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30 тамыз - Қазақстан Республикасының Конституциясы күні
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӨЗІН ДЕМОКРАТИЯЛЫҚ, ЗАЙЫРЛЫ,
ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК МЕМЛЕКЕТ РЕТІНДЕ ОРНЫҚТЫРАДЫ,
ОНЫҢ ЕҢ ҚЫМБАТ ҚАЗЫНАСЫ - АДАМ ЖӘНЕ АДАМНЫҢ ӨМІРІ
ҚҰҚЫҚТАРЫМЕН БОСТАНДЫҚТАРЫ.
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КОНСТИТУЦИЯСЫНЫҢ 1-БАБЫ.

АТА ЗАҢЫМЫЗДЫ
АРДАҚТАЙЫҚ!
Тәуелсіз Қазақ елінің жаңа
Конституциясы
қабылданғанына 30 тамызда 24 жыл толады. Бұл мерзім тарих үшін
аз ғана уақыт болғанымен,
осы кезеңде ұзақ жылдарда жүзеге асырылуы мүмкін
қыруар
өзгерістерге
қол
жетті.
Қазақстан
Республикасы экономикалық, саяси,
идеологиялық дағдарыстарды
жеңіп,
әлемдегі
алдыңғы
қатарлы елдермен терезесі тең

Бас Муфти Серікбай қажы
Ораз
хазреттің
бастамасымен
ауданымыздың
орталық
мешітінің
Бас
имамы
сенбі күні
жаңа оқу жылы
қарсаңында «Мектеп сөмкесі»
қайырымдылық іс - шарасын
ұйымдастырып,
әлеуметтік
жағдайы төмен отбасыларға, көп
балалы аналардың балаларына қуаныш сыйлап, білім іздеген
бүлдіршіндерге көмек көрсетті.
Өйткені, Ислам дінінде білімге,
оқуға өте қатты көңіл бөлінеді.
Құранда ең алғашқы аят «оқы»
деп түскен.
Қайырымдылық шараларының
қара
шаңырағына
айналған
орталық мешітінде
өткен ісшара аясында
66 оқушыға,
оқуға қажетті құрал-жабдықтар
салынған 66 сөмке таратылды.
Онда
ауданымыздың
3
мектебінен,
яғни
Сәтбаев
атындағы орта мектеп – гимназиясынан, Сыдықов атындағы
орта
мектептен,
Сиқымов
атындағы орта мектеп – интернатынан және Көкөзек ауылындағы
Терібаев атындағы орта мектептен келді. Іс-шараға аудандық
орталық мешітінің Бас имамы

демократиялық даму жолына
түсті.
1995 жылы наурыз айында Елбасы Н.Ә.Назарбаев Қазақстан
халықтары
Ассамблеясының
мәжілісінде жаңа Конституцияны қабылдау қажеттігі және Ата
Заңымыздың басым бағыттары
қаңдай болу керектігі жөнінде
ой - ұсыныстарын ортаға салды. Бүкіл халықтық талқылаудан
кейін, сол жылы 30 тамызда жаңа
Конституция қабылданды.

Конституцияны
қастерлеу
басты парызымыз. Ата Заңымыз
бізге таңдау құқығын беріп
отыр. Өйткені, өміріңді өзің
ойлағандай кұру бар байлықтан
бағалы.
Ақсулықтарды
Конституция
күнімен
құттықтаймыз.
Құттықтай
отырып,
әрқайсымыз болашаққа сеніммен
қарап, мәдениетіміз марқайып,
дәулетіміз арта берсін демекпіз.
Отбастарыңызға береке бірлік тілейміз.
Е.С.БАЗАРХАНОВ,
аудан әкімі,
"Nur Otan" партиясы
аудандық филиалының
төрағасы.
Б.Ж.СҮЛЕЙМЕНОВ,
аудандық мәслихат хатшысы.

АУДАН ИМАМЫ 66 ОҚУШЫҒА ҚУАНЫШ СЫЙЛАДЫ

КОНСТИТУЦИЯ – ЗАҢДЫЛЫҚ КЕПІЛІ

Еліміздің
Конституциясы
мемлекетіміздің
құрылымын
айқындаған,
егемендігін
бейнелейтін, барлық заң мен
заңнамалардың «қайнар бұлағы»
саналған аса маңызды құжат болып табылады. Әсіресе, тәуелсіз
мемлекетіміздің өсіп-өркендеуімен
дамуы жолында және елдегі саяси
процестердің қалыптасуында Ата
занымыздың орны ерекше.
Қазақстан
Республикасының
Конституциясы
тәуелсіздігімізді
бекітіп, мемлекетпен азаматтық
қоғамның
қалыптасуына
негіз
болатын
басты
шарттарды
қалыптастырады.
Ең
қымбат
қазынасы-адам мен адамның өмірі,
құқықтары мен бостандықтары болып табылып, олардың қорғалуына
сенімді кепіл болды.
Сонымен қатар, Конституция
елдің экономикалық, әлеуметтік
және мәдени, рухани ахуал мен
халық игілігі үшін қарқынды дамуына қажетті жағдайларды айқындап
береді. Нәтижесінде, мемлекеттік
басқару институттарының барлығы
негізгі занда көрсетілген талаптармен
құқықтық
негіздермен
қамтамасыз етілді.
Осының негізінде Қазақстан Республикасында
демократиялық
құндылықытар
қалыптасты,
нарықтық экономикалық реформалар өз нәтижесін беріп, қоғамдық
келісім мен тұрақтылық орнықты.
Қоғамдағы
заңдылық
пен
құқықтық тәртіпті нығайтуда прокуратура органдары да өз үлесін қосып
келеді. Қадағалаушы органның
мәртебесі 1995 жылдың 30 тамызында өткізілген бүкілхалықтық
референдумда
қабылданған
Конституцияның
83-бабында
жоғары қадағалауды жүзеге асыратын орган болып айқындалып, 1995
жылдағы Қазақстан Республикасы
«Прокуратура туралы» Заңында
көрініс тауып, мемлекеттік органдар
жүйесіндегі ерекше орган ретінде
белгіленді.
Сондай-ақ,
мемлекет
Басшысының
Қазақстан
Республикасының
2010
жылдан 2020 жылға дейінгі кезенге
арналған
құқықтық

саясат тұжырымдамасында прокуратураны құқық қорғау жүйесінің
«ұйытқысы» деп көрсетілуі де
үлкен сенімнің артылуының белгісі.
Онда Конституциялық құқықтардың
басты
мақсаттары
ретінде
Конституцияның идеялары мен
қағидаларын және оның құқықтық
құндылықтарын
жүзеге
асыру
мәселелері көрсетілген.
Демек,
мемлекеттік
биліктің
барлық
саласының
өкілдеріне,
құқық қорғау және сот органдарына,
қоғамдық ұйымдар мен азаматтарға
үлкен
жауапкершілік
жүктейтін
кешенді шара.
Конституциялық
міндеттеріне
сәйкес,
прокуратура
мемлекет атынан заңдардың, Президент жарлықтарының және өзге
нормативтік құқықтық актілердің
дәл және бірыңғай қолданылуына,
жедел-іздестіру қызметінің, анықтау
мен тергеудің, әкімшілік және
атқарушылық
істер
жүргізудің
заңдылығына жоғары қадағалауды
жүзеге асыруға, кез келген заң
бұзушылықты анықтау және жою
жөнінде
шаралар
қолдануға,
сондай-ақ
Конституция
мен
заңдарға қайшы келетін заңдар
мен басқа да құқықтық актілерге
наразылық келтіруге тиіс.
Ең алдымен адам мен азаматтың
конституциялық
құқықтары
мен
бостандықтарын
қорғау
прокурорлық қадағалаудың басты
мақсаты мен міндеті болып табылады.
Ата Заңымыз - еліміздің басты тарихи құндылығы. Ол –
Гимн, Ту және Елтаңба секілді
халықаралық қоғамдастықта біздің
мемлекеттілігімізді
мойындататын негізгі құжат. Елдің бірлігі мен
мызғымас татулығының нышанына айналған Конституцияны –
құрметтеу патриоттық парызымыз.
Болашаққа
керуен
тартқан
тәуелсіз Қазақстанның әлемдік
кеңістікке тұғыры биік болсын!
Әділет САБЫРБАЕВ,
Ақсу ауданы прокурорының
орынбасары, кіші
әділет кеңесшісі.

АТА ЗАҢ – БАБАЛАР АМАНАТЫ

Мәнбетов Анарбай Тасболатұлы
мырза құттықтау сөз сөйлеп, асыл
дініміздегі оқу-білімнің орны жайлы айта келе, жас бүлдіршіндерді
оқуда озат болуға шақырды.
Көмек
алған
барлық
оқушылардың
ата-аналары

мен
ұстаздары
шараны
ұйымдастырған Бас имам Анарбай
Тасболатұлына
шексіз
алғыстарын жеткізді.
Алла баршамызға екі дүниенің
пайдалы ілімін нәсіп етсін!
Ләззат ҚАСЫМБЕКОВА.

Бүгін еліміз үшін айтулы күндердің бірі, бүкілхалықтық мереке –
Конституция күні.
Конституция - Қазақстан Республикасының негізгі заңы Республиканың
Тұңғыш Президенті Н.Ә.Назарбаевтың тікелей басшылығымен тәуелсіз
Қазақстанның жаңа Конституциясы қысқа мерзім ішінде әзірленді. Ол
халық талқылауынан өтіп, референдум арқылы өз күшіне енді. Конституция Қазақстанның демократиялық, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде дамуына қолайлы жағдай жасайды. Заңда белгіленген
барлық тұжырым, қағидалар өмірдің барлық салаларын өркениетті заң
жүзінде басқаруға жағдай жасап отыр.
Конституцияда демократияның түпкі мәні ерекше айқындалады. "Демократия” деген грек сөзін өз тілімізге аударсақ, халықтың билігі деген
мағына шығады. Осы тұжырым қағида Негізгі Заңның үшінші бабында
нақты бейнеленген. "Мемлекеттік биліктің бірден - бір бастауы – халық”
деп нақты жазылған. Конституцияда республикадағы мемлекеттік билік
біртұтас деп жарияланған. Бұл билік Конституция бойынша үш тармаққа
– заң шығарушы, атқарушы және сот жүйесі болып болып дараланған.
Мұндағы мақсат билікті біржақты иемденіп кетушілікті болдырмау
үшін олардың аражігі ажыратылып, әрқайсысынан конституциялық
өкілеттіктері айқындалған. Олар бір-бірінің ісіне қол сұқпайды, әрқайсысы
өз құзырларынша қызмет етеді. Негізгі Заңда саяси бостандықтарға кең
кепілдік берілген. Ақсу аудандық соты да осы мақсатта нақты жұмыс
жүргізіп келеді. Ендеше мерекеміз құтты болсын.
Аслан ОРЫНХАНҰЛЫ,
аудандық соттың аға сот приставы.

АЌСУ ӨЊІРІ

30 тамыз 2019 жыл

АТА ЗАҢ – МЕМЛЕКЕТТІҢ
НЕГІЗІ

АКАДЕМИК СЫДЫҚОВ ЖҮРІМБЕК СЫДЫҚҰЛЫ

28 тамыз күні І.Жансүгіров атындағы тарихи - өлкетану музейінде ҚР - ның
Конституциясы күніне орай музей көрермендеріне «Ата заң – мемлекеттің
негізі» атты тақырыпта дәріс оқылып, «Ата Заң - ар айнасы» атты тақырыпта
кітап көрмесі ұйымдастырылды. Көрме еліміздің тарихын, тәуелсіз
Республикамыздың табыстары мен жетістіктерін таныстыратын кітаптардан
құралды.
І.ЖАНСҮГІРОВ АТЫНДАҒЫ ТАРИХИ - ӨЛКЕТАНУ МУЗЕЙІ.

ҰСТАЗ МӘРТЕБЕСІ – ЕЛ
МЕРЕЙІ!
Білім және ғылым. Бұл егіз ұғым. Бір –
бірінен ажыратуға келмейтін шексіз ұғым
деп қарасақ, биылғы тамыз конференциясы
дәл осындай ұранмен өтті. Республикалық
маңызды шараға Мемлекет басшысы ҚасымЖомарт Тоқаев та қатысты. Президент
Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев Тамыз конференциясында Жалпы Педагог мәртебесін
жоғарылатып, мұғалімдердің біліктілігіне,
оқулықтардың сапасы мен заман ағымына
сай инфрақұрылым мен материалдық қор
жасақтау қажет деп нақты атап өтті. Барлық
маман иесі, жалпы адамзат баласы ұлы
ұстаздан білім алады, ой – санасы сол білім
арқылы жетіледі. Өмірден өз қажеттілігін
таба алатын, жеке де дара тұлға болып
қалыптасуына ұстаздың атқарар рөлі өте
маңызды. «Ұстаз болу жүректің батырлығы»
- деп қазақтың ақыны Ғафу Қайырбеков
жырлағандай, ұстаз болу расында ерен
еңбек, қайсарлық, көзсіз батырлық. Қаншама
шәкірт тәрбиелеп, білім ұясынан ұшырады.
Ұстаз жолы – ауыр да күрделі жол. Ұстаздың
иеленер орны ерекше. Салтанатты жиында
сөз алған Президент, ең алдымен білім және
ғылым қызметкерлеріне шынайы ықыласын
білдірді. Ұлағатты ұрпақ тәрбиелеудің аса
жауапкершілікті іс екенін ерекше атап өтті.
«Сондықтан мұғалімдер еңбегін лайықты
бағалау – міндет», деп қадап айтты Президент. Бұл дегеніміз ел басқарған билеушінің
де ұлы ұстаздан білім алып, ұстаздың жан –
дүниесін түсініп, ұстаз деген ұлы тұлғаны аса
құрметтейтіндігін білдіреді. Қасым-Жомарт
Тоқаев ұстаздардың қазіргі еңбекақысына
көңілі толмайтынын жеткізді. Осы ретте
Үкіметке тиісті тапсырма жүктеді.
«Бүгінде
мұғалімдердің
еңбекақысы
ең төменгі айлықтардың бірі болып тұр.
Экономикадағы орташа еңбекақының 65
пайызын ғана құрайды. Әрине, мұнымен
келіспейміз. Сондықтан Үкіметке білім
жүйесіне білікті мамандар тарту мақсатында
және педагогтардың мәртебесін көтеру үшін
мұғалімдердің еңбекақысын 4 жылдың ішінде
2 есе арттыруды тапсырамын», – деді ҚР
Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев. Бұл жерде тағы да ұстаздың еңбегін бағалау қажет
екенін дәлелдеп кетті.
Бұдан бөлек, барлық педагогтардың
еңбек демалысы 56 күнге дейін көбейеді.
Жалпы ұстаздардың мәртебесін көтеруді
қамтамасыз ету маңызды екенін ерекше
атады. Қасым-Жомарт Тоқаев әкімдіктердің
ұстаздарды білім беру саласына еш қатысы
жоқ түрлі шараларға қатыстыру мәселесіне
де тоқталды. Президенттің пікірінше, бұл
білім беру сапасына теріс ықпал етеді. Бұдан
бөлек, үш тілді білім беру, орта білім берудің
әрі қарайғы стратегиясын жетілдіру, және
ауыл мен қаладағы білім сапасын бірдей ету
мәселелері қозғалды.
«Білім беру сапасының бірыңғайлығын

ҚҰРЫЛТАЙШЫ:
Алматы облысы, Ақсу
ауданы, Аудан әкімдігі.

Меншік иесі: «Ақсу өңірі"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі
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қамтамасыз ету қажет. Қала мен ауылдағы
балалардың білім деңгейінде ешқандай
айырмашылық болмауы тиіс. Білім берудің
стандарттары бірдей болуы шарт. Барлық
балалар өзінің тұрғылықты мекенжайына
немесе ата-анасының әлеуметтік статусына
қарамастан, сапалы білімге қолжеткізуі тиіс.
Білім және ғылым министріне әлеуметтік аз
қамтылған, немесе шалғай жатқан ауылдарда, күрделі әлеуметтік жағдайда жұмыс істеп
жатқан мектеп оқушыларының академиялық
кешеуілдеуін жеңу бойынша бағдарлама
әзірлеуді тапсырамын», – деді ҚР Президенті
Қасым-Жомарт Тоқаев. Биылғы жылдың
тамыз кеңесі жылдағыдан ерекше өтті деу
өте орынды. Себебі, мемлекет басшысы
Қасым-Жомарт Тоқаев арнайы жиынға өзі
қатыса отырып, ұстаздарға зор ықыласын
білдіруі ұстазға деген құрметінің шексіз
екенін көрсетті. Ұстаздардың еңбекақысын
көтеру, еңбек демалысын көбейту, ұстаз
мәртебесін көтеру, білім беру сапасының
бірыңғайлығын қамтамасыз ету, білім саласына ыңғайлы да сапалы бағдарлама құру,
мектеп салу мәселелерін көтеріп және осыны
басшылыққа алатынын жеткізген мемлекет
басшысының осы тұста білімге аса зор көңіл
бөлетіндігін, білім – ғылымсыз жас ұрпақтың
өсіп өркендемейтініне үлкен ықыласпен
мән беріп, білімнің салтанат құруына күш
салатынын көрсете білді. Қасым-Жомарт
Кемелұлы Тоқаевтың кемеңгерлік қасиетін
көрсетіп кеткен тұсы: әр педагогтың тағдырын
түсінгені. Өйткені педагог – ерекше адам.
Педегог – дана да кемеңгер тұлға. Әр
адам ұстаздың алдынан өтеді. Сондықтан
ұстаз әр адамның өмірінде ізін қалдырып,
жүрегіне, санасына білім нұрын құйып,
оның адам болып қалыптасуына зор үлес
қосады. Осыны түсінгені Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев нақты
көрсетті. Материалдық жағынан да, жұмыс
ұйымдастыру жағынан да, беделі жайлы да ерекше айтылды. Ұстаздар қауымы
үшін бұл үлкен қуаныш, жақсы жаңалық,
зор үміт. Жоғарыда айтылға мәселелер іске
асқан жағдайда; ұстаз мәртебесі көтеріліп,
еліміздегі білім жүйесі нақтыланып дара жолға
түсетіні айдан анық. Осының бәрі жүзеге
асқан жағдайда білімнің салтанаты шексіз
құрылады, әлемге құлаш сермеп, білімді
де білікті, дарынды да саналы ұрпақтардың
көбейетіні сөзсіз. Ұстаз мәртебесін көтеру –
білімнің деңгейін көтерудің бірден – бір кепілі.
Білім деңгейі көтерілген жағдайда еліміздің
мерейі өсіп, іргесі мықты қаланып, әлемдік
деңгейге көтерілетіні еш күмәнсіз. Ендеше,
ұстаздар қауымы, «ұстаз мәртебесінің мерейі
өседі» - дегенге зор үмітпен сенейік!
Р.АҚСУБАЕВА,
Б.Сырттанов атындағы орта мектебі.
Арасан ауылы.

1922 жылы Талдықорған облысы, Ақсу
ауданындағы Ақсу ауылында туған
Білімі жоғары. 1944-1949 жылдары Қазақ Тау-кен институтындағы
геологиялық
барлау
факультетінің
студенті. 1949-1959 жылдар аралығында
Ұлттық Ғылым академиясының геология
ғылымдары институтының аспиранты
және кіші, кейін аға Ғылыми қызметкері.
1952 жылы Геология- минерология ғылымдарының кандидаты,1968
жылы «Гидерология» мамандығы бойынша «Профессор» атағы,1989 жылы
Қазақстан Республикасының ұлттық
Ғылым Академиясының Академигі болып сайланды.
1991
жылы
Қазақстан
Республикасының
Еңбек
сіңірген
Ғылыми қайраткері құрметті атақ берілді.
1993
жылы
біздің
Жансүгіров
поселкесіндегі орта мектепке Жүрімбек
Сыдықовтың аты берілді.
Жүрімбек
Сыдықұлы
Сыдықов,
жауынгерлік істері, ғылым саласын
өркендетуге және ғылыми кадрлар
даярлауға сіңірген еңбектері үшін
КСРО-ның «Ұлы Отан соғысының І
дәрежелі» және «Халықтар достығы»
ордендерімен, оншақты медальдарымен, алғыс хаттармен марапатталған.
Ұлы Отан соғысының ардагері.
ЕСКЕ АЛУ
Уақытқа шектеу жоқ-ау, 2018 жылы
желтоқсанның 18 жұлдызында 97
жасқа қараған шағында Жүрімбек атамызды сұм ажал ортамыздан алып
кетті. Тіршілікте бар өмірін жер асты су
байлығын зерттеу үшін сарп еткен, Академик Жүрімбек Сыдықов атамыздың
өмірден өткеніне 1 жыл толды. Ұзақ
жылдар бойы аталған бағыттарда ерекше еңбегімен елімізге танымал болған
ғалым, академик, жерлес, атамызды
сағына еске аламыз. Атамызға Алладан
рахым, Пайғамбардан шапағат болсын,
жатқан жері жарық, жаны жанатта, нұры

пейіште шалқысын деп дұға тілеп, құран
бағыштаймыз.
Есімізде Сіздің нұрлы дидарыңыз,
Айналаңызға тек мейірім сыйладыңыз.
Амал бар ма жазғанға жазымышқа,
Қабырғаны қазаңыз қайыстырды,
Қымбат едіңіз бізге, ағайын - туған
және бала, жар үшін,
Есте болады әр сөзіңіз, әр ісіңіз, әр
еңбегіңіз.
Бізден алыс кетсеңіз де жыраққа,
Асыл жаныңыз шалқи берсін жұмақта.
Жаны жәнәтта, тәні рахатта болсын
деген ниетімізді білдіреміз, аяулы да,
қадірлі, жарқын жүзді атамызға.
Ж.Сыдықов атындағы мектептің
мұғалімдер ұжымы.
Сыдық және Егіз ұрпағы 6 қыркүйек
күні сағат 12:00-де «Амина» мейрамханасына асқа шақырады.

Қаракөз ауылының тумасы, бірімізге
бауыр, іні, бірімізге құрдас, бірімізге
аға бола білген ақжарқын азамат
Жүнісбекұлы Разбек ертерек бақилық
болмағанда 70 жасқа толып немере,
шөберелерінің
ортасында
ақылшы
болып жүрер еді. Амал қанша, бұл
күнді көре алмады. Ауылымыздың
өркендеуіне бір кісідей өз үлесін
қосқан ақпейіл азамат еді. Соның
еңбекқорлығын, сыпайылығын еске ала
отырып бір ауыз өлең жолдауды өзімізге
парыз санадық
Алламыз бұл тілекті қабыл етсін,
Ақ жаның тек жаннатта дамыл етсін.
Артыңда сенің қалған ұрпағыңнан
Пәле – жала аулақтап ағып өтсін.
ЕСКЕ АЛУШЫЛАР: Аға, жеңгең
Балтабай, Күлсахан, достарың
Абылайхан, Зейнеп.

ХАБАРЛАНДЫРУ

ХАБАРЛАМА

Ақсу ауданы әкімдігінің 2019 жылғы
«05»_маусым № 232 қаулысымен Ақсу
ауданында арнаулы әлеуметтік қызмет
көрсетудің интеграцияланған моделін
енгізу жөніндегі ведомствоаралық комиссия құрылды.
Комиссияның мақсаты: Өмірлік қиын
жағдайға тап болған отбасыларға
(адамдарға) аудандық ведомствоаралық
комиссия өз деңгейінде шешілмеген
неғұрлым
ауыр
жағдайларды
қарайтынын хабарлаймын.

Аудандық
жұмыспен қамту және
әлеуметтік бағдарламалары бөлімі жыл
сайынғы «Әлеуметтік қорғау жүйесі
қызметкерлерінің күні» кәсіби мерекесін
атап өту мақсатында «Әлеуметтік
қорғау жүйесіндегі үздік қызметкер»
конкурсының өткізетінін хабарлаймын.
Конкурс екі кезеңнен тұрады. Бірінші
кезең ағымды жылдың 15 қырқүйегіне
дейін өткізіледі. Екінші кезең ағымды
жылдың 16 қыркүйегі мен 20 қазан
аралығында республикалық деңгейде
өтеді.

Қ.БЕКБАЛАНОВ,
бөлім басшысы.
Мекен-жай Қабанбай батыр -20

Қ.Т.БЕКБАЛАНОВ,
бөлім басшысы.
Мекенжай Қабанбай батыр-23
Тел: 2-11-43

Дүниеге тым құмартып, құнықпа,
Ондайда заң ілер бір күн құрыққа.

Газет Ќазаќстан Республикасы Инвестициялар
және Даму Министрлігі Байланыс,
ақпараттандыру және ақпарат
комитеті
2015 жылы 16 қараша айында есепке ќойылды.
Куєлік №15701-Г

Газет бетінде жарияланған мақалалар
авторының пікірі редакция көзқарасы
болып табылмайды. Мақалалар
өңделеді, авторға қайтарылмайды.

Директор - бас редактордың
уақытша міндетін атқарушы
Сымханов Ербол
Әбдікәрімұлы

Жарнама, хабарландырулар, арнау,
құттықтаулардың мазмұны мен
мәтініне жарнама беруші жауапты.
Газет қазақ тілінде аптасына бір рет,
жұма күні шығады.
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АЌСУ ӨЊІРІ

30 тамыз 2019 жыл

Әппақ
дүние,
сеңдей
сіресіп калған тау жоталары, бел - белестерге қарасаң
көз
қарықтырады.
Ербең
етер тіршіліксіз қарлы адырлар айқара жамылған ақшағи
көрпесін
бұйығы
бүркеніп
алғандай.
Табиғаттың
күні
кеше ғана маздаған тіршілігі
– жазиралы жоталары өлім
тыныштығына бой алдырып,
тамаша тіршілік ғұмырдың бар
бакытынан әбден жалыққан
жандай жалқы сәт талықсып
көз шырымын алып жатқандай
елес береді. Ал, көк әлеміне
күміс күн күлімдеп алтын
кірпіктерін
айқара
ашып
шыға келгенде осынша қайғы
жұтып аппақ қар тұтқынында
жаткан аязды аймаққа күміс
ұшқындарын шашу қып шашып, ақ торқа астында қалған
Жер – Ана күні ертең туар базарлы шағының үміт отындай
толықсиды. Кейде бір осындай
сұлулықты қызғанғандай аспанды саңылаусыз тұтастыра жаба
қалатын сұп — сұр бұлт тартып
алғандай болады. Мұндайда
көкжиекте жоқ, аспанда жоқ,
жерде жоқ, жүрек жылуын
жұтып aлғандай суық қар еріксіз
жалықтырып, жалғызсыратып
жіберер еді.
Табиғаттың осы мынау тылсым тұңғиығына шым батып
кeтетін кайран Жамау ақын
бip ысып, бір суып барып,
жазу үстеліне жақындайтын.
Мұндайда ол аппақ қардай
адалдықты,
қыр
төсін
құлпыртқан
қызғалдақтарды,
тұп – тұнық айды, шалқар
көлдерді аңсайтын. Бірақ, бұрқ
- сарқ кайнап жатқан мынау тынымсыз тіршілікте тоғышарлық
пен жағымпаздық, өтірік пен
өсектің қатар жүрерін, тіпті кейде бір «дөкейдің» арқасын езіп
«екіжүзді», «жасанды» басшылар күні кеше ғана өзі жағалап
жүрген
ауыл
ағаларының
жағаларын жыртудан тайынбайды, оны кезінде «Азат»
қозғалысында талай - талай
көріп, тәубелерін aуыздарына
түсірдік емес пе?-деп отырушы
еді ақын.
Ал, мынау табиғаттың мың
сан құбылысы Жамау акынның
өмірден озар шағындағы қыс
айының соңғы күндеріндегі
көріністерінің бірі еді. Марқұм
Жамау оны сезді ме, сезбеді ме,
әлде «жағымпаздық» өмірден
жалықты ма, әлде осынау қар
басқан әппақ дүниеде ары таза
аппақ пері кыздары бар екенін
білді ме? әлде ой сана сезімі
көндірді ме? кім білсін «Пері
кызына хат» атты өлеңді бастап
кеткенін байқамай да калды. (ол
кейін кітап болып шыкты (авт.).
Ақ қағазға ақ маржандай өлең
жолдары тізбектеліп түсіn жатты. Ақын ауыр күрсінді.
Еpініңнен ақтық рет өбейін,
Сиқырлы елес, бермен қарай
жақын кел.
Жан шығарда «жаным»
демей, не дейін,
Аттандым мен бұл пәниден,
бақұл бол!
Ақтық тілек албарынған
соңғы үміт,
Tіл күрмеліп, шықпай
қалды - ау сыртыма,
Кетем енді, жетем енді
болдырып,
Жер астына - бағзы заман
жұртына...
Алғашқы жолдардан кейін-ақ
Жамаудың бозарған жүздері
мұңға өзгеше сезінуге, өзгеше
қиыры жоқ ақ адырлардың
үстіндегі тыным таппайтын
өмір туралы, көңілден де,
кезден де шеттей бастаған
мұңсыз - қамсыз балалығы
жайлы көз алдына елес, берсе де, неге екенін білмейді,
қу мекен далада жалғыздан
жалғыз қалып, қайғысы, мәңгі
суық, шексіздікке, шетсіздікке
алдағы күні беймәлім бозаң
жолға көз жұмып тартып
кеткісі келгендей. Тіпті мейлі
жалғызсырасам, мейлі анау
найзадай
шаншылған
басына ақ сәукеле киген мұз –
шыңға шығып алып, тұңғиыққа
сырғанап кетсе де ойына алған
қатал да, қайрымсыз сапарға
аттансам ба?- дейтіндей ақын
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тағы да, аппақ әлемге, ақ қағазға
қайта үңілді.
Жасқанатын түгіде жоқ
түнектің,
Бар дейді ғой талай ауыл,
онда да ел.
Селсіз ағып түсер жері
Жүректің,
Жұмақ білем Пері болсаң
сонда кел...
Түлкі болып сенің бейнең
қашқанда,
Түре қуар мен мінейін боз атқа,
Шайырларға жұмақ есік
ашқан ба,
О, Перізат, табысайық тозақта.
Неткен ызғар шашып тұрған
өлең жолдары еді. Ақынмен
ҚазМу-де бірге оқып, аудандық
газетте талай жыл жұп жазбай бірге еңбек етіп жүрсекте
қалай ғана көңіліндегі тобықтай
мұзды аңғармадық! Ол мұз қай
уакытта қатты, сақылдаған сары
аязда ма? әлде ми қайнатар
шілде де ме? Көзі күлгенімен,
өзі күлмей дүниедегі ең асылын
жоғалтқандай бұйығы тартып неден шошынды. Әлде жоғалтқан
заты өзі екенін сезді ме, сезбеді
ме? Әйтпесе, сонау салқар
дүниеге сыймағандай өзін артық
санады ма, әйтпесе дамып
жатқан жаһан даладан ентігін
басар жер таба алмай өгейсінді
ме? Әлде, әлде бала махаббатын аңсады ма екен қайран ақын
досым.
Мейріммен қарайтұғын
мөлдіреп,
Мойыл көздің шарасында
тас ғұмыр.
Қайран ақын қайғы кешіп
өлді деп,
Қарашыққа қалтыраған
жас тұнар...
Жас тұнар да, сырлы беттен
тайғанап,
Төмен қарай тарам - тарам
жосылар,
Менің суып қалған тәнімді
аймалап,
Тозаңданған топыраққа
қосылар.
Сол бір жастың түйір, түйір,
түйірін,
Түйіп ал да, бетіме сеп
көмгенде,
Ecімде алған пері қыздың
күйігін.
Тартып жатып,
Күрсінейін көрден де...
Ессіз көңіл, ерте туып,
жай қалған,
Ебіге ерiп елеуремей,
тыныштал.
Қынсыз жүзі у сіміріп қайралған,
Қара көздің қиығында
қылыш бар.
Мәжнүндерше қайсы жаққа
бас ауды,
Жүз жығылып, мың сүрініп
тұрдың-ау,
Шыңғыртатын тас шайнаған

асауды,
Қолаң шаштың бұрымында
Қылбұрау.
Ақынды асыра айтпасақ та,
хрестоматиялық,
трагедиялық
өлең осындай-ақ болсын. Жасыратын не бар, мен «пәлен»
деген ақын едім,-деп жан - жаққа
жар салып, жаттанды өлеңдерді
жатқа соғып, кеуде ұрып тұратын
«ақындардың» жасық өлеңдерін
тыңдағанда өзің жерге кіріп кеткендей боласың. Олар соны
сезбейді де, сезгісі келмейді де.
Неткен көрсоқырлық!
Иә, қуып жетпейтін, қашып
құтыла
алмайтын,
алмастай
семсер
тағдырдың
айтақтағанына үріп, айдағанына
көнген көп тiрліктен құтылып
көрші, жақындасаң алмайтын,
алыстатсаң жакындайтын сағым
тірліктің ұшпағына жеттім деген тірі пенде бар ма тәйірі.
Өмір бойы өзінің аз ба, көп пе,
ғұмырында іздегені қанағат, тәубә
екенін қашан да кеш түсініп, оны
кейін ұғып жатады емес пе?
Ақында
осынаy
өмірдің
шиеленіскен түйіншектерін шеше
алмай бас қатыратын. Кейде бір
өмір оқиғаларына таңдай қағып
қарайтын да. Өйткені, ақ дегені
қара, қара дегені ақ екенін түсіне
алмай дал болып ойлай берер
еді. Тіпті осынау жер үстіндегі
тіршіліктен түңіліп кететіндей
болатын.
Ондайда
еріксіз
қаламсабына ерік беретін.
....Бақи төрі - тән балқытар
тыныштық,
Нағыз тозақ жұмыр жердің
үстінде.
Абайсызда құламауға
тырыстық,
Бірақ өзім жанып келем
түстімде...
Иә, мынау әппақ дүниенің,
аппақ қағаздың мінсіз бетіндегі
өлең жолдары сағыныш пен
өкініштің, бұдан бұрын еш жерде
айтылмаған мұңлы да, сырлы,
қалтырап барып, сыңси айтылып
жазылуы ақынның іштей егілуі ме
екен.
Іздеп табам қай жұлдыздың
түбінен,
Қай нүктеде сенің алтын
сарайың?
Ақшыл бұлттың суыртпақталған
жібімен
Tік өрмелеп, тура тартып
барайын.
Көлеңкенің ләззаты аңқа
кептірген,
Хұрма ағашы құлпыра ма
бағыңда,
Жиектері көмкерілген
көк гүлмен,
Хоyiздердің, бақтың қайсы
жағында?
Tік өрмелеп, тура салып
мен келдім
Енді сені қалай тездеп

таба алам,
Мынау сарай керемет қой,
Белмеңнің
Терезесі қайсы жаққа қараған?
Мен асылған үміт жібі жіңішке,
Yзiп алсам быт - шыт қылып
кетеді,
Белді буып, барған едім
бұл iске,
Белмеңе еніп бір құшсам да
жетеді.
Мені тағы елесіңмен алдама,
Мың құбыла таранатын
тоты құс.
Перізада жаза басып онда да,
Кеудесінде қалады ма өкініш!?
Өз ойына өзі жауап тауып отырған ақынның неткен
данышпандығы дерсің!
Жазып отырған «Пері қызына
хат» циклн аяктаған Жамау ақын
дәлізге шығып көкке қарады, оттай болып жап - жарық жұлдыз
ағып
түсті,
қайда
түскені
беймәлім, әйтеуір тым – тым
алысқа түскені анық. Қаракөк
аспандағы бір жұлдыз аққанымен
өзге жұлдыздар жымыңдайды,
олардың бірі сөнеді, бірі жанады.
Ақын бір күрсініп жазу үстеліне
қайта оралады да:
Хор қыздары кигендері
ақ шәйі,
Қай базардан сатып апты
атасы?
Жұмақ, тегі жамыраған
жақсы айы,
Жаңылмасам қыздар
жатақханасы...
деп өлеңін әзілмен аяқтап, бір
жымиып қойды. Бұл ақынның
жыр шумақтарын жазғандағы
соңғы жымиысы болды ма екен...
Сосын қаламын қайта қолға
алып:
Шығып кеткем онымен де
қоштаспай,
Жайлап апты бар бұрышын
мұңсыздық,
Тәңірім-ау, бауыры мұз,
көк тастай,
Мені неге жаратпадың
тілсіз қып?
Онда бұлай күрсінбес ем,
күймес ем,
(Tозағыңа болмас едім отындық)
Тәңірім-ау, енді азап
күй кешем,
Мені неге жаратпадың
соқыр қып?
Азабыңнан eсім бүгін
неше ауды,
О, Mахаббат, айналайын
атыңнан,
Мазағыңа көне берем қашанғы
Алжаспасам болмас енді
ақылдан.
Сыңғырлаған сиқырлы үнмен
сөйлетті
Tілcізді де, тылсым күшін
жеңген ер.
Tiршілікте барлық ауыр
бейнетті
Бақыты үшін шекпес пе еді
пенделер?
Жұлдыз біткен бір-біріне
шын ғашық,
Көктің жүзі сұлулықтан
кенде ме?
Жүрегіңді сағынышты
мұң басып,
О, перізат, айналсаңшы
пендеге.
Алаң қылмай бал да, сор да,
дәрі де,
Көз ұшынан көлбеңдейді
елесің.
Күтіп тұрдым, күтіп тұрмын
әлі де,
Білмей тұрмын бірақ қашан
келесің.
Биіктік пен сүйетұғын кеңдікті
Қанатыңды жайлап қана
қағып кеп,
Yрлей-үрлей күйік отын
дем бітті,
Жұмыр жерден мені мүлде
алып кет...
Байқұс жүрек білмей қалды
басқа әнді
Тамырларын тастағандай
өрелеп,
Менің рухым шарлап жүрер
аспанды,
Сарқытыңды садақа қып

бере кет.
Тұрмын тозақ босағасы
алдында,
Жайымды ұғып, жаны ашитын
жоқ таныс,
Жазалауға епті жендет
бар мұнда.
Елес - бейне менен қашып,
кетті алыс,
Көзін ала бeріп, сені
шақырдым,
О, перізат, махаббатың
серті ме ең?
Содан кейін не десең де
мақұлмын,
Сақтап қалшы мені тозақ
өртінен.
Ол үшін мен кімнен тартам
жазаны,
Келсе-дағы керексіз деп
ұйғарғым,
Махаббаттың ауыр екен
азабы,
Жан шығарда сен деп қана
қиналдым.
Yкілі құс – үміт отын сөндіре,
lңкәрліктен қандай жүрек
түңілмек?
Қажет қылмай тәуіпті де,
емді де
Сен деп, сен деп;
Сен деп жаттым күбірлеп.
Жасауын ап қыз ұзатқан
құдадай,
Көкке қарай көшті арман тізіліп,
Махаббаттың азабына
шыдамай,
Сен деп жатып, жүре бердім
үзіліп.
Алау өшті. Маған енді
бәрі - бір,
Толкып - толқып, тыным табар
теңіз көп.
Жүрегімді жарып өнген
сары гүл
Жер бетіне қайта шығар,
сені іздеп...
Міне, еліне, елдестеріне,
тіпті өзіне еркелеп, ғұмыр кешкен досымыз Жамау Бұхарбай
ақынның
аруағын
осындай
жыр жолдары көкке көтеріп,
аспандатып, әспеттеп келеді.
Кезінде, көзітірісінде жақсыны
жакқсы,
жаманды
жаман,
деп кібіртіктемей ғұмырдан
озған ақынмен, аяулы доспен
қауышудың жалғыз жолы –
ақынның жазып кетен «Пері
қызына хат» атты ғажайып
кітабындағы
өлеңдерінен
ләззат алу ғана.
ОЙ СОҢЫ
Иә,
Жамау
достың
бұрқыраған ай құшақ қауып
аймаласқан мұндай кестелі
сөзбен, келісті оймен жазып
кеткен жырларымен әлі талай ұшырасарымыз даусыз.
Сондықтан ойымыздың бәрін
қамтып, бәрін сарқып айттық,
– деп әре болмағанымыз жөн
шығар. Мына ғаламшардағы
ең қымбат нәрсе асыл заттар
емес, алтын уақыт па деймін.
Өйткені, адам да, қоғам да, заман да, тағдыр да сол уақыттың
аясында өтіп, дәм – тұзыңда
сол жоғары мәртебелі уақыттың
еншісінде. Егер Жамау тірі
болғанда осы қоңыр күзде
70 жасқа толар еді – ау деп
өткен уақытты армандайсың,
қиялдайсың. Бұрынғының адамдары дейміз – ау олар мына зулап өтіп жатқан уақытты – ай,
күніміз тез өтіп барады ма деп
қобалжыса, бүгінгінің адамдары
бұған қуанарын да, қайғырарын
да білмей, біреулері жалақы,
зейнетақы алатын күн жылдам
келді деп қуанса, енді бірі несие төлейтін күн жақын деп
қайғырады.
Міне, уақыт – әмірші, уақыт
– сыншы, емші, уақыт – төреші
деген осы. Біздер Жамау
екеуміз аудандық газетте бірге
істеп, КазМУ-ге бірге түсіп, бірге
бітірген жылдарда қаншама
адамдармен
кездестік,
не
көрмедік, не білмедік. Ірілі –
ұсақты қаншама әңгіме – дастан,
очерк, мақала, жыр – өлеңдер
жазылды десеңші. Одан бері
қаншама уақыт өтті, қаншама
нәрсе
ұмытылды.
Кешегіні
бүгін ұмытатын жағдайға жеттік.
Бірақ, адал достың бейнесі,
отты жырлары қанша уақыт
өтсе де жүрегімізден жылы
орын алып өшпек емес.
Дүйсен МҰХАМЕТШАРҰЛЫ,
Қазақстан Журналистер
одағының мүшеcі.
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АЌСУ ӨЊІРІ

Мекен еткен Жетісудың даласын,
Ел есінде Бөрібай боп қаласың...

Мақаланы бастамас бұрын туберкулез
туралы толық мәлімет бере кетер болсақ,
туберкулез (құрт ауруы) – (лат. тілінде
Tuberkulum - төмпешік) – ауа тамшылары
арқылы жұғатын және aғзағa туберкулез
бактериялары түскенде дамитын созылмалы жұқпалы ауру. Адам ағзасының
тырнақ пен шашты қосқанда, барлық
органдары мен тіндерін зақымдайтын
туберкулездің өкпеден тыс түрлері де дамуы мүмкін...

6 бет
Жалпы әлсіздік және тез шаршау,
Дене қызуының көтеріңкі болуы сияқты
белгілері байқалады.
Осы жерде бір айтып келмейтін деріттің
алдын алу шаралары жайында баяндар
болсақ БЦЖ вакцинасы перзентханада
баланың 1-4 күндерінде міндетті түрде
енгізіледі. Келесі ревакцинация 6-7 жаста жасалады. Бұлар өз кезегінде милиарлы туберкулезден және туберкулезді
менингиттің дамуы мен асқынуын және

Туберкулездің алдын алу
Жұқпаның
негізгі
көзі
–
ашық
түрдегі туберкулезі бар науқас адам,
себебі оның қақырығынан туберкулез таяқшасы бөлінеді. Еденге немесе жерге қақырықты түкірген кезде ол
шаңмен араласады. Осындай шаңмен
демалған дені сау адамның туберкулезді
жұқтыруы әдбен мүмкін. Адам туберкулез таяқшасымен зақымданған шикі сүтті
және басқа да сүт өнімдерін пайдалану
кезінде, ауру жануарға күтім жасау барысында туберкулезді жұқтыруы мүмкін.
Туберкулездің белсенді түрімен ауыратын науқас тиісті ем қабылдамаса, жылына 10-15 адамға дейін жұқтыруы мүмкін.
Алайда туберкулезді жұқтырғандардың
барлығы науқас болып саналмайды,
себебі иммундық жүйе қоздырғыш үшін
тежеу бола алады. Иммундық жүйесі
әлсіреген адамның ауруға мүмкіндігі
жоғары. Көптеген адамдар өмір бойы туберкулез бактериясын жұқтырған болуы
мүмкін, бірақ аз ғана бөлігінде ауру дамиды. Туберкулез бактериялары сыртқы
ортаға өте төзімділігімен ерекшеленеді.
Бұл – әлеуметтік тұрмыстың нашарлығы,
дұрыс
тамақтанбау,
психологиялық
күйзелістер, ілеспе аурулар (қант диабеті,
жарақаттар, созылмалы өкпе аурулары,
болып табылады.
Ендігі кезекте Туберкулездің негізгі
белгілері
жайында
айтар
болсақ
Тершеңдік, Кеуде тұсының ауыруы,
Салмақ жоғалту, Қан түкіру,
Батыр іздеп сенделдім ел ішінен,
Ескерткіштен басқасын таба алмадым
-деп Б.Т.Шохан жырлағандай ескерткіш
қойылып ескеріліп тұрған, ұлтының
тұлғасына айналған батырлардан артық
батырды жер бетінде тіршілік етіп жатқан
ел ішінен табу теңізден тебен іздегеннен
де қиын шығар. Деседе әр заманның
өзіне лайық батырлары болатынын естен
шығармаған жөн...
Ер басына күн туса, етігімен су кешер,
Ат басына күн туса ауыздықпен су
ішер,-дегендей елі үшін қасықтай қаны
мен шыбындай жанын қиятын рухы
асқақ, намысы өр тұлғаларды заман
өзі қалыптастырады. Олар сол дәуірдің
таңбасы іспетті ел есінде қалады. Халқы
үшін жасаған ерліктері ғасыр өтіп, заман алмассада ұрпақтарының жадына
сақталып, өмірлік үлгіге айланып қала
береді.
Кезіндегі
жоңғар
шапқыншылығы
жайында сөз қозғасақ бірден Абылай
хан, Қаракерей Қабанбай, Қанжығалы
Бөгенбай батыр қатарлы ары кетсе он
батырдың ғана атын айтып бере алады. Бірақ сол шапқыншылық кезінде
Абылайханның үш жүз батыры болған
деседі. Деседе көп батырлардың есімдері
кеңестік идеологияның кесірінен ел есінен
өшіп кеткені айтпасақта түсінікті жағдай.
Оған дәлел ретінде Төрт Матайдың
ұранына айналған Бөрібай батырды
айтуға толықтай негіз бар. Газетіміздің
биылға жылғы сандарында Бөрібай батыр жайында Тарихшылардың бір қатар
мақалалары жарық көрді.
Осы жерде айта кететін тағы бір
жағдай қолдан жасалып, қазақ даласына 30 - жылдары келген нәубетте ұлтын
аждаһаның аузына салып бермеймін
деген азаматтар
Бөрібайлап бас
көтерді. Міне осылай ашаршылық тусында елім деп еңіреген азаматтар алып
империяға қарсы бас тұрды. Сөздің
қысқасы Бөрібайлап ұрандап көтеріліске
шықты. Бөрібай есімін естіген үкіметтің
өкілдерінің сескенгені соншалық батыр
жайында деректердің бәрін жоғалттырды.
Міне осылай Бөрібай бабамыз ел есінен
көмескіленіп кетті.
«Өлі разы болмай тірі байымайды»,деген халық даналығы босқа айтылмаған.
Өмірден өткен бабасын құрметтеу біздің
атадан жалғасқан ерекше қасиетіміз.
Егеменді ел болып етек жеңіміз жиылғалы
өткеніміз оралып, өшкеніміз жанып тарихымызды толықтай бастадық. Халқының
болашағы үшін отқа да, суға да түсіп,
ертеңгі атар таң үшін деп атқа қонған
батырларымыздың ерліктерін ел есіне
түсіріп ұлыттық рухымызға тың серпін
беруді қолға алдық.
Бірде, газеттің күнделікті күйбеңімен
жүргенімде аудандық ауылшаруашылығы

бөлімі
басшысының
орынбасары
Берікбол Қасымов, елімізге белгілі тарихшы Ербол Тоғызбайды редакциямызға
ертіп келді. Келгендегі мақсаты Бөрібай
батыр туралы мақаланы аудандық
баспасөзге жариялау екен. Одан бұрын
батыр жайында үздім бардым ғана
естігенім болмаса, нақты деректер жайында хабарым жоқ еді.
Сол бір күтпеген кездесуде Бөрібай бабамыз жайында бір талай әңгіме өрбіді,
біраз мағұлмат алдым. Сөз арасында
Берікбол ағамыз батыр бабамыздың
мекеніне
ескеріткішін
қойғалы
жатқандары жайында сөз қозғап қалды...
Е, елге рух беретін бастамаңызды әуелі
Алла, одан кейін халық қолдасын деген
ниет тілегімді білдіріп қала бердім.
Міне, сол бастама ауыз жүзінде қалмай,
іс жүзінде іске аса бастады. Нақтырақ
айтсақ Берікбол Қасымовтың тынымсыз еңбегінің арқасында ауылымыздың
шығыс жақ кіре берісіндегі айналма
жолдың ортасына Бөрібай батырдың
ескерткіші орнатылатын болды. Қасиетті
құрбан айыттың үшінші күні ескерткіш
орнатылатын жерге батыр рухына арнап құран бағшталып алғашқы құрлыс
жұмыстары белең ала бастады. «Көп
түкірсе көл болар» дегендей игілікті іске
өздерінің атымтай жомарттығын көрсетіп
жатқан азаматтардың да қатары көп.
Алғашқы демеушілердің бірі болып Сабыр Қадырұлы өз қаражатына
ескерткіштің тұғырына қажетті құрлыс матерлдарын алып берсе, батырдың ұрпағы
Серікбай аға жұмысшыларға төленетін
(500 мың теңге) еңбек ақыларын берді.
Сонымен қатар Е.Лепесбаев 100 (жүз
мың) теңге көлемінде қаражатқа өзінің
зилімен 100 тіркеме құм шағыл түсірсе,
кіші жүз «Әлім» руының азаматы Жаңабай
Қобландин демеушілік жасап 9 512 000
(тоғыз млион бес жұз онекі мың) теңгеге
1,6 шақырым қашықтықтан су кіргізіп берсе, аудандық электр станциясының басшысы (РЭС) Қ.Мақсұтов электр жарығын
тартып берді. Міне, осылай алғашқы
құрлыс жұмыстары қызу басталды. Ақсу
су құбырының басшысы Н.Демесінұлы
бір камаз құм шағыл түсіртіп берді. Алматы қаласында мүсіншілер Қ.Дулатов пен
Е.Махулбековтер Бөрібай бабамыздың
мүсінін мыстан құйып жатыр
Естеріңізге сала кетер болсақ, келер жылы наурыз айында Бөрібай
көтерілісіне 90 жыл толады. Аталған
батырдың ескерткішінің ашылуы аталған
айда жоспарлануда. Елдің еңсесін
көтеретін игілікті іске қаным қазақ деген
азаматтардың барлығын аз да болса
көмекке шақырғым келеді.
Кенжебек ӘКІМБЕК.

таралуын тежейді. Уақтылы анықталып,
дер кезінде емдеу басталғанда туберкулез емделетіндігін есте сақтаған жөн.
Әйтпегенде, кеш анықталса, өлімге
әкеп соқтыруы да әбден мүмкін. Өкпе
туберкулезін уақтылы анықтау үшін
қақырыққа бактериоскопиялық зерттеу
жүргізіледі. Балалардың туберкулезді
жұқтыруын уақтылы анықтау үшін Манту
сынамасы салынады. Манту сынамасы
бір жастан бастап, жылына 1 рет салынады.
Жеке бас гигиенасы ережесін сақтау
– жуу құралдары мен ағын суды пайдаланып қолды, ыдысты жуу, бөлмеге
ылғалды тазалық жүргізу және желдету.
Дұрыс тамақтана отырып (ет, сүт өнімдері,
балық, дән тағамдары, көкөністер мен
жидектерді асқа жеткілікті мөлшерде
пайдалану), салауатты өмір салтын
ұстану, тұрақты түрде денешынықтыру
жаттығуын жасау, қалыпты демалыс,
таза орта, темекі, алкоголь, есірткіден
аулақ болу. Жеке гигиеналық құралдар
мен ыдыстарды пайдалану. Ет пен сүтті
міндетті түрде термиялық өңдеуден
өткізу.
Қоршаған орта гигиенасы,
мақсаты – анықталмаған және уақтылы
ем қабылдамаған науқастардан ауруды
жұқтыру қаупін төмендете алады.
Райхан АЙТЖАНОВА,
Сағабүйен ауылдық
амбулаториясының мейірбикесі.

Тілі бардың елі бар!
«Тіл тазалығын сақтайық!» акциясы
барысында «Тілі бардың, елі бар» атты
тақырыпта ағымдағы жылдың 06 тамызы күні Жансүгіров ауылдық округі
әкімшілігімен Ақын Сара мәдени жастар орталығы бірлесіп Жансүгіров
ауылының орталық көшелеріндегі жеке
кәсіпорындар мен халыққа тұрмыстық
қызмет көрсететін 12 нысандарға (дүкен,
шаштараз, дәмхана, базар, сұлулық салондары т.б).
Сондай-ақ мекемелерге маңдайшалар,
хабарландырулар, прейскуранттар, баға
көрсеткіштері, деректемелер мен т.б
көрнекі ақпараттардың орналастыру талаптары мен тіл заңдылықтарын сақтау

туралы зерделеу жүргізіп, әдістемелік
көмектер көрсетті.
Сауатсыз
жазылған жарнамалар суретке түсіріліп,
дем арада жойылу жұмыстары жүргізілді.
Ауыл
тұрғындарының
ана
тілін
құрметтеп, тілге деген құрметтері артып,
болашақта осындай қателіктерге жол
бермейді деген ойдамыз.
Тілі таза елдің болашағы да жарқын
болады! Ана тілімізде таза сөйлеп, туған
тілімізді ардақтай білейік! Тілді өркендету
- баршаның ісі.
Динара ТАЖИКОВА,
"Ақын Сара" мәдени-жастар
орталығының әдіскері.

«Менің таңдауым - балаларға көмек көрсету»
ұранымен «Мектепке жол» акциясы өтілуде

«Ж.Сыдықов атындағы орта мектебі,
мектепке дейінгі шағын орталығымен»
КММ - де мектеп оқшылары мен мектеп жасындағы балалардың сабаққа
қатысуын
толық
қамтамасыз
ету
мақсатында
«Менің таңдауым –
балаларға көмек көрсету» ұранымен
«Мектепке жол» акциясы өтілуде.
Қазақстан Республикасы Заңының 37
- бабына және Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрлігінің 2019
жылғы 03 шілдедегі «Мектепке жол»
республикалық акциясын өткізу туралы тапсырмасын орындау мақсатында
төмендегідей жұмыстар жүргізілуде.
Мектеп ұжымына әлеуметтік педагог
– С.Б.Бирлестикова «Мектепке жол»
Республикалық акцияның мақсатын, өту
барысын түсіндірді. Акция аз қамтылған
отбасы оқушыларына жаңа оқу жылына
дайындық уақытында қолдау көрсету
және әлеуметтік себептермен 01.09 күні
мектепке келмей қалудың алдын алу
мақсатында жүргізілетіндіктен, акцияға
байланысты ұйымдастыру комиссиясы
құрылып, өткізудің іс-шара жоспары жасалынды.
Дәлелсіз себептер бойынша мектепке
бара алмай жүрген, сәтсіз жанұя, есепте
тұрған балаларды анықтау мақсатында
«Жұмыстылық», «Түнгі қаладағы балалар» (қоғамдық орындар, компьютерлік
клубтар) рейдтері ұйымдастырылуда.
Аз қамтылған, көп балалы және
тұрмысы төмен отбасылардың балаларына, жетім балаларға, ата –
анасының
қамқорлығынсыз
қалған
балаларға қолдау көрсету мақсатында

көмекке мұқтаж балалардың тізімі
әзірленіп, мектепке дайындау кезінде
мұқтаж оқушыларға ұжым мүшелері:
Ғ.А.Абдрахманова,
К.Е.Бакеева,
Г.С.Сатыбалдина,
А.Ж.Есенғараева,
Б.Н.Жазылбекова,
Қ.Қ.Рамазанова,
Э.С.Қазанбаева,
Н.Т.Сейітқожанова,
З.Н.Қамбаева,
Г.Т.Садақбаева,
Б.Б.Қондыбаева,
М.Оралбек,
Б.Исмаилова, Г.Айтқожаева аталған
акцияға белсенді ат салысып, көмек,
қолдау көрсетті. 2003 жылғы мектеп
түлегі Әмірбеков Жұлдыз Арыстанұлы
30.000 теңге көлемінде қаржылай көмек
көрсетті. «Мектепке жол» арнайы айдарын акция логотипімен апта сайын
атқарылған жұмыс нәтижесі туралы
ақпаратты информатика пәнінің мұғалімі
Н.Хунафияға арнайы сайттарға салу
жұмыстарын ұйымдастыруда.
Мектеп қабырғасына акция логотипі
және «шұғыл» телефон нөмірлері
көрсетілген банер дайындалып, орналастырылды. «Бала –біздің болашағымыз,
еліміздің ертеңі жастардың қолында»
- демекші қамқорлық, жан жылуын,
мейірім сыйлау – әр адамның парызы
деп білеміз. «Мектепке жол» акциясы
әлі де жалғасын табуда.
Ерден ДҮЙСЕНҒАЛИҰЛЫ,
«Ж.Сыдықов атындағы орта
мектебі, мектепке дейінгі шағын
орталығымен» КММ-нің директордың
тәрбие ісі жұмысы жөніндегі
орынбасары, «Мұратбаев»
БПҰ-ның мүшесі.
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АЌСУ ӨЊІРІ

5 бет

немесе ақталған батыр
1930 жылы 30 маусымда ауыр қылмыс
жазасымен атылған. 1992 жылы 28
ақпанда ақталды міне осылай елім деген
азаматтар ақталып, зұлым саясат қанша
жоғалтуғада тырыссада егемендікпен
берге жарқырап қайта шықты.
Нұрмұханбет атамыздан Нұрғалым
Тазабек атты екі ұлы, Төлеухан, Төрехан
атты екі қызы болған. Қазіргі таңда 4
Баласынан 27- немере,62- шөбере,
60-шөпшек
тараған.
Бойларына
батырлық дарыған ұрпақтары еліміздің
өркендеуі үшін арсалада қызмет етуде
Қыздары Төрехан Көп балалы Батыр
ана Алтын медаль ,Төлеухан Күміс алқа,
келіні Жаңыл Күміс алқа иегерлері.Немере қызы Жукеева Жамалхан еңбек
ері «Ленин» орденімен марапаталған.
Шөбересі Ойшынов Бакытжан Ауған
соғысына қатысып «Кызыл жұлдыз»
медальмен
марапаталды.Баласы
Нұрғалымнан шөбересі Жұмабекова
Жұлдыз Санатбекқызы Казақстан республикасы
қаржы
министрлігінің
қызмет атқарады.
Ел басының
«Рухани жаңғыру»
бағдарламасы қолға алынғалы талай
ескерусіз қалған, бір кездері саяси себептерге байланысты айтқызылмаған
ақиқаттар ашылуда.Кейінгі кезде дейін
атамыздың ұрпақ болашағы жолындағы
еңбектері елаузында ұмытылмай айтылып келді.
«Балапан басына,
тұрымтай тұсына» кеткен өткен ғасыр
қазақ үшін ерекше қасіретті кезең болды. Ала топалаң заманда атамекенінде
аңыраған қазақтың зарлы оқиғасына
қанықпыз. Ереулі атқа ер салдырған сол
кезде аштық көріп отырған халық үшін
арпаласқан ерлердің бірі де бірегейі –
біздің атамыз құралайды көзге атқан
мерген батыр Жөкей ұлы Нұрмұханбет.
Қолымызда
ешқандай
дәлелді
құжаттымыз болмады.Есесіне халық
айтса қалт айтпайды дегендей «Батыр
шал» деп халық аузында айтылатын.
Шешем марқұм айттатын арғы беттке
алып өткен елді шып -шырғасын шыгармай қайта елге оралуына ықпал етті,
әкемнің еңбегі ел аузында ғана айтылып,
Кейінгі ұрпақ білмей ұмытылып қалады
ғой деп уайымдап отыратын. Ұрпақтан
ұрпаққа жалғасып қазақ ұлдарының рухын оятатын тарихи төрбие болар еді
, әкемнің еңбегі еленсе екен деп армандап отыратын,кеш болса да арманы орындалды деп ойлаймыз. Кеңес
үкіметі кезінде халық жауы, ақ бозатты
бандының тұқымы деп еңсемізді басатынныда өтірік емес еді... Аллаға тәубе
бәрі артта қалды...
Енді міне атамыз ерлігіне сай биігіне
шықты деп ойлаймыз артында өскелең
ұрпағы барда ер есімі еш қашан өшпейді
деп ойлаймын.
Осы бір жазған ой толғанысымды
Нұртілеу Нұрахметұлы атамыздың Бір
өзі 300 үйге қорған болған атты шежіре
дастанынан үзінді келтіріп түйіндейін ...
Аспайын да саспайын,
Шежіремді бастайын.
Бұрынғы өткен заманға
Бір көз салып тастайын.
Жұмай деген ел болған,
Барлық елмен тең болған.
Соның ішінде ерекше
Нұрмұханбеттей Ер болған.
Қайратты да беріпті,
Мергендікті де беріпті.
Нашарға көмек көрсеткен.
Елі оны көріпті.
Бір болыс ел жайлаған,
Шұбыртып малын айдаған.
Қарашілік пен Сағабүйен
Бекмұханбетті болыс сайлаған.
Бекмұханбет - мергеннің ағасы
Айрықша еді бағасы.
Бұл елде байлар жоқ еді,
Әйтеуір көңіл тоқ еді.
Үлде-бүлде болмаса да,
Киімдері көк еді.
Жайлауы Баянжүректе,
Бәрі бір ізгі тілекте.
Сол жермен жүрсең, ағайын,
Бағышта құран, құр кетпе.
Науай – Жөкей ағайын
Өмірдің көрген талайын.
Жөкейдің ұлы Нұрмұханбет.
Сол туралы жазайын.
Бөлекше біткен басқадан,
Талайды кезде жасқаған.
Жөкейдің өзі үйреткен
Еңбегін мерген ақтаған.
Жастайынан сомдады,
Қанатын қатты қомдады.
Қарсы келсе кейбіреу
Таяқты жеді, оңбады.
Жөкейдің өзі үйреткен,
Нұсқауы жоқ құр кеткен.
Жасынан солай шыңдалып,

Өмірі елмен бірге өткен.
...Азамат болды, үйленді.
Шаңырақ көтеріп, үй болды.
Ұрпағы келіп өмірге
Мергенге Алла сый берді...
Арасанда тұрды солдаттар,
Шекарадан кім аттар?..
Күзеткен оны жасақ бар,
Мінгені ылғи құр аттар.
Әскерге бастық Курносов,
Мергенді жүрер ол тосып.
Екеуі досқа айналды
Сырларына сыр қосып.
Еркін жүрді заставта,
Әскерді көрді бастап та.
Үйретіп кейде оларды
Шығып кететін тау-тасқа.
Ауылдан тауға келетін,
Солдаттарды көретін.
Сөйлесіп білген тілімен
Құрт, ірімшік беретін.
Айнымас солай дос болған,
Акөңілдері қош болған.
Мерген мен Курносов достығы
Міне, осылай басталған.
Өзі сырын білетін,
Ақбоз атты мінетін.
«Тұр» десе, ол тұратын,
“Жүр» десе, ол жүретін.
«жат» десе, жата қалатын,
Аяғын жинап алатын.
Ысқырып қалса, жанында.
Ел деген таң қалатын.

Ақбозы жүрер сүрінбей,
Басқан ізі білінбей.
Зып-зып өтіп өтеді
Ештемеге ілінбей.
Тура адамдай есті еді,
Санасаң жасын, бесті еді.
Аң аулап барған жерінде
Жолын ештеңе кеспеді.
Ақбоздың да сыры бар,
Айтатын біраз жыры бар.
Атақты қажы Есенқұл
Берген сыйы, ұғып ал.
Қажы аулына барған Мерген де
Таң болған бозды көргенде.
Қажыға айтып бір тілек,
Риза болды көнгенде.
Мергенді қажы білетін,
Тілектес боп сырттай жүретін.
Қажының жомарт екенін
Екінің бірі білетін.
Ақ бозды алып жетекке,
Түседі таудан етекке.
Жүрісіне мінген құр аттың

Анау-мынау жылқы төтеп пе.
Жетекте ақбоз келеді,
Анда-санда ғана желеді.
Ақбозға риза боп қарайды
Осы-ау деп маған керегі.
Ақбоз есті ат болып,
Мергеннен басқа жат болып,
Мінем деген мықтылар
Жақындаушы еді сақ болып.
Мергенмен ақбоз бір болды,
Ақынға кейбір жыр болды.
Екеуін көрген таң болып,
Айтатын сондай сыр болды.
Ақбоз болды жолдасың,
Құдай өзі қолдасын.
Жоңғарды кезіп, жол көріп,
Талай жерді шарласын.
Шарлады оңын-солын да,
Есте ұстап жүрген жолын да.
Аңшы деген осы ғой
Бесатар мылтық қолында.
Айғыры асыл арабтан,
Тұқымын соның таратқан.
Ылғи сұлу сәйгүлік
Мініске Құдай жаратқан.
Биеден туған боз құлын
Қатарыңнан оз, құлын.
Батырға лайық ат болып,
Адымыңды соз, құлын.
Мергенің солай жүретін,
Жамандықтың таяғанын білетін.
Қабағы қарс жабылып,
Жағдайы жоқ-ты күлетін...

...Осылай бауыр, қарындас өсіп-өнген,
Ұрпақсыз бар ғой шаңырақ
жанбай, сөнген.
Ұрпақ деген арттағы із емес пе
Бақыт қой Жаратқанның өзі берген.
Бәрі осында туған жерде көріскен,
Сағынысып, құшақтасып өбіскен.
Бұл заманға жету үшін байғұстар
Талай-талай көздің жасын төгіскен.
Өзім білген таныстырдым туысын,
Өнеге ғой кейінгіге бұл ісім.
Ажырамай ағайындар әр жаққа,
Ынтымақтың жария етсін үлгісін.
Бұл жақтағы ел «бандысың»
деп, мазақтап,
Қу жаныңды осы сөзбен азаптап,
Үйренгенше жынды болып кеттік қой,
Ақыл-ойды әдет қылдық салмақтап.
Баламыз ғой, төбелесіп қаламыз,
Шама келсе, жағасынан аламыз.
Кек сақтамай дұрыс жүрдік орыспен
Келе-келе жақындады арамыз.
Арасанда орыс деген көп еді,

Жақсы жерге ертеректе кеп еді.
Арасанда тұрып қалған орыстар
Ауып келген казактардың тегі еді.
Тыныштықпен өмір сүрдік өшпестей,
Бірге жүрдік, бірге оқыдық тек деспей.
Заман өтті, біз де шал боп қартайдық
Қайран жастық кетіп қалды келмеске.
Енді міне, атамызды ойлаймыз,
Тарих-теңіз тереңіне бойлаймыз.
Сенің ісің – нағыз ерлік жасалған,
Мұндай істі әрқашан да қолдаймыз.
Абыройлы еңбек еттің еліңе,
Терді төктің туған өлке , жеріңе.
Туған жерің бөтенсімей өз ұлын,
Құшағына тарта білді сені де.
Абыройлы бала-шаға өсірдің,
Немеренің ортасында көсілдің.
Ең бақытты кездеріңде япырмай
Қайтпас жаққа амал қанша, бет
бұрдың.
Өткен ғасыр алпыс бесінші жылында,
Бүкіл ғұмыр өтіп елдің сынында,
Туған жерің алды сені қойнына
Адамдықтың нағыз биік шыңында.
Жылдар өтті, аталмады атың да,
Өзің кеттің оралмайтын бақиға.
Жай адамдай ескерусіз жаттың ғой
Қатты батты осы жағы жақынға.
Тәуелсіздік келді міне, аңсаған,
Теңдік үшін қанша арыс жан салған.
Күн боп шықты қазағыма жарқырап
Тәуба деймін, осы күнге, тамсанам.
Шындықты ол талай-талай ашты ғой,
Қолшоқпарлар төмен қарап,
састы ғой.
Елім деген ерлеріңді есіңе ал,
Егемендік бүгін нұрын шашты ғой.
Енді шығар бабалардың аттарын,
Білмей кеткен бұл өмірде бақ барын.
Мерген ата, Сіздей болсын әр пенде,
Өткеніңнің біраз бетін ақтардым.
Демейміз біз бүгін біреу кеш қалды,
Ұрпақ міне, аталарын еске алды.
Тасын қойып мәңгілікке өшпестей,
Құран арнап, жатқан жерін бетке алды.
Қарақұрым халық қандай жиналған
Атасының аруақтарын сыйлаған.
Сағынысқан ағайындар талайдан,
Қуанышты бақыт жасын тыймаған.
Батыр ата, есте мәңгі қаласың,
Жарық болып ұрпағыңа жанасың.
Аруағыңа тағзым етер әр пенде
Неге десең, сен ерекше, дарасың.
...Әр шаңырақ осылай өсіп-өнді
Оның бәрін тірінің көзі көрді.
Айтылмаған немере-шөбере бар
Мерген солай бәріңе өмір берді.
Нұрмұханбет мергенді ұмытпайық,
Еске алайық, есімін ұлықтайық.
Ары асқан 300 үйдің ұрпақтары,
Жақындайық, бір-бірімізге жуықтайық,
Туыстық сыйластықты суытпайық!СӨЗ СОҢЫ
Иә, Сағабүйен ауылында атамызға
арналып ас беріліп, "Жұмыла көтерген
жүк жеңіл" дегендей көптің көмегімен
үлкен шара өтті. Осы шараны өткізуге
атсалысқан
Р.Тәжібаев
атындағы
мәдениет үйі қызметкерлеріне, ағайын
- туғандарға алығысымды білдіргім
келеді. Әрқашан туыстық, сыйластықты
суытпай, дәл осындай ауызбіршілік, береке бірлікпен жүре берейік.
Алида ШАЯХМЕТОВА,
батырдың жиен - немересі.
( Ескерту Шежіре - дастан
ықшамдалынып алынды).
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Ел есіне оралған еңсесі биік Ермұханбет
Аштық пен қызылдардан – алашапқын
Елді қорғап, атажан, дара шаптың.
Құтқарып
құрбандықтан
тамам
жұртты,
Ұрпағына жол аштың болашақтың.
Ерлігі аңыз болған, шарапаттым,
Орнына атақ-даңқ пен марапаттың
Алпыс жыл «банды» атанған
Асыл Ата,
Даңқыңды Батыр деген жаңа таптың!
Жаужүрек, ақбоз атты Ақберенім,
(Өзіңді елге біткен бақ дер едім).
Жаңғыртып ерлігіңді ауыл-аймақ,
Мәңгілік шырағыңды жақты өренің! Деген өлең жолдары қашалған ескерткіш
тас Сағабұйен ауылындағы (1941-1945)
Ұлы Отан соғысының құрбандарына
арналып бой көтерген ескеріткіштің оң
қапталынан орын тепті.
Ескеріткіш не үшін орнатылды, ол
кім ? деген сүрақтар туындауы бек
мүмкін. Өткен ғасырдың 30 жылдары
қазақ даласына келген наубет жылдарда еліне қорған бола білген батыр һәм
мерген кеңестік иделогияның кеселінен
банды деген ат тағылып 60 жылдан
астам ескерусіз қалған ұлтының ұлы
тұлғасы Нұрмахамбет Жөкейұлына
ұрпақтарының атынан ескерткіш тас
қойылды.
Қаймана қазақтың басынан не өтпеді.
Сол бір ашаршылық жылдары ұрпағын
аман сақтау үшін қаншама қазақ босып
кетті. Тағдырдың емес алып империяның
тәлкегіне айланған жұрытқа осы
Нұрмахамбет атамыз тұтқа бола білді.
300 түтінді қорғап аман есен қытай
асырып, қызай жеріне апарып өсіріп
өркендетіп, қайтадан өздерінің туған
мекендеріне 1000 түтін ғылып оралтты.
Атамыздың бұл ерлігі батырлықемей
немене? Деседе сол замандағы саясат
ұлтының құрлымға кетпесі үшін жасаған
ерлігін теріске шығарып үкіметке қарсы
шықты деген айдар тағып банды атандырды. Мың өліп, мың тірілген қазақтың
бір батыр перезенті осылай көмескіленіп
қала берді. Енді міне егемендік алып
етек жеңіміз жиылған шақта теңдессіз
ерлікпен,
көрегендік
көрсеткен
Нұрмұханбет
Жөкейұлы
ақталып
жасаған ерлігіне сай мәртебесін алып
ел есіне қайта оралды.
Егемендіктің бізге жасаған үлкен сиы
осы шығар... өткеніміз оралып, өшкеніміз
қайта жанды. Төріт құбыламыз теңеліп,
өр рухымыз қайта оянды, басы айдауға,
малы талауға түскен тағдырдың сан
соқпағын бастан кешкен біз үшін бұдан
асқан бақыт жоқ шығар.
Енді көп созбай басынан бастап айтар болсам жуырда жоғарда аталған ауылда Нұрмұханбет атамызға арналған
ескеріткіштің ашылу салтанаты болды.
Ашылу
салтанатында
аудандық
мешіттің
бас
имамы
Анарбай
Тасболатұлы құран бағыштаса аудан
әкімінің орынбасары А.Сабырбаев,
жиен – немересі Сейдахмет Ақашев,
немерелері
Жұмабек
Жөкейев,
Қанатбек Тартысбаев, аудандық ауыл
шаруашылығы бөлімінің орынбасары
атамыздың қайны Берікбол Қасымов,
Қазақстан жазушылар одағының мүшесі,
халқаралық «Алаш» әдеби сыйлығының
лауреанты
Арасанбай
Естенов,
облыстық ішкі істер департаметінің
Полковнигі Жанар Әселкенқызы және
аталмыш аулдық огругтың әкімі Ыдырыс
Садуақасовтар сөз сөйлеп өздерінің ойларымен бөліссе, Р.Тәжібаев атындағы
мәдениет үйінің қызметкері Бердібек
Төлеппай арнауын оқыды. Артынша
ауылдағы Әмина мейрамханасында
ас беріліп атамыздың рухына арналға

«Банды атанған батыр» атты кітаптың
тұсау кесері болды.
Жалпы 1928 жылы бай-кулактарды конфескелеу жұмыстары қатаң түрде жүргізу
туралы үкім шығарылды.Асыра сілтеу
болмасн,аша-тұяқ қалмасын деп қолдан
жасалған ашаршылықтан дәстүрлі мал
шаруашылығы күйреді.
1930 жылы Бүйен-Ақсу
ауданында совет өкіметіне қарсы «Бөрібай»
көтерілісі болады. Көтеріліске хат танитын елдідің ортасында сөзі өтетін ауқаты
байлар және
кулактардың балалары

оларды жақтаушылар, жаппай халық
қатысады. Саяси қуғын сүргін ашаршылық
құрбандары бір үзім нан таба алмай босып кеткен. Мыңдаған зиялылар оққа байланды.
Саяси қуғын сүргінің ішінде біздің
аталарымыз
Науай,Жөкей, Кенесары
Бекмуханбет,Нұрмуханбет те болады ГПУ
қызметкерлерінің қолына түседі. Түрмеге
қамалады.Үштік шешіммен ату жазасына кеследі. Сол сәтте қасындағы бауырлары артта қалған елді аман алып қалу
үшін Нұрмұханбет атамызды тұрмеден

қашырып жібереді... артағы ағайын туысына оралған атамыз 300 түтінді бастап
қытай асып кеткен...
Нұрмұханбет атамыз сегіз қырлы бір
сылы болған. Ол кісінің батырлығынан
өзге мерген, емші, құс бегі, ат бегі
болғаны жайында ел аузында көп айтылады.
Кеңес
билігі
жүргізген
ауыл
ша¬руа¬шылығын
жедел
ұжым¬дастыру науқаны және
оған
ілесе келген жаппай ашаршылық пен
зорлық-зомбылық елдің дамуын күрт
үзді. Соның салдарынан халқымыз бүкіл
әлем тарихында сирек болатын алапат
шығынға ұшырады. 1929-1933 жылдары миллионға жуық адам қаза болып,
тағы миллиондай адам жан сауғалап,
елден босып кетті». Саяси себеппен
мыңдаған адам сотталып, ату жазасына кесілді сонымен қатар жаза¬лау
лагері құрылып, онда соттал¬ған¬дар
мен олардың отбасылары адам төзгісіз
қиын жағдайда күн кешті. Мұның бәрі
- «коммунизмнің жарқын болашағы»
атты жалаң ұранмен жасалған қасіретті
тәжі¬рибенің салдары. орасан шығынға
ұшырағанына
қара¬мастан,
біздің
халқымыз өзінің бірегей ұлттық болмысы мен асыл қасиет¬терін сақтап қалды.
Қа¬ты¬гездікке бой алдырған жоқ, сан
ға¬сырлық даналығын да жоғалтпады.
«Бірақ, еліміз басынан өткен осынау
сұмдық сынақтарды ешқашан ұмылмақ
емес...
Осы жерден атамыздың өмірбаянына
кеңінен тоқталар болсақ Нұрмұханбет
Жөкейұлы Ақсу ауданына қарасты
Сағабүйен ауылында туған. Жөкейден
Бекмұханбет, Нұрмұханбет, Мұқаш,
Ақмеш, Атымтай сынды бес ұл, Әйніш,
Қауия, Қапыш, Күліш, сынды төріт қыз
тараған. Солардың ішінде Нұрмұханбет
жастайынан
қарулы,
айлалы,
барымтаға епті жігіт болып ер жетеді.
Жөкей ақсақал да басқа балаларына
қарағанда осы ұлына көп көңіл аударады. Жанынан тастамай ертіп жүріп, көп
нәрсені үйретеді. Бетінен қақпай, еркін
өсіреді. Өзі батыр тұлғалы, көздегенін
қия жібермейтін мерген болғандықтан
басқа ауылдың өзі сияқты қарулы
жігіттері айналасына топтала бастайды. Аң қарап жүріп, Жоңғар Алатауының
жолдарын толық біледі. Тіпті Суықсайда
орналасқан шекара күзетінің адамдары
жиі шақырып, жол бастатып, қорғаныс
қызметіне жәрдемші етеді. Оның
батылдықпен жасаған ерліктері ел арасына аңыз болып таралады. Содан бастап ауылдастары оның атын атамай
Науай-Жөкей мерген деп кеткен.
Нұрмұханбет Жөкейұлының Сегіз
өнерде бойынан табылған. Қытай еліне
халықты өткізу үшін Шекарашы командир А. Я. Круносовтыда атып өлтірген.
1930 жылдың 15 сәуірінде
халық
жауы болып тұтқындалып, 10 жылға
сотталған.
Халқымыз
егемендіктің
алғаш табалдырығын аттаған жылдары яғни 1993 жылдың 14 сәуірінде
ақталған. Сондай – ақ
атамыздың
әкесі Тартысбайұлы Жөкей 1878 жылы
туған.1930 жылы наурыз айында «белым флагом» ақтарға қызмет жасаған,
сельсоветтің құжаттарын өртеген деген айыппен тұтқындалды. 1930 жылы
30 желтоқсанда
ауыр қылмыс жазасымен
атылған.28.12.1992 жылы
ақталды. Кіші әкесі Тартысбайұлы
Науай 1875 жылы туған, 1930 жылы 7
тамызда тұтқындалып, 1930 жылы 30
желтоқсанда ауыр қылмыс жазасымен
атылған. 1992 жылы 28 желтоқсанда
ақталған. Кіші әкесі Тартысбайұлы
Кенесары 1884 жылы туған. 1930
жылы 25 маусымда тұтқындалып,
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ЖАСТАР ЖЫЛЫ - ЖАҢА МҮМКІНДІКТЕР КЕЗЕҢІ

Жастар – кез - келген
мемлекеттің
ең
белсенді
бөлігі,
қоғамның
қозғаушы
күші. Сондықтан ел тірегі
– жастар екенін әсте естен
шығармағанымыз
абзал.
Қазақстанның
әлемнің
ең
дамыған 30 елінің қатарына
кіруі
жолында
жастардың
атқаратын рөлі де өте зор.
2019 жыл қазақстандықтар үшін
ерекше жыл болды, өйткені
Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың
өткен жылғы 5 қазандағы Жолдауында оны – «Жастар жылы»
деп
жариялаған
болатын.
Осыған орай қаңтардың 23інде Елбасының қатысуымен
«Жастар жылы» салтанатты
түрде жария етілді. Президент

форум барысында өз сөзінде
«Жастар – еліміздің қазіргі
әлемдегі бәсекеге қабілеттілігінің
негізгі факторы. Қазақстанның
болашағы сіздерге – сіздердің
білімдеріңізге, энергияларыңыз
бен патриотизмдеріңізге байланысты.
Біз қазір жасап жатқанның бәрі
сіздердің бақытты өмірлеріңіз
үшін, сіздер өз әлеуеттеріңіз
бен
мүмкіндіктеріңізді
толық мәнде жүзеге асыра
алуларыңыз үшін жасалып жатыр» деді. Бұл өскелең ұрпақты
қолдауға арналған маңызды
қадам. Осындай нық қадамды
қолдау мақсатында 2019-шы
жылдың 28-ші ақпан күні облыс
көлемінде ал, 5-ші қаңтар күні
аудан көлемінде "Жастар. Жігер.
Жаңғыру" атты жастар жылының
ашылу салтанаты өтті.Салтанатты жиынға аудандық мекеме
басшылары және xалықаралық,
республикалық,
облыстық
бәйгелерде
ауданның
атын
шығарып жүрген жастар қатысты.
Жиын барысында аудан әкімі
Базарxанов Есім Сейілxанұлы
Жастар жылымен құттықтап,

жастардың ұсыныс-тілектерін
тыңдады. Сондай-ақ, аудан
әкімі барша аудан жастарына қолдау көрсететінін және
алға қойылған жоспарларды
орындау үшін бірлесіп сапалы
жұмыс атқару керек екендігін
атап өтті. Өз кезегінде аудан
жастары да жетістіктерімен
бөлісіп, әлі талай белестерді
бағындыратындарына
сөз
берді. Бұл жиын - жастарды арман аспанына қанат қақтырып,
жігерлендіргені анық.Сонымен
қатар Ақсу ауданының жастар ресурстық орталығының»
ұйымдастыруымен
жастар
жылы аясында түрлі бағытта
көптеген іс-шаралар өткізіліп
келеді.
Осы жылы жастарға мемлекет
тарапынан
көптеген
қолдау көрсетіліп, көптегер
мүмкіндіктер беріліп
келеді,
құрметті аудан жастары мен
сіздерді
осы мүмкіндіктерді
ауданымыздың,
еліміздің
даму жолында жүзеге асыруға
шақырамын.
АУДАНДЫҚ ЖАСТАР
РЕСУРСТЫҚ ОРТАЛЫҒЫ.

***

ЖІГЕРЛІ ЖАСТЫҢ ЖАЛЫНЫ

Қазақстан Республикасының
Тұңғыш
Президенті
Н.Ә.Назарбаев
2018
жылы 5 қазанда жолдаған
«Қазақстандықтардың
әлауқатының өсуі: табыс пен
тұрмыс
сапасын
арттыру»
атты жолдауында Жастарды
қолдау мақсатында 2019 жылды «Жастар жылы» деп жариялады. Осыған орай,үстіміздегі
жылдың 27 тамыз күні Қапал
ауылдық кітапханасының оқу
залында Думан Бақыткелдінің
«Уақыт
мәшинесі»
атты
прозалық
шығармасының
тұсаукесері ұйымдастырылып
өткізілді. Ондағы мақсат бойында жазушылық қасиеті бар
жас ақын - жазушылардың
еңбектерін
таныстыру,
солардың
алдағы
өмірдегі
шығармашылық қадамдарына
серпін
беріп,
қаламдарын
ұштау. Думан 1994 жылы қазан
айының 24 жұлдызында киелі
ҚХР дүниеге келіп, ата - анасы
атажұртқа 2002 жылы қоныс
аударған. Қапал ауылындағы
Е.Жайсаңбаев
атындағы
орта мектепте оқып бітірген.
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің
түлегі.
Республикалық
әдеби
конкурстардың
жеңімпазы.
Республикалық
жасөспірімдерге
арналған
«Ақжелкен»
журналының
тәуелсіз
тілшісі.
Саяситанымдық
«Қажет»
ютуб
арнасының
жүргізушісі.
Бірнеше
қысқаметражды
фильмдердің
режиссері.
Еңбек жолын Қапал - кәсіптік
техникалық
колледжінде
мұғалім болып қызмет атқарып,
бүгінгі күні
«Әл - Фараби» атындағы Қазақ Ұлттық
универститетінің магис-транты

атанды.
«Жастар
жылы»
аясында Алматы облысының әкімі
Амандық Ғаббасұлы Баталовтың
қолдауымен
«100
томдық
Жетісу
кітапханасы»
сериясы бойынша Жетісу ақын жазушыларының
ішінде
20
жас
ақын
жазушылардың
шығармалары жарыққа шықты.
Алматы
қаласының
«Кітап»
баспасынан
500
тиражбен
Думанның кітабы соның бірі.
Думан
Бақыткелдіұлының
–
қалам ұстаған жастардың ішінде
шығармалары ерекше. Алла
берген дарынымен оқырманын
бірден өзіне тартатын, сөзінің
мәйекті
дәлдігі.
Әңгіме
жанрының шебері екенін осы
шығармасы арқылы оқырман
қауымның ыстық ықыласына
бөленетіні сөзсіз.
Әдебиетті
ардың ісі санаған, туған тілін
кие тұтқан жас өз түйгенін терең
оймен, зерделі сөзбен, шешен
тілмен оқырманға жеткізе білген
талғампаз қаламгер. Қаламгердің
алғашқы шығармасының негізгі
тақырыбы – адами құндылықтар,
тамылжыған табиғат, туған жер
мен елге деген сүйіспеншілік,
ауыл өмірі, аңғал да адал ауыл
адамдары.
Бүгінгі Кітап мерекесінде жас
қаламгердің өзі, әкесі, ұстаздар
қауымы, тұрақты оқырмандар
қатысты. Алматы қаласының
«Кітап» баспасынан шыққан
прозалық
шығармасының
тұсаукесер рәсімін жасау үшін
«Nur Otan» партиясының өкілі
Жалғас Жарасұлы, ауыл округінің
жастар ісі жөніндегі нұсқаушысы
Әшім Әсел, ұстаздар ата - анасы тұрақты оқырмандар қатысты.
Ұлт тілінде сөйлеген кітаптардан
адам деген ардақты атқа қылау
түсірмеген «Өмірді сүйген, адам-

ды сүйген жүрекпен, Қаламмен
мынау қағазға талай гүл егем»
деп Думандай талантты жас
қаламгердің өзіне сөз кезегі
беріліп, кітаптың шығуы туралы лебізі тыңдалды. Олай болса, жаңадан шыққан шығарма
құтты болсын! Бұл кітапқа енген шағын шығармаларды оқып
көріңіз, танысыңыз, біліңіз!
Кітапқа шағын 15 әңгіме енген. Оқырманын бірден өзіне
тартатын әр сөзінің мәйекті,
дәлділігі, сиясының құнық, дөп
басатын шеберлігі мен қоса,
лириканы прозада оймақтай
етіп ойната білетін табиғи
Алла берген дарынды үлкен
бір
тұтастықпен
үйлескендеп
жазылған
кітаптың
алғы сөзінде. Кітап көпшілік
оқырманға, әдебиетшілер, өнер
азаматтарына арналады. Кітап
сүйер оқырман, келешекте жас
жазушының әдебиеттің биік
шыңынан көрінетініне сеніміміз
мол - деп әдеби шарамызды
былай қорытындыладық: " Егер
сіз тым болмағанда бір айда бір
қазақ кітабын сатып алсаңыз
– ұлт алдындағы бір парыздан құтылғаныңыз. Егер сіз
келесі жылға тым болмағанда
бір баспасөзге жазылсаңыз
–
ұлттық
намысыңыздың
сәл де болса оянғаны. Егер
сіз ана тіліңіздегі сол кітап
пен баспасөзді ыждағатпен
оқып отырсаңыз – күн сайын
рухыңыздың өсе түскені. Егер
сіз оқығаныңызды төңірегіңізге
айтып, насихаттай жүрсеңіз
– онда ұлттық санаңыздың
самғау биікке ұмтылғаны. Бізге
қазір ақыл да, намыс та, ерлік
те бәрі бәрі керек. Ол үшін ең
бірінші еліміздің еңсесін, рухын
көтере білейік. Рухты көтеретін
әдебиет пен баспасөз. Ендеше, бәріміз жабылып осы
әдебиет
пен
баспасөздің
көсегесін көтеруге ұмтылайық!
Олай болса, ұлттық рухани
құндылықтарымызды
ұлықтайық!
Бүгін
тұсауы
кесілген жаңа кітапты ерекше
ықыласпен сүйе, сүйсіне оқиық!
Ұлттық құндылықтар туралы
кітаптарды оқуға деген ынтамыз бен қызығушылығымыз
ешқашан
тарқамасын!
Бүгінгідей жаңа кітап мерекесі
көп болсын, әр мерекеміз
дүбірлі болсын! Ұрпақтарымыз
өнерлі болсын, Мәртебелері
жоғары болсын! Өрісіміз көкті
болсын, Ұлдарымыз отты болсын! Қыздарымыз текті болсын!
Беделді, бақытты болсын, - дей
келе, тұсаукесерімізді аяқтап,
жиналған жұртқа алғысымызды
білдірдік.
К.ҚОРАБАЕВА,
кітапханашы.

3 бет

ДӘРІГЕР
ЖЕТІСПЕЙДІ

2019 жылдың 2-ші тоқсанында Алматы облысы бойынша
тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемі шеңберінде
82 медициналық мекеме тұрғындарға медициналық қызмет
көрсетеді. Медициналық қызметтің сапасын мониторинг жасау
бөлімі келісім шартта көрсетілген міндеттемелердің сапасы мен
көлемін Денсаулық сақтау министрлігі бекіткен ережелер мен
бұйрықтар негізінде мониторинг жүргізеді.
Бөлім басшысы Пак Савелий Геннадьевич атап өткендей, «Мониторинг арнайы ақпараттық жүйе «Медициналық қызметтің сапасын басқару жүйесі» арқылы сонымен бірге арнайы бекітілген
жоспарға сәйкес, бөлім мамандарының денсаулық сақтау
ұйымдарына тікелей баруы арқылы жүзеге асырылады. Бөлім
мамандары жоспарлы мониторингті 100 пайыз аяқтады. 2019
жылдың 2-ші тоқсанында амбулаторлы-емханалық,стационар
алмастыратын, шұғыл стоматологиялық көмек көрсететін 11
медициналық мекемеге бару жоспарланған болатын.
Мониторинг жүргізу барысында анықталған кемшіліктердің
басым бөлігі – емдеу-диагностикалық шаралардан ауытқу,
медициналық құжаттарды сапасыз жүргізу, медициналық
қызметтің нақталмаған фактілері, көрсетілімдер жоқ болса да
негізсіз тәулік бойы ауруханаға жатқызу фактілері анықталды.
Бұл жайттер көбінесе стационарлық және стационар алмастыратын көмек көрсететін мекемелерде анықталды. Емханалар мен
амбулаторияларда да жоғарыда аталған кемшіліктер кездесті.
Ауыл тұрғындарына барлығы 27 денсаулық сақтау мекемесі
көмек көрсетеді. Медициналық мекемелер өкілдерімен тұрақты
түрде стационар алмастыратын көмекті арттыру бағытында
түсіндірме жұмыстары жүргізіліп отырады. Жоспарлы және
Оперативтік жоспар негізінде мақсатты түрде мониторинг жүргізу
барысында анықталған мәселелердің ішінде кадр тапшылығы
өзекті мәселе болып тұр. Қазіргі таңда гинеколог, хирург, неонатолог, кардиолог,офтальмолог,онколог,эндоскопист,нарколог,фу
нкционалды диагностика дәрігер мамандар тапшы. Стационар
алмастыратын технологияларды дамытуға қызығушылық төмен
деңгейде.
Эксперттік қорытынды АЖ «Электронды құжаттама жүйесіне»
тіркеледі. Эксперттік қорытынды жазылған соң, МҰ басшысына
кемшіліктерді жою мерзімі көрсетіліп, ұсыныстар беріледі.
2019 жылдың сәуір айынан бастап қайтыс болған науқастардың
ауру тарихына экспертиза жасала бастады. 2-ші тоқсанда
барлығы 599 өліммен аяқталған жағдайлар болды. Өліммен
аяқталған жағдайлардың 37 ерекше ауыр, даулы, күмәнді деп танылып, эксперттік кеңеске шығарылып тиісті мекемелер өкілдері
шақырылды.
Майра ОРАЗАЛЫ,
медициналық қызметтердің сапасы мен көлемін
мониторингтеу бөлімінің эксперт маманы.

***

АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША МЕДИЦИНАЛЫҚ
ҰЙЫМДАРДЫҢ МОНИТОРИНГІ
Естеріңізге салсақ, Алматы облысында барлығы 82
медициналық ұйым мемлекеттік
тапсырыс шеңберінде қызмет
көрсетеді. Бұл ауруханалар
мен емханалар көрсетілген
медициналық көмек көлеміне
қарай Әлеуметтік медициналық
сақтандыру
Қорымен
қаржыландырылады.
Іскерлік
келісімшартының
талаптарының
бірі
–
ол
тұрғындарға
көрсетілетін
медициналық көмектің сапасы мен көлеміне мониторинг жүргізу . Оны тікелей Қор
жүзеге асырады. Маңыздысы,
науқастарды емдеу мен диагностикалау
стандарттары
мемлекеттік және жекеменшік
болғанына қарамастан, бірдей
тең көрсетілуінде.
2019
жылдың
6
айы
бойынша
медициналық
мекемелердің
барлығына
дерлік мониторинг жүргізілді.
Талдау қорытындысы негізінде
медициналық көмек көрсету
бойынша барлығы 36 132 сапа
мен көлем ақаулары анықталса
, оның ішінде тәулік бойы
емнің 14277 және 1299 күндізгі
стационарлық көмек көлемі
бойынша ақауына тиесілі.Ал
медициналық көмектің сапасы жағынан 18180 тәуліктік ем
және 2376 күндізгі ем бойынша
ақаулар жіберілді.
Жіберілген
ақаулар

бойынша
Әлеуметтік
медициналық
сақтандыру
Қоры қаржыландыру көлемінен
қаржыны шегеру жасайды.
Қорыта келе, 2019 жылдың 6
айы бойынша тиімсіз жұмсалған
бюджеттік қаражаттың жалпы сомасы 893 миллион
теңгеден асады. Ақау бойынша
шегерілген жалпы сома 180
миллион теңгені құрады. Сапаны жақсарту механизмдерін дамыту үшін мекемелерге ықпал
ету шаралары қолданылады,
ал өз міндетін жауапты орындайтын мекемелер ынталандырылатын болады.
Әлеуметтік
медициналық
сақтандыру Қоры медициналық
қызметтерді
пациенттердің
қызығушылықтарын негізге ала
отырып, сатып алатындықтан,
пациенттер
өз
құқықтарын
біліп,
құқықтары
бұзылған
жағдайда хабарлау қажеттігі
маңызды.Тек
пациенттермен
тығыз байланыста болғанда
ғана медициналық қызметтер
сапасын жақсарту барысын
жылдамдатуға болады.
«Әлеуметтік медициналық
сақтандыру Қоры»
Коммерциялық емес
акционерлік қоғамы Алматы
облысы бойынша филиалы,
медициналық қызметтердің
сапасы мен көлеміне
мониторинг жүргізу бөлімі.

АЌСУ ӨЊІРІ

30 тамыз 2019 жыл

МЕДИАЦИЯ
ТУРАЛЫ

Медиация деген сөздің мағнасын мен екі жақты татуластыру рәсімі деп түсіндірер едім. «Медиация туралы» заң жобасы
Мемлекет Басшысының 2009 жылдың 18 қарашасында Қазақстан
Республикасы судьялары мен соттарының V съезінде берген тапсырмаларын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарына және де
Үкіметіміздің заң жобалау жұмыстарының 2010 жылға арналған
жоспарына сәйкес әзірленді.
Сонымен қатар, еліміздің 2020 жылға дейінгі кезеңге
арналған құқықтық саясат тұжырымдамасында азаматтық сот
ісіне қатысушылардың құқықтарын барынша іске асыру, жеке
адамның бұзылған құқықтары мен бостандықтарын, қоғам мен
мемлекет мүддесін уақытылы қорғау және қалпына келтіру
мақсатында бірқатар іс-шаралар қамтылған болатын. Оның
ішінде, тараптардың жеке құқықтық дау-дамайында ымыраға қол
жеткізудің сот арқылы және соттан тыс тәртіппен қолданылатын
түрлі жолдары мен әдістерін белгілеуге бағытталу мүмкіндіктері
де де көрініс тапқан еді. Осыған орай, заң жобасында медиация ұғымын анықтау, оның негізгі қағидаттарын, қолданылу аясын, медиация рәсімінің кепілдігін, медиаторлар қызметіне ақы
төлеу және белгілеу мәселелері қарастырылған. Дауларды жеке
қарсылық аясынан шығарып, мүдделі пікірталас аясына көшіретін
бұл жаңа заңның арқасында соттарда қаралатын істердің саны да
айтарлықтай азая түсетіндігі белгілі.
Медиация ол дауларды шешудің баламалы тәсілдерін, атап
айтқанда бітімгершілік рәсімдерін енгізудің бірнеше себептері
бар. Біріншіден, азаматтық істер бойынша сот төрелігін жүзеге
асыру барысында соттарға тиетін жұмыс жүктемесі көп болады. Екіншіден, бірнеше сатыдан тұратын сотта дауларды шешу
анықталған уақыт пен күшті, оның ішінде қаржы шығындарын талап етеді. Тағы да бір айта кететән жәйт, сот шешімдері көбінесе
бір тарапты қанағаттандыратындықтан, екінші тарап өз құқықтары
мен мүдделерін қорғау мақсатында ұзақ уақытын шағымдануға
(апелляциялық, кассациялық және қадағалау сатылары) кетіреді.
Сонымен қатар, әрбір сатыда істі қараудың бекітілген мерзімдері
бар. Іс бойынша шешім қабылдау үшін көп жағдайларда бірнеше
айлар, тіпті жылдар қажет болатын. Солайша шешімді орындаудың
еріктілігіне бөгет жасалып, оларды мәжбүрлі түрде орындауға жол
берілетін.
Осыған орай, дауларды шешудің баламалы түрі ретінде
азаматтық іс жүргізудің медиация институты (мәмлігерлік, бітімгерлік
рәсімі) заңды түрде енгізілмек. Соған сәйкес Азаматтық іс жүргізу
кодексінде медиацияға байланысты екі жақты қанағаттанарлық
шешімдер, маңызды мәселелер қамтылады. Осындай жолмен
шешу қажетті шешімге қол жеткізуге күштемейді, сондықтан да сыбайлас жемқорлықтың пайда болуына жол берілмейді.
Заңдық анықтамаға жүгінсек, медиация кезінде үшінші, бейтарап жақ, яғни медиатор дауласушы тараптар арасында ерікті
келісімнің түзілуіне түрткі бола отырып, дау-жанжалды шешуге
жәрдемдеседі. Яғни азаматтар өзара туындаған дау-дамайларды
іс сотқа жолданғанға дейін шеше алады. Медиатор араздасушы
екі жақпен де жеке-жеке әңгімелесіп, ушыққан жағдайды реттеудің,
сауықтырудың барынша әділетті, ұтымды амалдарын қолданады.
Қандай да бір тарап ымыраға келуден бас тартса, медиатор бұл
күрделі жағдайды өзінің парасат-пайымы мен біліктілігі арқасында
шебер шешуге тырысады. Атап айтқанда, келіспеуші тұлға үшін
істі бұлайша насырға шаптырудан гөрі өзара тиімді, татуласу
келіссөзіне бару оңтайлы болатындай жағдай қалыптасуы тиіс.
Негізі бітімгерлік рәсімі қабылданылып жатқан заңнама талабына сай
азаматтық-құқықтық қатынастарда, оның ішінде
кәсіпкерлік және басқа да экономикалық іс-қимыл барысында,
сондай-ақ еңбек, отбасылық және басқа да құқықтық қатынастар
бойынша қолданылады. Заң жобасында бұдан басқа, медиация
ұғымы айқындалып, оны жүргізу қағидалары, медиаторлар мен
медиацияны жүргізетін ұйымдардың құқықтық ережелері, сондайақ медиацияны жүргізу тәртібі бекітілген.
Кәсіби медиатордың мемлекет қызметкерлерінен басқа да
айырмашылықтары бар. Ол – сыртқа жария етпеу (конфедициальность. Медиатор екі тараппен де бөлек басқа бөлмеде отырып
барған тараптан даудың мән жайын толығымен анықтап тыңдау
рәсімі бар.
Негізі
кәсіби медиаторлыққа заңгер, экономист, психолог
мамандық иелері жақынырақ келеді. Ал, кәсіби медиатор болмаса тағы болмайды Өйткені кәсіби емес, дайындығы жоқ
азамат дауды шешпек түгілі ары қарай шиеленістіріп жібереді.
Кәсіби медиатордың тағы бір бойындағы қасиет ол – тыңдай
білу. Өткен жылы «Медиация туралы заң» қабылдаған көршілес
Ресей Федерациясы үстіміздегі жылдан бастап азаматтардың
арасында кездесетін алуан түрлі дау-дамайларды медиаторлар арқылы шеше бастады. Ал Америкада дәл осы әдістің
қолданылып келе жатқанына көп уақыт болды. Әрине, өмір болған
соң қоғамда азаматтардың арасында сан түрлі келіспеушіліктер,
даулы мәселелер туындамай тұрмайтыны ақиқат. Міне, сондай
мәселелерді шешуде медиаторлардың қызметіне жүгіну өте тиімді.
Өйткені медиация даулы мәселелерді шешуде әлемде өзін-өзі
толық ақтаған процесс. Сондықтан да тұрғындардың қандай да
бір азаматтық келіспеушіліктер туындай қалған жағдайда кәсіби
медиаторлардың қызметіне жүгінгені абзал.
Н.ЖАЗЫЛБЕКОВА,
аудандық сотының бас маманы.

АТА - АНАЛАР НАЗАРЫНА!
Еліміз
бойынша
бірінші
қыркүйектен
бастап
мектеп
жасындағы балалардың мектепке білім алуға баратыны бәрімізге
түсінікті жағдай.
Деседе де балалар ойынға айналып жол жүру ережелеріне аса
мән бере бермейтініде өтірік емес.
сәл ағаттық кетсе оқыс жағдай болмасына кім кепіл. Азғана өткізген
қателіктің соңы үлкен өкінішке
әкелуі әбден мүмкін. Сондықтан
барлық ата – ана балаларына
жаяу жүргіншілерге арналған жерден өтуін және бағдаршамның
жаяу жүргіншіге арналған белгісі

жанғаннан кейін өтуін ескертуін
сұраймыз.
«Сақтансаң Алла сақтайды» дегендей сіз бен біз болып балаларға
жол жүргізу ережелеріне мұқият
болу және жолдан өткенде сақ
болу керектігін түсіндірсек қайғылы
жағдайдың алдына аламыз деп
ойлаймын. Әр қашанда басымыз
аман, деніміз сау болсын дегім
келеді.
Ж.РАХЫМБЕКОВ,
аудандық полиция бөлімінің
мемлекеттік көлік аға инспекторы,
полиция аға лейтенанты.

Мемлекеттің саяси жүйесі
Конституцияда нақты көрініс
тапқан. Саяси жүйенің негізгі
тұғыры – президенттік басқару
жүйесі Конституцияда алғаш
рет заңдастырылған. Қазақстан
Республикасы
президенттік
басқару нысанындағы мемлекет болып жарияланған. Президентке елдің ішкі және сыртқы
саясаттарын анықтау міндеті
жүктелген.
Ол
мемлекеттік
биліктің барлық тармағының
келісіп жұмыс істеуін және
олардың халық алдындағы
жауапкершілігін
қамтамасыз
етеді.
Ал, мемлекеттік қызметшілер
әкімшілік құқықтың субъектілері
ретінде демократия мен құқық
негізінде экономика, әлеуметтік
- мәдениет және әкімшілік - саяси аяларын басқару, қазақстан
мемлекеттілігін нығайту және
қоғамды реформалау сияқты
міндеттерді
шешуде
аса
маңызды рөл атқарады.
Соңғы
кезге
дейін
заңнамаларда
«мемлекеттік
қызмет» ұғымының түсінігі болмады.
Мемлекеттік
қызметтің
маңыздылығы,
мемлекеттің
шешетін барлық мәселелерінің
ішінде кадрлар, ең алдымен
басшылар туралы мәселе негізгі
болып
табылатындығымен
айқындалады.
Мемлекеттің мықты кадр
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АБЫРОЙ
БЕДЕЛІҢ АРТА
БЕРСІН АРДА
АЗАМАТ
потенциалын тиімді етіп пайдалану - алғы шепте тұратын
жалпы ұлттық міндет. Әр түрлі
саясаткерлер келеді, кетеді, ал
мемлекеттік басқару барлық
жағдайларда да 1 қалтықсыз
жұмыс істеуге тиіс.
Осындай мықты кадрлардың
бірі
Ақсу
ауданындағы
мемлекеттік
қызметшілердің
Әдеп кеңесінің өкілі, аудан
әкімінің орынбасары Сабырбаев Амандос Ақышұлы жуырда
55 жасқа толып отыр. Жоғарғы
оқу орнын бітіргеннен кейін –
ақ ауданымызға мемлекеттік
қызметке
келген
Амандос
Ақышұлы бас маманнан бастап,
аудан әкімдігінде аппарат басшысы, бүгінде аудан әкімінің
орынбасары қызметіне көтерілді.
Халықпен
тығыз
қарым
қатынас жасап, әдептілікпен,
ізеттілікпен, сыпайылығымен ел
назарында жүрген арда азаматты туған күнімен аудандық Ардагерлер атынан құттықтап, отба-

сына амандық, еңбегіне табыс
тілейміз.
Амантай АЙТБАЕВ,
аудандық Ардагерлер
Кеңесінің төрағасы.

ДӘСТҮРГЕ АЙНАЛҒАН ИГІЛІКТІ АКЦИЯ

Жыл сайын дәстүрге айналған «Мектепке жол»
қайырымдылық акциясы биыл да өз деңгейінде
өтіп, мәресіне жетті. Жалпы аталмыш акция –
аз қамтылған және көп балалы отбасылардың
оқушыларына көмек көрсетуге және әлеуметтік
себептер бойынша балалардың мектепке бармай
қалуының алдын алуға бағытталған. Жыл сайын бір
отбасына аудандық «Ақсу өңірі» газеті ұжымы да
басқа мекемелер сияқты демеушілік көрсететінбіз.
Биылғы жылы газет қызметкерлерімен ақылдаса
келе өзімізге таныс, жалғыз басты, 4 баланың
анасы Молдабаева Қарлығаш Сейітмұрзақызын
редакция алқасына шақырып, 30 мың теңге
көлемінде көмек көрсетілді. Қарлығаштың үлкен
ұлы Бексұлтан Серікұлы Сиқымов атындағы
орта мектебі жанындағы мектеп-интернатында
оқып жатса, Нұрсұлтаны Сәтбаев атындағы орта
мектеп – гимназиясының 6 сынып оқушысы.

Әділжаны аталмыш интернаттың 5-сыныбына ауысса, кенжесі Берікжан Сәтбаев атындағы орта
мектеп – гимназиясының 3 сыныбына барды.
Ал, аудан әкімі Есім Сейілханұлының бекітуімен
"Ақсу өңірі" газетінің директор - бас редакторы Ләззат Қалмұхамбетқызы өз қаражатына
Сиқымов атындағы орта мектебінде оқитын
6 баланың анасы, «Күміс алқа» иегері Айнаш
Жақсыгелдинованың кенжесі Сиқымов атындағы
орта мектеп, мектеп жанындағы интернаты КМО
– ның 4 «А» сынып оқушысы Аяулым Әкімбекке
30 мың теңге көлемінде мектепке қажетті киім –
кешек, құрал – жабдықтарын алып берді.
Осындай игілікті іске бастайтын акция жыл сайын жалғасын таба береді деген сенімдеміз. Бар
жақсылық балалар үшін.
Әскен АРҒЫНҰЛЫ.

***
ЖАЛПЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ «МЕКТЕПКЕ ЖОЛ»
ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ АКЦИЯСЫ БАСТАЛДЫ

Мемлекет тарапынан арнайы қолдау тапқан «Мектепке жол» акциясы бүгінгі таңда
ең өрелі істердің бірі. «Ғани
Мұратбаев
атындағы
орта
мектебі, мектепке дейінгі шағын
орталығымен»
коммуналдық
мемлекеттік
мекемесінде
2019 жылдың 5 шілде – 30
қыркүйек күндері аралығында
«Жүректен жүрекке» ұранымен
Республикалық
«Мектепке
жол» акциясы жарияланып, ісшара жоспары қаралды. Акцияны ұйымдастыру комтитетінің
құрамы бойынша бұйрықтар
шығарылып,
тұрғындарды
ақпараттандыру
туралы
үнпарақтар мектеп ауласына,
ауыл әкімшілігі, сауда дүкендері
алдына ілінді. Мектептің кіре
беріс
фойесіне
ақпараттық
бұрыштар ілінді.
Акцияның
мақсаты
балалардың
оқумен
қамтылмауының,
мектепке себепсіз келмеуінің ал-

дын алу, аз қамтылған және
көпбалалы, толық емес, атаанасының
қамқорлығынсыз
қалған оқушыларға жаңа оқу
жылына дайындық кезеңінде
материалдық және басқа да
көмек көрсету және барлық
балалардың міндетті орта білім
алу құқықтарымен қамтамасыз
ету
бойынша
түсіндіру
жұмыстарын
жүргізу.
Бүгінгі
таңда 15 мөлтек аудандарға
бөлінген
мұғалімдер
және
сынып
жетекшілері
барлық
оқушылардың ата-аналарымен
байланыста
болып,
жаңа
оқу жылына дайындықтарын
бақылауда. Әсіресе, жағдайы
төмен, аз қамтылған отбасы балаларына қажеттіліктер
анықталып,
көмек
түрлері
ұйымдастырылуда. Барлық сыныптарда ата-аналар жиналысы
өткізіліп, жаңа оқу жылына мектептен ұйымдастырылған тегін
ыстық тамаққа, бюджеттен және
бюджеттен тыс көмек түрлеріне

әлеуметтік жағдайларына қарай
оқушылар ұсынып, анықталу
жоспарланып отыр. Баланы
жеке тұлға деп қабылдап, оған
шын
жүректен,
мейіріммен
қамқорлық жасау – ол үлкен
жауапкершілікті талап ететін
сауапты іс. «Мектепке жол»
акциясы аясында бүгінгі күні
19 оқушыға жеке демеушілік
тарапынан киім-кешектер мен
оқу құралдары көмекке беріліп
отыр. Акция жұмысы әлі де
жалғасын таба бермек. Мектеп әкімшілігі мен ұжымы жеке
кәсіпкерлер мен қайырымды
жандарды
акцияға
қолдау
көрсетуге шақырып, демеушілік
жасауға
тарту
бағытында
жұмыстар жүргізуде.
А.ИМАНБЕКОВА,
Мұратбаев атындағы орта
мектебінің әлеуметтік
педагогы.
Сырттанов ауылы.

