %леңнің қаруын тас-

тап кеткеніңмен бір атар ұңғысына
оқ салмапсың. Оқсыз мылтығыңды
к%терем деп к%терем болған
«күшеншектердің» күшті %леңі %зіне
ғана түсінікті тілде тіршілік етуде.
О, тоба! О, Мұқа! Олар сен
бармаған жұлдызбен жүздесіп, Айға
айғайлап айыбын айтып, Күн күліне
қазан асып, ет жеп қайтып жүр.
Сумен сұхбат құрып, талмен таласып, таумен тірескен «құдай атқан
құбылыстар» шабытты ерттеп есек
қып, күл тасып жүр.
О, Мұқа! Поэзия патшалығын
патшасыз қалдырғанша ала кетсең
жарар еді. Қарашы енді, қара %лең
Қарасуыңдай ағып жатқанымен, хәл
тауып қанып ішер қауымың жоқ.

О, Мұқа! Ақк%ңілдерді арамдардың аралына айдап тастадық. Адалдарды абақтыға тықтық. Жомарттарды жауыр ғып мініп қыршаңқы еттік.
Жайсаңдардың жағасын жыртып,
жақсылардың басына тас үйдік.
О, Мұқа! Жағымпаздар әлі
бар. Жалтақтық, жасқаншақтық,
жалған намысшылдық бес адамның
бесеуінде де кездеседі. Осының
арқасында шыбындап бас шұлғу,
мақұлдау, к%не салу — бүгінгі күннің
%мір сүру тактикасына айналды.
О, Мұқа! /згермеген, сыр бермеген, Тәңір тауың, қара Жерің,
Қарасуың ғана қасқайып тұр.
Қалғанын заман шайды.
О, Мұқа! Қара %леңнің қос ауызын
к%теріп жүрер ізбасарыңды халық
боп күтіп жүрміз. 8зірге Қазағың,
Қарасазың, Қара халқың толғата
қойған жоқ.
С. НҰРБАҚЫТҰЛЫ.

Хантәңірі
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Мақтанышы елінің
Қолыма тиген құжаттардағы спорттық жетістіктері мен жұқалау кітапшаға жазылған жеңіске толы жолдары,
деректі фотолары, ертеректе басылған газет қиындыларындағы олимпиадалық сапарлары, зіне тартып, қызықтыра
түсті. Қайта-қайта үңілем. Бағындырған биік-биік белестері з алдына бір тбе, ондай азаматтың кзден таса қалып
қойғаны ішімді удай етті. Расымен де, тау тұлғасы жарасқан палуанның кңілден тез ұмытыла салғаны тым орынсыз.
Оны айтып, шырылдайтын бір ғана адамның үні кімге жетсін? Серікбай аға Бабашевтің кініш аралас әңгімесі осыны
аңғартады.
1971 жылы Алматы
қаласындағы
КазПи-дің спорт клубында еркін күреспен
айналысқан
С.Бабашев
Ержан
Сақбаевтай
білікті
жаттықтырушымен
жеңіске
ұмтылып
к%реді. Дәл бір жылдан кейін күз айында
Локомотив
қатарында жаттығады.
К%ргені
к%п,
тәжірибесі мол Қазақ
ССР
еңбегі
сіңген
Рамазан Нұрманов
жаттықтырушысы
А.Атаевпен келесі белесті бағындыруға білек
сыбанады. Нәтиже жаман емес. 1973 жылы
Алматыда
%ткен Локомотив қоғамының
біріншілігінде 68 келі салмақта ІІІ-ші орынға
қол жеткізеді. Кейіннен Қазақстан біріншілігіне
іріктеуде алпыс екі салмақта В.Чаляпин мен
Қ.Тілеулесовтен басым түсіп, жолдамаға ілігеді.

жұртының абыройын арқалаған палуан әр кезде %з
күшіне сенетін. Сол сәтте мойындалған дағыстандық,
ресейлік, ирандық фаворит мықтылар әлем ареналарында атой салып, алынбас қамалға айналғандай
еді. Бірақ Рамазан олардың жолын кесті. Лайықты
қарсылас қана емес, енді бұған бәрі үрке қарайтын болды. Дәлірек айтсақ сол жылы күзде Алматыда %ткен
командалық жарыста әлемге белгілі Кеңес Одағы
құрамасының сенімін арқалаған мықтысы
А.Алексеевті бар-жоғы 1,35 секунтта
таза жеңіп, жанкүйерлерін жерге қаратқан. Дүр сілкінген
к%рермен ұзақ қол
соғып, тағы
да бір

Алғашқы таныстық

Басынан бастасақ. 1973 жылы Ақт%бе қаласында
%ткен Қазақстан біріншілігінде солдат формасындағы
Рамазан Нұрмановпен Серікбай аға алғаш танысады.
Ол онда сержанттар даярлайтын Отар дивизиясында әскери борышын %теп келген кезі. Нағыз спорттық
бабында. 8скерде жүріп-ақ күресті тастамапты.
Дәстүрлі түрде %тіп тұратын дивизия біріншілігіне
қатысып, еркін күрестен бірінші, грек-рим күресінен
жүлделі үшінші орыннан к%рініпті. Бірақ бабы да, бағы
да келіскен Нұрманов Ақт%бедегі біріншілікке тек
қонақ ретінде қатысады. Алғашқы таныстық осылай
басталған.

Жеңіспен басталған жол

1973 жылы маусым айында Алматы қаласында
КСРО ойындары мен біріншілігі қатар %теді. Ол кезде
«Қайраттың» аға бапкері 8білсейіт Айхановтай к%реген
азамат болатын. Бапкердің шапағатына б%ленген

үркер

жұлдызының
жарқырап
жанғанын
жаһанға қызыға да, қызғана да
жар салып жатты...
Білікті жаттықтырушы Е.Сақбаевтың
ағасы Сержан Сақбаев Рамазан Нұрмановты бір
кісідей жатқа біледі. Ол, 1976-80 жылдары мемлекеттік
жаттықтырушы кезінде палуанмен талай жарысқа
қатысады. Сонда %нерін к%ріп, талантына бас иген
екен. Тіпті, «темір адам» деп те атапты.
Ондай атақты Рамазанға халықаралық жарыс пен
Тибилисидегі дәстүрлі кіші әлем біріншілігінде жасаған
ерлігінің құрметіне қойған. Ол, сол кезде %зімен
шыққан барлық қарсылас палуандарды қоғадай жапырып %теді. Жығылып, тізе бүккен олардың дені %з
дәуірінде дүрілдеп тұрған әлем, олимпиада чемпиондары – тұғын.

Палуанның жолын трешілер кесті

Ол, былай болған. Сарапқа салған Кеңес Одағы
кубогын Нұрманов с%з жоқ екі рет таза жеңді. Бірақ
палуанның жолын т%решілер кесті. КСРО құрамасы ірі
күрес державасы болғандықтан, ол дүрмектен ешкімнің
қалғысы жоқ. Жоғарыда айтып %ткен 1976 жылғы
Тблисидегі, әлемнің үздік палуандары бас қосқан жа-

Суретте: Рамазан Нұрманов пен Мәскеу олимпиядасының чемпионы, Еңбек сіңірген
спорт шебері Жақсылық Үшкемпіров Нарынқолға келгенде. 1981 жыл.
Рамазан, сәті түсіп сен тұр мен атайын деген түгел
қарсыластарын бет қаратпай ұтып кетеді. Нұрмановқа
сенім артқан ұжым, палуандық талантын байқап,
ұштай түседі. К%п ұзамай спорттық газеттерде Рамазан
Нұрмановтың жеңіс педьесталында Кеңес Одағының
бірден-бір чемпионы болғанын құттықтап, қолын
к%терген әлемнің жеті, олимпиаданың үш дүркін чемпионы А.Медведтің суреті жарияланады.
Араға уақыт салып Қарағанды қаласында ұшқышштурмовик, Кеңес Одағының Батыры Н.8бдіров
атындағы бүкіл одақтық турнирге қатысады. Ысылған,
тәжірибесі мол Рамазан қарсыластарын матап тастайтын айла-тәсіл қолдану арқылы еркін күреседі.
Сол кездегі мен-мен деген Кеңес Одағының күміс
жүлдегерлері В.Мытщик, Мелковтар да Рамазанның
осы бір ұтқыр айласына 2 минутқа да т%теп бере алмаған
екен.

Есте қалған жарқын сәт

Рамазан Нұрмановтың ерекше айтып %тер жеңісі
1978 жылы орын алады. Бір басының емес, Алаш

рыста Рамазан түгел т%решіге үздік екеніне к%здерін
жеткізген.
Екі жыл бойы %зі тас-талқан қылып ұтқан немістің
сары жонды Дитер Брюхерті кейін олимпиаданың ақтық
сынына жолдама алады. Ал болгардың Цочев дейтін палуаны бір айдан соң Еуропа чемпиондығының күмісін
мойынға іледі. Бірақ КСРО-ның ұлттық құрамасының
бас бапкері Юрий Шахмұратовтың сүйікті шәкірті
Юмин сол Грузия астанасында %ткен жарыста нашар %нер к%рсетіп, %зге бапкерлер Еуропаның басты
бәсекесіне Рамазан Нұрмановты лайық деп табады.
Дейтұрғанмен Цахкадзордағы соңғы жаттығу жиындарында Юминді Рамазан ұпай басымдығымен ұтып,
жарысқа толық дайын екенін дәлелдейді.
С%йтіп, кәріқұрлықта %нер к%рсететіндердің есімі
жарияланды. Рамазан солардың ішінде 57 келі салмақта
КСРО-ның намысын қорғайтын боп шешілді. Алайда, жанған үміт тез с%нді. Ойда-жоқта Нұрмановтың
салмағында әлгі Юмин баратын болды. С%йтіп, %зінен
ұтылған палуандар аяқастынан Еуропа, әлем, олимпи-

спорт мектебінің директоры Бірбаев Бекболат, күрес залынан уақыт б%ліп қамқорлық к%рсетті.

Нарынқолға келгенде

1981-84-ші жылдары %ңірлік спорт ойындарын дамыту мақсатында Рамазан Нұрманов Нарынқолға келеді.
Осы кезде ауданның бірінші хатшысы Рауан 8ріповтің
қолдауымен Нарынқолда алғаш күрес федерациясы құрылады. Оған Қайрат Боқаевтай
білгір азамат басшылық етті. Дәл
осы жылы Қайнар ауылында Социалистік Еңбек
Ері Қажымұқан

Жат жердегі жарқын жеңістер

Сол, 1975 жылы КСРО құрамасы атынан
Қазақстан палуандары Петр Матущактың
жетекшілігімен
Кубаның
Камагуэй қаласында %ткен Сьера Пеллада
атындағы жарысқа барады. Құрама
сапындағы Рамазан Нұрманов,
Қайдар Қарпықов, Александр Мыцык, Александр Поляков бастаған
жігіттер жеңіске қол жеткізеді. Турнирде
жергілікті жанкүйерлер алдында Панамерикалық
ойындар жеңімпазы Хосе Рамосты Рамазан айқын
басымдылықпен ұтып, «Ең күшті палуан» атағын
иеленеді.
Одан ары Нұрмановтың есімі Жапон жерінде «Жапон қабырғасы» деген атпен %тіп тұратын дәстүрлі
жарысында ерекше аталады. /йткені, жауынгер самурайлар ұрпағын бірнеше мәрте ұтып, сан соқтырған
екен. Бұл ерлігі үшін Рамазанға қала мэрінің қолынан
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ада жүлдегерлері болып шыға келді.

Диханбаевтың
атында
айтулы
ауданаралық
жүлде
ұйымдастырылып, ел к%ңілін елең
еткізер жарыс %теді.
Күрестегі әріптесі Серікбай
Бабашевпен
қайта
қауышудың
сәті түскен Нұрманов, ескі доспен
бірге топтық жаттықтырушы болып
істейді. Таудың тасындай іріктелген
жігерлі жастарға ол бірден бауыр
басты. Табиғаты кез келген спортқа
таптырмайтын Нарынқолда еңбек ету
Нұрмановқа үлкен әсер қалдырыпты.
8сіресе, күресті жан-тәнімен сүйе
білген жастардың спортқа деген шынайы ниетіне қатты қуанған.
Күрестің к%п құпия сыр сандығын
ақтарған Рамазан %з тұсында талай
%рендердің жолын ашты. Олардың
қатарында Медғат Нұрқабеков, Жанат Керімбав, ағайынды Иембердиевтер, Талғат Сатыбаев, Марат
Жұбанк%зов, Ербол Құрманбаев,
Бағдат
Қалымбетов,
Ерлан Суретте: Социалистік Еңбек Ері Диханбаевқа Қажымұқан 1983 жылы
Шәңкебаев облыс чемпиондары еркін күрестен берілген жүлдеден естелік. Сол жақта бас т8реші Раатанды. Оқушылар арасында Мұхтар мазан Нұрманов, оң жақта аудандық атқару комитетінің т8рағасы
Оспанәлі Мүсіров, т8реші Серікбай Бабашев, Қайнар ауылы.
Қабылбеков, Кенжебек Оңалбаев,
Ерғанат Қорабаев, Талғат Шәнтиевтер республиканың жүлдегерлер санатында жүрді.
Серікбай аға мен Рамазан Нұрмановтың даярлаған қос
тобы сол кездің %зінде-ақ облыс, республикаға аттары естіліп үлгерген еді. Қос білікті бапкер шәкірттері
Нарынқол командасын сол облыстық жарыста бірінші
орыннан жарқыратқан екен.
1984 жылы Рамазан Нұрмановтың
дәрежесі
жоғарылап, Нарынқолдан Алматы қаласына Қазақ
ССР спорт Комитетінің мемлекеттік жаттықтырушы
болып ауысады. Бұл қызметке келмей тұрып ол, Алматы қаласында республикалық жоғары шеберлік
спорт мектебінде жұмыс жасайды. Білікті бапкер
ұзақ уақыттық мол тәжірибесімен бірталай Қазақстан
құрама командасын үлкен додаларға әзірлейді.
Кейіннен мемлекеттік жаттықтырушы қызметінде
Қазақстан бойынша еркін күрестің одан ары дамып, %ркендеуіне үлес қосты. Жоғары дәрежеде
дайындықтан %ткен жас%спірімдерден бастап, ұлттық
құрама команда жасындағы спортшыларға дейін бар
жағдай қарастырылды. Республиканың барлық облыс,
аудандарында талантты спортшыларға бар білгенін
аяған жоқ. Жергілікті жерлердегі күрес залдары мен
алаңқайлардың да мүмкіншілігін назарда ұстады.
Сол кездің %зінде Алматы, Қарағанды, Шымкент,
Жамбыл, Талдықорған, Ақт%бе, Шығыс Қазақстан облыстары еркін күрестен к%ш бастап тұрды.
Мемлекеттік жаттықтырушы кезінде, бес жыл
Кеңес Одағының құрама командасында резервте жүреді. Онда ғылыми зерттеу тобы жұмыс істеп,
соның бірегей мүшелігінде болды. Сонда дардай
атақтары бар әлем, олимпиада, Европа, Кеңес Одағы
чемпиондарымен бірлесе жаттыққан екен. Арадағы
әріптестік, тіпті бауырластық қатынаста жүрген қазақ
палуанын олар ерекше сыйлайтын. Соның арқасында
мемлекеттік жаттықтырушы қызметінде
к%ргенбілгенін аянып қалмады. Арнайы зерттеу ғылыми тобын ұйымдастырып, сол кездегі Спорт Комитетінің
т%рағасы А.Жақыпбаевқа ұсынады. Ол бұл ұсынысты
бірден қолдап, қаржы б%леді. Бұл бастама к%п к%мек
болып қана қоймай, Қазақстан біріншілігіне баратын палуандардың әлеуетін бағамдауға еселі септігін
тигізеді.
Ал досы Серікбай Бабашев 1993-95 жылы Алматы
қаласындағы республикалық олимпиадалық резервтің

құрметпен алтын қыран бейнеленген кубогі мен «қызыл
жолбарыс» бейнеленген алтын табақша құрметпен
берілді.
Ал Ирандағы Кеңес Одағы құрамасының жеңісін
еш ұмытуға болмайды. Федор Баумбах, Роман Дмитриев, украин Кулишов, әзірбайжан Агасеев, Поляковтай байырғы құрамадағы палуандармен ел сенімін
арқалаған Нұрманов ирандықтардың мықты палуандарын таза жеңді. Командалық есеп 6:4. 8лем чемпионаттарында қоржындары бос қайтпайтын Иран палуандары барын салып бағады. Тіпті, жерлестерінің жер
болып жеңілгеніне шыдамай, боз кілемге шығып кете
жаздайды. 8зер дегенде автомат асынған солдаттар араласып, жарыс қайта жалғасады.

Тәбәрікке алған күрес жейдесі

«Иран тахтаһ, Иран тахтаҺ..!» деп аяғын еденге
ұрған жергілікті жанкүйерлер екілене ұрандайды. Бірақ
жығылмауға бекінген палуандары шетінен жеңіліс тауып жатты.
Жеңімпаз КСРО-ның құрама командасын күрес
алаңынан жібергісі жоқ олар, біразға дейін қоршап
тұрып алды. Басында түкке түсінбеген қонақтар
тілмаш арқылы %здеріне ирандық жанкүйерлердің
алғыс айтқысы келгенін ұғады. Содан кейін ғана
киінетін б%лмеге жүреді. Палуандардың жолына тұрып,
қолдарына алып, бастарынан сипап, құшақтап, қалуға
тырысып жатқан жанкүйерлерде есеп жоқ.
Бірде бір к%рермен: «...Сенің атың қалайша, Рамазан, сендердің барлығың орыс емессіңдер ма?» деп
таңданысын білдіреді. Сонда Рамазан: «Мен, қазақпын,
әрі мұсылманмын. Қазақстанның Алматы деген
қаласынан келдім» деп, жауап береді. Осыдан кейін-ақ
оның спорттық киімін, ырымдап жыртып, таратып алады.
Бүгінде білікті бапкер, қазақтың мақтанышы Рамазан аға алпыстың алтауында. Сүйікті ісінен қол
үзген емес. Жарғақ құлағы жастыққа тимей қазақтың
күресіне үлесімді қоссам деген арманы асқақ. Рамазандай азаматына әлі де арқа сүйейтін шымкенттік
ағайын %зіне қызметке шақырып, екі жыл табысты
еңбек етті. Қазірде Алматы қаласында «Халық аренада»
жаттықтырушыларға кеңесші болып жүр. «...Таланттар ауылдан шығады. Оларды к%ре білу керек» дейтін
ағамызға алдағы еңбектеріне табыс тілейміз.

PS. Рамазан Нұрманов Нарынқол ауылына жиі атбасын бұрады. Ондағы мақсаты – досы Серікбаймен крісіп,
трт мезгілде құлпырып тұратын Нарынқол табиғатына мауқын басып қайту. Сондай бір сапарында жүзбе-жүз
кездескенім бар еді. Палуанның қайда жүрсе де Нарынқолға деген кзқарасы згермегенін аңғардым. Екі сзінің
бірінде мынандай биік таулы ауданда, керемет табиғат аясында жағдай жасалса, келешекте чемпиондарды кптеп
дайындауға болатынын айтты.
Нарынқол ауылында ашылған филиалында еркін
күрестен жаттықтырушы болып істеді. Бұған ауылдың
атқа мінер азаматы, Қазақстанның күрестен еңбек
сіңірген жаттықтырушысы, «Райымбек баба» атындағы

Серікжан МУРАСИЛОВ,
Қазақстан Журналистер одағының мүшесі,
Нарынқол ауылы.
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,-ТЫРМА АУРУЫ – АСА
,АУІПТІ ДЕРТ
ౢಱ̯̼̬̥̌Ͳ̛̬̱̭̬̏̌ದ್̛̼̣̼̯̬̣̯̼̦͕̯̖̬̯̞̦̌̌̌̍̚ದ̱̞̪̯̞̙̌ಱದ̪̣̼̱̬̱̌̌͘ʥಱ̣̱̬̱͕̌
್̨̥̣̭̼̦̯̖̖̬̯̖̥̦̦̦̯̦̼̭̣̌̔̌̍̌̌̌̌̌̌̌̍̚ಢ̡̦̼̥̖̦͕̣̞̌ರ̦̖̖̜̞̦̱̬̱̼̯̱̼̐̔̌̔̔Ͳ
̬̯̼̦̌ದ̨̼̬̔̚ಢ̼̹ದ̡̨̯̞̖̣̖̜̭̖̬̖̯̖̯̞̦̖̥̞̙̌ದ͘
ʪರ̛̦̖̙ರ̞̦̖̙̼̣̭̜̼̦̔̌̚ದಱ̯̼̬̥̱̬̱̼̦̦̌̌̌ϱϱ̥̼ಪ್̡̥̙̌̔̌̚ಱ̥̼̌̔͘ʤ̱̦̔̌Ͳ
̔̌ದಱ̯̼̬̥̱̬̱̼̥̖̦̱̼̬̌̌̌ಢ̦̥̬̌̌̔̌̔̌̍ರ̡̞̦̞̐̐ರ̡̨̦̖̖̜̞̦̯̞̬̖̣̖̦̙̐̔̐ದ͘ౢಱ̯̼̬̥̌
̱̬̱̼̌ ̖̯̯̖̔ ರ̜ ̙̦̱̬̣̬̼̦̦̌̌̌̌ ;̛̯͕ ̥̼̭̼ದͿ ̙ಱಢ̼̌̔͘ ʥಱ̣͕ ̖̣̞̣̞̍̐ ̞̬̍ ̖̔ಪ̖̜̖̐̔ ರ̜
̙̦̱̬̣̬̼̦̌̌̌̌ ದಱ̯̼̬̥̌ಢ̌ ದ̬̭̼̌ ̡̖̪̖̦̞ಪ ̡̡̙̖̯̞̣̞̭̞̚ ̙ರ̬̞̞̣̱̞̥̖̦͕̐̚ ̨̣̬̼̌̔ ಱ̭̯̱̌
̖̬̖̙̖̭̞̦̞ಪ ̭̌ದ̯̣̥̱̼̥̖̦̌̌ ̙̦̖ ದ̌ಪಢ̼̭̍̌ ̛̯̯̖̬ ̥̖̦ ̥̼̭̼ದ̯̬̼̌̔ಪ ̭̦̼̦̌ ̜̯̱̌̌̚
̥̌ದ̭̯̼̦̙̌̔̌ಱ̥̼̭̯̬̼̌̔ಪ್̯̥̖̦̞̖̐̔ಪ̖̜̖̙̐̔ರ̨̨̬̞̱̞̥̖̦̜̣̦̼̭̯̼̣̼̪̯̼̬̐̍̌̌̍̚͘
ʮ̜̼̌̍̌ ̙̦̱̬̣̬̌̌̌ ̬̭̼̦̌̌̔̌ ದಱ̯̼̬̥̌ ̱̬̱̼̦̌ ̥̬̌̔̌̔̌ಢ̌ ̙ಱದ̯̼̬̱̼̔ಪ ̦̖̞̞̐̐̚ ್̡̞̚
̯ರ̡̣̞̥̖̦ದ̭̌ದ̨̨̼̬̣̼͕̣̬̼̍̌̔̌̔ಪರ̣̖̭̭̣̥̌̌ಢ̼ϮϬ͕Ϭйದಱ̬̜̼̌̔͘ʤ̱̬̱̖̣̞̭̞̍̐ರ̜̦̖Ͳ
̥̖̭̖̙̜̼̙̦̱̬̣̬̦̙̬̌̍̌̌̌̌̔̌̌̌ದ̯̣̌̌ಢ̨̦̦̦̭̌̌ಪϭϬ̡ರ̦̥̖̦ϭ̙̼̣̬̣̼̌̌ಢ̼̦͕̔̌
̡̖̜̖̔ϭ̙̼̣̦̭̥̖̞̣̖̜̔̌̌̌̐̔̍̌̚ದ್̡̣̼͕̞̦̖̌̌̔̍ϮϬͲϲϬ̡ರ̦̦̞ಪ̞̹̞̦̖̥̔̌̔̌̔̌ದಱ̯̼̬̱
̖̣̞̣̖̬̞̍̐ ̦̼̌ದ̯̣̼̌̌̔͘ʤ̱̬̱̼̔ಪ ದ̨̼̬̔̚ಢ̼̹̼ ̥̬̌̔̌̔̌ಢ̌ ̱̼̬̌ಢ̦̌ ̙̦̱̬̣̬̼̌̌̌̔ಪ
̡̭̞̣̖̖̜̞̬̌ದ̼̣̼̙ಱಢ̼̌̔͘ʤ̱̬̱̼̯̬̯̱̹̼̣̬̙̜̼̔̌̌̌̌̍̌̌ಪ̬̔̌͗ದ̭̌ದ̼̬͕̯ರ̡̣̞͕ದ̬̭̌̌ದ͘
ʽ̣̬̞̬̞̌ದ̬͕̙̼̣̌̌ದ̼͕ದ̨̡̛̜͕̖̹̞̣̖̬̖͕̯̪̖̦̥̼̭̼̐ದ̯̬̌ಢ̱̬̱̙̌̌ಱದ̯̼̬̼̌̔͘ˁ̨̦̼̔ದ̯̦̌
̛̯͕̥̼̭̼ದ̯̞̭̯̖̖̦̙̐̌ಢ̜̥̞̦̖̯̯̞̯̔̌̔̌̔ರ್̡̬̖̬̞̖̬̖̬̞̦̱̔̔̐̐ದ̙̖̯̌͘ʻ̖ಢಱ̬̣̼̥̖̬̯̖
̙̭̣̌̌ಢ̨̦̖̥̭̌ಢಱ̨̛̬̣̼̥̦̯̙̖̣̞̣̥̍̌ದ͘
ౢಱ̯̼̬̥̱̬̱̼̖̣̞̣̞̞̬̥̖̬̞̥̞̯̣̌̌̍̐̍̔̌̚ಢ̥̜̼͕̙̼̣̼̌̌̔̔ಪ̡̡̖̖̣̖̦̱̐̌̚ದ̼̯̼̦̔̌
̡̖̖̭̖̞̔̔̚͘ౢಱ̯̼̬̥̥̖̦̱̼̬̌̌ಢ್̡̦̥̬̭̱̼̬̭̖͕̭̱̼̌̌̔̌̔̌̔̔ಪ̭̼̣̼̬̼̦͕̯̞̪̯̞̭̱̖̖̦̔̔̐
್̨̭̞̖̭̯̞̭̖͕̣̬̔̌̔̌̚ದ̨̬ದ̨̼̦̼̹̪̜̣̼̪͕̬̯̼̦̦̙̌̔̌̍̌̌ಱ̯̼̦̱ದ̞̣̖̯̞̦̖̦̜̼̬̼̌̍̌Ͳ
̣̼̌̔͘ˁ̨̦̼̔ದ̯̦̌̔̌̍ಱ̴̨̨̛̛̣̱̬̱̼̬͕̦̖̥̖̭̖̭̱̦̌̔ͨ̐̔̍́ͩͨ̔̌ದ̨̬ದ̱̖̪̯̖̯̜ͩ̔̌̌Ͳ
̼̔͘ౢಱ̯̼̬̥̦̼̌ಪ̡̡̛̛̙̣̪̼̣̦̣̼̌̌ದ್̡̡̡̖̜̦̖̭̞̪̹̞̣̞̖̯̦̼̥̣̍̌̌͘ʻ̱̌ದ್̡̭̞̦̖̭̖̌̍
̙̌ಢ̡̼̥̭̼̚ರ̜̣̖̬̖̦̭̯̣̼̔̍̌̌̌̔͘˃̞̭̯̍̌ದ̨̦̙̖̬̱̼̬̼͕̭̦̼̥̖̦̌̌̌̔ದ̯̬̥̦̦̌̌̌̔̌̌
ಱ̜ದ̼̭̼ದ್̡̹̼̪͕̌ಪ̞̣Ͳ̡ರ̨̜̞̣̥̜̼͕̍̌̔ದ̨̬ದ̼̦̼̹͕̹̬̹̱̭̖̞̥̞̥̖̦̯̌̌̚ರ̬̣̞̼̼̭̯̬̔̍̌
̥̖̦̖̜̦̖̣̖̬̖̯̍̐ರ̬̹̞̞̪̯̐ಱ̬̼̌̔͘ˁ̨̦̜̔̌Ͳ̌ದ̨͕̯̼̦̼̭̙̣̬̼̥̖̦̙̔̌ಱ̯̼̦̱̼ದ̛̼̦̪͕̔̌
̌ದ̼̣Ͳ̖̭̞̍ಱ̼̣̼̪͕̭̦̼̬̌̔̌̚ದ̯̱̼̥̌ರ̡̥̞̦͘
ʤ̥̬̔̌̔̌ ದಱ̯̼̬̥̥̖̦͕̌ ̨̭̼ ̱̬̱̥̖̦̌ ̱̼̬̌ಢ̦̌ ̌ಪ̦̼ಪ ;ದ̭̌ದ̼̬͕ ̯ರ̡̣̞͕ ̛̯͕ ದ̬̭̌̌ದ͕
̥̼̭̼ದ̯̍͘͘Ϳ̯̞̭̯̖̱̞̦̞ಪ̨̭̣̬̼̦̦͕̦̖̥̖̭̖̦̜̙̦̱̬̣̬̼̌̔̌̌̔̌̌̌̌̔ಪ̡̭̞̣̖̖̜̞̥̦̼̌̔̌ಪ
̙̬̌̌ದ̯̯̦̌̌ಢ̨̦̯̖̬̞̭̞̥̖̦̙̦̭̼̪͕̦̼̌̌̌ಪ̡̙̬̭̼̦̞̬̖̦̙̌̌̌̐̌ಢ̜̔̌̔̌ಢ̦̱̼̬̼̌̌̌̌̔͘
ʮ̨ಢ್̡̬̼̬̭̖̯̞̣̖̦̌̔̌̐̌ಪ̬̼̔̌̔ಪ̞̹̞̦̖̔̍ಱ̣̱̬̱̼̌̔ಪ̛̬̱̭̼̦̭̏̌ದ̯̜̯̼̦̦̖̞̞̌̐̐̌̚ಪ̬̔̌
ʹದ̭̌ದ̨̛̼̬̥̖̦̯̣̼̪̭̦̣̼̍̌̌̌̔͘ౢಱ̯̼̬̥̥̖̦̱̼̬̌̌ಢ̦̌̌ಪ̬̥̖̦̙̦̱̬̣̬̼̔̌̌̌̌̔ಪ
̥̞̦̖̚ʹದಱ̣ದ̼͕̙ರ̬̞̭Ͳ̯ಱ್̨̨̬̼̭̼̖̯̯̖̞̖̦̖̬̞̪͕̣̬̔̐̔̐̌̔̌̚ಢ̹̌ದ̼̣̼ದ̨̯̬̪̜̌̌̔̌̍Ͳ
̛̣̼̥̼̭̣̼͕̯̭̖̖̪̭̞̌̔͗̌̍̚ರ̬̞̪͕̦̖̥̖̭̖̖ಪ̭̖̭̞̯ರ̭̞̪͕ರ̬̖̯̞̦̙̖̬̖̔ರ̬̥̖̜͕̥̬̌̔̌̔̌ಢ͕̌
̥̣̬̌̔̌ಢ್̭̖̖̪̭̞̯̪̖̬̞̪͕̞̦̌̍̌̍̚̚Ͳ್̞̯̞̭̯̖̪͕̯̥̌̌̚ದ್್̡̡̞̹̪̖̜͕̞̦̖̬̞̦̖̦̯̯̬̐̌̌̚̚Ͳ
̼̔͗ ̌ಢ̹̯̼͕̌ ̯̭̯̼͕̌ ̭̼̦̼̌̍̔ ̯̞̭̯̖̪ ̹̜̦̜̼̌̌̔͘ ౬̬̖̦̐ ̱̼̭̼̔̌ ದ̼̬̼̣̪͕̔̌ ̱̼̦̦̌̌̚
್̡̨̭̞̣̖̖̜̥̣̣̞̦̖̞̍̔͘ʫ̖̬̱̼̬̐̌ಢ̨̡̨̨̛̦̯̭̦̼̪̖̯̖̯̞̦̣̭͕̙̣̌̍̌̍̌̔̌ಢ̡̡̼̖̖̭̖̦̔̚
̌ಪ̬̔̌ ̥̖̦ ̥̬̼̌̔̌̔̌̔ ̣̼̦̌̔ ̣̌̌ ̼̬̼̣̥̜̔̌̌ ʹ ̌ದ͕ ̞̬̖̦̍̔ ̯̞̭̯̖̜̞̔͘ ʥಱ̣ ̱̬̱̥̖̦̌
̱̼̬̌ಢ̛̦̯̱̬̱̭̯̣̌̌̍̌̌ಢ̡̦̦̦̖̜̞̦̞̌̌̐ϱʹ̹̞̦̖̥̖̭̖͕ϲͲ̡̹̼ರ್̦̞̣̖̞̔͘ౢ̡̞̬̞̖̖̌̐̔̚̚
್̡̬̭̖̯̞̣̖̯̞̦ ̛̛̦̯̬̣̼̌̌̍́ದ ್̡̡̥̖̯̞ಪ ;̬̦̜̼̌̌ ̨̨̛̛̥̥̱̦̣̱̣̦̐̍ ̥̖̦ ̶̡̛̦̏̌̌Ϳ ̍ಱ̣
̱̬̱̼̌̔ಪ̣̼̦̣̱̌̔̌ರ̨̛̹̞̦̯̞̖̯̞̦̭̖̖̞̥̣̐̍̍̚͘ౢಱ̛̛̯̼̬̥̥̖̦̦̖̞̞̦̖̦̦̯̬̣̼̌̐̌̌̍́̚ದ
್̡̡̥̖̣̥̌̌ಢ̨̨̨̦̬͕̣̥̭̦̼̯̣̼̌̔̌̍̌̌ದ್̡̣̖̥̖̣̥̔̌̌ಢ̦̬̌̔̌ಢ̦̱̼̬̼̌̌̌̌̔͘

ౢಱ̯̼̬̥̱̬̱̼̥̖̦̱̼̬̥̭̌̌̌̌ರ̡̡̹̞̦̥̦̖̞̭̯̖̱̖̬̖͍̌̔̌
ʫ̖̬͕̬̞̬̐̍̌ಪ̦̖̥̖̭̖̱̼̬̌ಢ̦̙̜̼̌̌̍̌̌ಪ̬̯̞̭̯̖̖̦̥̦̖̥̖̭̖̙̦̱̬̣̬̼̔̌̐̌̔̌̌̌̌̔ಪ
̡̭̞̣̖̖̜̞ ̖̦̖̭̞̦̖̔ ̛̯̖̦̐ ̥̌̔̌ ̱̌ದ̼̯̼̦̔̌ ̶̛̛̥̖̦̣̼̔̌ದ ್̡̡̥̖ ̣̯̼̦̌̌ ̨̣̭͕̍̌
̨̦̔̌ ̞̞̍̔̚ಪ ̬̥̼̌̌̔̌̚ ದಱ̯̼̬̥̥̖̦̌ ̱̼̬̯̼̦̬̌̌̔̌ ̡̖̖̭̪̖̖̦̔̐̚ ̨̣̬̍̌ ̖̞̔͘ ʤ̱̬̱̼̔
̨̣̼̬̥̱̍̔̌ಢ̌̍̌ಢ̼̯̯̣̌ಢ̦̹̬̣̬̼͕̖̱̙̌̌̌̌̔̐ಱ್̨̥̼̭̯̬̼̦̖̯̞̥̖̦̯̌̍̚ದ̯̯̱̌ಢ͕̦̖̥̖̌Ͳ
̶̛̛̭̖̥̖̦̔̌ದ̡̼̥̖̯̖̬̣̖̬̞̖̣̞̣̖̖̦̯̬̯̞̪̯̞̍̐̐̚;̬̌̌ದ̞̹̞̪͕̺̼̯̌̌ಢ̥̬̼̙̖̱̖̌̔̌̔̐Ϳ
̍ಱ̱̚ಢ̨̣̥̜̼͕̥̌̍̌̔ಱ̦̜̙̔̌̌ಢ̨̜̬̼̦̣̭͕̙̔̌̌̌ರ̡̬̞̞̣̖̦̖̥̞̹̬̣̬̼̐̐̔̌̌̌̔̚ಪ̪̜̌̔̌Ͳ
̨̭̼̹̥̣̼̣̼̌̌̍̌̔͘
ʫ̛̖̬̯̦̖̥̖̭̖̐̌ಪ̨̨̥̼̯̞̭̯̖̪̣̭͕̦̪̜̣̌̔̌̔̌̌̔̌̌̔̌̍ಢ̦̙̬̦̼̭̼̦̼̙̼̣̼̌̌̌̌̍̔
̭̱̼̔ಪ್್̡̪̥̣̹̖̬̞̥̖̦̥ಱದ್̡̡̡̛̯̙̱̼̪͕̬̯̼̦̦̬̞̖̬̖̬̞̦̱̖̬̖́̌̌̔̐̐͘ʫ̡̖̬͕̭̞̣̖̖̜̐
̥̦̼̌̔̌ಪ್̡̞̦̖̯̚ರ್̡̨̨̡̭̖̦̖̜̣̭͕̦̞̙̼̣̼̭̱̼̔̍̌̔̌̔̔̚ಪ̌ಢ̼̦̼̥̖̦̥ಱದ̡̡̛̯̙̱̱̖̬̖́͘
ౢಱ̯̼̬̥̦̼̌ ̨̣̼̬̥̱̍̔̌ಢ̌ ̬̦̣̌̌ಢ̦̌ ̖̱̐ ̙ಱ̥̼̭̯̬̼̌ ̦̖ಢಱ̬̣̼̥ ̖̬̯̖ ̙ರ̬̞̞̣̭̖͕̐̚
̥ಱ̦̜̔̌ ̹̬̣̬̼̌̌̌̔ಪ ̛̦̯̙̖̭̞ ̨̭ಢಱ̬̣̼̥ ̙̌ದ̭̼ ̨̣̼̍̌̔͘ ʺ̼̦̌ ̡̖ಪ̖̭̯̖̬̞̔ ̞̣̱̍
ದ̙̖̯̙̦̱̬̯̞̭̯̖̪̣̌͗̌̌̌ಢ̦̙̌̌ಢ̜͕̙̖̖̣̯̔̌̔̌̔ರ̵̡̛̛̛̬̖̬̱̬̦̖̯̞̦̖̦̖̥̖̭̖̯̬̔̐́̌̍̌̏Ͳ
̡̡̡̛̛̪̱̦̯̖̬̼̪͕̦̯̬̣̼̍̌̌̌̍̌ದ್̡̡̥̖̣̱̌ದ̙̖̯̌͘ʤ̡̛̛̦̯̬̣̼̌̍̌ದ̶̡̛̦̦̼̦̖̥̖̭̖̏̌̌
̡̛̛̦̯̬̣̼̌̌̍̌ದ̨̨̛̛̥̥̱̦̣̱̣̦̐̍;ʤʰʧͿ̡̛̛̥̖̦̦̯̬̣̼̌̌̍̌ದ̶̡̛̦̦̼̏̌̌ದ̯̬̭̣̱̌̌̌Ͳ
̦̯̔̌ಱ̬̼̌̔͘ʫ̡̡̥̞̱̬̭̙̣̪̼̔̌ϲ̡̖̪̖̖̦̯̔ಱ̬̼͕̖̖̬̯̞̭̯̖̪̣̌̔̐̌ಢ̦̙̦̱̬̖̣̞̭̞̌̌̌̍̐̚
̨̣̭͕̍̌ ̦̖̥̖̭̖ ್̣̞̪ ದ̣̭̌̌ ;ϬͲ̡ರ̦͕ ϯͲ̡ರ̦͕ ϳͲ̡ರ̦͕ ϭϰͲ̡ರ̦͕ ϯϬͲ̡ರ̦͕ ϵϬͲ̡ರ̦Ϳ͘ʻ̖̞̞̦̖̦̐̚ ̱̌Ͳ
̨̛̬̱̼̯̬̯̯̼̦̬̯̯̖̬̣̔̌̌̌̔̌̍ಢ̦̼̌̔ದ̛̛̯̦͕̖̭̞̯̯̖̬̞̌̔̚ಱ̨̨̭̯̪̣̼̪͕̣̬̼̙̼̌̌̌̔̀̔
ದ̨̣ಢ̡̡̣̱̖̬̖̌̌͘ʤ̣͕ರ̜̖̔ಱ̛̭̯̣̯̼̦̯̯̖̬̥̖̦̥̼̭̼̌̌ದ̡̨̯̬̖̭̖̪̖̣̼̦̼̪͕̣̬̙̼̣̌̌̌
̭̜̼̦̌ದಱ̯̼̬̥̌ಢ̌ದ̡̡̬̭̼̖̞̣̱̞̖̬̖̌̐͘౬̜̖̔ಱ̛̭̯̣̯̼̦̯̯̖̬̥̖̦̭̌̌̍̌ದ̙̦̱̬̣̬̌̔̌̌̌̌
̱̼̬̌̌ದ̣̌ಢ̦̙̌̌ಢ̨̡̛̜͕̣̬̼̖̬̖̞̦̖̖̯̖̬̦̬̣̼̔̌̔̌̌̔̔̔̏̌̚ದ್̡̬̞̖̬̣̖̬̞̦̖̬̭̖̯̞̪͕̔̐
̡̯̖̭̖̬̯̱ದ̙̖̯̌͘
ʶ͘ʻʤˀʺʰ˔ʫʦ͕
̱̦̼̌̔̌̔ದದ̨ಢ̥̼̌̔ದ̖̦̭̱̣̼̔̌ದ
̭̌ದ̯̱̭̌̍̌ದ̬̥̭̼̦̼̌̌ಪ
̛̭̦̯̬̣̼̌̌ದͲ̨̨̛̛̛̪̖̥̣̣̼̾̔̐́ದದ̌̔̌ಢ̣̱̌̌
್̣̞̥̞̦̞̍ಪ̭̥̥̦̼̍̌̌̌͘

9 ақпан, сенбі, 2019 жыл,
g.hantaniri@mail.ru

Райымбек аудандық мәслихатының алтыншы шақырылымдағы депутаттарының сайлау
округтері бойынша 2018 жылдың қорытындысы бойынша есеп беру жиналыстарының
КЕСТЕСІ
Сайлау
округінің атауы

№9
Нарынқол

Депутаттың тегі, аты, әкесінің
аты

Елді мекен атауы

Жиналыс тетін орын

Жиналыс тетін күн

Сағаты

Нарынқол

Т. Жанұзақов атындағы орта
мектебі

19.02.2019 ж.

1000

Қаратоған

Н./мірзаков атындағы орта
мектебі

20.02.2019 ж.

1000

Тегістік

М.Мақатаев атындағы
мектебі

20.02.2019 ж.

1500

Қост%бе бастауыш мектебі

19.02.2019 ж.

1500

Б.Соқпақбаев атындағы
орта мектебі

19.02.2019 ж.

1000

С.8шімбаев атындағы орта
мектебі

19.02.2019 ж.

1000

Тлеулиев Алмас Бекенұлы

Қост%бе
№ 10
Хантәңірі

Бошугулов Қуанышбек
Дүйсенәліұлы

Нарынқол
Жамбыл

№ 11 Жамбыл

Қайнар

Ерназарұлы Дидар

Тұзк%л
Текес

1000
1500

Сарыжаз кәсіптік
техникалық колледжінің
акт залы

19.02.2019 ж.

1000

Сарыжаз

Сарыжаз орта мектебі

19.02.2019 ж.

1500

Талас

Ш.Уәлиханов атындағы
орта мектебі

20.02.2019 ж.

1430

Шалк%де орта мектебі

20.02.2019 ж.

1000

Мәдениет үйі

19.02.2019 ж.

1000

К%мірші орта мектебі

20.02.2019 ж.

1500

Мәдениет үйі

19.02.2019 ж.

1500

Қызыл-шекара

К.Байшығанұлы атындығы орта мектебі

20.02.2019 ж.

1000

Жаңа-Текес

Жаңа- Текес негізгі мектебі

19.02.2019 ж.

1000

Мүсірбаев Самат Сартаубайұлы

Қарасаз

Құдабаев Ерлан 8кімбайұлы

К%мірші

8лиев Нұрбол Мәжитұлы

Сүмбе
№ 16 Сүмбе

Бестібаев Елжан Кадрахманұлы

ХАБАРЛАНДЫРУ
Елімізде
Дүниежүзілік
обырға қарсы күрес күніне
орайластырылған «Обырсыз
%мір!» Ұлттық бағдарламасы
негізінде 5 мен 15 ақпан
аралығында онкүндік %туде.
Осыған
орай
Райымбек ауданы бойынша барлық емханаларда бейінді
мамандардың қатысуымен
Ашық есік күндері %тетіндігін
хабарлаймыз! Оның мақсаты
халықтың осы ауру және
оның алдын алу шаралары
туралы хабарын арттыру болып табылады.
Ашық есік күндерінің кестесін тұрғылықты жеріңіздегі дәрігерлік емханаларыңыздан біле аласыздар.

1000

19.02.2019 ж.

Сарыбастау
№ 15 Сарыбастау

20.02.2019 ж.
19.02.2019 ж.

Шалк%де
№ 14 Шалк%де

1500

Мәдениет үйі

К%кбел
Ақбейіт

№ 13 Сарыжаз

19.02.2019 ж.

К%ксай орта мектебі

Нүсіпқожаев Талғат
Жоспарханұлы

№ 12 Текес

Мәдениет үйі
Т.Мұсақұлов атындағы орта
мектеп

Қақпақ

Абай атындағы орта мектебі

19.02.2019 ж.

1000

Жәмеңке орта мектебі

20.02.2019 ж.

1500

Денсаулы зор байлы

ОБЫРСЫЗ ӨМІР

Обыр (рак) – бұл бақылаусыз сипатта
к%бейіп, саны жағынан ұлғая отырып, үлкен
кеңістіктен орын алатын ісік ауруы.
Обырды медициналық ғылым – онкология зерттейді.
Обыр ауруы бүкіл дүниежүзінде болатын %лім-жітімнің негізгі
себептерінің бірі болып келеді, бұл ауру Қазақстанда да алдыңғы
орындарда тұр. Қатерлі ісіктен туындайтын сырқаттанушылық
пен %лім-жітім к%рсеткішінің артуын қоршаған ортаның бұзылуы,
денсаулыққа зиянды әдеттердің кеңінен қолданылуы, дұрыс
тамақтанбау, адам %мірінің салтында елеулі %згерістердің болуы
айқындайды. Обыр ауруымен жасы мен жынысына, дәулетіне
қарамастан кез-келген адам ауруы мүмкін.
Ісіктер қатерлі және қатерсіз болып екіге блінеді.
1. Қатерсіз ісік, әдетте, баяу %седі және басқа ағзаларға тарамайды.
2. Қатерлі ісік тез %седі әрі к%рші тіндер мен мүшелерге тез тарап, оларды зақымдайды.
3. Сонымен қатар, дененің әртүрлі б%лігінде лимфа немесе қан
тамырлары арқылы да таралып, жаңа обыр жасушалары (метастаз) пайда болады.
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметтері бойынша
онкологиялық аурулардың әрбір үшіншісінің алдын алуға болады.
Онкологиялық және басқа да аурулардың алдын алуға болатын
әмбебап медициналық нұсқаулар бар:

t ŀŃĳŃĴ ŀĭīĻĬď ĵĭĴĭĹĭ ĺĭĴĭĲď
жеуді доғару;
tŔŠĸĨĴŃĵĬĨĴĨıŃĺūĴĭĵūĹďĴĬďĲ
%німдері негізіндегі әртүрлі және сау тағамдарды пайдалану;
tĺŠĸĨŔĺŃĺŞĸĬĭĹķĶĸĺķĭĵŀŠŎŃĳĬĨĵĻĮũĵĭūįďĵďŚĶķĺİĴĨĳĬŃ
дене салмағын сақтау;
tĺŠĸĨŔĺŃĺŞĸĬĭĴĭĬİľİĵĨĳŃŔķĸĶļİĳĨĲĺİĲĨĳŃŔĺĭĲĹĭĸĻĳĭĸден %тіп тұру.
Скринингтік бағдарламалар (ҚР ДМ №995 бұйрығы
«Профилактикалық медициналық қарап-тексерулерге жататын адамдардың нысаналы топтарын, сондай-ақ осы қараптексерулерді %ткізудің қағидалары мен кезеңділігін белгілеу
туралы») %ткізу арқылы к%птеген онкологиялық аурулар
(қалқанша без, тік ішек, бауыр, асқазан, %ңеш, жатыр мойын,
тері, сүт бездерінің ісіктері) ерте кезеңде диагностикалануы
мүмкін. Скринингтердің нәтижелілігі үшін халықтың осындай
бағдарламаларға белсенді түрде қатысуы керек: дәрігерлердің
ұсыныстарын орындап, тексерулерден %туі абзал.
Міндетті түрде %зіңіздің тіркелген емханадан скринингтік
тексеріп-қараудан %тіңіз!
Ш.ИСКАКОВА,
аудандық аурухана
СUСҚ кабинетінің дәрігері.

Еске алулар
Асыл ағаларым! Аяулы, ақ
жарқын бауырларым, менің!
«Аға» деген атқа зар болғалы
да біраз
жылдар
өтті-ау!
Уақыт неткен жүйрік. Жылдар
жылжып,айлар зулап өтуде.
Өмір не деген қатал еді.
ТІЛЕГІМ
тірі
болса биыл асқаралы
60
жасқа, КҮНБОЛАТЫМ 58

Асыл
анамыз,
тіршілігінде
адами қадір-қасиеті, жайдары мінезімен
туған-туыс,
жекжат-жұраттың
сыйқұрметіне бөлене білген орны бөлек
ардақтымыз НҰРЖАУБАЕВА Жанаркүл
Малдыбекқызының бақилық болғанына
20 жыл толды. Анамыз егер тірі болғанда
11 ақпан күні 77 жасқа толып, туған күн
қуанышын бала-шағасымен бөлісіп, ортамызда шат-шадыман болып отырар еді-ау! Амал не? Тағдыр ондай
қуанышты көруді маңдайына жазбапты. Енді Жаратқан Иемізден
анамыздың жатқан жайы жарық, иманы қасында болып, аруағы
Құран нұрына малына беруін тілейміз.
Өзіңді аңсап, аяулы ана, ардағым,
Сағыныштан ұялады жанға мұң.
Ұрпағыңды қорғап,қоршап жата бер,
Пейіш төрін мекен етіп аруағың.
Еске алушылар: балалары, немерелері,
(Нарынқол ауылы, Алматы қаласы).

шөберелері

жасқа толар еді. Өкінішті.....Жансыз бейнелеріңізге үңіліп, үнсіз
тілдесудемін. Сұм ажал, қажымас қара нардай, аптал азаматтарды қалай ғана қара жерге қидың екен?
Сағынышымды қалай басармын. Өмірлерің неге осынша
келте болды? Ойласам, өзегім өртенеді .Әкем мен анамның, елжұрттың достарыңның мақтанышы едіңдерғой.
Қайтейін, о дүниенің жақсылығын көрсетсе екен, Алла Тағала!
Қалай тұрар бұл көзден мұң көрінбей,
Ғұмыр қысқа көктемнің гүлдеріндей.
Біздерді еркелеткен жарқын жүзің,
Бұл күні көзімізге жүр көрінбей.
Сағынып еске
Бармешқызы.

алушы

қарындастарың -

Табиға

Нарынқол ауылының тұрғыны, О. Жандосов атындағы орта мектепте ұзақ жылдар ұстаз болып қызмет істеген АБИШЕВА
Күләш Мұратқызы арамызда болғанда
2-ақпан күні 59 жасқа толар еді. Еліне елеулі,
халқына қалаулы, жан-жағына нұрын шашып, сыйластарына керемет көңіл-күй сыйлап, жаздай жайнап жүретін Күләштің амал
жоқ бүгінде орны ойсырап тұр. Он сегіз мың
ғаламның жаратушысы Алланың қалауымен
бақи дүниеге аттанғанда, артында ел-жұрты
шулап қалып едік, әлі күнге дейін сағына еске алып отырамыз. Жарқын жүзі
көз алдымызда сол қалпында сақтаулы тұр. Кейде адамның мүлде шарасыз
қалатын кездері болады екен, ендігі қолымыздан келетіні артынан Құран
бағыштап, жатқан жері жайлы, топырағы торқа, мінгені пырақ, ұстағаны
шырақ, жаны жәннатта болса екен деп Жаратушыға жалбарынамыз.
Алланың бұйрығына бағынамыз,
Амал жасап, Жаратқанға жалынамыз.
Көргіміз кеп, аңсаймыз, зарығамыз.
Амал барма, үнсіз қалып сағынамыз.
Жүргенің, айтқаныңның бәрі үлгі,
Шынымен біліп жүрміз қадіріңді.
Дұға тілеп өтеміз көрген кезде,
Аттамаймыз ешқашан қабіріңді.
Сағына еске алушылар: О. Жандосов атындағы орта мектебінің
ұжымы.

Хантәңірі
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Туған күніңізбен!

«Денсаулы фестивалі – 2019»
Ақпан айының алғашқы жексенбісі жанды жадыратар жайдарлы күн болды. Олай деуіміздің себебі
де бар. Жиырма бір жылдан кейін аудан мәртебесін
қайта алған ңірімізде мемлекеттік мекеме
қызметкерлерінің арасында «Денсаулық фестивалі
-2019» атты қысқы ойындардан жарыс тті.
Денсаулық фестивалін %ткізудегі
басты мақсаты - қысқы спорт
түрлерін және салауатты %мір салтын
к%пшілікке насихаттау, жанкүйерлік
рухты нығайту, отаншылдықты дамыту жолында жас%спірімдер мен ересек
азаматтарды біріктіру.

Айтулы жексенбінің таңы атысымен тауды бетке алдық. Іс-шарадан
құлағдар болған халық та аяңдай
басып, «Ақбұлақ» жазығына жиналыпты. Фестивалді тамашалауға келген үлкенді- кішілі халықтың қарасы
к%п. Қыстың қызығына тоймай ойнап жүрген балалардың жүздерінен
қуаныштың күлкісін к%ресің. Ерекше шаттыққа б%ленген ересектердің
де к%ңіл күйлері к%теріңкі екені
әңгімелерінен байқалады. Бірі – балаларын ойнатып, мәз болса, енді
бірі – к%птен к%рмеген жақындарымен
шүйіркелесіп, ауданның жетістіктерін
тілге тиек етуде.
Одан б%лек жарысқа қатысушы
командалардың қызу дайындығы,
жарыс
%ткізілетін
алаңның
безендірілуі ұйымдастырушылардың
ерен еңбектерін ерекшелей түсті.
Шұғылалы шуағын т%ккен күннің
нұры қатысушылар мен қатар
тамашалауға жиналған к%пшіліктің
к%ңілін к%кке к%терді.
Мемлекетіміздің к%к байрағы
к%теріліп, ән ұранымыз асқақтата
шырқалып, айтулы сайыс басталып та кетті. Жарыста аудандық
мекемелер
қызметкерлерінен

АҚБҰЛАҚТАҒЫ АЙТУЛЫ КҮН
к8пшіліктің к8ңілін к8ркейтті

іріктеліп, «Бірлік», «Алғырлар»,
«Ақбұлақ», «К%кб%рілер», «Райымбек қырандары» деген атаулармен
бес команда жасақталды. 8р топ
%з
ұрандарын жыр жолдарымен
жеткізсе, кейбірі әнмен әуелете сипаттап жатты. Одан кейінгі кезең

командалар %нерін тамашалау болды. «Алғырлар», «Ақбұлақ», «Бірлік»
командалары топтық биімен (флешмоб) ерекшеленіп рухты к%терсе,
басқа топтар әуезді әндерін әуелете
шырқады. К%птің к%ңілінен ерекше
орын алған «Ақбұлақ» командасының
сахналық к%рінісі болды. Қазақ
хандығының мәртебесін ұлықтап,
кең байтақ елімізді жоңғарлардан
азат етіп, бүгінгі ұрпағына мирас
қылған батыр бабаларымыздың ерен
ерліктерін әзілмен астарлай жеткізді.
Сахналық к%ріністер халықтың
езуіне күлкі үйірсе, ауылдық округ
әкімдерінен
құралған «Райымбек қырандары» командасының
мүшелері Серік Шалов, Айыпжан
Қаптағаев, Амангелді Шенебеков
жартылай жалаңаш денелеріне суық
су құйынып, талайдың таңдайын
қақтырды.
Сонымен қатар, арқан тарту, к%здеп құлату, жылдамдыққа
арналған сайыс-тар бойынша бақ сынап, әр команда әділ бағаларын алып
жатты.
Сайыстың ең тартысты да қызықты
кезеңі шаңғы жарысы болды. 8р
топтан екі спортшыдан шығып, та-

удан т%мен құлдилай сырғанап,
мәре сызығына бірінші болып жету
мақсаты к%зделген айтулы сайыста
«Алғырлар» тобының шаңғышылары
Мырқасым Жақсылық пен Дамир
8ділбаев үздік ойын нәтиежесін
к%рсетті.
Шаңғышылардың
%нерін тамашалап жатқан
уақытта әр команда
қардан мүсін жасауға
кірісті. 8р топ мүшелері
%з
қиалдарындағы
ғажайып туындыларын
қармен %рнектеп, қызу
еңбектенуде еді.
Шаңғышылардың
%неріне тәнтті болған аудан әкімі Жолан Омаров
бастаған әділқазы алқасы
сайыскерлердің жасаған
мүсіндерін тамашалауға
бет алды. «Бірлік» тобы
түлкінің бейнесін жасаса, «Ақбұлақ» тобы
алтын адам мен жастар
жылына орай жастардың
логотип белгісін қарға %рнектеген екен.
«Алғырлар» таста жатқан барыстың
мүсінін бейнелеп, сипаттама берсе, «К%кб%рілер» тобы әлемдегі жеті
кереметтің бірі – пирамиданың

кескінін ұсынды. К%птің к%ңілінен
шығып ерекше бағаға ие болған «Райымбек қырандары» командасының
жасаған, кәзіргі таңда туризмді
дамытудағы %зекті мәселе болып
тұрған
«Хантәңірі шыңы» мен
«Мәрмәр қабырғасы» болды. Сондай-

Кітапхана тынысы

Сырдың сыршыл ақыны

Осы заманғы қазақ поэзиясының көрнекті шебері, ірі драматург және белгілі әдебиет зерттеушісі, филология ғылымының
докторы, профессор, Қазақстан Республикасының халық жазушысы Әбділда Тәжібаевтың туғанына 110 жыл толуына орай,
және де үстіміздегі жылы «Бір ел – бір кітап - 2019» акциясы аясында таңдалып, Әбділда Тәжібаев шығармалары насихатталуда.
Осы орайда «Райымбек аудандық кітапханасы» ұйымдастырған
«Тәжібаев – қазақ поэзиясының көрнекті ақыны» атты жастар
арасында байқау ұйымдастырылды. Байқауды ұйымдастырудағы
басты мақсат – Ә.Тәжібаев өміріне қатысты тың деректермен таныстыру, кең байтақ Отанымыз туралы жазылған шығармалары
арқылы өскелең ұрпақты Отанды сүюге, патриоттық рухты
көтеруге, эстетикалық тәрбие беруге дағдыландыру.
Байқау барысында аудандық кітапхана бағдарламашысы Ерлан
Серғазиев сыршыл ақынның өмірбаяны мен еңбектері жайлы баяндама жасаса, аудандық кітапхананың кітапханашысы Гаалу Биахмет «Сырдың сыршыл перзенті» атты кітап көрмесімен таныстырды.
ХХ ғасырдағы қазақ көркем сөз өнерінің өсіп толысуына,
қарыштап дамып, әлемдік өркениетті әдебиеттердің қатарынан
орын алуына ірі үлес қосқандардың бірі, сыр елінің саңылақ ұлы
– Әбділда Тәжібаев. Бұл есім бүгінгі Тәуелсіз елдердің достастығы
қауымына, шет жұрт оқырмандарына да кеңінен таныс. Талантқа
бай Сыр елінің саңылақ ұлы – Әбділда Тәжібаевтің қазақ
әдебиетінің ғана емес, мәдениетінің, жалпы ой санасының тарихынан орнықты орын алатыны баршамызға белгілі. Ақынның 30-дан
астам поэмасы, өлеңдері мен пьесасы әр түрлі жанрларға арналған.
Олардың ішінде балалар әдебиетінен шоқтығы биік «Толағай»
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жыр-дастаны
көпке таныс.
Сыр бойында
туған сұңқар
ақын Әбділда
Тәжібаев -сан қырлы талант, дарабоз тұлға. Сұңғыла суреткер,
қарымды қоғам қайраткері, зерделі ғалым драматургия саласында
да қалам тербеген драматург.
Байқауға ауданымыздан бірнеше үміткерлер қатысып, бақ сынады. Байқау барысында ақынның өлеңдерін жатқа мәнерлеп оқып,
драматургиялық шығармашылығынан көркем сөздер оқылып,
актерлік шеберліктері мен сахна мәдениетін ұстануларына, оқу
мәнерлеріне ерекше назар аударылды.
Байқау нәтиежесінде, бірінші орын Шалкөде ауылының
11-сынып оқушысы Ботай Назеркеге бұйырып, ақынның
шығармашылығынан 23 қаңтарда өтетін облыстық байқауға жолдама алды.
Екінші орын, аудандық кітапхананың кітапханашысы Айтолқын
Еркінқызына бұйырса, үшінші орынды Текес өнер мектебінен
Нұрдос Нұрдәулет иеленді. Жеңімпаздар аудандық кітапхананың
дайындаған алғыс хаттарымен, ынталандыру сыйлықтарымен марапатталды.
Аудандық кітапхана меңгерушісі Назым Керімбай осындай
байқаулар алдағы уақытта да жалғасын тауып, ауданымыздың
әр ауылдық округтерінде эстафета ретінде жалғасын табатынын жеткізді. Жеңімпаздарды құттықтап, қатысушыларға алғыс
білдірді.

Редакция алқасы:

Құралбек С8БИТ –
бас редактордың орынбасары,
Жұмабек Т8ЛІПҰЛЫ –
жауапты хатшы,
Серікжан МУРАСИЛОВ,
Айнаш 8ЛДИБЕК – тілшілер,
Елдос АХМЕТЖАН -фототілші
Мақпал ТОБАЖАНОВА–
дизайнер-оператор,
Дастан ҚАСЕНҰЛЫ – корректор.

ақ, оған жететін жолдағы демалыс
лагерлері мен тұмса табиғатты ақ қар
бетіне түсіріп, тамаша суреттеп берді.
8серлі жарыс пен әдемі тартыстың
нәтижесі бойынша 1-орынға «Райымбек қырандары» тобы лайық деп
танылып, арнайы кубокпен, сыйсияпатпен марапатталды. «Алғырлар»
тобы 2-орын, «Ақбұлақ» тобы
3-орынға ие болып, арнайы алғыс хаттармен спорт б%лімінің дайындаған
сыйлықтарын иеленді. Одан б%лек,
үздік ойыншылар номинациясы бойынша Жанболат Сұлтанғазиев, Айыпжан Қаптағаев, Талғат Садырұлы,
Қыдыр Дәулет сынды азаматтар оза
шығып, алғыс хаттармен құрметтелді.
Сонымен қатар, «Аққар аруы» номинациясына Гаухар Кеңесқызы,
«Аққар сұлтаны» номинациясына
Жанат Берікбай лайық болды.
Аудан
әкімі
Жолан
Ыбрайахынұлы
жеңімпаздарды
құттықтап, жарыс барысындағы
ерекшеліктер
мен
%нерлерін
бағалап, ұйымдастырушылар мен
қатысушыларға алғысын білдірді. Жарыс соңы жастардың биіне ұласып,
к%ңілді күннің к%ркін қыздыра түсті.
Елбасымыздың «Рухани жаңғыру:
болашаққа бағдар» бағдарламалық
мақаласын негізге ала отырып,
аудандық денешынықтыру
және спорт б%лімінің
ұйымдастыруымен %ткен
«Қысқы демалыс фестивалі
– 2019» жоғары деңгейде
%ткенін теріске шығара алмаймыз. Ауданымыздың
әр түкпірінде %тіп жатқан
спорттық
шаралардың
нәтиежесі де ауыз толтырып
айтарлықтай.
/скелең ұрпақтың бойына отаншылдық пен
патриоттық сезімді оятуда аянбай еңбектеніп
жатқан
жастарымыздың
жұмыстарына сәттілік тілей
отырып, ауданымыздың абройын
асқақтатар айбынды ұлдарымыз бен
қылықты қыздарымыздың қатары
к%бейсе екен дейміз.
Айнаш (ЛДИБЕКОВА,
Нарынқол ауылы.

Ашық есік күні
Райымбек ауданы бойынша Мемлекеттік
кірістер
басқармасы салық
төлеушілер үшін
2019 жылғы 14
ақпанда сағат
14:30-да «Ашық есік
күні» өтетіні туралы
хабарлайды.
Мекен-жайы:
Райымбек ауданы
Нарынқол ауылы
Райымбек көшесі 17.

А.ЖҰМАҚАДЫРҚЫЗЫ,
Нарынқол ауылы.
Қазақстан Республикасы
ақпарат және коммуникация министрлігі
байланыс, ақпараттандыру
және бұқаралық ақпарат

«Алматы-Болашақ» АҚ-ның
баспаханасында басылады.
Алматы қаласы.
С. Мұқанов к%шесі, 223 «Б»

Қақпақ аулының ардақты азаматы,
асқар тау әке, адал дос Д/НЕНБАЕВ
Орынбасар 8убәкірұлы ақпанның 3 күні
63 жасқа толды. Бейнетіңнің зейнетін
к%рер жасқа толған туған күнің құтты
босын. Салиқалы ұрпақтар, отбасыңа
береке, шаңырағыңа мереке, нәсіп етсін.
Езуіңнен қуаныштың күлкісі, жүзіңнен
жақсылықтың нышаны к%рініп тұрсын.
Зейнет жасың құтты болсын бауырым,
Бірге крдік бұл мірдің ауырын.
Достығымыз мәңгі болып әрқашан,
Жеңе білдік замандардың дауылын.

Жүзіңіз әрқашанда жарқын болсын,
Жүзігіңіз күміс болсын, алтын болсын.
3рқашанда болыңыз абыройлы,
Жанашыр, тілекшіңіз халқың болсын.
Құттықтаушылар: «ХДОВ» достығы.

Қарасаз ауылдық округінде ұзақ жылдар бойы елі
үшін, халық алдында талмай, шаршамай қызмет істеп
жүрген ОРАЗАХУНОВ Жақыпбек, сізді 10- ақпан күнгі
60 жас мерей тойыңызбен шын жүректен құттықтаймыз.
Құрметті ОРАЗАХУНОВ Жақыпбек сізге зор
денсаулық, отбасыға амандық, жұмысыңызға табыс тілеп ісіңіз ілгері бассын дейміз. Халық алдында
абыройыңыз асқақтап, берекеңіз ортаймай, әр таңыңыз
қуанышты хабармен ата берсін. Ұрпағыңыздың ортасында керемет күндеріңіз к%п болғай.
Құтты болсын қуанышты күніңіз,
Бақытты боп, шаттықты мір сүріңіз.
Алпыстың да асқарына жеттіңіз,
Енді жүзге құлаш сермеп шығыңыз.
Мереке күн нұрға толсын жүзіңіз,

Қуаныңыз, шаттаныңыз, күліңіз.
Бала-шаға қызығына кенеліп,
Ортамызда аман-есен жүріңіз.

Құттықтаушылар: Қарасаз ауылдық округінің әкімшілік ұжымы.
Қаратоған
ауылының
тұрғыны
Нұрбапа /мірзақов атындағы орта
мектептің құрметті ұстазы, аяулы келін,
ардақты ана, асыл жар. БАЗАРБАЕВА
М%лдір
Болатханқызын
ақпанның
3 жұлдызында 40 жасқа толған туған
күнімен құттықтаймыз. «Ұстаздық еткен
жалықпас, үйретуден балаға» - демекші
еңбекте табыс, %мірде бақыт, әлемдегі
бар жақсылықты, жанұямыздың тірегі,
берекеміздің ұйытқысы болып жүре
беруіңе тілектеспіз.
Бақыт кеп басымызға қонып тұрсын,
Отбасында жақсылық болып тұрсын.
40 жас туған күнің құтты болып,
Үй бала, қора малға толып тұрсын.
Үйімізді Қызыр келіп жағаласын,
Береке кеп біздерді паналасын.
Бас аман бауырымыз бүтін болып,
Жамандық ешқашанда жоламасын.
Құттықтаушылар: жұбайы-(ркін, ұл-қыздары Еламан, Еңлік,
Айгерім, (лішер.
Асыл жар, ардақты ана, қадірлі құрбымыз
СМАҒҰЛОВА
Кәмшат
ақпан
айының
3-жұлдызында 33 жасқа толды. Бәріміз үшін
орны б%лек аяулы жанды осынау туған күн
қуанышымен шын жүректен құттықтаймыз.
Денсаулығы зор, %мір жасы ұзақ болып, асыл
жары мен бала-шағасының қасында, туғантуыс, дос жарандарының ортасында сыйқұрметке б%леніп, шаңырағының шаттығына
шомыла беруіне шын жүректен тілектеспіз.
Туған күнің құтты болсын,асыл жан,
Жақсылықтар бола берсін серігің,
Бақ-береке ажырамай басыңнан,
Денің сау да, ұзақ болсын мірің.
Ізгі ниетпен: жан жары Айдын, балалары (ліби, (линұр, құрбысы Ақмарал
(Нарынқол ауылы).

Сатылады

Кеген ауылында «Т-40» тракторы сатылады. Қосалқы бөлшектерінен косилка, тырмағы
бар. Бағасы келісімді. Сонымен қатар Лебаев көшесінің бойынан 14 соток үй салатын жер
бар. Мекен-жайы: Мыхитанұлы көшесі, №3 үй. Байланыс телефоны: 87082980471.

Жарамсыз деп табылады
Текес ауылы, Дембаев көшесіндегі №14 үйдің өртеніп кетуіне байланысты (оның үй құжаттары, заттары) үй иесі Жанарова Бикенге берілген үйдің
мемлекеттік актісі мен техникалық құжаттары жарамсыз деп табылсын.

Түзетіліп оқылсын

Аудандық «Хантәңірі» газетінің 26.01.2019. № 4(8044) санындағы «Өнер мектебіне
лайық атау» атты жергілікті күйші Қожеке Назарұлы жайлы мақалада автор тарапынан
техникалық қате кеткендіктен оқырмандардан кешірім сұрай отырып,1882 жылды 1984
жыл деп, Нүптекеев деген сөзді Мүптекеев деп түзетіп оқуларын өтінеміз.
Жарияланған мақала
авторларының пікірі редакция
қ%зқарасын білдірмейді.
Материалдар иесіне

құралдары саласындағы
мемлекеттік бақылау
комитетінде 2017 жылғы 13

Таралымы 3220 дана.
Индексі 65543.

қайтарылмайды және оған жа-

К%лемі екі баспа табақ. Офсеттік
тәсілмен басылған.

хабарландырудың мазмұны мен

сәуірде тіркеліп, №16447-Г
куәлігі берілген.

Газет айына т%рт рет шығады.
Бағасы келісімді.

уап берілмейді. Жарнама мен
мәтіні, суреттеріне жарнама беруші
жауапты.

Редакцияның мекенжайы:
Нарынқол ауылы,
Б.Соқпақбаев к%шесі, 20/1,
1- қабат
Телефон: 2-20-34
Н%мірдің кезекші редакторы

Құралбек С8БИТ.

