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МӘҢГІЛІК  ЕЛ  -  ҰЛЫ  МҰРАТЫМЫЗ!

aksuoniri@mail.ru

Ақсу өңірі
ӨЗ ЕЛІ - ӨЗ ЕРЛЕРІН ЕСКЕРМЕСЕ,
ЕЛ ТЕГІ АЛСЫН ҚАЙДАН КЕМЕҢГЕРІН.

І.ЖАНСҮГІРОВ.

ЖОЛДАУҒА - ҚОЛДАУ

Еліміздің Тұңғыш Президенті 
- Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың салып кеткен сара 
жолы арқасында елімізді әлем та-
ныды. Дамыған 50 елдің қатарына 
еніп, алдымызға 30 елдің тізіміне 
кіру мақсаты қойылды. Бұл 
еліміздің тарихындағы жаңа бе-
лестерге жол ашылғандығының 
белгісі. Елімізді кемел келешекке 
жол бастап, даму жолында Ел-
басы саясатының сабақтастығын 
сақтап қана қол жеткізе аламыз. 

Қасым – Жомарт Кемелұлы 
Тоқаев «Сындарлы қоғамдық 
диалог – Қазақстанның 
тұрақтылығы мен өркендеуінің 
негізі» тақырыбында парламент 
палаталарының бірлескен отыры-
сында алғашқы Жолдауын жария-
лады. Қасым – Жомарт Кемелұлы 

Жолдауда азаматтардың құқығы 
мен қауіпсіздігін қамтамасыз 
етуге, мұғалімдердің мәртебесін 
көтеруге, сот шешімдерінің сапа-
сын жақсартуға бағытталған ба-
стамалар көтерілді. 

Жолдау еліміздің өркендеп 
дамуының берік іргетасы болмақ. 
Мемлекет басшысының алға 
қойған әрбір мәселесі ел экономи-
касын ілгерлетіп, мемлекетімізді 
гүлдендіруге бағытталған. Тың 
идеяларға толы Жолдау ел 
болашағының жарқын кепілі. 
Бүгінгі Жолдауда айтылған идея-
лар мен бастамалар ауқымды 
түрде жүзеге асарына сеніміміз 
мол.

Б.ТЫНЫШБАЕВ,
аудандық мәслихат 

депутаты.

ЕЛДІҢ БОЛАШАҒЫ - ЖАСТАРДЫҢ ҚОЛЫНДА 

І.ЖАНСҮГІРОВТЫҢ ТУҒАНЫНА - 125 ЖЫЛ!

«Nur Otan» партиясының 
«Ардагерлерді ардақтайық» 
партиялық жобасының ая-
сында қоғам қайраткері Б. 
Әбдіғалиұлының Кеңес Одағының 
Батыры атағына ұсынылған, 
бірақ әртүрлі себептермен осы 
марапатқа ие болмаған екінші 
дүниежүзілік соғысқа қатысушы 
133 қазақстандық майдангер бой-
ынша «Ұмытылған қаһармандар» 
кітабы жарық көрді.  Осы 133 
майдангердің арасында 1943 
жылы Совет Одағының Баты-
ры атағына ұсынылған, бірақ әр 
түрлі себептерге байланысты 
берілмеген  біздің жерлесіміз Ба-
биков Оразман ағамыз бар.

ЕРЛІК ҰМЫТЫЛМАЙДЫ
Бабиков Оразиман 1895 жылы 

Ақсу ауданы Көкөзек  ауылдық 
кеңесінің  «Жаңажол» колхозын-
да дүниеге келген. 1943 жылы 
Ұлы Отан соғысына  шақырылған. 
Өзінің айтуы бойынша Украй-
на, Белоруссия майдандарында 
болған. Осы уақыт аралығында 3 
рет жараланған. Ағасы Намазиман  
шайқастарда қаза тапқан. Екінші 
рет жараланғанда ауыр жарақат 
алғанына қарамастан  елге орал-
май  тәуір бола  салысымен қайта  
соғысқа кіріп, Германияға 100-
130 км қалғанда ауыр жараланып 
госпиталға түсіпті. Сол госпиталь-
да жатқанда шайқаста көрсетілген 
ерліктері үшін медальдармен 
марапатталған. Совет әскерлерінің 
жеңіске жеткенін  сол жақта жа-
тып естігенін қуанышқа бөленгенін 
мақтан етіп айтып отыратын еді. 

Соғыстан оралғаннан кейін 
өзінің туған ауылына ора-
лып бейбіт өмірде  трактор 
жүргізушісі,бригадир болып  
қызмет атқарған. Еңбеккер аға та-
лай адамдарға үлгі болып, бірнеше 
рет  марапатталған. Өмірлік жары  

А. Марқабаева  апамыз екеуі  ұлы 
Бабиков Алтыбайдан  тараған 
ұрпақтары Әйгерім, Айжан, 
Асқар, Бақытгүлді тәрбиелеп 
олардың  жақсы азамат бо-
лып өсуіне үлкен үлес қосты.  
Бүгінде немерелері әр түрлі 
мамандық иелері, еліміздің 
әлеуметті-экономикалық дамуы-
на үлес қосып жүр. О.Бабиков 
ағамыз  1991 жылы өмірден озды. 
Есімі Қаракөз ауылындағы  Ұлы 
Отан соғысының ардагерлеріне 
арналған аллеяда  жазулы. Келер 
жылы аталып өтетін Ұлы Жеңістің 
75 жылдығына орай, сондай-
ақ жауынгерлердің ерлігін жас 
ұрпаққа насихаттау мақсатында 
«Ұмытылған қахармандарды» 
еске алып, ерліктерін дәріптеу 
бағытындағы іздестіру жұмыстар 
жалғасын табатын болады.

 К.ДӘУЛЕТБЕКОВА,
«Nur Otan» партиясы АПФ     

төрағасының бірінші 
орынбасары, аудандық 

мәслихат депутаты.

ҮЗДІКТЕР АНЫҚТАЛДЫ «Nur Otan» партиясының 
«Үздік бастауыш партия ұйымы» 
республикалық байқауының І 
кезең – аумақтық партия филиалы 
деңгейінде өткізіледі. Байқауға 21 
бастауыш партия ұйымы қатысты. 
Байқау қорытындысы бойынша 
1 санат құрамында 100-ге дейін 
партия мүшесі бар БПҰ-ның ара-
сынан 3 орынды "Көшкентал", 2 
орынды "Молалы", 1 орынды "Есе-
болатов", 2 санат – құрамында 
100-ден 500-ге дейінгі партия 
мүшесі бар БПҰ арасында 3 
орынды "Б.Сырттанов", 2 орынды 
"Қарасу", 1 орынды "Мұратбаев" 
бастауыш партия ұйымдары 
жеңімпаз болып танылды. 
Жеңімпаздарға Грамота, бағалы 
сыйлықтар тапсырылды. ІІ кезеңге 
жолдама алған "Есеболатов" БПҰ-
ның төрағасы Б.Нұрахметов және 
"Мұратбаев" БПҰ-ның төрайымы 
А.Тұрарбаеваны құттықтап, 
келесі байқауда жеңіске жетуіне 
тілектеспіз.

 
Ербол СЫМХАНОВ. 

1 қазан - Қарттар күні!

Тәуелсіз қазақ елі дамудың жаңа дәуіріне қадам басты.
Тарихымыздың жаңа тарауы басталды.

Ел өміріндегі елеулі оқиға тек мемлекет басшысына емес барша 
қазақстандықтарға бірдей зор жауапкершілік жүктейді.

Қазақстан Республикасы Президенті Қасым - Жомарт Кемелұлы 
Тоқаевтың 2019 жылғы 2 қыркүйектегі «Сындарлы қоғамдық 
диалог-Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі»  атты 
Қазақстан халқына Жолдауын насихаттау мақсатында Нұр отан 
партиясының мүшелерімен жиналыс өткізілді. Жиналыс барысын-
да жемқорлықпен күресті күшейту, қиындықтарға қарамастан 2050 
жылға дейінгі стратегияда көзделген басты мақсат - озық дамыған 
30 елдің қатарына кіруді, яғни қазақстандықтардың тұрмыс сала-
сын алдыңғы қатарлы елдер деңгейіне көтерілу керектігі жөнінде 
және Елбасының тапсырмасына сәйкес 2015 жылдан бастап 
еліміз де «100 нақты қадам Ұлт жоспарын жүзеге асыру» қолға 
алынғандығы жөнінде айтылды. Бақытты отбасы жобасы ая-
сында көпбалалы және көмекке мұқтаж отбасыларынан шыққан 
балаларға балабақшалар мен мектептерде ыстық тамақпен 
қамтылғандығы жөнінде  тындау өткізілді.

М.МҰСАНОВ,
аудандық Қазынашылық басқарма басшысы.     

 ЖАҢА ҚАДАМ - ЖАҢА ТАРАУ

ТОЙ БАҒДАРЛАМАСЫ АУЫСТЫ

БАҒДАРЛАМА

11 ҚАЗАН
АҚСУ АУДАНЫ, ЖАНСҮГІРОВ АУЫЛЫ

11.00 – 11.30        Ескерткіштің ашылуы
11.30 – 12.30        Мерекелік қойылым
12.30 – 14.00        Арнайы ас
10.00 – 16.00        Көкпар тарту
17.00 – 18.10        «Дала дастаны» спектаклі

Музей, кітап, сурет көрмелерін тамашалау
10.15 – 10.20        20 томдық кітаптың тұсау кесері
10.20 – 12.20        І.Жансүгіровтың 125 жылдығына 

арналған республикалық  ғылыми – тәжірибелік кон-
ференциясы

12.20 – 12.30  Ақынның мерейтойына арналған 
республикалық жазба ақындар мүшәйрасының 
жеңімпаздарын марапаттау

12.30 – 14.00     Ас

ИППОДРОМ
14.00 – 14.30      Мерекелік концерт
14.30 – 18.00    Бәйге, күрес, ұлттық спорт ойын-

дары
18.30 – 19.30 Талдықорған қаласындағы 

І.Жансүгіров атындағы Мәдениет сарайында арнайы 
концерт

12 ҚАЗАН
ТАЛДЫҚОРҒАН 

ҚАЛАСЫ, Б.РИМОВА 
АТЫНДАҒЫ ДРАМА 

ТЕАТРЫ

10.00 – 10.15        

Ақсу ауданына ғана 
емес Республикаға та-
нымал ақын, жерлесіміз, 
поэзия Құлагері атанған 
Ілияс Жансүгіров 
атамыздың дүбірлі той-
ын жоғары деңгейде 
өткізу мақсатында ау-
данымызда көптеген 

игі істер атқарылды. Десе де алдымызда үлкен сынақ 
тұрғанын барлығымыз білетінбіз. Сондықтан, мың ойла-
нып, мың толғаныстан кейін ақынның тойы республи-
ка көлемінде өтетіндіктен бағдарлама сан рет қаралып, 
тексеріліп, өзгертілген еді. 

Ендігі соңғы нұсқасы осылай шешілді.



8 бетАЌСУ ӨЊІРІ4 қазан 2019 жыл

ҚҰРЫЛТАЙШЫ: 
Алматы облысы, Ақсу 
ауданы, Аудан әкімдігі.

Газет   Ќазаќстан  Республикасы  Инвестициялар  
және  Даму  Министрлігі Байланыс, 

ақпараттандыру    және     ақпарат      комитеті 
2015 жылы 16 қараша айында есепке ќойылды.  

Куєлік №15701-Г

БІЗДІЊ 
МЕКЕН-ЖАЙЫМЫЗ:

Аќсу ауданы, 
Жанс‰гіров ауылы,

Желтоќсан кµшесі, №5,
Аудандыќ єкімшілік ‰йінде 

Газет  бетінде жарияланған мақалалар 
авторының пікірі редакция көзқарасы 

болып табылмайды. Мақалалар  
өңделеді, авторға қайтарылмайды.

Жарнама, хабарландырулар, арнау, 
құттықтаулардың мазмұны мен 

мәтініне жарнама беруші жауапты.  Тапсырыс 488
Осы шығарылымның

таралымы 2647
Индекс: 65750

Офсеттік басылым кµлемі 2б.т.

   Электрондыќ почта 
aksuoniri@mail.ru Директор - бас редактордың 

уақытша   міндетін атқарушы 
Сымханов Ербол 

Әбдікәрімұлы

Газет Сарќан ќаласы, Тєуелсіздік, 108 «Алатау баспа - полиграфиялыќ корпорациясы» ЖШС филиалы - Сарќан баспаханасында басылады. 

Директор бас редактор 
- 2-11-61
Жауапты хатшы  
- 2-12-90



Меншік иесі:  «Ақсу өңірі" 
жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі Газет қазақ тілінде аптасына бір рет, 
жұма күні  шығады.

Құрыштан құйған құдірет, Қарттарым аман - саумысың!

Алтын заңым айбатым,
Күш беретін қайратым.
Әнім де сен жырым да,
Қазір менің айтатын.
        Халқыма бердің кеңшілік,

Еліме бердің теңшілік.
Арқаңда сенің алтын заң,
Көргем жоқ әлі кемшілік.

Халықтың  қорғап құқығын,
Көтерілді мәртебең. 
Туған күнің келгенде, 
Жырымды сыйға тартар ем.
      Зейнетке шыққан шағымда,
      Салмақты саған артар ем. 
      Сен болмасаң алтын заң,
      Мен сірә бүгін қайтер ем.
Бақшаға барар шөберем,
Алтын заңым болмаса. 
Бұған қалай сенер ем, 
Мектепке барар немерем.
      Алтын заңға сол үшін,
      Алғысымды төгер ем. 

 Білімге жол салуда, 
 Жоғары білім алуда.

Алтын заңым бар кезде, 
Болмайды артта қалуға.  
Жігіттер мен қыздарым,
Болашаққа қанат қағуда.

Бала  менен келінім,  
Кірпіші болар елінің. 
Еңбек етіп еліне,
Ақтайды елдің сенімін.

Зейнетке шығып өзімде, 
Алпыстан асқан кезімде. 
Рахат өмір кешемін, 
Алтын заң бар кезінде.

Адамның қорғап құқығын, 
Алдыға солай ұмтылдың.
Алтын заңым бар кезде,
Демеймін  мен  ұтылдым.

 
Нұртілеу БАТҚАЛБЕКОВ,

Арасан ауылдық Ардагерлер 
кеңесінің төрағасы.  

Алтын Заң                                                                                                               

Жансүгіров ауылының тұрғыны, 40 жылға жуық 
саналы ғұмырын шәкірттердің бойына білім нәрін 
сепкен ұлағатты ұстаз, адал жар, аяулы ана, 
қамқор әже, жақсы дос, Е.Сиқымов атындағы 
орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі                  
БАЙЫРХАНОВА КЛАРА ИСЛАМБЕКҚЫЗЫН 
зейнеткерлік жасқа толған туған күнімен шын 
жүректен құттықтаймыз. Анамыздың ақ жарқын, 
қарапайым, өнегелі жолы кім – кімге де үлгі. 
Мағыналы өмрінің, шуақты шаңырағының, өнегелі 
отбасының тірегі, ұлдарының  әкесі, немерелерінің 
атасы, 40 жыл отасқан жұбайы Берікболмен 
екеуіне өмірдегі барлық жақсылықты тілейміз. 

Құтты болсын бүгінгі зейнетке келген жасыңыз,
Бақытты боп, шаттық өмір сүріңіз.
Ізгілікті нұрын шашар маңайға,
Адамсыз ғой үлгі болар талайға.
Жақсылықты өзіңізден көп көрген,
Ұмытпайды жас ұрпағың қалайда.
Үлгі болған үлкенге де, жасқа да,
Сыйлар сізді туған – туыс, басқа да.
Қарсы алсын алдыңыздан таң күліп,
Қуатыңыз таусылмасын мәңгілік.

ІЗГІ ТІЛЕКПЕН: балалары - Ілияс – Гүлім, 
Ерік – Мақпал, Дияс – Толғанай, немерелері 
– Бекзат, Ерназар, Бибі – Бәтима, Айшабибі,          

Румейса, Ибраһим, Ақбота, Нұрислам, 
Есманұр.  Достары және құдалары.

Туған елге туын тіккен ақын бар,
Халқымыздың жүрегіне 
                                         жақындар.
Ұстаз болып қана қоймай 
                                          мектепке,
Еңбектері мол екен, басқаларда 
                                          мақұлдар.

Рухани жаңғырудың аясында,
Абзалдық, адалдық саясында.
Ұрпақтары ұмытпапты, ұлықтап,
Жақсы істерін өлеңмен 
                                             жаямында.

Әкесінің істерінде құрметтеп,
Сынып салды мұғалім боп 
                                         жүрген деп.
Адал жанды атамызды ұмытпай,
Еске алуға іс бастады елге кеп.

Үлгі аларлық іс екен ғой, бастама,
Жақсы істерді көзден таса  
                                             тастама.
Жалғастырып алып кетер ізіңіз,
Ой саларлық үлгі екен жастарға.

Жанболат БАТЫЛ.

Ойтоған Ілиястың туған жері,
125 жыл өтіпті сонан бері.
Қазақтың киелі құм шағылында,
Келді ғой поэзия кемеңгері.

Сол құмды тірілтейік жұлқындырып,
Тұлпарлар тұяғымен жыр тұндырып.
Aрyағы разы болсын бабамыздың,
Әрекеттің ұрпағының сусын қылып.

Бар қазақтың жүрегіне сыя білген,
Tipілткен «Құлагерді» киялымен.
Кіндік қаны Ілиястың тамған жерді,
Шаңдатайық тұлпарлар тұяғымен.

Бабалар дәстүріне теңелейік,
Ризалығына халыктың кенелейік.
Ілиястың туған жылын өз жерінде,
Тұлпарлар тұяғымен шегелейік.

Бәйге төбе дайын тұрат шабуға,
Ауыл дайын қонақты қарсы алуға.
Мерейтойын өткізуге бабамыздың,
Күллі ауыл елмен бірге жан салуда.

АУЫЛ АҚСАҚАЛДАРЫ.

Ұрпақтар дауысы

Айтмұхамбет Есімжанұлына арнаулар
Ұстаз болып білімінің бәрін 
                                                  берді,
Біліммен сусындатып нәрін 
                                               берді.
Ұлағатты ұстаз болып қаншама 
                                                      жыл,
Талай соқпақ жолдардың бәрін 
                                                  көрді.

Көп уақыт өтсе да қызмет 
                                             еткеніне,
Елеусіз қалдырмады кетпеді де.
Айтмұхамбет атамның  
                                           ұрпақтары,
Көп көмегін көрсетті мектебіме.

Махаббатын елге деген 
                                             суытпаған,
Өз мектебін құрметтеп  
                                      ұлықтаған.
Шексіз алғыс айтамыз 
                                        разылықпен,
Асылдарға өз жерін ұмытпаған.

Бұлбұл САРА.

Саналы өмірін ұстаздыққа 
                                               арнаған,
Туған елін әндерімен 
                                   жырлаған.
Жүрегінің дүрсүлі еліме деп 
                                              соғатын,
Өшпес ізін,ұрпағына қалдырған.

Көп қой оның өлең менен 
                                            жырлары,
Талай  шындық талай нәрсе 
                                             жырлады.
Өмірінде ақындыққа арнаған,
Ақындығы биіктерге самғаған.

Өлеңдері жаттадық біз 
                                      таңға ұрып,
Сара жолы тұрар мәңгі 
                                          жаңғырып.
Мұра болып мұражайы 
                                            ашылды,
Үлгі болар ұрпағына 
                                     мәңгілік.

Айшуақ ЖАНБОЛАТҚЫЗЫ.

Қарттарым бар киелі, қазыналы,
Ауызында сөзі бар мағыналы.
Олар барда бар әлем шаттанады,
Олар барда мәңгі елдің шаңырағы.

Халқым ата сөздерін қуаттаған,
Ол жайды түсінбесем ұят маған.
Аялап алақанда қарттарымды,
Ешқашанда мұңайтып, жылатпаған.

Асыл қартым, қазынам, асқардай шың,
Бала үшін бәрінен жасқанбайтын.
Бәйтерек қой саялы, алтын тұғыр,
Оларменен қалайша мақтанбайсың.

Раушан АҚСУБАЕВА,
Сырттанов атындағы орта 

мектебінің мұғалімі.
Арасан ауылы.

ҚАРТТАРЫМ АСЫЛ ҚАЗЫНАМ

Ауданымыздағы Қарасу ауылдық округіне 
қарасты Кеңжыра ауылында тұрып, талай жыл 
ауыл әкімдігінде есепшілік қызметте істеп, 
сол орыннан зейнеткерлікке шыққан. Аудан 
экономикасының өсуі үшін талмай еңбектеніп, 
елеулі үлес қосқан, Өмірге тоғыз бала әкеліп, 
тәрбиелеп өсірген «Құрметті Батыр Ана», біздің 
алтын мамамыз, әкеміздің құдай қосқан қосағы, 
немерелерінің ардақты әжесі ЖҮНІСБЕКОВА 
МӘНТАЙ ЖҮНІСБЕКҚЫЗЫНЫҢ бүгін туған 
күні. Анамызды туған күнімен құттықтап, зор 
денсаулық, ұзақ ғұмыр тілейміз.

Алладан тоғыз бала бұйырғасын,
Немеренің сүйіңіз жиырмасын.
Етегіңізге оралып шөберелер,
Жүрісіңіз, жұмысыңыз қиындасын.
Кенжеңіз енді қалған отау құрып,
Тезірек екеу қылсын биыл басын.
Ақ жайлаудай жайылған ақ дастархан,
Жақсылық, қуаныштан жиылмасын.
Денсаулық мықты болып ауырмаңыз,
Құлағыңыз ел мақтап шуылдасын.
Атамыздың жасы да жүзге жетіп,
Қасында бірге күліп, Сіз де ілесіп,
Көретін қызығыңыз тыйылмасын.

ІЗГІ ТІЛЕКПЕН: ұл – қыздары, келіндері 
мен күйеубалалары, немерелері 

және туған - туыстары.

Құттықтаймыз!!!

***

Ілияс атамды 
еске алу

ІЛИЯС ЖАНСҮГІРОВТЫҢ ТУҒАНЫНА - 125 ЖЫЛ!

Қара орманда жол таба алмай 
                                             адасқан,
Қайран елге бағдар берген 
                                           алаштан.
Сол алаштың бір батыры - 
                                                   Ілияс,
Тарихымда оған қандай талас 
                                                    бар?

Қара түнек қазақ елін басқанда,
Ай жұлдыз боп, сәуле шашқан 
                                           аспанда.
Алаш орда, ақ жолында бұл кісі,
Дұшпан емес, өліміңнен қашқан 
                                                      ба?

Өлім оны өлтіре алмас 
                                            ешқашан,
Тоқтатушы еді әділетті көш 
                                                  қашан.
Арманы да орындалды, Ә тоба, 
Заман мүлде айтып кетті 
                                         басқаша ән.

Сол Ілияс ескерткішін аялап,
Сол Ілияс саябағын саялап.
Талай қазақ жылап жатыр 
                                              бүгінде,
Екі көзін сағынышқа бояп ап.

Жансүгірлер өсіп жатыр бүгінде,
Электрон техника тілінде.
Мен де Аружан Еділқызы 
                                           боламын,
Шын құмартқан тарихымды 
                                              білуге.

Жұман атам - сазгер еді, әрі 
                                                    ақын,
Кез келді ме маған кие қонатын.
Жазушы атам - Ғали Орман 
                                                  әйгілі,
Ілиястың жақын досы  болатын.

Бүкіл елді айналдырмай 
                                          босқынға,
Ұстап тұрған көк туымның 
                                            астында.
Қазағымның батырларының 
                                           аясында,
Жетілдік біз, жемтік болмай 
                                              қасқырға.

Аружан ЕДІЛ,
№188 мектеп - гимназиясының 

6 "Е" сынып оқушысы.

Алматы қаласы. 
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Сонымен қатар, осы іс-
шараны жүзеге асыру бары-
сында тұрғындарды негізсіз 
дүрліктіруге жол бермеу үшін, 
шараның басты мақсаты 
адамның және азаматтың 
құқықтары мен бостандықтарын 
қамтамасыз ету және қорғау, 
террористiк қылмыстарды 
жасау салдарынан қауiп 
төнген адамдардың өмiрi мен 
денсаулығын, құқықтары мен 
заңды мүдделерін қорғау 
басымдығы қағидаттарына 
негізделгенін және оны іске 
асыруға атсалысу әр адамның 
азаматтық борышы екенін айта 
кетуді жөн деп санаймыз. 

ТЕРРОРИСТІК АКТІЛЕРДІ 
БОЛДЫРМАУ ЖӨНІНДЕГІ 

ХАЛЫҚҚА АРНАЛҒАН 
ЖАДЫНАМА

Мұқият болыңыздар! 
Үйіңіздің кіреберісіндегі, 
аулаларыңыздағы, көшедегі 
бөгде заттар мен адамдар-
ды дер кезінде өздеріңіз ғана 
байқай аласыздар. 

Қырағы болыңыздар! 
Маңайдағы адамдардың жүріс-
тұрысына, орынсыз жатқан 
иесіз мүліктер мен заттарға 
көңіл аударыңыздар.

Үйлеріңіздің қауіпсіздігін 
қамтамасыз етіңіздер: 
кіреберісте  домофонымен 
темір есік орнатыңыздар, 
жертөлелер, үй шатырла-
ры және техникалық ғимарат 
есіктерінің ашық - жабықтығын 
тексеріңіздер. 

Көліктегі жолаушының 
күдікті жүріс - тұрысын көріп 
тұрып, байқамаған сыңай 
танытпаңыздар! Сіздер 
көлікпен жүру қауіпсіздігін 
сақтауға толық құқыларыңыз 
бар.

Ешқашан, тіпті, өте қауіпсіз 
болса да, қандай да бір сақтау 
немесе басқа біреуге беру 
үшін біреудің қолынан зат 
алмаңыздар. 

Адамдар аз (иесіз) жерде 
күдік тудыратын затты тау-
ып алу сіздің сақтығыңызды 
әлсіретуге тиіс емес. Қаскөй 
адам оны бір нәрседен, 
біреуден қорыққандықтан та-
стай қашуы мүмкін.

Тіпті, сіздің жарылғыш 
құрылғыларын білетін жеке 

тәжірибеңіз болса да, онымен 
бір нәрсе жасауға тырыспаңыз. 
Өздігінен жарылғыштар өте 
сезімтал және әккі болып келеді.

Күдік тудыратын затқа 
жақындамаңыздар, тіпті 
қол тигізбеңіздер,      бұл - 
өмірлеріңізге өте қауіпті.

Балаларыңызға қауіпсіздік 
шараларын: бейтаныс адам-
мен көшеде сөйлесуге, үйде 
есік ашуға, жерде жатқан иесіз 
ойыншықты алуға, көзге түскен 
затқа жақындауға болмайтынын 
және т.б. үйретіңіздер.

КҮДІКТІ ТҰЛҒАЛАРДЫ 
БАЙҚАҒАН ЖАҒДАЙДА 
ХАЛЫҚҚА АРНАЛҒАН 

ЖАДНАМА
Терроризм актілерін дай-

ындау немесе жоспарлауды 
куәландыратынбелгілері:  

1) сіз жұмыс істейтін немесе 
үйдің ауласында, ғимарат айна-
ласында (жиі баратын жеріңізді) 
күдікті тұлғалардың бірнеше рет 
көрінуі, фото және бейне түсірме 
жасауы, сондай-ақ дәптерге жаз-
ба жасау; 

2) құқық қорғау орган қызмет-
керлерімен кездесуден қашу 
және бейне камерадан бұлтару 
әрекеттері (басын түсіру, 
бұрылып кету, бетін жабу); 

3) жер төле және шатырларға 
техникалық қызмет көрсетуге 
қатысы жоқ тұлғалардың кіруі; 

4) тұрғын және әкімшілік ғима-
раттарға қызмет көрсететін пер-
соналдар және күзетушілермен 
бейтаныс адамдардың негізсіз 
байланысқа түсуі, олардан жұмыс 
тәртібі, қауіпсіздікті қамтамасыз 
ету бойынша шаралар және т.б. 
жөнінде мәліметтерді жинақтау;

5) бөгде тұлғалармен маңызы 
төмен жұмыстарды (пакет, түйін-
шек, посылка беріп жіберу) ірі 
сыйақыға орындайтын тұлға-
ларды іздеуі.  

Күдікті тұлғаларды байқаған 
жағдайда келесі іс-қимылды 
орындау қажет:  

1) Ұстауға өздігімен әрекет 
қабылдамау; 

2) Олар жөнінде құқық қорғау 
органдарына шұғыл хабарлау; 

3) Өзіңіз назарға түспеу, тұл-
ғалардың санын, нақты сыртқа 
белгілерін, киімдерін және оларда 

бар заттарды, қолдануындағы 
автокөлік номерін және марка-
сын, қозғалыс бағытын белгілеп 
алу. 

КҮДІКТІ ЗАТ ТАУЫП АЛҒАН 
КЕЗДЕГІ ТҰРҒЫНДАРҒА 
АРНАЛҒАН ЖАДНАМА

Біліңіздер: заттардың 
сыртқы көрінісі оның расын-
да неге арналғанын жасы-
руы мүмкін. Жарылғыш зат-
тар үшін камуфляж есебінде 
әдеттегі тұрмыстық заттар 
қолданылады: сумка, пакет, 
түйіншек, қорап, ойыншық және 
т.б.     

Табылған заттардың жа-
рылу қаупін куәландыратын, 
белгілері: 

1) көлік маңында, баспал-
дақта, пәтерде және т.б. орын-
дарда белгісіз түйіншектің не-
месе басқада бір заттардың 
болуы; 

2) бөтен сумка, порт-
фель, қорап, басқада заттың: 
кіреберісте, пәтер есігінің, 
көліктің маңында өзгеше орна-
ласуы;   

3) табылған күдікті зат-
тан шудың шығуы (сағат 
механизміне, жиілігі төмен 
дыбысқа тән). 

ЕГЕР ДЕ СІЗ КҮДІК ТУДЫРА-
ТЫН ЗАТ ТАУЫП АЛСАҢЫЗ, 
ОЛ ФАКТІНІ НАЗАРДАН ТЫС 

ҚАЛДЫРМАҢЫЗ: 
1) қоғамдық көлікте: 
- заттың (сөмкенің және 

т.б.) кімдікі екенін немесе кім 
қалдырып кетуі мүмкін екенін 
қасыңыздағы адамдардан 
сұраңыз;

- егер иесі анықталмаса, 
табылған зат туралы дереу 
жүргізушіге немесе кондукторға 
хабарлаңыз.

2) үйіңіздің кіре берісінде:
- көршілерден сұраңыз, 

мүмкін ол зат соларға тиесілі 
шығар. Егер иесі анықталмаса, 
табылған зат туралы дереу 
құқық қорғау органдарына 
хабарлаңыз (тел. 102, 112). 

3) көшеде, саябақта және 
т.б:

- айналаңызға қараңыз, егер 
мүмкіндік болса, заттың иесін 
анықтауға тырысыңыз. Егер ол 
анықталмаса, құқық қорғау ор-
гандарына шұғыл хабарлаңыз 
(тел.102, 112);

- затты бөгде адамдар-
дан оқшаулауға немесе алыс 
арадан затқа бөтендерді 
жібермеуге тырысыңыз. 
Құқық қорғау органдарының 
қызметкерлері келген бойда зат 
табылған уақыт туралы ақпарат 
беріңіз.

4) мекемелерде, ұйымдарда: 
- тауып алған зат туралы 

объект күзетшісіне немесе 
әкімшілігіне дереу хабарлаңыз. 

Табылған затпен немесе күдік 
тудыратын заттармен жеке іс-
қимыл жасауға тырыспаңыз, 
олар жарылғыш құрылғылар 
болуы мүмкін, бұл жарылысқа, 
көптеген құрбандыққа, қирауға 
әкелуі мүмкін.

ҮЗІЛДІ - КЕСІЛДІ ТЫЙЫМ 
САЛЫНАДЫ:

- табылған затты ұстауға, 
ашу-ға және орнынан қозғауға, 
бір жерден екінші жерге 
апаруға, қолға алуға; 

- табылған затты қалтаға, 
портфельге, сөмкеге салуға 
және т.б.; 

- жерге көмуге немесе олар-
ды су қоймаларына тастауға; 

- заттардан шығып тұрған сым 
темірлерді немесе сымдарды 
үзіп тастауға немесе тартуға, 
оларды залалсыздандыруға 
тырысуға;

- табылған заңсыз затты 
пайда-лануға; 

- оған жақын аралықта ра-
дио - және электрлі - аппарат-
тарын, ұялы телефондарды 
пайдалануға;

НЫСАН БОЙЫНША ТҰРҒЫНДАР АРАСЫНДА ТАРАТЫЛҒАН ЖАДЫНАМАЛАР 
ЖӨНІНДЕГІ ЕСЕПТІ АҚПАРАТ

Аудан, 
ауыл

Ақсу 

Ауылдық 
округтер 

саны
17

Өткізілген 
кездесулер 

саны
50

Адам саны

40594

Қатысқан 
адамдардың 

саны
5989

Таратылған  
жадынамалар 

саны
5989

№

1

Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі - халық 
денсаулығын қорғау саласында халық мүддесін әлеуметтік 
тұрғыда қорғайтын мемелекеттік жүйе.

Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйе 
қатысушыларына дер кезінде, қолжетімді, сапалы медициналық 
және дәрі - дәрмектік жәрдем көрсетуді қамтамасыз етеді.

ДЕНСАУЛЫҚ - бұл барлық адамдар үшін ең басты құндылық.
Міндетті медициналық сақтандыру 2017 жылы Қазақстанда 

енгізілді. Егер бұрын медициналық сақтандыру көптеген жыл-
дар бойы ерікті ретінде жүзеге асырылған болса, Қазақстанда 
міндетті медициналық сақтандыруды енгізу өзімен бірге орасан 
зор өзгерістер әкелді.

МӘМС жүйесінде мемлекет кепілдік берген тегін 
медициналық көмек шеңберінде қандай қызмет түрлері бар?

1. Жедел медициналық көмек және сан. авиация;
2. Уәкілетті орган айқындайтын тізбе бойынша айналадағылар 

үшін қауіп төндіретін аурулар, әлеуметтік маңызы бар аурулар 
кезінде, сондай - ақ Қазақстан Республикасының «МІНДЕТТІ 
ӘЛЕУМЕТТІК МЕДИЦИНАЛЫҚ САҚТАНДЫРУ туралы» 
Заңына сәйкес міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру 
жүйесінде медициналық көмек алуға құқығы жоқ адамдарға 
көрсетілетін амбулаториялық - емханалық көмек. бастапқы; 
бастапқы медициналық - санитарлық көмек маманының және 
профилдік мамандардың жолдамасы бойынша консультациялық-
диагностикалық көмек;

3. Станионарлық көмек: жоспарлы стационарлық көмек  – тек қана 
уәкілетті орган айқындайтын тізбе бойынша айналадағылар үшін 
қауіп төндіретін аурулар, әлеуметтік маңызы бар аурулар кезінде, 
- уәкілетті орган айқындайтын емдеуге жатқызу жағдайларының 
жоспарланған  санының шеңберінде бастапқы медициналық - 
санитарлық көмек маманының немесе медициналық ұйымның 
жолдамасы бойынша;  шұғыл көрсетімдер бойынша - жолдаманың 
бар - жоғына қарамастан;

4. Уәкілетті орган айқындайтын тізбе бойынша айналадағылар 
үшін қауіп төндіретін аурулар, әлеуметтік маңызы бар аурулар 
кезінде - бастапқы медициналық - санитарлық көмек маманының 
немесе медициналық ұйымның жолдамасы бойынша стационар-
ды алмастыратын көмек;

5. Профилактикалық егулер.

МӘМС жүйесіне қатысушы қандай қызмет түрлерін ала ала-
ды?

амбулаториялық - емханалық көмек; 
стационарлық көмек; 
стационарды алмастыратын көмек; 
жоғары технологиялық медициналық қызмет көрсету. 
Амбулаториялық - емханалық, стационарлық және стационар-

ды алмастыратын көмек көрсету кезінде халықты дәрілік заттар-
мен қамтамасыз ету көзделеді.

МӘМС - ға келесі кіреді:

1. Келесіні қамтитын амбулаторлық - емханалық көмек 
(уәкілетті орган айқындайтын тізбе бойынша айналадағылар 
үшін қауіп төндіретін аурулар, әлеуметтік маңызы бар ауру-
лар кезінде көрсетілетін медициналық көмекті ескермегенде): 
бастапқы медициналық - санитарлық көмек, консультациялық - 
диагностикалық көмек;

2. Дәрігердің рецепті бойынша амбулаториялық дәрі - дәрмекпен 
қамтамасыз ету;

3. Жоспарлы стационарлық көмек (уәкілетті орган айқындайтын 
тізбе бойынша айналадағылар үшін қауіп төндіретін аурулар, 
әлеуметтік маңызы бар аурулар кезінде көрсетілетін медициналық 
көмекті ескермегенде): жоғары технологиялық медициналық 
қызметтерді қоса алғанда емдеуге жатқызу жағдайларының 
жоспарланған санының шеңберінде бастапқы медициналық-
санитарлық көмек маманының немесе медициналық ұйымның 
жолдамасы бойынша,шұғыл көрсетімдер бойынша – бастапқы 
медициналық - санитарлық көмек маманының немесе 
медициналық ұйымның жолдаманың бар - жоғына қарамастан;

4. стационарды алмастыратын көмек (уәкілетті орган 
айқындайтын тізбе бойынша айналадағылар үшін қауіп төндіретін 
аурулар, әлеуметтік маңызы бар аурулар кезінде көрсетілетін 
медициналық көмекті ескермегенде) - бастапқы медициналық 
- санитарлық көмек маманының немесе медициналық ұйымның 
жолдамасы бойынша.

МӘМС енгізудің халыққа берер пайдасы қандай?

Амбулаториялық, дәрі - дәрмектік қамтамасыз ету желісін 
кеңейту жолымен халықтың қызметтерге қолжетімділігі артады 

Сапалы медициналық көмекке қолжетімділік деңгейі артады 
Азаматтардың денсаулықтары жақсарып, өмір сүру ұзақтығы 

ұлғаяды

МӘМС жүйесі қалай жұмыс істейді? 

МӘМС мемлекеттің, жұмыс берушінің және әр адамның 
ынтымақты жауапкершілігіне негізделген:

Мемлекет экономикалық тұрғыда белсенді емес тұрғындар үшін 
жарна енгізетін болады: ЖОК - тан 4% (01.07.2017 жылдан бастап) 
- 2 жыл, 5% (2018 жылдан бастап), 6% (2023 жылдан бас-тап), 7% 
(2024 жылдан бастап).

Жұмыс берушілер - жалдамалы жұмыскерлер үшін (2% - дан 
(2017 жылдан бастап) кірістен 5% - ға дейін (2020 ж) 

жұмыскерлер кірістен (1% (2019 ж.), 2% (2020 ж.) 
және салық органдарында тіркелген өзін - өзі жұмыспен 

қамтыған азаматтар өзі үшін (кірісінен 2% (2017 жылдан бастап), 
3% (2018 жылдан бастап), 5% (2019 жылдан бастап), 7% (2020 
жылдан бастап)

Г.Н.ДОСЫМБЕКОВА,
А.О.МАМЫРБЕКОВА,

Ж.С.ЖҮРСІНОВА
Б Сырттанов ауылдық амбулаториясының медбикелері,

Нұр Отан БПҰ мүшелері.

МІНДЕТТІ ӘЛЕУМЕТТІК 
МЕДИЦИНАЛЫҚ САҚТАНДЫРУ

(МӘМС)
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ІІ. «ТІЛШІ» ТЫНЫСЫ

Көршіңмен тату бол! Біте-
қайнасып кеткен орыс халқы 
бізді мұрағатта да жатсынбады. 
Қазақстан Елшілігі қатынас хат 
жазып, барлығын ұйымдастырып 
қойыпты. Бәрімізге кезекпен 
рұқсат қағазын жазып жатқанда 
қара басып, төлқұжатымды 
қонақүйде қалдырып кеткенімді 
білдім. Ішімнен өзімді-өзім жеп 
тұрмын. «Шетелде жүріп құжатына 
ие болмайтын адам бола ма?! 
Бейғамдығың қалмайды-ау. 
Тойға баратындай желпілдеп 
шығып едің. Әріптестерің кел-
генше жүресің енді жат елдің 
көшесінде адасқан қаздай», – деп 
өзімді сөгумен әлекпін. Бірнеше 
күннен бері қосақталып жүрген 
достарым мұрағатқа кіреді 
де, мен сыртта қаламын ба? 
Қосақталып деуімнің жөні бар. 
Алғашқы күні кітапханаларды 
жаяу іздегенде 17 шақырым жаяу 
жүріппіз. Мұны телефонымдағы 
«Здоровье» қосымшасының 
есептеуінен білдік. Барлығы 
23000 адым жасаппыз. Игілікті 
іске деген құлшыныс шығар 
алға жетелеген. Өмірімде сон-
ша ұзақ жол жаяу жүрген күнім 
есімде жоқ. Қош делік. Рұқсат 
қағазын жасату кезегі  профес-
сор Мұратбек Иманғазиновқа 
келді. Ол өзіне оқырман қағазы 
жазылып жатқанда терезенің 
арғы жағындағы адамға мені де 
кіргізулерін сұрап, өтініш айтты. 
Курстасыма  риза болып қалдым. 
Нағыз дос! Есіктің алдында 
қалдырып кеткісі жоқ. Үміт оты 
ұшқындады. «Без нее мы никак», 
– деп қояды. Кіргізудің амалы 
ғой. Әйтпесе, профессор құжат 
іздеуде қамшы салдырмайтын 
майталман. Рұқсат қағаз жазушы 
«мұсылман» екен. «Бүгінше кіріп, 
шықсын, ертең құжатын міндетті 
түрде көрсетсін», – деді. Әлгі 
Талдықорғанннан ала шыққан 12 
домбыраның біреуін осы адамға 
әкеліп бермесем бе деп қуанып 
қалдым адамшылығына.

Мұрағатта керек құжатты 
компьютерлік жүйе арқылы 
іздейді екенсің. Ілияс Жансүгіров 
әдеби мұражайының қызметкері 
Салтанат Төлегенова екеуміз 
бір компьютерді ашып, ақтара 
бастадық. «Ілияс Жансүгіров 
жайлы 68 құжат бар», – деген 
жазу шықты. Өз көзімізге өзіміз 
сенбейміз. Жігіттер бұл кез-
де орындарынан бізден бұрын 
тұрып, сұраныс беруге  бара жат-
ты. Бізге қазір келеміз дегенді 
ыммен түсіндірді. Мұрағат ішінде 
жан-жағыңдағылардың ойын 
бөлмеуің керек. Студенттер, 
оқымыстылар, шетелден дерек 
іздеушілер көп. Бәрінің пейілі 
алдындағы жазуларға ауған. 
Бізде жасы үлкен адамдарды 
көбінесе тойда, аста көреміз 
ғой. Мұнда жасы жетпістен 
асқандардың көбі кітапханалар 
мен мұрағаттарда отырады. 
Өлі тыныштық. Аз уақытта 
ғалымдарымыз қайтып келіп, ба-
старын бұрып, шығамыз деген 
ишарат білдірді. Түкке түсінбей 
жинала бастадық. Сөйтсек,  
құжат табылғаннан кейін құжат 
қолыңызға үш күннен кейін тиеді 
деген жауап келіпті. Екеуі жыл-
дамдатып мұрағат директорының 
орынбасары Елена Анискинаға 
барып, жолығыпты. Қазақстаннан 
келген экспедиция екенімізді, 
1925 - 1928 жылдары Мәскеу жур-
налистика институында оқыған 
журналист бауырымыздың 
жәдігерлерін іздеп келгенімізді 
айтып, құнды дүниелерді табуға 
жылдамдата көмектессеңіздер 
деген өтініштерін жеткізіпті. Ол 
сөзге келмей бар құжатты ертең 
сағат екіде қолға тигізуге уәде 
беріпті. Осыдан кейін қуаныштан 
секірмей көр!

– Жақсы адам екен. Ғабит 
Тұрсынбай Ассамблеядағылар-
мен кездесуге ұлттық киімдер 
алдық деп еді. Артығы болса осы 
кісінің иығына жабайықшы. Әлгі 
домбыраңыздан қалса, ертең 
алып шығыңыз, – дейді Елдос.  

– Мақұл, мақұл, жан-шуағым, 
бәр істің тігісін жатқызып жүрген 
ақылыңнан айналдым, – деймін  
болашақ ғалымның ақжолтай 
жаңалығына шаттанып.

Облыстық Қазақстан халқы 
Ассамблеясы төрағасының 

орынбасары,  рухани досы-
мыз, ұйымдастырушымыз Ғабит 
Тұрсынбай мен «Достық үйі – 
Қоғамдық келісім орталығы» 
директоры Тәңірберген 
Қасымберкебаевқа бар жаңалы-
ғымызды айтып, мәре-сәре 
болдық. Олар шетелге шығып 
бара жатқан соң  кәде-сый ретінде 
көңіліміз тартқан адамға берерміз 
деп ұлттық киімдер, елде шығатын 
тәттілер алған екен.

«Қазаққа оң қолыңды созсаң, 
сол қолыңды бірге тартып алады» 
деген әзіл аралас шындық бар. 
Иі жұмсақ адамға ертең барып 
тағы бір бұйымтай айтпақшымыз. 
Елена Валентиновна «Жетісу»  
телеарнасының журналисі Дамир 
Анитовты да мұрағатқа кіргізуін 
өтінбекшіміз. Оған сюжет үшін 
мекеменің  ішкі  көрінісі керек. 
Мұрағат заңында камера, фото-
аппаратты оқырман залына кіргізе 
қоймайды.

Камзолымыз бен «Қазақстан» шо-
коладын алып, мұрағат орналасқан 
Үлкен Пироговский көшесі, 17-үйді 
бетке алдық.  Мәскеудің қым-қуыт 
тірлігіне бейімделіп алғанбыз. 
Күніне он шақырым жол жүру түк 
болмай қалған. Жылдамдығымыз 
Елдостыкімен теңесті. Директор 
кабинетіне бардық. Есігінің ал-
дында күтіп тұрған екі әйелдің 
бірі Қазақстанда туған екен. Алты 
жасында көшіп кетіпті. Екіншісі, 
Мәскеудің тұрғыны.

– Сіздерде тамақты дәу табақпен 
қояды екен, иә? Осыдан бірнеше 
жыл бұрын барғанда ас та төк 
дастарқанды көріп таңдай қақтық.

– Иә, біздің күнделікті дастар-
қанымыз сондай. Қонақ келсе, бес 
адам сайын  табақ қоямыз. 

– Тәуелсіз елміз деп сөйлейсіз-
дер. Кеңес Одағы кезінде тәуелді 
болып, қиындық көргендей, – 
деп ол  шовинистік көзқарасын 
байқатып алды.

Ұлт мәселесіне келгенде нақты 
дәлелмен ұтымды пікір айты 
білетін Елдос пен Мұратбек біраз 
жерге барысты да, татулыққа 
ештеңе жатпейтінін ойлап, тоқтай 
қалды.

Мұрағат директорының орын-
басары Елена Валентиновна 
бізді жылы қарсы алды. Кешегі  
қабылдауына рахметімізді айта 
келіп, сыйлығымызды ұсындық. 
«Болмайды, рұқсат жоқ» деп азар 
да безер болып, камзолымызды 
алмай қойды. Тәтті мен домбыра 
сувенирді үстелінің үстіне қуана 
жайғастырды. Ассамблеяның  
бланкісіне өтініш хат жазсақ, 
тележурналисті кіргізуге рұқсат 
беретіндерін айтты. Мұндай 
соқпақтың талайынан өткен 
ғалымдарымыз дайын бланкіні 
шығарып, өтінішті жаза қойды. 
Алла көп көрмесін, ісіміз тағы оңға 
басты.

Қызыл қоңыр папканы алып кел-
генде әлпештеп, мәпелеп ұстадық. 
Бұл – Ілиястың құжаттары салынған 
қап. Ішінде жер түбінен іздеп кел-
ген қолжазбалар бар. Қасиетіңнен 
айналайын, Ілекеңнің соңында бір 
ел жүрміз. Білім іздеген қазақ ба-
ласы жаяу-жалпы, итшілеп жүріп 
оқыған қалаға қой үстіне бозторғай 
жұмыртқалаған мына заманда, 90 
жылдан кейін жәдігер іздеп, табан 
тіреп тұрмыз. Сен болмасаң, мына 
алпауыт елді көрмегендей екенмін 
ғой, құдіреттім деймін ойға беріліп. 
Әрине, бұл біздің осалдығымыз. 
Тағдырдың тепкісіне сынбаған 
ақын Сұлтанмахмұт Торайғыров 
«Шәкірт ойы» өлеңінде: «Қараңғы 
қазақ көгіне, Өрмелеп шығып, күн 
болам! Қараңғылықтың көгіне, күн 
болмағанда кім болам», – демеп 
еп еді?! Осы ой-арман әр қазақтың 
жүрегіне күш түсірсе деп арманда-
дым жат елдің топырағында жүріп.  
Арамызда тамақтың тоқтығынан 
басқаны ойламайтындардың көп 
екенін ойлағанда арыстардың 
жанқиды еңбегіне жаным ашыды.

Тағы да таң-тамашамыз. Шы-

нымен де Ілияс жайлы дүние ме?! 
Қолыма ұстап тұрған Ілекеңнің жеке 
құжаттары. Журналистика институ-
тында оқыған кезде мұғалімдердің 
берген мінездемесі. «Білімін 
бағалау» деген бағананың тұсына 
мұғалім «Өте жақсы» деп жазыпты. 
Бір құжатта «Өз тілінде мықты жур-
налист шығады» деген пікір айты-
лыпты. «Тіл білгенде орысша жаза-
тын мықты тілші шығатын еді» деген 
пікірді оқығанда асылымыздың 
қаламының ұшқырлығын оқу орны 
ұстаздары да мойындаған екен ғой 
деген мақтаныш пайда болды.

Тағы бір құжатта: «Мемлекеттік  
журналистика инсититутының 1925-
1928 оқу жылы бойынша 1 курс, 
3-топ  білімгері Ілияс Жансүгіровке 
берілген оқу  мінездемесінде «Га-
зет ісінің негіздері» пәні бойынша  
мінезіне тән тұйық екендігі жазы-
лыпты. «Тапсырылған шаруаға 
тыңғылықты.Оқуда белсенді.  
Табиғатының ұстамдылығы, 
сабырлылығына байланысты  
өзін көрсетуге құмартпайды, алға 
озбайды. (Қазақы мінез, сынық) 
Өз ойын сирек білдірсе де, анық 
жеткізеді», – деп жазылыпты.

Осы жылдары  «Тілші» газеті 
жазғы тәжірибеден қалай өткендігі 
жайлы  Ілияс Жансүгіровке  пікір 
жазыпты. Онда: «Жазғы дема-
лыс кезінде Жансүгіров мырза 
ЦК баспа бөліміне келді. Губком 
партиясының нұсқауымен баспа 
бағыты бойынша тәжірибеден өтті. 
Жансүгіров мырза баспахананың 
өртеніп кетуіне байланысты газет 
ісіне араласа  алмады. Бірінші, 
өлкелік комитеттің баспа бөлімі та-
рапынан оған газеттің техникалық 
жағын меңгеру тапсырылды. 
Жетісуда редакторлар жиналы-
сын өткізу міндеттелді. Екінші, 
губерния комитеті тарапынан 
Жансүгіровке 1916 жылғы ұлт-
азаттық көтерілістің  10 жылдығын 
өткізу және Талдықорған уезі бой-
ынша материалдар жинау тап-
сырылды. Жиналыста ол «1916 
жылғы көтеріліс туралы» атты 
материалдар жинағын көрсетті. 
Тапсырманы орындау кезінде 
Жансүгіров мырза өзін сабырлы, 
жауапкершілігі мықты жұмыскер 
ретінде көрсетті. Баспа ісіне 
қызығушылығы байқалады. Баспа 
ісін жүргізуге оған сенім білдіруге 
болады», – делінген. Пікір білдірген 
– газет редакторы Айтхожин.

Әттең, жақсының ғұмыры 
қысқа болатыны қандай өкінішті! 
Ағамызға жазылған мінездемеде 
1927 жылы сабаққа жиі (не регу-
лярно) қатыспағандығы жазыла-
ды. Ол жылдарда ақынымыздың 
сүйікті жары Аманша дүниеден 
озған еді. Сол жағдай ақынды 
біраз күйзелткен сияқты. Бірақ оқу 
бітіретін жылы барлық қағазға «ак-
тивный» деген пікір қалдырылған.   
Құжаттардың ішінде Аманшаның 
қатты ауырып жатқаны жай-
лы елден келген телеграмма да 
сақталыпты.

Сирек қорда «Тілші»  газетінде 
жарияланған мақала ерекше назар 
аудартты. Жарияланым «Тілші» 
бүгін үш жасқа толды» деп ата-
лыпты. Мақала 1925  жылғы 18 
тамызда, №190 санының 7-бетінде 
жарық көріпті. Онда басылымға 
қызмет етіп жүрген бірнеше газет 
тілшісі суреттерімен жарияланған. 
Шетінде қасқайып өткір жанарлы 
Ілекең тұр. Онда:

«Жансүгірұлы Ілияс – «Тілші» 
газеті шыққаннан бері зор көмегін 
тигізген қаламы өткір, сөзі сұлу 
тілшінің ірі жазушыларынан са-
налатын азаматымыз», – деп 
жазылған. Сондай-ақ:

«Сәдуақас Оспанұлы – «Тілші» 
газетінің тұңғыш шығарушысы һәм 
осы күнгі жазушылар құрамының 
мүшесі», – деген оймақтай ой тұр. 
Тағы да:

«Есқызы Сара – «Тілші» 
газетінің үш жыл ұдайы жауап-
ты шығарушысы болып, ерінбей 
еңбек сіңірген адам. Қазақ 

ұлтының әйелдер табынан шыққан 
жігерлі жұмыскері», – деген  жанға 
жағымды пікір айтылыпты. Ең 
соңында:

«Рахым Омар – Алматы қазақ сту-
диясында «Тілші» газетінің жауап-
ты хатшысы болып басқармадағы 
ауыр қызметтің барлығын атқарып 
келе жатқан қаламы шебер, сөзі 
өткір жас жазушыларымыздан»,– 
дейді редактор.

«Тілші» бүгін үш жасқа толды» 
мақаласының авторы Оспанұлы 
деп жазылған.

Былтыр ғана 100 жылдығын 
тойлаған қасиетті басылымының 
алғашқы шығарушылары, 
олардың газетке сіңірген еңбегі 
жайлы мақаланы бар ынтамен, 
сүйіспеншілікпен оқыдық. Газет 
шығару, жан алып, жан беретін 
шаруа. Ал басылымды «Әуп» деп 
бастаудың қиындығы одан да зор. 
Сондықтан, «алдыңғы арбаның» 
газет журналистері, басылымы 
жайлы айтқандары өмірін  ақпарат 
саласына арнаған әр қаламгердің 
жанды жері. Біздің де. ХХ ғасыр 
басы  қызметке таласу, бір-бірін 
сұқ саусақпен көрсетіп, тағдырын 
шешу мәселесі өршіп тұрған шақ. 
Газет журналистері өкімет  жолын, 
ағайынаралық талас, басылымды 
ұлттық мүддеге бағыттау шарасын 
бірге алып жүрді.

Дәл осы шақта «Тілшіде» бүгінгі 
«Жетісудың» бағыты қалыптасты. 
Ұлттық мәселе, рухты көтеру 
бойға сіңе бастаған. Сол кездегі 
Ілекеңдердің қазақтың қазақтығын 
сақтап қаламыз деген өзекжарды 
ойы бүгінгі редактор Әміре Әріннің 
ойымен ұштас. «Ұлт ұяты» деген 
арнайы бетіміз бар газетте. Бас ре-
дакторымыз ол бетке салынатын 
мақаланы ерекше қадағалайды. 
Лездеме сайын әр тілшіге, әсіресе, 
жастарға  ұлттық мәселені негізгі 
орынға қойыңдар деген бағытын 
қадай тапсырудан жалықпайды. 
Бұл сонау Алаш арыстары арна 
салып кеткен «Тілші» газетінен 
қалыптасқан үлкен мектеп десек, 
артық айтпағанымыз.

Ілияс «Тілшіде» жүргенде га-
зет шығынды өтей алмайды де-
ген желеумен басылымды жабу 
жайлы мәселе қозғалыпты. 
Сонда Ілекең: «Газет – жал-
пы халықтың төрешісі, өкіметтің 
жазу қайраты, әлеумет жұмыстың 
қадағашы екенін ұмытпаңдар», 
– дегенді айтып, басылымның 
шығынынан қашқандарды ойла-
рынан қайтарады. Міне, Ілекеңнің 
табандылығының арқасында басы-
лым осы күнге дейін шығып келеді. 
Облыстың тынысы, айнасы, хабар-
шысы!

Ілекең «Тілшіде» жүргенде  
бір ауыл тұрғынынан арыз келіп 
түседі. Шағым иесі «Не ойлағаны 
бар?» деген мақала жібереді. Онда 
«Талдықорған уезінде партияға 
бөліну, жік өріс алды. Бұл туралы 
«Тілшіге» талай жаздық. Сонда 
отырған найман өкілі Ілияс ба-
спайды. Оның не ойлағаны бар?! 
Партиягершілік елдегі шолақ 
етектердің бақталасынан орын 
пайда болды», – деп жазған.

Бұған Ілияс газет бетінде 
«Ойлағаны мынау» (27.11.1923)  
деп жауап қайтарады. «Бұл 
белгілі. Тиісті орында мұнымен 
шұғылданған да, қаулы да алған. 
(Қаулы 1923 жылдың 10 айында 
шығарылған). Ол баспанашыл, 
көжеге өкпе, ру қорғау, мансап  
бәсеке, авторитет құмаршылық. 
Біз Талдықорғандағы топшыл 
текешіктердің таластарының 
жайын жақсы білмейтіндіктен екі 
жағынан да келген материалды 
газетке баспадық. Оның себебі, 
бірінші – бассақ, өршіген пәле-
жала, тұтанған өрт өршімесе,  
өшпейтін еді. Екінші – жікке  ара-
ласпай басын таза ұстап, қалыс 
отырып жазған адамның материа-
лы бізде жоқ. Ағайынсып, ақтан 
сопы болып отырған арыз жазғыш 
өзі топ-жіктің қақ ортасында. 

Үшінші – газет  жалпы халықтың 
төрешісі, өкіметтің жазу қайраты, 
әлеумет жұмысының қадағашы. 
Сондықтан, көзіміз жетіп отырған  
сасық таласқа, ит ырылдар, 
бақан салдысына газеттің бетін 
былғамадық.  Ал  Жамбай бала-
сы, өзің айтқан «бақ  таластық», 
саяз сайқалдық сендей басы-
қасында отырған  адам тын-
дыра салатын іс. Газет жүзінде 
құрғақ данышпансып, өзің өшіре 
алмайтын пәлені әулиесіп 
өрбітудің керегі жоқ. Сен 
ұйғарған  ауыл-аймақ «айтысы-
нан» «Тілші» басқармасы аман. 
Басқарманың көздегені әлеумет 
пайдасы, халық қайғысы, 
домалақ қағаз, партиягершілік, 
сұрқиялық тамырының құруы, 
таңдайын сауған мысық 
қамқорлардың рушылдық, қайын-
қайнағашылдығы емес, ел мұңы, 
ел шаруасы, әлеумет бағыты», 
– деп  келіп  сөзінің соңын 
«басқарманың ойлағаны осы» 
деп аяқтайды.

Міне, нағыз журналист деп 
сөзі мен ісіне айызың қанады.  
Ілекеңнің мықтылығы жайлы сол 
кезде Бейімбет Майлин: “Ілияс 
ызалана да жазады, күлдіре 
де жазады, күйіндіре жазады”, 
– деуі мықтылардың бірін-бірі 
мойындауы, бағасын білгендігі 
деп түсіну керек. Сол 1921 жыл-
дан бастап газет  ұлт мүддесі 
үшін жұмыс істей бастайды. 
Басылымда «Қаптағай», «Тана 
баласы» деген бүркеншік ат-
пен мақалалар көптеп шығады. 
Қазақтың марқасқасы кейбір 
ойларын осылай бүркемелеп 
жеткізуіне тура келеді. Сәкен 
Сейфуллиннің «Азия» атты өлеңі 
де осы жылдары «Тілші»  газетіне  
басылған. Ораз  Жандосовтың  
мақалалары  да жарық көрген. 
Сол жылдары «Бостандық торы» 
деген ертегі өлең басылады. 
Авторы – Мағатжан. Мақаланы 
жазған Мағжан Жұмабаев деген 
болжам бар. Себебі, бұл – Алаш 
атқамінерлерінің  пікірі «Тілшіде» 
тоғысқан кез еді.

Басылымдағы мақала-
өлеңдерден қазақ зиялыларының 
ой-арманы, мақсат-мүддесі  
байқалады. Бір қазынадан 
екіншісіне ауып, қызық пен 
көмбеге молынан кенелген ойы-
мызбен кештің батқандығын 
білмей қалдық. Айта кететін жайт, 
аталмыш мұрағатта 6,4 миллион 
дана қор бар.

Мұрағат қызметкерлері біз 
Ілекеңнің құжаттарын ақтарған 
сайын көз айырымай қарап 
тұрды. Алексей орындықтарды 
жөндеген болып қасымызға 
бірнеше рет келді. Суретке 
түсіруге болмайтынын қадай 
ескертті. Телефон, камераның 
жарқылын мүлде пайдалануға 
болмайды екен. Көмескіленген 
жазулар мүлде өшіп қалуы мүмкін 
дейді. Мол мұрасы бар бұл есікті 
кейін де ашуымыз мүмкін. Бізден 
кейін келген қазаққа дұрыс 
көзбен қарасын деп бастығы 
алмай қойған камзол мен 12 
домбыраның бірнешеуін Алексей 
мен оның қасындағы қызға сый-
лап, бір-бірімізге реніш болмасын 
дегенді айтып, жылы қоштастық. 
Қоржынымыз тоқ.

Кешке Санкт-Петербургке 
ұшамыз. Петерборды Ілияс 
ерекше жақсы көрген. Бала-
шағасымен барып, демалған. 
Үмітіміз зор!

ҮШ ЖЫЛҒА БЕРГІСІЗ 
ҮШ КҮН

«ІЛИЯС ІЗІМЕН» ЭКСПЕДИЦИЯСЫ

ІЛИЯС ЖАНСҮГІРОВТЫҢ ТУҒАНЫНА - 125 ЖЫЛ!
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І.ҚАЗАҚТАРҒА ҚҰРМЕТ

Ілияс Жансүгіров ақталғалы 60 жылға 
жуық уақыт өтіпті. Қазақтан шыққан 
алғашқы кәсіби білімі бар журналистің 
еңбегін  зерттеп, шетелде қалған 
мұраларын тауып, зерделеу үшін арнайы 
экспедиция құрылып, терістіктегі Ресейді 
бетке алдық. Маңызы зор танымдық 
сапарға облыс әкімі Амандық Баталов 
қолдау білдірді. Ұйымдастыру шарала-
рын облыстық Қазақстан халқы Ассам-
блеясы жүзеге асырды. Еске сала кететін 
жайт, Ілияс Жансүгіров 1925-1928 жылда-
ры Мәскеудегі мемлекеттік журналисти-
ка институтында оқыған. Азаматтардың 
рухани құндылықтарды қастерлеуі, 
Алаш ардақтыларының өнегесін үлгі 
етуге қамқорлық танытуы жұмыс істеуге 
барған ғылыми топтың тынысын ашты. 
Соңымызда қазақ деген ел-жұрттың 
үмітін үкілеп тұрғанын сезген сайын 
жауапкершілік жүгі ауырлай түсті. Бар-
ды тауып, алып қайтамыз деп тістенген 
қалпымызда жұмысқа кірістік.

Бұдан бір ай бұрын Ассамблеяның 
ұйымдастыруымен қаламгерлер мен 
ғалымдар ақынның туған жері Ойтоғанға 
барып, Құлагер ақынды дүниеге әкелген 
топыраққа зиярат етіп қайтқан едік. 
Ол жайлы «Жетісу» газетіне мақала 
жарияланғындықтан бірден Ресейге 
аттанған керуенннің бастан өткергендерін 
қаз-қалпында баяндауды жөн санадым.

Ұшақ іші кең-ақ екен. Үш адамға арналған 
орыннан бірнеше қатар. Билеттегі 
реттік сан бойынша орнымды тапқанда 
жолсеріктерім үндістандық жігіттер екенін 
білдім. Олар да үшінші адамды  тосып отыр 
екен. Жайғасып жатқанымда қасымдағы 
терезе жақтағының құлағына сыбырла-
ды. Бет әлпетінен жақсы сөз айтпағанын 
байқадым. Мүмкін, ер адам болмағанына 
ма, әлде қалжыңдасып отыратын бойжет-
кен бұйырмағанына ма, әйтеуір қуанбады. 
Ортадағы кісі басын қиқаңдатып, өз тілінде 
дауысын шығарып ән айтып, есер мінезін 
байқатты. Еркінмін деп сес көрсеткісі 
келетіндей ме?! Әр адамның алдында сен-
сорлы теледидар. Тетіктері бармақ арқылы 
басқарылады. Компьютерді жұмыстағы 
бағдарламашы Санаттың арқасында тәп-
тәуір меңгеріп алып едім, сол абырой бол-
ды. Әйтпесе, қасымдағы есердің алдында  
бір саты төмендеп қалар едім. Махаббат 
жайлы түрік фильмін тездетіп қосып ал-
дым да, шәниіп отыра қалдым. Еңкейгенге 
еңкей, шалқайғанға шалқай деген ұлттың 
ұрпағымыз. Ешкімге есе бермеймін деген 
ұстанымды мен де байқаттым. Ұшақ пор-
тынан жерден көтерілетініміз, қауіпсіздік 
белдігін тағуымыз керектігі жайлы 
хабарланғанда көңілім пәс тартты. Қазақ 
тілінде сөйледі дегені болмаса, не айтып 
тұрғаны түсініксіз. Дайын мәтінді оқыған 
қазақ емес. Болса да тіл білмейді. Бірақ 
тілдің бұл жерде мәні жоқ сияқты. Не де 
болса ұшақтың заңына көнуге тура келді.

Аспанға көтерілгеніміз сол еді, 
қасымдағы үнді жігіт мен жақтағы аяғының 
үстіне екінші аяғын қойып тағы бір «өнерін» 
көрсеткісі келді. Табаны маған қарап тұр. 
Қаным басыма тепті. Ортақ тілде сөйлей 
алмасам да, сұқ саусағыммен тобық 
тұсын көрсетіп: «Ей», – дедім. Дауы-
сым жұмыстағы Санатқа компьютердің 
бұзылғанына кінәлап, қалжыңдап 
сөйлейтін мәнерде шығып кетті. Ол аяғын 
тез тартып ала қойды да, демін ішіне терең 
тартып, күрсінді. «Мына қытымыр бәле 
барғанша қозғалтпайтын болды», – деген 
ойын осылай байқатты. Мейлі, рухымды 
көтеріп алдым.

Алып бойлер Мәскеуге келіп қонғанда 
бізді қонақүйге апаратын такси күтіп тұрды. 
Жолсапарды ұйымдастырушылар «Достық 
үйі – Қоғамдық келісім орталығының» ди-
ректоры Тәңірберген Қасымберкебаев, 
облыстық Ассамблея төрағасының 
орынбасары Ғабит Тұрсынбай барлық 
жағдайды жасапты. Такси жүргізушісі 
қала жайлы біраз мәліметті жайып сал-
ды. Тұрғындарының саны – 12 615 279. 
Мәскеуде 6 әуежай, 9 теміржол стансасы 
бар екен. Қаланы Кеңес одағы кезіндегі 
қалпында қалдырыпты. Мүлде ештеңені 
жаңартпаған десе де болады. Құрылыс 
материалдары сапалы. Опырылып, тесіліп 
жатқан жоқ. Құлаған, сынған, қисайған 
дүние көрінбейді. Есік, терезесі ағаштан. 
Жаңалауды бюджеті көтермейді емес. 

ҮШ ЖЫЛҒА 
БЕРГІСІЗ ҮШ КҮН

Бірақ Кеңес одағының кіндігі болғандығын 
айқындап тұруды мақсат еткен сияқты. Әлде 
сол кезді аңсайды. Бұл жағы белгісіз.

Қонақүйге барғанда байқағанымыз 
үнемшіл екен. Біздікіндей әр адамға тісжуғыш 
паста, тәпішке қойылмаған. Сұрасаң ғана 
әкеліп береді. Қонақүйдегі ұсақ-түйек шаруа-
ларды негізінен сырт елден келген жалдама-
лы жұмысшылар атқаратын көрінеді.

Таңертең Қызыл алаңды бетке алдық. 
Өйткені, «Ілияс ізі» экспедициясы 
қаламгердің соқпағын сол жақтан іздеуді жөн 
көрді. Қызыл алаңның жан-жағы кітапхана. 
Бізде тойхана көп болса, оларда мұрағат пен 
мұражай аттаған сайын менмұндалайды. 
Жақсылыққа жаны құмар Ілекең мәдени 
орындарға бармауы мүмкін емес. Біз 
орталыққа барғанда Мәскеу қаласының 
875 жылдық тойы тойланып жатыр екен. 
Әр адым сайын қауіпсіздік қызметі тексеріс 
жүргізеді. Абыройлы ел ретінде бізге ешкім 
күдік, күмәнмен қараған жоқ. Ұлтымызды, 
қай Республикадан екенімізді білісімен жо-
лымызды ашты. Қазақ болғанымыз үшін 
тәубемізді айтып келеміз. Кейбіреулердің 
сөмкесін ақтарып-төңкеріп, шетке алып кетіп 
жатты. Біз алшаңдай басып Қызыл алаңға 
келдік. Сол сәтте қасиетті қара шаңырақ – 
«Жетісу» газетіндегі Мәулен Әнербайдың 
туған күні екені есіме түсті. Журналистік 
кең жайлау көңіліммен әлгі жерде тұра 
қалып, ғаламтор арқылы Мәуленді дүние 
есігін ашқан күнімен құттықтадым. Бір іс 
тындырғандай қуаныштымын.

Тар көшенің бойына түскенде Ілекең 
табанының ізін басып келе жатқандай күй 
кештім. «Мына жолмен бір кезде Ілекеңнің 
өлең оқып бара жатуы мүмкін ғой. Алаш 
ардақтысы осы жерде ой толғаған шығар», – 
деген ойымды дауыстап айтып жібергенімді 
қасымда келе жатқан Сәуле Әлханқызы 
естіп: «Мамандығыңыздың фанаты екенсіз 
ғой»,-деді. Содан екі адым аттағанда жаяу  
жүргіншілер жолының шетіндегі кішкене 
ғана есіктің сыртындағы «Ресей мемлекеттік 
кітапханасының Шығыс әдебиеті орталығы» 
деген жазуы бар есікке тірелдік. Жолбас-
шымыз Ғабекең тұтқаны тартып көріп еді 
есік ашық. Алдымыздан шыққан кітапхана 
күзетшісі, әйел полицей біздің қазақ жерінен 
келген зерттеу тобы екенімізді білісімен 
арғы жақтан мекеме басшысын шақырды. 
Ол мақсатымызды түсінген соң қазақ 
кітаптарының қоры бар екенін айтып, жол 
бастады.

Бірінші залға кірдік. Ол басқа ұлттарға 
арналған екен. Есіл-дертім – келесі залға өту. 
Бірақ кітапханашының айтуынша, бәріміз 
бірге жүруіміз керек. Қазақтың маңдайына 
сыймай кеткен небір марқасқаларының 
жәдігерлері бәрі осында сыр бүгіп жатқандай 
көрінді. Келесі залға кіргенде «Казахские 
книги» деген қабырға шкафына көзіміз түсті. 
Бәріміз бір-бір кітаптан алып, ақтарып жа-
тырмыз. Қолыма іліккені «Қазақ халқының 
ХХ ғасыр басындағы демократ жазушыла-
ры» атты кітабы. Қазақ жері, оқу орындары 
жайлы жалпы мәліметке көзім түсті. Онда: 
«Жетісу облысында – 1891 жылы 64 мектеп, 
медресе болып, оларда 1251 бала оқыған, 
1888 жылы 12 мектеп, медресе және 9086 
оқушы, 1897  жылы 17 мектеп, медресе, 900 
оқушы болған»,-деген жерін телефонның 
фотоаппаратына түсіріп ала қойдым. Келесі 
кітап «Алдаспан» деп аталады. Көне қазақ 
поэзиясының антологиясы екен. «Қазақ со-
вет балалар әдебиеті» де осында. Өзімізде 
де бар кітаптар ғой. Бірақ Мәскеудің төрінен 
көрген басқашалау әсер етеді екен. Біздің 
кітап екі шкаф.

Шығыстану орталығындағы  картотека-
ны ақтарғанда мемлекеттік кітапханада 
Ілиястың бірнеше кітабы бар екендігі жай-
лы деректі оқыдық. Қазынаға жақындап 
қалғанымызды сезінгенде жүрек дүрсілдеп, 
қашан қолымызға ұстайды екенбіз деген ой 
дегбірімізді қашырды. Ғылыми топ бірден 
сонда «ұштық». Сенбіде барғандықтан ол 
күні тек оқу билетін жасатып үлгердік. Әр 
жердің салты басқа, иті қара қасқа. Бұл жақта 
білім, ғылыммен айналысушыларға қай 
жақтан келсең де есік ашық. Жеке парақшама 
журналист екенімді жазып жатқанымды 
көрген әдебиеттанушы Елдос Тоқтарбай: 
«Журналистігіңіз бен «Жетісуыңызды» қоя 
тұрыңыз. Тілшілердің сенсацияға құмар 
екенін біледі. Көрген-білгенін әсірелеп жа-
риялап жібереді деп сізге мәлімет беруден 
бас тартуы мүмкін. Құжатты филология 
ғылымының кандидаты деп толтырғаныңыз 
жөн», – деп кеңес берді. Жұмыс орны деген 
бағанадағы «КФН-ді»  оқысымен, олар басқа 

көзбен қарай бастады. Ғылым, білімді ерек-
ше  қадірлейтін ел екен.

Сонымен, кітапханаға кіруге рұқсат 
қағазымызды алып, анау-мынау емес, 
кезінде 15 ұлтты басқарған мемлекеттің 
кітап қорын көруге  бір адым қалғанымызға 
көңіліміз өрекпіп шықты. Бір-бірімізге қарап: 
«Бастамасы жаман емес. Е, Алла, қолдай 
гөр!» деп бас шұлғысып қоямыз. Ғабит 
Тұрсынбай бастаған топ бізді кітапхананың 
сыртында күтіп тұрды. Оқырман билетін 
алғанымызды айтып, алақайлап шықтық. 
Бірақ дүйсенбіге дейін іздеген затымыз-
ды көре алмайды екенбіз. Сол бетімізбен 
Мәскеу күніне Алматы облысынан ар-
найы келген делегацияны іздеп, халық 
шаруашылығы жетістіктері көрмесіне (ВДНХ) 
жол тарттық. Көп жерді жаяу араладық. 
Жол бастаушымыз – Елдос Тоқтарбай.  
Қазақстандағы бүгінгі жастардың ең білімдісі 
десек артық айтпаймыз. Білмейтіні жеті қат 
жер астында. Кез-келген тақырып қозғалса 
тосылмайды. Жол бастап келе жатып, екі 
қолын қанатша жайып жіберіп, жан-жағына 
теңселіп, ұшақ болып ойнайды. Бірде дана, 
бірде бала. Көрмеде облыс тіккен қазақ 
үйге жақындадық. Қала тұрғындары жан-
жағын қаумалап алыпты. Қолөнер шебері 
Дәулет Дәркембайұлы біріне білезік, біріне 
сақина жасап беріп жатыр. Қамшы, торсықты 
қызықтаушылардың тарқайтын түрі жоқ.  Ке-
зек күткен адамның қарасы көп. Көрменің 
ұйымдастырушысы – облыстық мәдениет, 
архивтер және құжаттама басқармасының 
басшысы Мәрлен Көлбаев. Нөпір халықты 
итере-митере қоршалған көрме алаңына 
өтіп кеттік. Өзіміздікі деп «есікті теуіп» кірген 
түріміз. Мәрлен де аң-таң. Бір орыс әйелі  
маған келіп: «Қияр мен қызанақ сатыңызшы. 
Қазақстанның асы экологиялық таза, нәрлі. 
Ет әкелмедіңіздер ме, сіздерде ет дәмді 
дейді ғой»,-деп жат та келіп жабыспасы 
бар емес пе?! Мәрлен Қапашұлына мына 
адамды жалындырмай, қиярдың бір келісін 
сата салайықшы десем көнбейді. Ақыры 
Мәскеуде естелікке бергенге керек болар 
деп «Тойбастар» дүкенінен сатып алған 
12 ойыншық домбыраның біреуін сыйлап 
құтылдым. Көрмені тамашалауға келген 
халықтың қарасы қалың.

Ұшқан құс, жүгірген аңға керегі – тамақтың 
тоқтығы. Ас ішуге кірген асханамыздан 
шығып бара жатқанда киімілгіштегі ресейлік 
маржамен сөйлесудің қисыны келді. «Сен-
дер, қазақтар, мықтысыңдар! Қадірлейміз! 
Қазақ десе, берекелі, дәулетті, білімді аза-
маттар көз алдыға келеді. Бекзаттықтарың 
байқалып тұрады.  Жүріс - тұрыстарың 
қандай! Елдеріңде тыныштық. Береке-бірлік 
бар. Бұл жаққа келген әр қазақтың еңсесі биік. 
Кейбір халықты мұнда қызметке жолатпайды. 
Тіркеуге де қоймайды. Өз елінің тыныштығын 
сақтай алмағандар біздің көсегемізді қалай 
көгертпек? Ал қазақтар аз, саз келеді»,-деп 
мерейімізді өсіріп тастады ағынан жарылған 
ол. Қызметкер, саясаткер емес, ойын бақай 
есепсіз айтады. Алдыңғы кітапханаларға 
барғанымызда:  «Қазақстаннан келген экс-
педиция едік, ақынымыздан қалған жәдігерді 
іздеп жүрміз»,-дегенде құшақ жая қарсы 
алғанынан-ақ жігерленгенбіз. Бұл да мерей 
өсірді!

7 қыркүйек. Демалыс. Таңертең 
облыстық Қазақстан халқы Ассамблеясы 
төрағасының орынбасары Ғабит Тұрсынбай 
мен Достық үйінің директоры Тәңірберген 
Қасымберкебаев бастап, қазақтың өнеріне 
өлшеусіз еңбек сіңірген, Ілияс Жансүгіровтың 
рухани досы Александр Затаевичтің зираты-
на барып, гүл қоюды мақсат еттік. Бардық,  
көрдік, мүсіннің кеуде тұсында домбыра 
ұстап отырған қазақ жігітінің бейнесі сомда-
лыпты. Бәріміз мынау Ілекең ғой деп ақынның 
көзін көргендей шұрқырасып жатырмыз. Бет 
әлпеті мен мұрны келеді. Гүл қоятын жер 
жоқ. Арам шөп басып кетіпті. Жүрегіміз ау-
ырды. Қазақ әнін нотаға түсіріп, жоғалудан 
аман алып қалған арыс зиратының қоқыстың 
арасында қалғаны қынжылтты.

– Тазалайық, – деді профессор Мұратбек 
Иманғазинов. 

– Бастайық, – деді Тәңірберген 
Қасымберкебаев.

Сөзге келмей шөпті, қалақайды қос қолдап 
жұла бастадық. Бәріміз ауылдан шыққанбыз, 
алақандай жердің шөбі сөз болып па?!  Ел-
дос тырма, қолғап алып келгенде, біз 
шаруамыздың нәтижесін көріп, риза болып 
тұрғанбыз. Гүл шоқтарын қойған соң  Алаш 
партиясын құрушы  Әлихан Бөкейхановтың 
қызы Елизавета (Зейнеп) апамыздың зи-
ратына зиярат еттік. Елдос барлық Алаш 

ардақтыларының атын атап, ескерусіз 
қалған мұсылман бауырларымызға арнап, 
құран бағыштады. Аруақ разы болмай, тірі 
байымайды. Жеңілдеп қалдық. Ілекеңмен 
пікірлес жазушы Максим Горькийдің му-
зей үйіне тіке тарттық. Екі қабатты үйде 
жазушының жеке өмірі, шығармашылығы, 
ұстаған заттары қойылған екен. Талай 
марқасқа бас сұққан киелі шаңырақтан 
өзімізге керек мағлұматты алып, ары қарай 
жол тарттық.

8 қыркүйек. Дүйсенбі. Таңертең бізді 
асханада Ғабит Тұрсынбай күтіп алды. 
Кітапханаға баратынымызды ойлап, ерте 
ояныпты. Сыртқа дейін шығарып салып, 
қолымызды қысып, сәттілік тілеп аттан-
дырды. Нағыз ізденіс осы сәттен бастал-
ды. Қиын да қызық жолдар. Елдос бұл 
қалаға зерттеу жұмысымен 10-шы рет 
келіпті. Жолды жақсы біледі. Бағытымыз 
Мәскеудің сыртындағы Химки қалашығы. 
Бір қызығы және қызығарлығы Мәскеу 
мұрағат сақтауға, күтіп ұстауға, ғылымға 
пайдалануға ерекше көңіл бөледі. 
Естуімізше, сирек қорды қаланың сыртын-
да, ескерусіз жерде сақтайды. Қалаға қауіп 
төне қалғанда қорды аман алып қалудың 
амал-тәсілдерін ойластырған. Қалай риза 
болмайсың?! Тарихқа, ғылымға деген 
құрмет!

Химкиге тоғайды жаяу өтіп бардық. 
Жарты жолды жаяу жүріп өтуге тура 
келді. Кітапханашы біздің Қазақстаннан 
келгенімізді естісімен газеттерді тауып бе-
руге білек сыбана кірісті. «Казахские» де-
ген ұяшықтарды таласа-тармаса ақтарып 
жатырмыз. Бізден жарық көрген, қазір 
де шығып жатқан басылымның барлығы 
бар. Есіл-дертім «Тілші» газетінде. Ілияс 
Жансүгіров 1928 жылы өзі туралы жазған 
«Өмірбаяным» деген қолжазбасында: 
«1923 жылдың басынан «Тілші» газетінің 
бір жазушысы болдым. Менің қалам 
қызметіне айналысқаным осы 1923 жыл-
дан, «Тілшіде» мақала, оқшау өлең жаза 
бастадым. Сол «Тілшіге» күні бүгінге шейін 
жазып тұрам»,-деп басылымның белсенді 
тілшісі болғандығын қадай айтқан.

«Тілші» бүгінгі өзім қызмет ететін 
«Жетісу» газетінің бұрынғы аты. Енде-
ше, «Тілшінің» алдыма келген әр санын 
сүйіспіншілікпен ақтарып, қызушылық 
танытуым заңдылық. Газеттің біраз 
бетін суретке түсіріп алдым. Сол кез-
де алдымызға сіздерге өтірік, бізге шын 
Ілекеңнің бірнеше кітабын алып келді. 
Бөтен елде жүргенімізді ұмытып, айқай са-
лып, бір-бірімізді құшақтап, алақайлап жа-
тырмыз. Жанарымызды жас баурап алды. 
Ақынның өзін көргендей күйдеміз. Үңіліп 
тұрып оқимыз. «Жаңқа», «Беташар», 
«Құл», «Сықақ», «Жаңа жыр». Өзімізде 
бар «Дала», «Жорық», «Жаңа туған», 
«Жастарға», «Күйші» де осында екен. 
Құп-құрғақ, тап-таза. Бірі – латын графи-
касында, екіншісі – төте жазуда. Универ-
ситетте қашып-пысып жүріп араб тілінен 
дәріс алған едім. Ежіктеп оқуға жарайды. 
«Тілші» газетінің әр бетін парақтаймын.

Түс мезгілінде кітаптың электронды 
нұсқасы дайын болғанша қасындағы 
асханаға барғанбыз. Тәжіктер жаңадан 
ашып жатқан дәмхана екен. Алғашқы 
қонақтарымыз қазақтар деп қуанды. «Аста-
надан келдіңіздер ме, ой, кешіріңіздер, 
Нұр-Сұлтан деп аталады ғой»,– деп сый-
құрмет білдіріп жатты. Бізге құрмет ретінде 
бір табақ күрішті ортамызға тегін әкеліп 
қойды. Мұнан да көңіліміз өсіп, кітапханаға 
қайта бардық. Сөз арасында Елдос оларға 
бір күн бұрын Александр Затаевичтің зи-
ратына барып, гүл қойғанымызды айтты. 
Олар таңырқағанын жасыра алмады. Жас 
ғалымымыз олардың күмәнін сейілту үшін 
Затаевичтің зиратына барып, жан-жағын 
тазалаған бейнеқорды көрсетті. Олар: 
«Сіздер қазақсыздар ғой? Ал ол орыс. 
Неге сонша құрмет көрсетіп жүрсіздер? Біз 
білмейміз мысалы Затаевичтің зиратының 
қай жерде екенін», – деп таң-тамаша бо-
лып сұрады.

– Композитор қазақтың мәдениеті мен 
өнеріне мол еңбек сіңірген.  Біз, қазақтар, 
өзімізге жақсылық жасаған адамды 
төбемізге көтереміз. Атын да, затын да, 
еңбегін де ұмытпаймыз, – дедік. Олардың 
қуанышында шек жоқ.

– Сіздер сыйласа да, қуана да,  
күлсе ағынан жарылып шын күлетін 
халықсыздар, – деп ағынан жарылды олар. 
Мақаланың басында болған жайтты қаз-
қалпында баяндаймын деп сөз бергенмін 
оқырманыма. Шынымен де: «Шын күле 
алатын», – деді. Риза болғандары сондай, 
сатайын деп тұрған кітаптың электронды 
нұсқасының құнын екі есеге төмендетті. 
Аруақтың разылығы ма, орыстардың 
«какой привет, такой ответі» ме, әйтеуір 
шаттанып шықтық. Олар бізге естелік зат-
тар беріп, біз оларға әлгі 12 домбыраның 
бірнешеуін сыйлап, мәре-сәре болып 
жатырмыз. Мен де: «Мы как родные ста-
ли», – деп ілтипат білдірдім. Құшақтасып 
қоштастық. Кеш бата кітапханадан шықтық. 
Ертеңінде Ресейдің мемлекеттік архивіне 
бармақшымыз. Алла жар бола гөр!

ІЛИЯС ЖАНСҮГІРОВТЫҢ ТУҒАНЫНА - 125 ЖЫЛ!

«ІЛИЯС ІЗІМЕН» ЭКСПЕДИЦИЯСЫ
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• Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері 
агенттігінің Алматы облысы бойынша Департаментінің ұсынысы-
на сәйкес, Алматы облысы әкімдігінің мемлекеттік  әлеуметтік 
тапсырыс шеңберінде «Tabiya-consult» ЖШС-мен облысымыздың 
аудан/қалаларында мемлекеттік көрсетілетін қызметтер сапасы-
на қоғамдық мониторинг жүргізу басталды.

• Қоғамдық мониторинг жүргізу тәртібі келесі әдістерді: «Құпия 
сатып алушы», сарапшылардан сұрақ-жауап алу және азамат-
тардан сауалнамалық сұрау, фокус-группа және терең интервью 
жұмыстарын қамтиды.

• Облыс бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуші барлық 
мемлекеттік органдар және «Азаматтарға арналған үкімет» 
мемлекеттік корпорациясымен көрсетілетін 65 мемлекеттік 
қызметтің сапасы мен қол жетімділігіне қатысты 4000 қызмет алу-
шыны қамти отырып талдау жүргізіледі.

• Осы аталған іс-шараның жүргізілуі мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер сапасының жоғарлауына өз әсерін тигізетіні сөзсіз.

Талап ШАУХАРОВ,
ҚР Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Алматы 

облысы бойынша Департаментінің Мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер басқармасының бас маманы. 

АЛМАТЫ  ОБЛЫСЫ 
ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ  НАЗАРЫНА! 

«Ақсу ауданының білім 
бөлімі» мемлекеттік мекемесі   
Қазақстан Республикасы Білім 
және ғылым министрлігінің  
«Білім беру ұйымдарында 
қамқоршылық кеңестің 
жұмысын ұйымдастыру және 
оны сайлау тәртібінің үлгілік 
қағидалары» туралы 2017 
жылғы 27 шілдедегі  №355 
бұйрығын орындау мақсатында 
келесі білім беру ұйымдарында 
Қамқоршылық кеңес мүшелері 
орындарының босағанын хабар-
лайды. Егінсу орта мектебінде 
5 орын, М.Мәметова атындағы 
орта мектебінде 1 орын, 
Б.Садырбайұлы атындағы орта 
мектебінде 3 орын, Қызылағаш 
негізгі орта мектебінде  3 орын, 

Б.Сырттанов атындағы орта 
мектебінде 8 орын, Көлтабан 
орталау мектебінде 2 орын, 
Ғ.Мұратбаев атындағы орта 
мектебінде 1 орын, Т.Тоқтаров 
атындағы орта мектебінде 3 
орын, Қарашілік орта мектебінде 
4 орын, Н.Есеболатов атындағы 
орта мектебінде 9 орын, 
Қаракемер орта мектебінде 
3 орын. Кеңес мүшесіне әр 
азамат, азаматшалардың өз 
келісімімен енуіне болады. 

Анықтама үшін телефон: 
2-14-06. 

  Салтанат ҚОЖАНОВА, 
аудандық білім бөлімінің 

сектор меңгерушісі.

ХАБАРЛАНДЫРУ!

Ұлы Отан соғысының 
ардагері  Моисеев Гаврил Сте-
панович 1922 жылы наурыз 
айының 25 күні Қапал ауы-
лында дүниеге келген. Әкесі 
Моисеев Степан Николаевич 
1890 жылы, шешесі Моисеева 
Наталья Петровна 1896 жылы 
туған, бұл кісілер Қапалда 
«Пламя революций» колхо-
зында еңбек еткен. Мектепті 
бітіргеннен кейін қазіргі Семей 
қаласында 219-шы атқыштар 
дивизиясына әскери борышын 
өтеуге барады. 1941жылы Ұлы 
Отан соғысы басталып, Гаврил 
Степановичті Томбовтағы жаяу 
әскерлер оқу орнына жіберді. 
Көп ұзамай 19 жастағы жігітті 
Батыс Ресей майданына аттан-
дырды. 

1941 жылы Ұлы Отан 
соғысының басында ол Қызыл 

АРДАГЕРГЕ МЫҢ ТАҒЗЫМ!
Армия қатарына түсіп, әскери 
мектепке оқуға жіберілді. 
Колледжді бітіргеннен кейін кіші 
рейстердің атағы берілді. Қызыл 
Армия қатарында 1943 жылға 
дейін болды.  Ол майданның түрлі 
бөлімшелерінде шайқастарға 
қатысқан.

1943 жылы ауыр жарақат 
алғаннан кейін ол Қызыл Армия 
қатарынан босатылды. Қызыл 
Армия қатарынан қайтып келген-
де Қапал орта мектебінде әскери 
офицер болып жұмыс істеді. 
Қорғаныс бөлімінде Гаврил Сте-
пановичке мектепте әскери істі 
жүргізетін мұғалім мамандығын 
ұсынды, осы жұмыста 3 жыл 
қызмет атқарды. Мектептен 
кейін «Пламя революций» кол-
хозында еңбек етті. Моисеев 
Гаврил Степанович бүгінде 97 
жасқа келсе  де қоғамдық-саяси 
шаралардан тыс қалған емес, 
жиі-жиі жастармен кездесіп өз 
тәжірибесімен бөлісіп, жастар-
ды отансүйгіштікке, еңбекке, 
адалдыққа үйретуде.  

Жылдар өтеді, жаңа ұрпақтар 
келеді, бірақ, ардагерлердің 
қанымен, жанымен келген 
Жеңістің маңызы одан сай-
ын өсе түседі. Тарихымыздағы 

ең ауыр қантөгіс соғыстың 
аяқталғанына да біршама жыл. 
Ел алдындағы борыштарын 
өтеп, еліміздің амандығын, 
жеріміздің тұтастығын қорғап 
қалған ардагерлерге тағзым ету 
біздің қашанда парызымыз. 

Себебі, олар еліміздің жарқын 
болашағын, жас ұрпақтың 
өмірін, халықтың бақыты 
мен қуанышын сақтап қалды. 
Өйткені, солардың өшпес 
ерліктері біздің азат елдің 
ұрпағы болып қалуымызға 
мүмкіндік берді. Сол себепті 
де майдангерлер туралы 
айтылған естеліктерді тыңдай 
жүріп, оларға әрқашан тағзым 
ету, құрметтеу - біздің па-
рызымыз. Бүгінгі тыныш та, 
бейбіт өмір аталарымыздың 
қалыптастырған берік бірлік 
нәтижесінде келді. Жарқын 
күндерді жақындатқан 
ардагерлерді бүгінгі ұрпақ 
ұмытпайды.

          Ә.ӘШІМОВА,
Қапал ауылдық округі әкімі   

аппаратының жастар 
ісі жөніндегі әдіскер 

нұсқаушысы,  «Жас Отан» 
жастар қанатының белсенді 

мүшесі.

дәрігер де, мұғалім де, емші де. Әжемнің айтқан 
ақылдарына мән беріп қарасаң, айтқанын 
орындасаң байқайсың, дәлелденген дәрігерлік 
нұсқаулармен пара - пар. Әженің ақылымен-ақ 
емделіп құлан - таза айығуға да болады. Кейбір 
насихат әңгімелерін жер жүзін жеті рет айналып 
шықсаң да кезіктіре алмайсың. Қазіргі заманды 
техниканың заманы, ақпараттың заманы, даму, 
өркендеу деп жатамыз. Осы біз, күн өткен сайын 
білімдіміз, мықтымыз деп алып, қорғансыз қалған 
шағында қарияларымызды Қарттар үйіне алып 
барып тоғыта саламыз. Кәне, біздің қазақылық, 
білімділік, ақша, мансап, байлық. Оның бірінің 
болғанынан не пайда, иненің жасуындай 
жүрегінде мейірімі болмаса. Ата-анасымен бірге 
ойнап-күліп бір дастархан басында емін-еркін 
әңгіме - дүкен құрып, ақылын тыңдамағаннан соң 
несі байлық. Өмір сыйлап, осы күнге қаншама 
еңбекпен жеткізгенде, енді адам қылдым-ау де-

генде, қызығын көрер шағында, жас баладай 
көзін жаутаңдатып Қарттар үйіне алып барып, еш 
шүміркпестен тапсыра салады.

Көкірек көзі ашық, қазақ бауырларым! 
Қазақылықтан танбай, ата - анамызды қадірлей 
білейік. Қазақта "Сиырға түскен күн, бұзауға 
да түседі",-дейді. Еш болмағанда ертеңімізді 
ойлайық. Әр қазақтың баласы ата-анасынан 
безінетін болса, келешегіміз бұлыңғыр болмақ. 
Үлгілі отбасылардың өнегесін алып, өсіп-
өнген ел мақтанар,  қызыға қарар әулет болуға 
талпынайық, қазақ десе қанын төгуге дайын 
тұрар, бауырларым! 

Ж.ҚАЙСАНОВА, 
Көшкентал ауылдық округі әкімі 

аппаратының Жастар ісі жөніндегі әдіскер 
нұсқаушысы, «Нұр Отан» БПҰ-ның, «Жас 

Отан» жастар қанатының белсенді мүшесі.  

Даналықтың алтын кілті - 
ата-бабаларымыз. Ата жолын 
жалғап келе жатқан бүгінгі 
күнгі ақсақал аталарымыз 
бен ақ жаулықты әжелеріміз. 
Ата - әжелеріміз туралы 
жүрекжарды ойыммен бөліскім 
келіп отыр. "Қарты бар үй, 
қазыналы үй",-деп бекер ай-
тылмаса керек. Меніңде ата-
әжем бар. Үйдің берекесі мен 
мерекесі, есігіміздің ажарын 
кіргізіп тұратын үйдің үлкендері 
бастаған әр қадамымызға 
дұрыс жол сілтеп, ата-
бабамыздан қалған нақыл 
сөздермен сусындатып отыра-
ды. Ескінің көзін көрген ата-
ларымыз мамандық алмаса 
да, өмірден көркен-білгенімен 

ҚАРТТАРЫМ АСЫЛ 
ҚАЗЫНАМ

1 қазан -Қарттар күні!

Біз Ардагерлер  мен  Қарттар  
алдындағы өзіміздің пары-
зымызды мойындаймыз. 
Бұл парыз оларға күнделікті  
қамқорлық,  қолдау  көрсету  
арқылы  өтеледі.

Қыркүйектің 30-ы Қаз-
Ақпарат -1990 жылы БҰҰ Бас 
Ассамблеясында қазанның 
1-ші жұлдызын Халықаралық 
Қарттар күні деп бекітті. Бұл 
мереке – сұлу табиғатымыздың 
мол өнім беретін, күннің 
жұмсақ сәулесімен қуантатын, 
алтын күз шағымен тұспа-
тұс келетін кезең. Біз өнеге 
тұтып, әлі де ақыл - кеңес 
тәжірибе алатын өмірдің небір 
қиындықтарын қайыспай жеңе 
білген аға ұрпақтарымызға бас 
иетін күн. Бұл жан дүниенің  
жомарттығымен  адамдық 
даналықтың азаматтықтың  
кемел  шағына  деген  құрмет.  
Ардагерлер қажеттілігінен  
алшақ қалмай үлкендерге  
құрмет көрсету халықтың  
мәдениеттілігін сипаттайтын  
негізгі бөлігі. Халқымызда  
«Қартын сыйлаған  елдің – 
қазынасы мол»,- деген ұлағат-
ты сөз бар. Осы ұлағатты   сөзді   
жадымызға сақтай отырып,  

үлкенді   сыйлау, құрмет көрсету 
басты борышымыз. Жыл сайын 
дәстүрге айналған мерекелік іс 
- шара жалғасын  тауып келеді. 
Қарасу негізгі орта мектебінде 
«Қарттарым - асыл қазынам» 
атты мерекелік іс - шара 
ұйымдастырылып, Қарттарға 
құрмет көрсетілді. Қарттардың 
өмірлік тәжірибелері мен ақыл 
кеңестері жас ұрпақтар үшін өте 
маңызды. Қарттарымыздың ерен 
еңбектерін ерекше бағалаймыз. 

Сіздер біздің әрқашанда жа-
нымыздан табыласыздар. 
Сіздерсіз біздің таңымыз атып, 
күніміз шығуы мүмкін емес. 
Сондықтан да біз Сіздерді 
әрқашанда құрметтеуге дайын-
быз.

Қарасу негізгі мектебінің     
8 - сынып оқушылары.

Жетекшісі: Біржан 
БЕКБОЛАТҰЛЫ.

АРТЫ БАР ҮЙДІҢ 
АЗЫНАСЫ БАР

Сіздерге Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты 
әлеуметтік қорғау Министрлігінің 2019 жылғы 26 тамыздағы 
№459 «Мемлекеттiк атаулы әлеуметтiк көмектi тағайындау және 
төлеу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму Министрінің 2015 жылғы 
5 мамырдағы №320 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» бұйрығына сәйкес мемлекеттік атаулы көмекті 
төлеу мерзімінің өзгергенін хабарлаймыз. Ережеге сәйкес 
алушыға атаулы әлеуметтік көмек төлеу уәкілетті органның 
шешімі негізінде ақшалай нысанда жергілікті бюджет қаражаты 
есебінен жүргізіледі.

Атаулы әлеуметтік көмек тағайындаудың шешімі негізінде 
уәкілетті орган бір жұмыс күні ішінде қазынашылық органда-
рына төлеуге шешім қабылдаған айдан кейінгі айдың 5-күніне 
қарай ай сайын тағайындалған сомаларды төлем ведомосы-
на енгізуді қамтамасыз етеді. Төлем айына төлеу ведомосын 
қалыптастырғаннан кейін пайда болған сомалар Қазақстан 
Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес одан 
кейінгі айда енгізілуге жатады.

Атаулы әлеуметтік көмекті төлеу ай сайын атаулы әлеуметтік 
көмек тағайындау туралы шешім қабылданған айдан кейінгі 
айдың 10-күніне қарай жүзеге асырылады. Осыған орай 2019 
жылғы қыркүйек айынан бастап мемлекеттік атаулы әлеуметтік 
көмек кейінгі айдың 10 – ші күніне қарай төленеді.

ҚҰРМЕТТІ МЕМЛЕКЕТТІК АТАУЛЫ 
ӘЛЕУМЕТТІК КӨМЕК АЛУШЫЛАР!

БІЛГІМ КЕЛГЕН БІР СҰРАҚ?Қ

Жуырда аудан әкімдігінің кіші 
мәжіліс залында қоғамдық кеңес 
отырысы болып өтті. Отырысқа 
қоғамдық кеңес мүшелері, аудан 
активі, ауылдық округ әкімдері, 
қоғамдық ұйымдар, БАҚ өкілдері 
қатысты. Жиында аудан бойынша 
мемлекеттік қызмет көрсетудің 8 
айлық жұмыс қортындысы тура-
лы баяндама жасаған аудан әкімі 
Есім Сейілханұлы Базарханов. Ау-
данымызда 28 мемлекеттік меке-
ме, мемлекеттік қызметтің 99 түрін 
көрсететінін, осы уақытқа дейін 
ауданымызда 34708 мемлекеттік 
қызмет көрсетілгенін. Ал аудан 
бойынша қуантарлық жағдай 
қызмет берушілердің ақпараттық 
жүйелері арқылы электрондық 
түрде көрсетілген мемлекеттік 
қызметтердің саны – 29253 неме-
се 84.2 пайызға жетіп, жыл аяғына 
дейін 87 пайызға жеткізу жоспар-
да бар екендігін тілге тиек етті. 
Өткен жылы мемлекеттік қызмет 

көрсететін бөлімдердің қызметін 
бағалау бойынша 98 пайыз жинап, 
2018 жылы облыс бойынша 1-ші 
орынды иеленгендігімізді де айтып 
өтті.

Келесі болып Елді мекендерді 
абаттандыру және олардың 
тазалығын жергілікті атқарушы билік 
пен тұрғындардың жауапкершілігін 
арттыру мәселелері туралы 
аудандық тұрғын үй, коммуналдық 
шаруашылық және тұрғын үй инс-
пекциясы бөлімінің басшысы Ілияс 
Мұсабаланов баяндама жасады. Ол 
ауданымызда әр апта сайын «Таза 
сәрсенбі» акциясы аясында тазалық 
жұмыстары жүргізіліп жатқандығын, 
ауданымызды абаттандыру 
бағытында атқарылып жатқан ізгі 
істерді айтып өтті. 

Қоғамдық кеңес мүшелері та-
рапынан сұрақтар қойылып, 
күн тәртібіндегі мәселелер 
қанағаттандырылды.

ӨЗ ТІЛШІМІЗДЕН.

ҚОҒАМДЫҚ КЕҢЕСТІҢ КЕЗЕКТІ ОТЫРЫСЫ



2 бетАЌСУ ӨЊІРІ

МЕКТЕПКЕ ЖОЛ АКЦИЯСЫ

4 қазан 2019 жыл

Қарттар күніне орай, «Азаматтарға 
арналған үкімет» мемлекеттік корпора-
циясы биыл құрметті демалысқа шыққан 
азаматтар туралы мәліметтерді ұсынады. 
Жыл басынан бері 57 мың азаматқа 
базалық зейнетақы тағайындалды, жасына 
байланысты зейнетақы төлемдері 52 мың 
азаматқа рәсімделген. Жалпы елімізде 
зейнетақы төлемдерін 2,2 млн адам алады. 

Аймақтық бөліністе қарайтын болсақ, 
базалық зейнетақы ең көп Алматы облы-
сында тағайындалған – 5954, ал ең аз өңір 
– Атырау облысы, мұнда не бары 1554 аза-
мат биыл базалық зейнетақы ала бастаған.  

«Зейнеткерлік – қарттықты әдемі қарсы 
алып, бос уақытты жақындарыңмен өткізуге 
мүмкіндік беретін шақ. Біз зейнеткерлікке 
шығу рәсімін барынша жеңілдетуге тырысып 
жатырмыз. Бір жыл бұрын зейнеткерлікке 
бір өтінішпен шығуға мүмкіндік беретін 
композит қызметін енгіздік. Биыл ХҚО 
- ға бармай-ақ, смс-хабарлама арқылы 

БАЗАЛЫҚ ЗЕЙНЕТАҚЫ АЛУШЫЛАР 
САНЫ БИЫЛ АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНДА 

КӨП ТІРКЕЛГЕН   
зейнеткерлікті рәсімдеуге мүмкіндік беретін 
проактив қызметін іске қостық. Цифрлық 
жаңашылдықтар, осылайша, құрметті 
демалысқа артық қағазбастылықсыз шығуға 
жол ашады», – дейді басқарма төрайымы 
Әсемгүл Балташева. 

Айта кетейік, зейнеткерлік жасқа жетуіне, 
базалық зейнетақының төленуі мен 
мемлекеттік кепіл төлем жасау туралы, 
сондай-ақ БЖЗҚ-ға төлемдерді төлеу сияқты 
төрт өтініштің орнына бір ғана өтініш өткізуге 
мүмкіндік беретін композит қызметі 2018 
жылдың қазан айында енгізілді.              

Зейнет жасына толғанға дейін 10 күн бұрын 
болашақ зейнеткерге қызметті проактивті 
түрде рәсімдеуге ұсыныс білдіретін смс-
хабарлама жолданатын қызмет 2019 жылдың 
тамызында енгізілді. Әзірге бұл қызметті 
мемлекеттік корпорациядан зейнеткерлікке 
шығатын жұмыскерлер пайдалана алады. 

АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ.

Алматы облысы бойынша мемлекттік 
кірістер департаменті  2020 жылдың 1 
қаңтарынан бастап Салық кодексінің 685 ба-
бына сәйкес,  патент негізіндегі арнайы салық 
режимін келесі іс-әрекет ауытырады:

сылақ жұмыстарын;
ағаш ұсталығы мен ағаш шеберлігі 

жұмыстарын;
еден жабу және қабырға қаптау жөніндегі 

жұмыстарды;
бояу және шынылау жұмыстарын;
такси қызметін;
автомобиль көлігімен жүк тасымалдауды;
сыйақы үшін немесе шарт негізінде жылжы-

майтын мүлікті басқаруды;
фотография саласындағы қызметті;
аударма (ауызша және жазбаша) ісін;
мүліктік жалдауға (жалға) беруді;
көлік құралдарын мүліктік жалдауға (жалға) 

беруді;
ойын-сауық және спорттық керек-

жарақтарды прокатқа және мүліктік жалдауға 
(жалға) беруді;

бейнежазбалар мен дискілерді прокатқа 
беруді;

басқа да жеке тұтыну заттарын және 
тұрмыстық тауарларды прокатқа беруді және 
мүліктік жалдауға (жалға) беруді;

ауыл шаруашылығы техникасы мен 
жабдығын мүліктік жалдауға (жалға) беруді;

есептеуіш техниканы қоса алғанда, кеңсе 
машиналары мен жабдығын мүліктік жалдауға 
(жалға) беруді;

спорттық білім және бос уақытты 
ұйымдастыру мамандарына білім беру сала-
сында көрсетілетін қызметтерді;

мәдениет саласындағы білім берудің 
көрсетілетін қызметтерін;

басқа да білім беру саласында көрсетілетін 
қызметтерді;

қосалқы білім беру қызметтерін;
өнер саласындағы қызметті;
компьютерлерді және перифериялық 

жабдықты жөндеуді;
коммуникациялық жабдықты жөндеуді;
жеке тұтыну заттарын және тұрмыстық тау-

арларды жөндеуді;
шаштараз қызметтерін;
маникюрді және педикюрді;
ветеринариялық көрсетілетін қызметтерді;

Бюджетпен патент арқылы есеп 
айырысуды жүзеге асыратын кәсіпкерлер 

үшін  мына жаңалықтарға көңіл бөлген жөн
жер учаскелерін өңдеу бойынша көрсетілетін 

қызметтерді;
тұрғын үй-жайларды жинау және үй 

шаруашылығын жүргізу бойынша көрсетілетін 
қызметтерді;

базарларда, вокзалдарда жүк тасушылар 
көрсететін қызметтерді;

музыкалық аспаптарды жасауды және 
жөндеуді;

үй жануарларын бағуды жүзеге асыратын 
дара кәсiпкерлер қолдануға құқылы.

Бұл ретте, жоғарыда көрсетілген Тізбеде жоқ 
іс-әрекетпен айналысатын жеке кәсіпкерлер 
келесі салық салу режимдерінің бірін таңдауы 
қажет:

оңайлатылған декларация негізіндегі арнайы 
салық режимі;

тіркелген шегерім пайдаланылатын арнаулы 
салық режимі;

жалпыға бірдей белгіленген тәртіпті.
Тіркелген шегерім пайдаланылатын арнау-

лы салық режимін немесе оңайлатылған де-
кларация негізіндегі арнайы салық режимін 
қолдану үшін салық төлеушілер өзі тіркеуде 
тұрған мемлекеттік кірістер басқармасына,  
2020 жылдың 1 қаңтарына дейін қолданатын 
салық салу режімі туралы хабарламаны тапсы-
ру қажет.

Егер жоғарыда көрсетілген Тізбеде жоқ 
іс-әрекетпен айналысатын патент арқылы 
есеп айырысуды жүзеге асыратынжеке 
кәсіпкерлер2020 жылдың 1 қаңтарына дейін 
қолданатын салық салу режімі туралы хабар-
ламаны тапсырмаған жағдайда, жеке кәсіпкер 
жалпыға бірдей белгіленген тәртіппен салық 
салу тәртібіне ауысуға жатады. 

Одан басқа, бюджетпен патент арқылы есеп 
айырысуды жүзеге асыратын кәсіпкерлер үшін 
2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап бақылау-
касса машиналарын қолданудан босатылу 
күшін жоятынын ескертеміз.

Интернеттегі бақылау-касса машиналарының 
үлгілеріне қосымша ретінде, салық төлеушілер 
бақылау-кассалық машиналардың веб-
нұсқаларының қызметіне негізделген 
онлайн-кассалық машиналарды пайдалана 
алады. Мысалы, Интернет-кассалардың веб-
нұсқасына арналған мобильді қосымшалар 
бар: NURKASSA.KZ, LIGHTKASSA. ВЕБКАСА. 
reKASSA.

ҚР ҚМ Мемлекеттік кірістер комитеті 
«Атамекен» Қазақстан Республикасының 
Ұлттық кәсіпкерлер палатасының және 
«Wipon» мобильді қосымшасының 
қолдауымен 2019 жылдың 21 тамызынан 
30 қарашасына дейін «Түбіртекті талап 
ет те – жүлдені ұтып ал!» жыл сайынғы 
акцияcында 3 000 000 теңге жедел 
жүлделерді және басты жүлде автокөлікті 
ойынға салады.

Акцияның мақсаты - азаматтық 
белсенділік-ті арттыру, тауарлардың, 
жұмыстардың және қызметтердің 
тұтынушылары ретінде өз мүдделерін 
қорғау мәселелерінде азаматтардың 
құқықтық мәдениетін тәрбиелеу, көлеңкелі 
экономиканың мөлшерін қысқарту, 
сондай-ақ кәсіпкерлер арасында әділ 
бәсекелестікті ынталандыру болып табы-
лады.

Осылайша, ҚР ҚМ Мемлекеттік 
кірістер комитеті азаматтарымызға салық 
заңнамасын сақтау бойынша қоғамдық 
бақылауға қатысуына, және оның үстіне 
бағалы сыйлықтар ұтып алуға мүмкіндік 
береді.

Өткен жылдағыдай, ағымдағы жылы 
да акция «Wipon» мобильді қосымшасы 
арқылы жүзеге асырылатын болады, бұл 
қосымшаны Apple App store және Google 
Play market-тен тегін жүктеуге болады. 
Акцияға онлайн-БКМ фискалды чегінің 
деректерін жіберу жолымен тауардың, 

Қазақстандықтар 3 миллион теңге 
мен автокөлік ұтып ала алады 

жұмыстың немесе қызметтің тұтынғанын 
растаған Қазақстан Республикасының аза-
маттары қатыса алады. 

Чекті жібергеннен кейін қатысушы 5 000 
теңгеге дейінгі қаражатты бірден телефон 
теңгеріміне алу мүмкіндігін алады. Же-
дел сыйлықтардың жүлде қоры 3 000 000 
теңгені құрайды. Барлық жіберілген чектер 
акцияның бас жүлдесі - автокөлік ұтыс ойы-
нына қатысады. 

Егер фискалды чек берілмеген жағдайда, 
азаматтар бұл бұзушылықтарға видео 
арқылы шағым жасауы мүмкін. Акция кезінде 
ұтысқа онлайн-БКМ фискалды чектері 
қатысады.

Бас финал жылдың соңында ҚР ҚМ 
Мемлекеттік кірістер комитетінде өтеді. 
Онда бағалы сыйлықтар, оның ішінде бас 
жүлде – автомобиль ұтысқа салынады. 
Ұтыс жеңімпаздары чекті кездейсоқ таңдау 
әдісімен анықталатын болады. Осылайша, 
қатысушы қаншалықты көп чек жіберсе, 
жүлдені ұтып алу мүмкіндігі де соншалықты 
өсе түседі. 

Акция кәсіпкерлердің қолма-қол ақшамен 
тауарларды сатып алғаны, жұмыстарды 
орындағаны және қызметтерді көрсеткені 
үшін ақшалай есеп-айырысулар кезінде 
чектердің беруін қамтамасыз етуге 
бағытталған.

АҚСУ АУДАНЫ БОЙЫНША 
МЕМЛЕКЕТТІК КІРІСТЕР БАСҚАРМАСЫ.

Жуырда Ж.Сыдықов мектебінде  
аудандық орталық кітапханасы және 
аудандық балалар кітапханасының 
ұйымдастыруымен өткен ғасырдың 70 - 90 
жылдар аралығында берісін, Ақсу өңірінің 
арысын айтсақ, Жетісу өңіріне белгілі 
өнер кеңістігінде жалаулатып, жалында-
тып, еліне ерен еңбек еткен, біртума тұлға 
ретінде бүгінгі ұрпақтың санасында қалған 
талантты ақын Жамау Бұқарбаевтың 
70 жылдық  мерейтойына арналған 
«Адалдықтың ақ туындай жалын Жамау» 
атты кеш өтті.

Шараға Ж.Сыдықов атындағы орта 
мектептің жоғарғы сынып оқушылары 
және ақынның көзін көрген замандастары - 
Берлібек Аманбаев, Тілеухан Есеболатов, 

ақынның бауыры Қанат Бұхарбаев, мек-
теп директоры Алмагүл Тұрарбаевалар 
қатысып, өз ойларын ортаға салып, 
естеліктерімен бөлісті.

А.Қажияхмет, Н.Аманжол, Ж.Орал 
сынды 10-сынып оқушылары ақынның 
өлеңдерін оқып, жырдан шашу шаш-
ты. А.Елеуова «Ақиқаттың адамы» 
атты кітап көрмесімен таныстырып, 
библиографиялық шолу жасалды. 
Ақынның өмірі мен шығармашылығынан 
слайд көрсетілді. Аудандық кітапхана 
директорының орынбасары 
Б.Ә.Тойлыбекова кешті қорытындылай 
келе, кеш қонақтарына естелікке 
кітаптар сыйға тартты.

Әскен АРҒЫНҰЛЫ.

Адалдықтың ақ 
туындай жалын Жамау

«Қайырымдылық жасасаң қайырымын өзің көресің»,-деген екен дана халқымыз. 
Қайырымдылық – адам баласы бойындағы асыл қасиеттердің бірі. Адами қасиеттердің 
қадірлісі қайырымдылық болса, ал оны жасау қамқорлыққа зәру жандардың жанашыр 
қамқоршысы болып,  аялы алақанын,  жүрек жылуын ұсыну,  сауабы мол іске қолынан 
келгенше көмектесіп, үлесін қосу адамның азаматтық парызы.  Әрине,  қамқорлық 
жасау,  өзіңде барды өзгемен бөлісу, мұқтаж,  көңілі жарым жандарға қол ұшын беру 
жомарттықтың белгісі және ондай іс тек жомарт жандардың қолынан келері анық. 

«Жанашырлыққа - жан риза»,-дегендей кемтар,  жетім,  қамқорлыққа алынған 
балалардың жанашыр қамқоршысы болып,  аялы алақанын тосып, жүрек жылуын 
ұсыну,  сауабы мол іске атсалысу әрбір адамның азаматтық парызы. Адам өміріндегі 
ең игі істерінің бірі – мұқтаж жандарға қамқорлық жасау. Адамдар бір - біріне 
қайырымдылық,  мейірімділік таныту арқылы өзгеге үлгі болары анық.

Қамқорлықты қажет ететін жандарға қол ұшын беру арқылы адам баласы 
жақсылыққа қадам бастайды. Н.Есеболатов атындағы орта мектебінде 5 шілде 
мен 30 қыркүйек аралығында республикалық «Мектепке жол қайырымдылық - 
қамқорлық  акциясы» өтті. Мектебімізде әлеуметтік топтағы жетім,  жартылай жетім,  
аз қамтылған, көпбалалы отбасынан шыққан 35 оқушыға 260 мың теңге көлеміндегі  
қаражатқа көмек көрсетілді.

Акцияға мектеп ұстаздары, шағын орталық, ауыл әкімшілігі, мәдениет қызметкерлері, 
«Дина» дүкенінің иесі А.Қоржынбаева мен ақ халатты абзал жандар атсалысқан бо-
латын. Шара барысында оқушыларға мектеп формасы мен спорт киімдері,  спорттық 
аяқ киімдер  және оқуға қажетті оқу құралдары алып берілді. 

Гүлсара БОДАН,
Есеболатов атындағы орта мектебінің әлеуметтік педагогы. 

Жүрегім толы мейірім 

Азаматтарға арналған үкімет 
анықтамалардың тағы 28 түрін қысқартуды 
ұсынады. Бұл туралы электронды 
үкіметтің цифрлық жаңашылдықтарының 
тұсаукесері барысындағы өз сөзінде 
«Азаматтарға арналған үкіметтің» 
басқарма төрайымы Әсемгүл Балташева 
мәлімдеді.

Оның айтуынша, мекенжай 
анықтамасынан кейін жылжымайтын 
мүліктің бар-жоғы, псих-нарко, туберкулез-
ге қарсы диспансерлердің анықтамасы, 
жұмыссыз ретінде тіркелу сияқты және 
т.б. анықтамалар да жойылуы мүмкін. 
«Жыл сайын азаматтар ХҚО-дан 10 млн. 
артық мекенжай анықтамасын алады. 
Оны жұмысқа тұру, балалардың мектепке, 
балабақшаға құжатын дайындау бары-
сында және т.б. себептермен сұратады. 
Мекенжай анықтамаларын алып тастау 
– қазақстандықтардың ХҚО-ға 10 млн. есе 
аз келетіндігін білдіреді», – деп атап өтті 
Балташева.

Реестрден аталған қызметтерді 

Қазақстанда 
анықтамалардың 

28 түрі қысқартылмақ

алып тастау мәселесі мемлекеттік 
қызметтерді оңтайландыру жөніндегі 
ведомствоаралық комиссияның оты-
рысында қаралатын болады. Оның 
нәтижесі бойынша анықтамалардың қай 
түрі мәліметтер санатына ауысатыны не 
мүлде жойылатыны шешіледі. Аталған 
анықтама түрлері Әділет министрлігі, 
Қорғаныс министрлігі, Бас прокуратура 
сияқты жалпы 10 ведомствоға қарасты. 

Еске салайық, бұдан бұрын ҚР 
Цифрлық даму, инновациялар және 
аэроғарыш өнеркәсібі министрі Асқар 
Жұмағалиев мекенжай анықтамасын 
жою бастамасын көтерген болатын.  ҚР 
ІІМ бұл идеяға қолдау білдіріп, өзінің 
мәліметтер базасын өзге мемлекеттік 
органдармен интеграциялаған. 
1 қарашадан бастап азаматтар 
тұрғылықты жері бойынша тіркеуін egov.
kz электронды үкімет порталындағы 
жеке кабинетінен тексере алады.

Айта кетейік, «Азаматтарға арналған 
үкімет» мемлекеттік корпорациясы 
жыл сайын қазақстандықтарға 30 мил-
лионнан астам мемлекеттік қызмет 
көрсетеді, олардың жартысынан көбі 
– ақпараттық анықтамалар. Олар-
ды жою қызмет алушылардың өмірін 
жеңілдетеді, халыққа қызмет көрсету 
орталықтарының жүктемесі мен қағаз 
айналымын азайтады деп жоспарлану-
да.

АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ.


