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БІРІКСЕК АЛАР АСУ АЛДА

жеңіп, бүгінгідей бақытты күнге жетті. Елдің еңсесі тіктеу үшін, жас 
мемлекетімізді аяққа тұрғызуға Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 
бар күш - жігерін жұмсады. Елбасының көреген саясатының арқасында 
әлемге аты әйгілі мемлекеттермен достық қарым - қатынасқа түсіп, 
тереземіз тең жағдайға жеттік. 

"Бірлік бар жерде, тірлік бар" - дегендей. Біз біріксек бағындырмайтын 
белес пен алынбайтын қамал жоқ. Елбасы елі мен жұртының бүгіні мен 
келешегін ойлайтын жанашыр азамат екені бәрімізге белгілі. Еліміз 30 
жылдың ішінде әлем танымастай өзгеріп, өзгелерге үлгі боларлық мем-
лекетке айналды. Ауылшаруашылығын қолдап, кәсіпкерлерге барлық 
жағынан жағдай жасады. Бізде Елбасы үндеуіне үн қосып, елімізге 
қолдан келгенше көмек қолын созудамыз. Кемел келешек жолында 
еліміздің дамуына үлес қосу, бүгінгі жас ұрпақ пен біздің қолымызда! 
Жұмылған жұдырықтай әрекет етіп, бұл індетпен күресуде бірлігімізді 
тағы бір сәт көрсетейік!

Біз біргеміз!
Бауыржан БАЙМҰХАНОВ, 

"Б.Сырттанов" бастауыш партия ұйымының мүшесі, 
"Дарина " шаруа қожалығының басшысы.

Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың бүгінгі жарияланған 
«Бірлесе білген ел бәрін жеңеді» 
атты үндеуін оқып, өткен күндер 
еске түсті.

Еліміз ең алғаш Тәуелсіздігін 
алған шақта қиын кездерді бас-
тан өткерді. Сол заманды да 
береке - бірлігінің арқасында 

Барлық мақтау мен мадақ 
Әлемдердің Раббысы Алла 
Тағалаға болсын!  Қасиетті 
Рамазан айына жеткеніміз 
үшін Жаратқан Иемізге сан-
сыз шүкірлік етеміз.  Сіздерді 
мүбәрак Рамазан айының 
келуімен құттықтаймын!

Рамазан – он екі айдың 
сұлтаны, берекелі де кешірімі мол 
ай. Бұл айдың басты ерекшелігі, 
Алла Тағала Исламның бес 
парызының бірі болған оразаны 
осы айда ұстауды парыз етті. 
Екіншіден, адамзат баласын 
тура жолға бағыттайтын, ақиқат 
пен жалғанды, сауап пен күнә 
арасындағы парықты айқындап 
беретін қасиетті Құран осы айда 
түсірілді. 

Сондықтан бұл айда оқылған 
Құран аяттарының сауабы, 
атқарған ізгі іс-амалдардың сауа-
бы өзге айларға қарағанда есе-
леп артады. Құдси хадисте Алла 
Тағала былай дейді: - «Ораза тек 
Мен үшін. Оның сыйын (сауабын) 
Өзім ғана беремін. Өйткені пенде 
Мен үшін шақуат қалауы мен ішіп-
жеуден бас тартты». Үшіншіден, 
мың айдан да қайырлы Қадір 
түнінің осы айда орын алуы 
да – Жаратушының пендесіне 
тартуы. Рамазан - сабырлық, 
қайырымдылық, мейірімділік, 
бауырмалдық секілді адамдық 

РАҚЫМ АЙЫ – РАМАЗАН 
ҚҰТТЫ БОЛСЫН!

асыл қасиеттер артатын берекелі 
ай. Рамазан – Алланың мейірімі 
төгіліп, жұмақтың есігі айқара 
ашылатын ай. Бұл – Жаратушы 
Иеміздің ұлы сыйы әрі нығметі.

Рамазан айында ораза ұстау – 
мұсылман адамның мойнындағы 
бес парыздың бірі. Қасиетті 
Құранда: «Ей, иман келтіргендер! 
Сендерден бұрынғыларға парыз 
етілгендей тақуалыққа жетулерің 
үшін ораза ұстау сендерге де парыз 
етілді» («Бақара» сүресі, 183-аят),-
деп бұйырылған.  Хадис-шарифте:  
«Кімде-кім шын көңілмен иланып, 
кәміл иманмен, сауабын Алла 

Тағаладан күтіп, Рамазан ораза-
сын ұстайтын болса, оның өткен 
күнәлары кешіріледі»,-дей келе 
оразаның ұлық ғибадат екендігімн 
сүйіншілейді.

Құрметті қауым! 24 сәуір күні 
Рамазан айы басталады. 24 ма-
мыр күні Айт намазы өтеледі. 
Дінбасымыз Наурызбай қажы 
Тағанұлы дүние жүзі соның 
ішінде елімізде орын алып 
жатқан індетке байланысты 
өкінішке орай тарауық намазда-
ры үйлерде өтелетіндігін және 
сауабы мол ауыз ашар амалда-
ры орына көп балалы, тұрмыстық 
жағдайы төмен отбасыларға 
қайрымдылық шараларынын жа-
сау керектігін айтып өтті.   

Құрметті әлеумет!  Мүбәрак Ра-
мазан айымен құттықтай отырып, 
Алла Тағаладан баршаңызға 
қуаныш, отбасыларыңызға бере-
ке - бірлік тілеймін. 

Жаратушы Раббым Алла 
ұстаған оразаларымызды 
қабыл етсін. Жұртымыз ты-
ныш, Отанымыз аман, тәуелсіз 
еліміздің мәртебесі асқақтап, 
ынтымағымыз жарасып, Алла 
Тағаланың құт-берекесі дари бер-
гей! 

Анарбай МӘНБЕТОВ,
Ақсу аудандық орталық 

мешітінің бас имамы.

ҮНДЕУГЕ ҮН ҚОСУ

Ақсу ауылдық округінде еліміздегі 
төтенше жағдайға байланысты Ақсу 
ауылдық округ әкімі, "Ақсу" бастауыш пар-
тия ұйымының төрағасы С.Байжұманов, 
аудандық партия филиалы төрағасының 
бірінші орынбасары, аудандық мәслихат 
депутаты К.Дәулетбекова және "Nur 
Otan" партиясы Ақсу аудандық филиалы 
жанындағы Партиялық бақылау комиссия-
сы мен Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимыл жөніндегі қоғамдық кеңес мүшелері 

В.Берікқызы, Е.Сымханов дүкендердегі 
азық - түлік бағаларының тұрақтылығына 
мониторинг жүргізді.

Бұл жүргізіліп отырған мониторинг 
дүкендерді тексеру емес - осындай қиын 
кезеңдерде күнделікті тұтынылатын азық 
- түлік бағаларының көтеріліп кетпеуін 
қадағалау. Шалғай ауылдардағы нан, 
макорон бұйымдары, қант, ұн, т.б. азық 
- түліктердің бағасы аудан орталығынан 
қымбат болмауын ескерту болатын. 

Бірақ бұл ауылда мұндай қажетті тау-
арлар бағасы тіпті аудан орталығынан ар-
зандау, ауыл тұрғындарына қол жетімді 
екенін байқадық. Тіпті Ақсу ауылынан 
ары тұратын Жаңалық, Ойтоған, Қаракөз 
ауылының тұрғындары ұн сатып алу үшін 
аудан орталығына емес, осы ауылдан ала 
беретінін де естідік.

Кейбір кемшіліктерді ескертіп, Ақсу 
ауылындағы екі дүкенге де жақсы баға 
бердік.

Серікбол МАНАП,
"Nur Otan" партиясы аудандық 

филиалының консультанты.   

Жаһанға үлкен үрей әкелген 
"Короновирус" біздің елімізді де 
әбігерге салуда. Соған байла-
нысты ауданымыздың кіре беріс 

тас жолдарында арнайы бекеттер 
қойылғандығы туралы білесіздер.  
Ауданымызға Алматы жақтан 
келетін екі жол бар. Оның бірі 

Ескелді ауданымен шекарадағы 
Қызылағаш айналма жолы және 
Тау жақпен айналып өтетін 
Қапал тас жолы. Осы аталған қос 
жолдың торабындағы санитарлық 
блок бекеттерде дәрігерлер мен 
полиция қызметкерлері, арнайы 
мамандар күндіз - түні қалт етпей 
кезекшілікпен қызмет атқарып жа-
тыр. 

Мұнда әрбір өткен көліктердің 
құжаттары тексеріліп, дене қызуы 
өлшеніп, көліктерін толығымен 
дезинфекция жұмыстары 
жүргізіледі. Дене қызуы көтеріліп 
тұрғандар, құжаттары дұрыс 
емес азаматтар болса кері 
қайтарылады.

Бұл қиындықты еңсеру өз 
қолымызда. Сіздерден жүргізіліп 
жатқан жұмыстарға түсіністікпен 
қарап, өз қауіпсіздіктеріңіз 
үшін үйде болуларыңызды, ба-
рынша сабырлылық танытып, 
гигиеналық тазалық ережелерін 
сақтауларыңызды сұраймыз!

Өз тілшімізден.

САНИТАРЛЫҚ БЕКЕТТЕР 
ҚЫРАҒЫ ЖҰМЫС АТҚАРУДА

АЗЫҚ - ТҮЛІК 
ҚЫМБАТТАМАСЫН
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Денсаулық сақтау министрі Ел-
жан Біртанов елімізде карантин 
мамыр айының соңына дейін созы-
латынын айтады. 

«Әрине, адамдар қауіпсіздікті 
сақтауды үйренгенше, барлық 
елдердің үкіметтері шектеу 
шараларын сақтауға тура 
келеді. Біз осы қауіптен толық 
құтылмайынша, қандай да бір 
шектеу шаралары сақталады»,- 
деді Елжан мырза. Иә, халқымыз 
«Ағаш тамырдан, ақыл сабырдан 
қуат алады» деп бекер айтпаған 
ғой. Сабырлылық сақтасақ әлі – ақ 
бұл қиындықтар артта қалатыны 
сөзсіз.

Әйтсе де, әлемдегі соңғы 
болған оқиғалар бүкіл адамзатты 
дүр сілкіндіргені рас. Еліміздегі 
көптеген мекемелердің каран-
тинге жабылуы, жұмыстың 
тоқтауы, қоғамдық шаралардың 
кейінге шегерілуі – бәрі біздер 
үшін күтпеген жаңалық. Ал, ең 
үлкен өзгеріс – мектептердің 
қашықтықтан оқытуға көшуі. 
Әрине, бұл оқушылар тұрмақ, 
мұғалімдер мен ата - аналар үшін 
де қиындау болып тұр. Көкейде 
сауал көп. Дегенмен, іштегі 
қорқыныш, үрей, сенімсіздікке 
қарамастан алға қарай қадам жа-
сау маңызды.

Білім беру - бұл ел болашағы үшін 
аса жауапты үрдіс екені мәлім. 
Сондықтан білім беру саласына 
қай мемлекетте болмасын үлкен 
жүк артылады. Ал, қазіргі жағдайда 
сапалы, ең бастысы нәтижелі 
білім беру үрдісін ұйымдастыру 
екі есе қиындай түсетіні анық. 
Десе де, қашықтықтан оқыту 
ерте ме, кеш пе бізге жететін 
еді. Өйткені бұл – заман та-
лабы. Ақпараттандырылған 
ғасырда озық технологияның үздік 
жемістерін пайдалану – дамыған 
елдердің шешімі. Сондықтан 
еліміз үшін бұл да бір жаңа белес, 
жаңа шың! 

Сондықтан ауданымыздағы мек-
тептерде қашықтықтан оқыту 
мәселесі қалай жүріп жатқандығы 
туралы аудандық білім бөлімінің 
басшысы Рамазанов Бегімбек 
Сейпүлмәлікұлынан сұрап 
көрген едік. Ендеше, сол салиқалы 
сұхбатымызды оқырмандар наза-
рына ұсынамыз. 

Алдымен аудандық білім 
бөлімі бойынша қашықтықтан 
білім беру технологияларына 
оқу процесін көшіру кезінде 
білім беру сапасын қамтамасыз 
ету жөніндегі шаралар туралы 
айтып өтсеңіз.

– Қазiргі уақытта аудан бойын-
ша 41 мектепте 7464 оқушы ин-
тернет және телеарналар аркылы 
қашықтықтан білім алуда. Оларға 
1131 педагог қашықтықтан оқуда 
қызмет атқарып жатыр. 

Аудан бойынша интернет 
желісімен оқытылатын оқушы саны 
- 2254, (30,2%).

Телеарнамен оқытылатын 
оқушы саны - 5210. («Балапан» 
телеарнасымен оқытылатын қазақ 
сыныптарындағы оқушы саны - 
4826, «Еларна» телеарнасымен 
оқытылатын орыс сыныбының 
оқушылары - 384,) (69,8%).

Онлайн режимінде қосылған мек-
тептер Б.Сырттанов атындағы орта 
мектебі, Е.Жайсаңбаев атындағы 
орта мектебі және Қ.Сәтбаев 
атындағы орта мектеп - гимназия-
сы.

«Бес саусақ бірдей емес» 
дегендей адамдардың да 
барлығы бірдей болмайтыны 
шындық. Бірі ғаламтордан 

Ағаш тамырдан, 
ақыл сабырдан қуат алады

да, енді бірінде техникалық 
мүмкіндік жоқ. Ал кейбірі тұрмыс 
жағдайының қиындығынан 
қашықтан оқымауы, оқи алмауы 
мүмкін ғой. Бұл мәселені қалай 
шешіп жатырсыздар?

– Әлеуметтік жағдайы аз қамтылған 
4059 оқушы. Оның ішінде мектеп та-
рапынан оқушыларға 361 дана ком-
пьютермен уақытша қамтамасыз 
етілген. Ал, демеушілер тарапынан 
- 14 дана ноутбук, 7 дана смартфон, 
5 дана роутер модем, 6 теледидар 
жаңадан алынды.

Біздің яғни, Ақсу ауданы білім 
бөлімі тарапынан 2020 жылдың 07 
сәуір күні әлеуметтік жағдайы аз 
қамтылған 200 оқушыға 32 ГБ, 200 
флешка 800 мың теңгеге алынып 
берілді.

175 курьер толығымен бет пер-
делермен, антисептиктермен 
және медициналық қолғаптармен 
қамтамасыз етілді. Аудан әкіміне 
қосымша 300 курьерге бет перде, 
антисептик және медициналық - 
қолғапқа сұраныс берілді. Олар тап-
сырмалар мен жауаптарды мұғалім 
мен оқушылар арасында жеткізу үшін 
жұмыс жасап жатыр.

Үйден оқитын 39 оқушы ком-
пьютермен толық қамтылған. Пән 
мұғалімдері және арнайы маман-
дар кестеге сәйкес видео сабақтар 
арқылы қашықтықтан оқытуды жүзеге 
асыруды бастады.

Жоғарыда айтылған онлайн 
режимі дегенді қалай түсінуге 
болады?

 – Білім беру ұйымдарындағы 
1131 мұғалім толығымен смарт-
фонмен қамтамасыз етілген. «Вilim 
land» платформасына мұғалімдер 
қосылып, керекті ресурстарды тиімді 
пайдалануда.

Бүгінгі танда «Дарын» платформа-
сына 5688 қолданушы пайдалануда.

Аудан бойынша мектеп алды 
даярлық сыныптары 51, ондағы 
737 бала «ватцап» желісі арқылы 
оқытылуда.

Сонымен қатар қосымша білім 
беру бойынша ауданда екі білім беру 
ұйымы жұмыс жасайды, ондағы 86 
педагоr интернет желісіне тольғымен 
қосылған. 586 оқушы толығымен 
интернет желісіне қосылып, қазіргі 
таңда онлайн режимінде сабақтар 
өткізілуде.

Ауданымыздағы екі колледж 
бен сыртта, басқа жақта жоғары 
білім алып жатқан оқу орын-
дары да карантинге жабылып, 
оқып жатқан аудан түлектері 
қазіргі таңда ауылымызда жүр. 
Олардың қашықтықтан оқу 
деңгейі сіздерге қатысты ма?

– Оларда біздің ауданның 
оқушылары, өзіміздің түлектеріміз 
болған соң қай уақыт болса да біздің 
назарымыздан тыс қалмайды.  Ау-
дан бойынша оқуға түскен түлектер 
мен олардың қай жерде, не жасап 
жүргендері туралы барлық деректер 
бізге мәлім. Аудан бойынша 1207 
түлегіміз студенттер қатарында. 
Олар қазір әрбір ауылдық округтердің 
әкімдіктерімен тығыз байланыста бо-
лып, смартфон арқылы қашықтықтан 
оқытылуда.

Ауылда – 862 студент, қалада 
– 345 студент білімдерін үйден 
жалғастырып жатыр. Оның ішінде 
ЖОО - 764 (Ауылда - 529; Қалада - 
235%; Шет елдс - 8).

Колледждерде - 435: (Ауылда - 
333; Қалада - 102).

Бүгінгі оқушылар – ертеңгі 
студенттер. Енді олардың ем-
тихандары қалай өткізіледі?

- Қазақстан Ресубликасының 
аумағында короновирустық 
инфекцияның пайда болуы мен та-

ралуына жол бермеy жөніндегі 
Ведомствоаралық комиссия 
отырысының 2020 жылғы 12 
наурыздағы хаттамасының 4 - 
тармағының 1) тармақшасын және 
«Қазақстан Республикасында пан-
демия кезеңінде короновирустық 
инфекцияның әкелінуі мен тара-
луына жол бермеу жөніндегі шара-
ларды күшейту туралы» Қазақстан 
Республикасының Бас мемлекеттік 
санитариялық дәрігерінің 2020 
жылғы 12 наурыздағы №20 - 
ПГВр қаулысының 2-тармағының 
1) тармақшасын орындау үшін 
Қазақстан Республикасы Білім және 
Ғылым министрінің бұйрығы шықты.

Онда бастауыш, негізгі орта, жал-
пы орта білімнің білім беретін оқу 
бағдарламаларын іске асыратын 
білім беру ұйымдарындағы білім 
алушылардың үлгеріміне ағымдық 
бақылаудың, оларды аралық және 
қорытынды аттестаттау өткізудің 
үлгілік қағидаларына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізілген. Онда:

«50-1. Карантин жағдайларында, 
әлеуметтік, табиғи және техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларда 
қорытынды аттестаттау ағымдағы 
оқу жылының жылдық бағасы 
негізінде жүргізіледі» делінген. 
Оқушы басқа шет елдерге оқуға 
бармаса, қорытынды аттестаттау 
сыныптағы жылдық бағасын еске-
ре отырып, ағымдағы бағаларының 
негізінде өтеді. Яғни, аттестатқа 
жылдық бағасы қойылады. Емтихан 
тапсырмайды, жылдық аттестаттау 
өткізілмейді.

Ал, Ұлттық бірыңғай тестілеу ту-
ралы бұйрық әлі шыққан жоқ. Білім 
министрінің айтуынша маусымның 
аяғы шілденің басында ҰБТ тапсы-
рылады.

Тағы бір үлкен мәселе десек- 
те болатын шығар. Енді осы 
карантин кезінде ауданның 
білім бөліміне қарасты 
оқу орны ғимаратындағы 
ішкі дәретханаларға қайта 
кұру және ағымды жөндеу 
жұмыстарын жүргізіп алуға 
мүмкіндік бар. Ол туралы 
қандай мәлімет бере аласыз?

– Ақсу ауданы білім бөліміне 
қарасты 8 (сегіз) мектебінің 
ғимаратына ішкі дәретханаларды 
қайта құру және ағымды жөндеу 
жұмыстарын жүргізуге біліктілікті 
таңдау арқылы тәсілімен портал 
бойынша «СК КазПромАльянс» 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 
әр мектепке 3 250016 (үш милли-
он екі жүз елу мың он алты) жалпы 
сомасы 26 000 28 (жиырма алты 
миллион жүз жиырма сегіз мың) 
теңгемен жеңімпаз деп танылып 
06.04.2020 жылы №85 келісім - 
шарт жасалды.

Шарт бойынша жөндеу 
жұмыстары қол қойылған күннен  
бастап ағымдағы жылдың 25 мамы-
рына дейін аяқталу көрсетілген.

Ішкі дәретханаларға ағымды 
жөндеу жұмыстары жүргізілетін мек-
тептер:

Қ.И.Сәтбаев атындағы орта мек-
теп – гимназиясы,  Ж.Сыдықов 
атындағы, H.Есеболатов, 
Қ.Терібаев, T.Toқтapoв, F.Mұратбаев, 
Б.Сырттанов атындағы орта мектеп-
тер мен Mамания орта мектебі.

Ал қалған 19 мектептің 
дәретханасының конкурсы порталға 
берілді. Биыл келесі оқу жылының 
1 қыркүйегіне дейін барлығы 27 
мектептің ішкі дәретханаларына 
ағымды жөндеу жұмыстары 
жүргізілетін болады.

Әңгімеңізге рахмет.
Сұхбатты жүргізген: 
Ербол СЫМХАНОВ.

БІЗДІҢ СҰХБАТ

Шындығында біздің балалық шағымыз «бір Алла жаратқан» - деп отыра-
тын ауылда өстік. Сондықтан болар жаратушы «Құдай дегенде көк аспанның 
төрінде отырған ғажайып бір ақсақал елестейтін. Мектепке бардық. Онда 
сенің ата – тегің маймыл, содан жаратылдыңдар деп санамызға құйды 
кеп. Үйге келіп әкемізге кітаптағы маймылға бір қараймыз. Түк түсінбедік. 
Осылайша басымызды қатырды. Есейе келе тіпті күні бүгінге дейін қайдан 
жаратылдық дегеннің жауабына жете алмадық. Байырғы ақылгөйлердің өзі 
қырықпышақ болып ғылым – жерге, дін – аспанға тартып ортақ мәмілеге келе 
алмаған. Дін «Құдай хақ» десе, ғылым «Құдай жоқ» деді. Ақыры ғалымдар 
жаңалықтан жаңалық ашып, атеизмнің айдарынан жел есіп, соның сойылын 
соқтық Тәңірді тақтан тайдырдың деп үкіметтің бұйрығымен бейіттердегі 
кірпішті санап, әулиелерімізді қорлап, Алладан жаңбыр сұрап ел – жұрт 
үшін тасаттық берген ақсақалдарымыздың табағын төңкердік. Алайда, ХХ 
ғасыр ортасына таман атомға үңіліп отырған бір ғалымның көз алдына ақыл 
жетпес ғажап құбылыс көрініпті. Атом ішіндегі өз орбитасын айналып жүрген 
электрон, фотондар ғылым назарын билей бастайды. Бұл жаңалық жараты-
лыстану ғылымындағы ашық төңкеріс болып, дүниені дүр сілкіндіреді. Яғни, 
адам санасының материяға, атом бөлшектеріне әсер ететін құдіретін ашып-
ты. Осы жаңалығы үшін кванттық физика атасы Макс Планк 1944 жылы 
Нобель сыйлығын алып тұрып: «Мен бүкіл ғұмырын ғылымдар ішіндегі ең 
нақты ғылым материяны зерттеуге арнаған ғалым ретінде айтарым: мате-
рия деген жоқ, ол осынау титтей күн жүйесі тәрізді біртұтас атомдағы күштің 
элементтерді қозғап, реттеп тұруы ғана. Біз осы күш сыртында Сана тұр деп 
білеміз. Ол бүкіл болмыстың түп негізі» - депті. Бұл мәлімдемесі айдай әлем 
алдында бүкіл жаратылысты жаратушы және оны өзгертуші Сана екенін, 
яғни, әлемнің сәулетшісі Алла екенін мойындау болды. Алайда, «Әлемнің 
қожасы адам, Құдай жоқ» деген батыстықтар бұған былқ етпейті. Бірақ былқ 
етпестерге қарсы ғылымдарда көп болған. Соның бірі 1954 жылы туған 
америкалық Грегг Брейден инженер – физик бола тұрып саналы ғұмырын 
Құдайтану  мен жаратылыстануға арнап, ғылым мен дін таңдаған екі 
жолдың  екеуіде түбінде бір жерге – Ақыл Иесіне алып барады деп «Тәңір 
матрицасы», сана матрицасы атты атышулы екі кітап шығарған. Ғалым бұл 
кітабында кванттық  физиканың жаңалықтарын түсіндіріп, бірақ біз осы 
«жаңалықтар» деп отырған таңқаларлық құбылыстар ежелгі адамдар үшін 
еш жаңалық болмаған, күнделікті өмірде қолданғандарын дәлелдеді. Осын-
дай табиғатта табиғаты бөлек бір қуаттың бар екендігінде, бұл «Тылсым 
қуат» шексіз кеңістіктегі қисапсыз ғаламшарларды, жұлдыздарды белгілі бір 
қашықтықта ұстап тұрушы, реттеп қозғап, қорғап тұрушы деп таниды. Со-
нымен адамзаттың бүгінге дейінгі діни, ғылыми ізденісіде ғаламдағы жан-
ды, жансыздың бәріде бір тектен – жаратушы нұрдан дегенге кеп тіреледі. 
«Алла – көктер мен жердің нұры» деп Нұр сүресінде бекер жазылмаса ке-
рек.

Бағзы заманда бір кәпір Имам Ағзамды мұқатпақ болып «Құдай бар 
десйің, мықты болсан көрсетші» - деген екен Имам Ағзам бір табақ сүтті 
кәпірдің алдына қойып «осының майы қай жерінде?» деп сұраса «бұған 
жауап бере алмаймын, май сүттің барлық жерінде емеспе» депті. Ендеше 
Құдайда болмыстың барлық жерінде, мен де көрсете алмаймын деген екен. 
Яғни біздің бүгінгі түсінігімізде Құдай рухани субстанция, нұр, энергия, үнемі 
қозғалыс үстінде. Бізде нұрмыз: қозғалыс, өзгеріс үстінде жалпы ғаламдық 
нұрдан жаратылғанбыз. Нұр ешкімге, ешнәрсеге ұқсамайды. Ол ми жетпес 
мәңгілік. Біздер өткіншіміз. Өкініштісі біз барлығын өзімізбен ғана өлшейміз. 
Қателіктеріміз осында жатыр. Ал, Алла тағала салыстыруға келмейтін 
шексіз құдірет. Міне, жаратушы адамды өмірге әкелгенде тап – таза, мінсіз, 
періште күйінде әкелді. Бірақ өсе келе өзгеріп, қоршаған ортаға бейімделіп 
періште пәктігімізден ажырай бастадық. «Ей Алла пәле – жаладан, ауру – 
сырқаудан, апаттан, індеттен, жемқорлық, ұрлық, қылмыстан сақтай гөр» 
деп жатсақ - тұрсақта айтқаның орнына пенде болдық, пері болдық. Ата 
- бабамыздың жамандық шақырмай тірі табиғатқа да, өлі табиғатқа да 
зиян келтірмеуді айтқанына құлақ аса бердік пе. Дана қариаларымыздың: 
«жаратушымыздың адам тағдырына бейтарап қарамайтынын, ол сенің 
жүрек түпіріңдегі түйсік арқылы күндіз – түні тілдеседі, тағдыр талқысына та-
стап кетпейді, дұрыс – бұрысыңды сыбырлап айтып отырады, жүрек үніңізге 
құлақ түріңіз. Жаратушы үні естіледі дегенді тыңдамай сайтанның сыбыры-
на құлақ астық. Бес күндік Жалған Дүние қызығын қудық. Бірақ біздің ісіміз 
де, сөзіміз де өшіп қалмайды екен. Осының бәрін адамнан жасырғанымен 
Құдайдан жасыра алмайды екенбіз. Енді шексіз құдіретті Жаратушы неге 
жер төңірегіндегі жамандықтарды жоя салмайды десек оны жоймай өзіне 
сіңіріп әкетіп, уытын әлсіретеді екен. Яғни, Адамзат пиғылына қарай жерде 
беретінін беріп, алатынын алатын көрінеді. Өйткені барлық жанды – жан-
сыздар шексіз нұр арқылы бірімен бірі тығыз байланыста болған.

Бағзы заманның білімді, білгір бабаларымыз мұны өте жақсы білген. 
Сондықтан Аллаға күндіз – түні жалбарынып, махабаттарын паш етіпті. 
Мұндай пенделер құлшылық еткен сайын көкіректеріне хақ нұры соншалықты 
құйыла беріліпті. Сөйтіп, Алланың әмірімен күндердің күні көкірек көздері 
ашылып әулие – әмбилерге айналған. Бұл тақуалар елдің көре алмайтын-
дарын көріп білген, болжамайтын нәрсені болжап, көкіректеріне хақ нұры 
толған.

Тибеттіктер мұнай пенделерді үшінші көзі ашылғандар дейді екен. Біздің 
даналықтар «аруақ қонған» , «әулие», «бақсы», «шайхы» деген. Ұлы да-
ламызда «жеті өлікке жан, жеті пірге қол берген Ақшора – Шоппа» әулие 
оның ұрпағы, мазары ауылымыздың күн батысқа шыға берістегі «Көтен – 
тәуіп» әулие бабамыз, Әзіретті Сұлтан, Қарабұра, Бекасыл, Өзіміздің Са-
дыр елінен шыққан «Көтен – тәуіп» және басқада халықтың назары түскен 
әулие бабаларымыз аз болмаған. Олар үшін өлікті тірілту, бұлтсыз күні 
жауын  жаудырып, дауыл соққызу, Меккеге ұшып барып намаз оқып қайту 
немесе ауадан ас жасап, жазылмас ауруды аяғына тұрғызу түкке тұрғысыз 
болыпты.

Енді біздің санамызда «мұндай деңгейге адам баласы қалай жетті» деген 
сұрақ туады емеспе. Міне, осы сұрақты шәкірттері Иса пайғамбарымызға 
қойыпты, – дейді. Сонда пайғамбарымыз «егер көкіректеріңде бұршақтың 
түйіріндей сенім болса ана тұрған тауға «қозғал десең, қозғалады!»деп жау-
ап беріпті. Яғни, жүректеріңде алдымен сенім болсын. Жаратушыға сенімің 
күшті болса мұндай құдіретке сенде ие бласың!» деп айтыпты. 

Иә, сенім болса адам пенде тау қопарып, тас жарады деген. Олай болса 
біз біргеміз деп, бір Алланың әліпбиін қолға алып, жаратушымызға сеніммен 
жалбарынсақ, жазылмайтын індет, алынбайтын қорған жоқ шығар. Дін бой-
ынша адам жаны Алланың аманаты дейді. Ғылым бойынша тән өлмейді, 
ДНК денгейінде топырақта сақталып, клондау арқылы тірілтуге болады 
десе, таңдамақшарда Жаратушы әлі адамзатты тірілтіп алады деп айта-
ды...

Дүйсен МҰХАМЕД,
Қазақстанға еңбегі сіңген журналист.

Жансүгіров ауылы.

#БІЗ БІРГЕМІЗ

Жаратушыға жалбарынып 
жатырмыз ба? Әлде...

(ФИЛОСОФИЯЛЫҚ ИМАНДЫЛЫҚ ИІРІМІ)

Дүниежүзін дүр сілкіндіріп, екі аяқты бір етікке тығып жатқан бұл дүлей 
індет адамзатты тылсым табиғат құдіретіне табындырғысы келе ме, әлде 
Жаратушыға жалындырғысы келе ме, әйтеуір ел – жұртты ыстық табаға са-
лып қуырып бара жатқандай...

Иә, бұл да Жаратушымыздың адамзат баласына: «Бұл дүниеде сендер 
нені сұрасаңдар соны беремін! Бірақ анау Дүниеде сендерден бір – ақ нәрсе 
сұралады! Ол – иман!» деуіне сай келіп тұрғандай. Яғни, астамшылық жасап, 
өлімнің артын той – думанға айналдырғандар енді Құдай тәубәләріне мой-
ын бұрып жатқандай. Осындай құбылыстарға қарай отырып шындығында 
бір «Жаратушы» бар ма? деген сұраққа дін танушылар мен ғалымдардың 
еңбектеріне қарап ой таразысына салсаң, талай сауалдың талай жауапта-
рын көресің.

Жуырда Есеболатов ауылдық мәдениет үйінде «Латын әліпбиі – өркениет 
жолы» атты ақпараттық-насихаттау шарасы өтті.  Мемлекеттік мекемелердің, 
ауылдық клуб қызметкерлері және ауылдық округтердің тілге жауапты ма-
мандары, кітапханашылар қатысқан шара өтті. Елбасы Н.Ә.Назарбаев 2017 
жылдың 24 сәуірінде жарияланған «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 
мақаласында қазақ тілін латын қарпіне көшіру мәселесін көтеріп, Үкіметке нақты 
талаптар қойған болатын. Соның нәтижесінде 2017 жылдың 26 қазанында 
қазақ тілі әліпбиін кириллицадан латын графикасына көшіру туралы жарлыққа 
қол қойды. Қайта жаңғыру заманындағы барлық озық технологияның үлгісі бо-
лып отырған латын әліпбиіне көшу бұл – еліміз үшін, өнеріміз бен мәдениетіміз 

Латын әліпбиі және емле

үшін үлкен рухани құбылыс. Латын әліпбиін енгізу – халқымыздың білімі мен мәдениеті, өнерінің дамуына тағы 
бір серпіліс әкелетін дара жолы деп білемін. Елімізде арнайы орфографиялық, әдістемелік, терминологиялық, 
ақпараттық 4 жұмыс тобы құрылған. Мысал келтіріп өтетін болсақ, әріптердің қосарлануы арқылы жазылатын 
«sh, ch» әріптері «Ashat», «ashana» сөздерін жазу кезінде «Асхат, асхана» болып оқылудың орнына «Ашат, аша-
на» болып кетеді екен. Осы сияқты бірқатар сөздердің жазылуы көпшілік санасында күмән келтіруде. Сонымен 
қатар, жаңа алфавитте жіңішкелік белгісінің болмауы, «і» және «и» әріптерінің бір таңбамен белгіленуі кезінде бас 
әріптері бірдей «І» болуы да дауға себеп болып отыр.  

Әрине, түбі бір түркі халықтарымен жақындасып, әлемнің әр түкпіріндегі қандастарымызбен жақындастыру 
мақсатында қолға алынған жаңа графикаға көшу жұмысы билік тарапынан ғана емес, бұқара тарапынан да 
ыждаһаттылықты қажет етеді. Себебі, ертеңгі күні сауатсыз болып қалмау өзіміздің қамымыз.

Шолпан ЖҰМАБЕКОВА,
Есеболатов ауылдық клубының музыкалық жетекшісі, "Нұр Отан" партиясының мүшесі.
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Тегі

Айсантов 
Амиров
Айнабеков
Азбеков

Айтпай

Алимбадаев

Айнакулов

Ахмеджанов

Атыков

Абдурахманов

Ахмадиев

Алимджанов 
Абдрагимов
Абдраимов

Айдашов
Ахметов 
Айнабеков 

Алишаров
Авбакиров
Ахметов

Абдурахманов

Амарбаев

Амангалиев
Абаев
Абдрезахов
Абельпиз
Ахмеджанов
Абилев

Абдукадиров 

Алтыбаев
Аугенбаев

Акумерзанов
Адамбаев
Абугалиев
Абухаликов

Абземетов 
Алимбаев
Агаев
Станислав
Акенбек
Бизикенов
Бегин
Байжигитов
Байбулатов

Байчакаров
Байтимбетов
Байвомур
Баймухамбетов
Битехтин 
Баитнов
Байзаваев
Бакриев
Биембаев
Биркамбаев

Богатыре 

Аты

Конай
Субдиан
Омарбек
Каладбай

Джемабек

Калак

Мухамеджан

Габдулла

Нургали 

Кубай

Гумар

Оспан
Ерала
Распай

Бейсен 
Канай
Коныспай

Карим
Хуантай    н/о
Бектай 

Эбитай

Койдбай

Хумар
Хамса
Зокен
Санкайбай
Айтбай
Айкожа

Могомед

Жумагазы 
Халиахмет

Эрскеде
Калик
Казим
Наман

Сарсембек 
Аскар
Алехан
Бабкин
Толкалноз
Мухаммедгали
Дмитрий
Кубман

Сарсегул
Мурат
Алгужа
Имамбай
Тахтибек
Павел
Нузид
Чарип
Алем
Чарпаш
Пурлубек

Максим

Әкесінің аты

н/о
н/о
Айнабекович
Азбекович

Айтпаевич

Алимбадаевич

Айнакулович

Ахмеджанович

н/о

н/о

н/о

н/о
Абдрабимович
Абдраимович

Н/о
Ахметович
Ахметович

Дюсенович
15.10.1917
н/о

Абдурахманович

н/о

н/о
Абаевич
Абдрезахович
Раевич
н/о
Абилевич

Абдукадирович

Алтыбаевич
н/о

н/о
н/о
н/о
Абухаликович

н/о
Туртаевич
Тленмагамбетович
Павлович
Малдваевич
Бизикович
Петрович
Жеганаевич
Байбулатович

н/о
Байтимбетович
Байвомурович
Баймухамбетович
Петроаич
н/о
н/о
н/о
Айдарович
Тенисбаевич

Игнатович

Туған 
жылы

24.08.1916
23.06.1918
10.03.1918
15.03.1905

16.03.1905

30.03.1905

03.04.1905

20.08.1914

11.03.1905

20.03.1905

н/о

06.03.1905
19.03.1905
31.03.1905

29.03.1905
08.10.1919
17.03.1905

сен.18
н/о
1914

26.03.1905

04.02.1903

19.03.1905
15.03.1905
03.04.1905
1901
1913
15.10.1921

18.03.1905

04.04.1905
01.04.1905

18.03.1905
26.03.1905
04.04.1905
03.04.1905

фев.09
07.06.1919
25.03.1908
02.10.1920
1890
23.03.1905
08.11.1908
25.01.1916
1920

10.11.1910
1909
06.04.1905
1916
05.04.1905
1918
02.04.1905
1918
26.03.1905
15.09.1917

15.03.1905

Туған жері

Алма - ата
Алм. обл
Алм. обл
Алма –Атинская обл.

Казахская ССР

Алма – атинская обл.

Алма – Атинская обл.

Алма – Атинская обл.

Алма – атинская обл.

Алма - ата
Алматинская обл. 
Алматинский р-н. д, 
Ахмак

Турген
Алма-ата
Каратау

Алма-ата
Лебский
Алма – Атинская обл.

Алматинская область
15.10.1917
Казахская ССР, Алма- 
Атинская обл.
Алма-Атинская обл. 
Чилик
Алма-Атинская обл.

Урал
Алма - ата
Алма -ата
Алм. обл. Тазеш
н/о
Алм.область Колчумбай
Алма-Атинская обл. 
Лепси

Алма - Атинская
Алма-Атинская обл.

Алм. обл.
Каз. ССР, Алм.обл.
Каз. ССР, Алм.обл.
Алма-Атинская обл.
Шункан
Алма-Атимнская обл.
Каз.ССР, г. Алма-Ата
Макатский р-н,аул17
Каз.ССР, г.Алма-Ата
Алма-Атинская обл.
Алма-Ата
Алма-Ата
Алм.обл.Жототоган
Лиски

н/о
Алма-Атинская обл.
Алма-Атинская обл.
Алм. обл. Саты
Алма-Атинская обл.
Алма-Атинская обл.
Алма-Атинская обл.
Алм. обл.Тюгермен
Алм. обл. Балтабай
Алма-Атинская обл.

Алма-Атинская обл.

Тұтқындалған күні

н/о
27.06.1941
28.06.1941
03.11.1942

окт.43

13.09.1941

12.10.1942

18.08.1941

06.09.1942

10.05.1942

н/о

н/о
24.05.1942
сен. 1941

март 1942
20.09.1942
26.07.1942

21.07.1941
н/о
03.07.1941

23.06.1941

12.07.1943

20.11.1941
авг1943
22.08.1941
20.05.1942
13.10.1941
29.06.1941

11.05.1942

07.07.1942
11.07.1941

авг.1943
н/о
н/о
н/о

н/о
07.07.1942
17.11.1941
05.07.1942
03.02.1942
окт.1942
27.11.1941
04.07.1941
12.10.1941

10.08.1941
05.07.1943
н/о
25.07.1941
02.09.1942
05.07.1941
н/о
05.07.1941
05.07.1941
15.03.1944

05.06.1942

Қайтыс болған 
күні

23.10.1942
23.10.1941
28.05.1942
16.01.1945

2970971944

28.12.1942

13.12.1941

06.03.1942

31.10.1943

30.10.1942

30.12.1941

16.12.1942
06.02.1943
16.06.1942

10.04.1943
24.08.1943
27.04.1943

10.06.1942
07.07.1941
29.09.1941

19.07.1942

14.10.1943

28.04.1943
19.04.1944 
25.02.1942
06.09.1944
07.03.1943
02.06.1942

дек.1942

19.06.1944
13.10.1942

09.04.1944
31.01.1943
30.09.1941

н/о

10.06.1943
н/о
н/о
н/о

24.11.1942
28.02.1944

н/о
03.09.1943
14.02.1942

н/о
19.12.1943
12.06.1943
28.06.1942
24.10.1942
23.09.1941
12.10.1941
02.10.1941
02.10.1941

н/о
04.11.1943

Жерленген жері

Скробов
н/о
Остров (лаг-ое кладбище)
Дессау (коммунальное 
кладбище)
Торн

Хорош

Цайтхайн

Ашувитй

Фореллькруг/Сенне

н/о
Московская обл., Ленин-
ский р-н, д. Сляднево за-
паднее, 1 км, лес, около 
дороги на Чертанов
н/о
Фуллен.
Белосток

Беньяминов
н/о
Цайтхайн (кладбище ІІІ)

н/о
н/о
Деблин

Скробов

Заган

Беньямин
Кассель Вальдау
Аушвитц
Берген - Бельзен
Беньяминов
Беньяминов
Оербке

Ламсдорф

Беньяминов
Щебня
Седльце
Деблин
н/о

н/о
н/о
н/о
н/о
Арнольдевайлер
Дрогобыч
н/о
Скробов
Цайтхайн II

Воля
Инсбрук
Фрайзинг Нойштифт
Скробов
Цайтхайн ІІІ
Деблин
Деблин
Деблин
Деблин

н/о
Герлитц

Ескертпе

Город. Алма - ата
Алм. Д. Юш - Арал
Сестра Кумтей Ялигева. Алм. область.
Жена. Азбекова Дарья. Каратальский р-н 
Д. Госкай 
Айтпаева Саниза Алм. Область. колхоз 
Имбекши
Алимбадаева Псидок. Алм. область. Ка-
скеленский район. Когали
Айнакулова Ташкентбай. Алм. область р-н 
Уйгурск Д. Акши
Ахмеджанов Нуркен. Алм. область. Бал-
каш Алма ата6 Ул 63,42
Жена. Атыкова Акайша.Алм. область. 
Д.Абакм с.23
Алм. область. Д.Урамек.
Был. Убил 30 Декабря 1941 годапохоро-
нен. В лесу 1 км. Запад. дер. Сляднево у 
дороги на Чернаково Москов. обл.

Алм. область. Турген
Абдрагимов. Алм. область. с.Чаран
Талдыкурганск обл. Т-Курганск р-н, 
к.з. Каратау
Алм.Область
Ст. Лебсий. Барлинский. Алм.обл. мать 
Джайшабегова Копус.
Отец  - Айнабеков Ахмет, С. Каскилен, 
Каскиленский р-н, Алматинская область.
н/о
Авбакиров Расиха, Алм. область. Саркан. 
район кз Красное знамя 
Алматинская область, Каратальский р/н
Алматинская обл. Чилик Машанбекову.
Жена – Чурай. Алматинская область, Уй-
гурский, район, д. Ахошонв
Алм.область, д. Ризиту.
Жена – Абаева Бивш Алм.область
н/о
Каппа Онер беле Алм. область
Алм.область, Каратальский район
Мать – Абилева Умзуш, алм. область
Абилурджаксикова Кусима Талды Курган-
ский область, Бурлю Тюбинск р-н, д, Леп-
си.
Отец Алтыбаев Алтыбай
Алматинская область, Балхашский район, 
Баханас
н/о
н/о
Саратов обл.Озинск район,Чалыкли
Алм.область, Уйгурский район, Шунуан, 
Отец - Абдухаликов
Город.Алма-Ата
н/о
Алма-Ата,Есекуникал ул 62
н/о
Алма-Атинская область
Алм.область. Аналодскио район
Жена-Бетина Зоя. Алматинская область.
Алматинская область
Мать - Байбулатова Зарсегул.
Алма-Атинская 
Алма-Атинская
Алма-Ата
Алма-Атинская область.
Алма-Атинская область
Алматинская область
Алматинская область
Алматинская область
Алматинская область Уйгурск
Алматинская область
Жена Биркамбаева Кулисара.
Алматиская область
Талдыкурганск область.

АҚСУ АУДАНЫНЫҢ ҚОРҒАНЫС  ІСТЕРІ ЖӨНІНДЕГІ БӨЛІМІ.

Әскери – тарих мұражайында 1941 - 1945 жылдардағы ҰОС кезінде қаза болған және хабар 
ошарсыз кеткен қазақстандық жауынгерлердің есімдері мен жерлеу орындарын белгілеу 

жұмыстары жүргізілуде. Осы жұмыс аясында ҚР Германия елшілігінің қолдауымен концлагерьде 
болған қазақстандық әскери тұтқындардың туыстарын іздестіру

«Әлеуметтік-экономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету жөніндегі шаралар туралы» 
Қазақстан Республикасы Президентінің 2020 жылғы 16 наурыздағы №286 Жарлығының 
1-тармағының 4) тармақшасына және Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы 
Төтенше жағдай режимiн қамтамасыз ету жөнiндегi мемлекеттiк комиссия отырысының  2020 
жылғы 23 тапсырмасына сәйкес, Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық 
даму министрлігінің 2020 жылдың 18 сәуіріндегі № 212 «Төтенше жағдай кезеңінде коммуналдық 
қызметтерді жеткізушілердің шығындарын өтеу қағидаларын бекіту туралы» бұйрығы шықты.

Коммуналдық қызметтерді жеткізушілердің шығындарын өтеу (бұдан әрі – шығындарды өтеу) 
Осы Қағидаларда айқындалған санаттағы адамдардың және карантин енгізілген елді мекендер-
де, аумақта тұратын адамдардың өтініші  бойынша жүзеге асырады.

Қағиданың 5 тармағына сәйкес, коммуналдық қызметті жеткізушілерде есепшоты болған кезде 
төмендегі адамдар санаты

1) 1, 2 және 3 топтағы мүгедектер;
2) Ұлы Отан соғысының мүгедектері мен қатысушылары және Ұлы Отан соғысының мүгедектері 

мен қатысушыларына теңестірілген адамдар;
3) мүгедек балаларыды тәрбиелеушi отбасылар;
4) көпбалалы отбасылар;
5) ең төмен және аз зейнетақы алатын зейнеткерлер;
6) мемлекеттiк немесе қоғамдық мiндеттерiн, әскери қызметiн орындау кезiнде, ғарыш 

кеңістігіне ұшуды дайындау немесе жүзеге асыру кезінде, адам өмiрiн құтқару кезiнде, құқық 
тәртiбiн қорғау кезiнде қаза тапқан (қайтыс болған) адамдардың отбасылары;

7) атаулы әлеуметтік көмек алатын азаматтар, оның ішінде жалғыз басты зейнеткерлер 
коммуналдық қызметтер бойынша шығындарды өтеуге құқығы бар.

Коммуналдық қызметтер бойынша қаражатты өтеу үшін тұтынушы 1) жеке сәйкестендіру 
нөмірін, 2) әлеуметтік мәртебесін және 3) есепшотының деректерін көрсете отырып, +7 72832 
2-20-27 call-орталық арқылы өтінім береді. Немесе электрондық почтаға жеберуге болады 
87283222027 @mail.ru, ватцап номері +77015701154. Тек көрсетілген телефон номеріне және 
электрондық почтаға  хабарласу арқылы өтінім қабылданады. Бөлімге келудің қажеті жоқ.

«Ақсу ауданының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы 
және тұрғын үй инспекциясы бөлімі».

ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙ КЕЗЕҢІНДЕ КОММУНАЛДЫҚ ҚЫЗМЕТТЕРДІ 
ЖЕТКІЗУШІЛЕРДІҢ ШЫҒЫНДАРЫН ӨТЕУ

В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 Указа Президента Республики Казахстан от 16 марта 
2020 года № 286» О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности» и поруче-
нием заседания Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения 
при Президенте Республики Казахстан от 23 января 2020 года, Издается приказ Министерства 
индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 18 апреля 2020 года № 212 
«Об утверждении Правил возмещения затрат поставщиков коммунальных услуг в период чрез-
вычайной ситуации».

Возмещение затрат поставщикам коммунальных услуг (далее-возмещение затрат) осущест-
вляется по заявлению категорий лиц, определенных настоящими Правилами, и лиц, проживаю-
щих в населенных пунктах, на территории которых введен карантин.

Согласно пункту 5 правил, при наличии счета у поставщиков коммунальных услуг:
1) инвалиды 1, 2 и 3 групп;
2) инвалиды и участники Великой Отечественной войны и лица, приравненные к инвалидам и 

участникам Великой Отечественной войны;
3) семьи, воспитывающие детей-инвалидов;
4) многодетные семьи;
5) пенсионеры, получающие минимальную и минимальную пенсию;
6) семьи лиц, погибших (умерших) при исполнении государственных или общественных обя-

занностей, воинской службы, при подготовке или осуществлении полета в космическое про-
странство, при спасении человеческой жизни, при охране правопорядка;

7) граждане, получающие адресную социальную помощь, в том числе одинокие пенсионеры, 
на возмещение расходов по коммунальным услугам.

Для возмещения средств по коммунальным услугам потребитель подает заявку через call-
центр +7 72832 2-20-27 с указанием: 1) индивидуального идентификационного номера, 2) со-
циального статуса и данных счета. Заявки принимаются только по указанному номеру телефона 
или на электронную почту 87283222027@mail.ru и номер ватцап +77015701154. Приходить в 
отдел не нужно.

ГУ «Отдел жилищно коммунального хозяйства 
и жилищной инспекций Аксуского района».

ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ ПОСТАВЩИКАМ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 
В ПЕРИОД ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ



4 бетАЌСУ ӨЊІРІ24 сәуір 2020 жыл

Мәкей Еркінбеков бар - жоғы 7 класс 
бітіргенімен араб, латын, кириллицаны 
еркін меңгерген Қазақстан мектептеріне 
еңбегі сіңген мұғалім. Проза, өлеңдер 
жаза жүріп, өлеңмен хат жазып, айтысқан 
да екен. Дүние танымы, білімге деген 
құмарлығы ұланғайыр. Ұқыптап жазып, ар-
тына мұра қылып қалдырғандарының өзі 
керемет қажетті дүниелер. Біразына назар 
қойсақ.

***
Мәкей Еркінбеков - сөздігі. Еркінбеков 

Мәкейдің орысша - қазақша сөздік 
қолжазбасы мұрағатта сақталған. Сөздік 
- тіл түсінетін ұғым, қазына. Кеңес 
дәуірінен қазақ елі кириллица әріпін 
қолданғандықтан, орысша - қазақша 
сөздіктер тапшы болғаны анық. Оқу 
құралдары, сөздіктер жетіспеушілігіне бай-
ланысты қажеттіліктен туған бұл сөздіктің 
кириллицаға көшіріліп, заман талабына 
сай жинақталғаны сауатсыздықты жою 
мәселесі. Оқушылардың ойлау қабылетін 
өркендетіп арттыруға арнаған. Бұрынғы 
сауат ашу туралы Мәкей Еркінбеков: 
«Мектептер көбіне дін басылардың 
қарамағында болды. Оқу ісі араб немесе 
латын әріпімен оқытылды. Сондықтан оқу 
ісі өте қиынға соқты. Оқушыларды сабаққа 
ынталандырудың бірден-бір әдісі таяқ-
шыбық болды. «Шыбық астында» деген 
сөз өршіген. Мағынасы: «мектепте оқу» 
дегендік. Оқушыларға намаз оқытып, одан 
Забурдан дұға жаттататын. Одан жазу 
үйрететін. Бұл оқытудың бірінші басқышы. 
Екінші басқышы ерікті «жеті мәдениет» 
деп аталады. Олар: граматика, ритори-
ка, диалектика, арифметика, геометрия, 
география, астрономия. Астрономияда тек 
календарь білуді ғана ұғынған», - деп жа-
зады.  

Мәкей Еркінбеков тізген сөздікте «А» 
әріпінен басталған сөздер тізімі алфавит 
бойынша тізіліп, «Я» әріпімен аяқталады. 
Сан түрлі тақырыптық топқа бөлген. 2042 
– орысша-қазақша сөздер, 575 – орыс-
ша сөз мағыналы түсіндірмесімен, 11 
- сөйлем түсініктермен жазылған. Мақал-
мәтелдер саны – 86. Мысалы: «Ғылымды 
Қытайдан болса да іздеңіздер». «Кімде-кім 
ғылым іздеп жолға шықса, Құдайтағала 
оған бейістің есігін ашады». «Бейіс 
соғыста мерт болған шаһиттерді қалай 
күтсе, қалам иелерін де солай күтеді». 
«Адамды ажарлайтын нәрсенің ең 
үлкені – білім». «Балаларыңызды жа-
зумен ажарлаңыздар». Дүниенің тіреуі 
төртеу: 1. Данышпандардың ғылымы. 2. 
Ұлылардың әділеті. 3. Ізгілердің дұғасы. 
4. Батырлардың жанқиярлығы. Мәдениет 
дәрежесіне қарай орта ғасырда Қытайдың 
берген бағасы: «1. Қытайда - екі көз бар. 
2. Арабта – бір көз. 3. Европада – көз жоқ, 
соқыр», - деп жазған. Барлығы қолжазба 
үлкен дәптердің 150 бетін құрайды. 
Зат есім мен етістіктен тұратын сөздер 
мен сөйлемдер де келтірілген. Сөздік 
тұрмыстың әр саласын қамти отырып, 
өмірде жиі қолданылатын сөздер түсінігі 
тұсына жазылған. Мысалы: «Тариқат»  сөзі 
– арабшадан, мағынасы: «ержету жолы». 
«Ақиқат» сөзі – арабшадан, мағынасы: 
«әбден ержеткен кез». Өмірден өткен 
ата-ананы еске түсіргенде: «Тариқаттан 
өткізген, ақиқатқа жеткізген», - деген сөз 
содан қалған», - деп жазады.

Жиі қолданылатын әмбе жаңадан 
енгізілген және сирек қолданылатын 
сөздердің мағынасы тартымды 
түсіндірілген. Мысалы: «Шрапнель, фрахт, 
армуд, длань, рекогносцировка, эмансипа-
ция, ресконтро, лозняк, сплин, локаут, рес-
сора, шишак, экзекуция, инцидент, шихан» 
дегендерге. Бұл сөздердің мәнін қазір де 
түсінетіндер шамалы шығар. 

Уақыт, мезгіл, мөлшерге байланыс-
ты ұғымдарға, бөлек бөліммен жылқы 
малының 21 түсін, құс атауларының 58 
түрін орыс тілінде тәржімесімен жасаған. 
Әр елдің мақал-мәтелдерін қазақшаға 
аударып жазған. Екі түрлі, не үш түрлі 
мағыналы сөздердің әр қайсысын жеке-
жеке сұрыптаған. Мысалы: «зазор», «скат» 
сөздері. 

Орысша-қазақша сөздікті құрастырудағы 
Мәкей Еркінбековтың еңбегі орасан. Мәкей 
Еркінбековтың қолжазба сөздігі тапшылық 
заматында жиі қолданылған қазақ сөздігінің 
мол мұрасы. Мәкей Еркінбеков сөздігі – 
шынайы тарихи ескерткіш. Сөздікті кітап-
құрал қылып шығарса, мол пайдаға асар 
еді. Мәкей Еркінбеков: 

ЕРКІНБЕКОВ ЕҢБЕКТЕРІ

«Аға ғой, алпыс ұлтқа орыс халқы,
Ежелден бұрын өскен сана, салты.
Үлгі алып, қол ұстасып тең өсуге,
Жастарым, оның тілін үйрен жалпы», - 
деген екен.

****
Мәкей Еркінбековтың тарихқа қатысты 

жазған қолжазба еңбектері:
1.Қазақ халқының бостандық үшін және 

феодалдық езушілікке қарсы болған 
көтерілістері.

2.Қазақ ұлттық мемлекетінің құрылуы 
және өркендеуі. Қазақ мемлекетінің ақыры.

3. Қазақтың тұңғыш ұлттық мемлекетінің 
құрылуы.

4.Қазақ халқы туралы.
5. Қазақ тарихы туралы.
6.Қазақстанға дүнган мен ұйғырлар қайдан 

келді?
7. Моголистан. Ақ орда. Ақсақ Темір импе-

риясы. 
8.Монголдардың жаулап алуы және Алтын 

Орда.
9.Қыпшақтар Орталық және Терістік 

Қазақстанда.
10.Қараханидтер билеп тұрған уақыттағы 

Қазақстан мәдениеті.
11.Феодализм құрыла бастаған дәуірдегі 

Қазақстан халықтары.
12.Ерте заманда Қазақстан жерінде 

болған ру одақтары.
13. ДАТ, т.т.

****
Мәкей Еркінбековтың қолжазба 

дәптеріндегі өлеңдер:
Жастық
Сүйюге жаратылған ақ тамағың,
Ерте, кеш көз алдымда қас қабағың.
Алтындай дидарыңды көрер болсам,
Лепіріп, көңілім тасып шаттанамын.

    Талайдан таңдап алған сәулем болсаң?
    Гүліңе бұлбұл болып ұшып, қонсам.
    Көкірегі таудан биік кермаралым,
    Не болар, уақытыңнан бұрын оңсаң.

АНА ТІРЕК

Бұлбұл құсы сайраған,
Бұтасы гүлдеп жайнаған,
Балғынды байтақ жерім бар.
Сансыз жылқы айдаған,
Салқынға бие байлаған,
Бақытты, бай елім бар.
Талқыға түссе табанды,
Тегеурінді қамалды,
Егессе қайтпас ерім бар.
Шебін құрып кеше жау,
Шекарадан өткенде.
Қарсы аттанып ерлерім,
Жауға қарсы кеткенде.
Ақ жаулығын шарт байлап,
Ақ жүзінен нұр жайнап.
Жарқырап ақ білегі,
Түн жамылып, түз жатып,
Халықтың күш, қайраты,
Ана болды тірегі.

***
 ДӘМЕШ БЕРСҮГІРОВА
Дәмеш Берсүгірова (1905–1984 ж.ж.) - 

Жетісу губерниясы, Лепсі уезі, Мұқаншы 
Садыр болысының (қазір Алматы облысы, 
Сарқанд ауданы, Бақалы ауылы) тумасы. 
Дәмеш Берсүгірова - қазаққа белгілі ақын, 
педагог. 

Жеті жасында анасынан ескіше сауат 
ашып, арабша хат таныған. 1920 жылы 
Алматы қаласында қазақ-қырғыз жаста-
рынан оқытушылар даярлайтын курсын 
тамамдаған.  «Қоңыр жорға» (1929), «Меңді 
қыз» және «Жауынгер ұлыма» (1942) атты 
көлемді туындылар мен қатар шығармалары: 
Қоңыр жорға. А., «Жазушы», 1961; Өлеңдер 
мен поэмалар. А., «Жазушы», 1974; Ағады 
Ақсу. Өлеңдер мен поэма. А., «Жазушы», 
1979. Талап Сұлтанбековтың анасы.

Мәкей мен Жұмашқа Дәмеш 
Берсүгіровадан өлең хат

Ағаң болса алдыңда көпті көрген,

Қайтейін, «танымайсың» деп жазыпсың,
Бізден бір сағың сынып, жасыдың ба?
Алдыңда Мәкең, Жұмаш ағаларың,
Төселген әр жұмыстың машығына.
Кіршіксіз таза көңіл жақсылардан,
Бола ма ішкі сырды жасыруға.
Келінге назын айтқан арқа төсеп,
Шыдаймыз қайқаңдамай тасынуға.
Қыз болдың бір заманда сылаңдаған,
Аққудай айдын көлде қылаңдаған.
Қос күрең көз тартатың апсайыдай,
Қызғалдақты, қыраттан бұлаңдаған.
Сипатың кермедегі тұлпар сынды,
Еш адам бабын таппай міне алмаған.
Келесің аман-есен мүдірместен,
Жерің жоқ әр кезеңде сыналмаған.
Сөзіңді інжу-маржан төгілдірдің,
Көңілдің арнасымен кір шалмаған.
Бұрыннан лебізіңе таныс едік,
Болсақ та бірге жүріп, сыр алмаған.
Талабы таудан үлкен кермаралым,
Бақытты заманына құмарланған.
Таныспын Дәмеш сізді көрмесем де,
Еш нәрсе алып, еш  нәрсе бермесем де.
Өмірдің шалыс басқан ізін қуып,
Белгілі өткенді айтып, термесем де.
Орнаған ел басына алтын заман,
Еркің бар, қалай құлаш сермесең де.
Хатпенен жазған сөзің орындалды,
Әдейі ат терлетіп келмесең де.
Рас, іске куәлік беру міндет,
Өтірікке жәйім жоқ шеңдесерге.
Ағаңа әзілменен хат жазып тұр,
Уақыт өтіп кетті-ау белдесерге.
Мәкей Еркінбековтың қолжазба қорынан:
Қожабек пен Жамбы
Қаптағай елі ішінде төре Қожабек деген кісі 

жадынан өлең шығарғыш ақын адам екен. 

Қожабек кешкісін өрістен келер қойдың 
алдын тосып, төбешікке шығып, жантайып 
жатады. Беткейдегі жолмен жасы жетпіске 
тақап қалған Жамбы ақын келе жатады. 
Қожабектің жасы 30 шамасында. Өзің та-
нытпай бұғып, Жамбыға шал кейпінде бір 
ауыз өлең айтпақты ұйғарады. Аяқ асты-
нан қандай жауап берер екен деп ойлай-
ды. Жамбы ақын тұсына таман келгенде, 
Қожабек бет-жүзін көрсетпей, төмен қарап 
жатады. Жамбы ақын: «Үй, бұл қайсың? 
Неге басыңды көтермейсің?» - дейді. 
Сонда Қожабек дауысын жуандатып, шал 
кейпіне түсіп: «Мен едім кешке жақын бет-
ке шыққан,

 Қыздарға болдық шиқан етке шыққан.
Қыз-келіншектен күдерді үзбеген соң,
Кемпір аңдып жатырмын шетке шыққан», 

- деп өлең айтады. Сонда іркілместен 
Жамбы ақын: «Сол кемпірің мен едім саяқ 
жүрген,

Алпыс асып, жетпіске таяп жүрген.
Шар шартқаным болмаса осы кезде,
Нем бар еді құрбыдан аяп жүрген», - 

дейді. Қожабек күліп, бет-жүзін көрсетеді. 
Жамбы ақын танып қояды. Қожабек: «Жам-
бы апа, сізді бір састырайын деп едім. Бол-
мады», - деп, отауына ертіп апарып, қонақ 
етіп, сыйлап жіберіпті.

Түсінік: Жамбы ақын – қасиетті елі 
Өтебай, Алдай бақсының қызы. 

Тезек пен Жамбы
 Тезек төре ақ патша құқына жазықты бо-

лып, Тоболскіге айдалады. Дуан орталығы 
Қапалда бірталай тергеліп жатады. 
Қапалдан әдейілеп қос атпен жігіт жібертіп, 
Жамбы ақынды ауылынан айтысуға ал-
дыртады. Тезек төре мен Жамбы ақын 
екі күн тамаша жасап айтысады. Жамбы 
ақын Тезекті жеңуге мін таппай қиналады. 
Оны байқаған біреу Жамбының сырттап 
шыққанын аңдиды. Тезек төре істі болып 
ұсталғаннан кейін, үйіндегі қарындасын 
бір саудагер Семейге алып қашып әкетіпті. 
Әлгі жанашыр Жамбыға соны жеткізеді. 
Қайыра айтысқан Тезек төреге Жамбы 
ақын: 

«Арғымақтың аяғын арқан шалған,
Хан Тезектің заманы қайда қалған?
Хан Тезектің заманы қалғаннан соң,
Ханышаны құл алып, Семей барған», - 

дегенінде, Тезек төре қолындағы домбыра-
сын лақтырып тастап, жеңілгенін білдіріп, 
жастыққа жантая кетіпті.

Марқабала мен Жамбы
Марқабаланың шыққан тегі - Қаптағай, 

Дуан. Жиын, тойда айтысқа талай 
түсіп, атағы шығып жүрген жасы 30-дар 
шамасындағы ақын жігіт. Жамбының 
елі - Кенже ішінде Өтебай, атақты Ал-
дай бақсының қызы. Марқабаламен 
айтысқанында бойжеткен кезі. Жамбының 
айттырылған жері Ақшора-Шаппа деген 
атаның баласы, кедей ел екен. Қалың мал 
өтеміне мал таппай, ала алмай жүріпті. 

Бір тойда Кенже-Қаптағай адамдары 
көп болып, Марқабала мен Жамбыны ай-
тыстырады. Екеуі аңдысып айтысады. Бір 
реті келгенде Марқабала: 

«Жын қартайса, бақсыдан бал таяды,
Бақ қартайса, жігіттен мал таяды.
Ақшора мен Шаппаның бәрі кедей,
Есіл Жамбы үйінде қартаяды», - деп 

қалады. Сонда Жамбы:
«Жүрген жерің, Дуаным, бәрі бүлік,
Тату жүрер жерің жоқ, ойнап-күліп.
Қаптағайдың кедейін өзің айттың,
Салып келген сабаға кәріжілік», - дейді. 

Кенжелер жағы: «Жеңді, жеңді!» - деп 
адақтап, Жамбыны орнынан көтеріп 
әкетеді. Марқабала «жеңілді» деген атаққа 
қалады.  

Ескерту: «Кәріжілік» деп Дуан елін 
айтқан. Жалаңның әйелі Ақтолыс 
Сарысұлтан деген төреге қымызды са-
басымен артып, сыбаға апарады. Төре: 
«Сыбаға түбі» деп, кәріжілік орнына есікте 
жүрген бір күңді сыйлайды. Сол күң жүкті 
келіп, одан Жалтыр туады. Жалтырдан 
Дуан тарайды. Жамбы ақын Марқабалаға 
соны меңзеп айтыпты.

****
Биылғы 2020 жылы Абай Құнанбаев пен 

Хакім Абульқасым Мансұр Хасан Фир-
доуси Тусидің мерей жылдары. Қолжазба 
дәптерінде Мәкей Еркінбеков: «Фердоуси – 
Абуль-Қасым Туси. 934 жылы шамасында 
Туси қаласы маңындағы Баж қыстағында 
туған. Ол «Фердоуси» деп аталып кетті. 
«Фердоуси» сөзінің мағынасы - «Бейістік». 
«Шаһнаманы» Саманидтерге арнап 
жазған. «Шаһманының» алғашқы редак-
циясын 994 жылы бітірген», - деп жазады. 
Фердоуси туралы ешбір деректе мұндай 
жазылмайды. Әліге дейін «Фердоуси» 
сөзінің мәнін ашпай, ғалымдар сан саққа 
жүгіртуде. Мәкей Еркінбеков болса, оны 
біліп, ұрпаққа жазып қалдырған. 

Мәкей Еркінбековтың 125 жылдығына 
орай осы қысқа танымды материал газет 
оқырмандарының ой-өрісін кеңейтуіне 
әмбе жастардың «Мәкейтану» ғылымымен 
айналысуына ықпалы болар деген 
пікірдемін.

Жемісбек ТОЛЫМБЕКОВ.

СУРЕТТЕ: Мәкей Еркінбеков, ұлы Әнет, жұбайы Зібікен.
Ол артық, арқа сүйер асқар белден.
Одан алған бір ауыз ақыл, кеңес,
Пәледен құтқарады басқа төнген.
Күннен қорек алғандай жан, жануар,
Көп көмек ақыл, қайрат білген ерден.
Сіздерсіз, бір тарихи жатқан архив,
Адам іздеп барғандай алыс жерден.
Заманның адал ұлы, қайраткері,
Сіздерді білуші едім мен елден.
Ұсынып алдарыңа арыз арман,
Жауабын күтіп қалды, жүрек сенген.
Қайтейін, танымадық десеңіздер,
Сен кім едің, жан едің қайдан келген?
Үй демеңдер, жарасар өкпе, назым,
Келінмін, сірә, менде соңнан ерген.
Май, 1948 жыл.
Ескерту: Өлеңде келтірген Жұмаш дегені: 

ұлағатты ұстаз Жұмабай Шығанбаев. Бұл 
тұлғаның да еңбектері әлі дәріптелмей жа-
тыр. 

Дәмешке өлеңмен жауап хат
Хат жаздым Дәмеш сынды асылыма,
Түсіндім сөйлер сөздің басымыңа.

СУРЕТТЕ: Дәмеш Берсүгірова.
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 /Жалғасы. Басы өткен санда/.
– Кім де болса менікі қате деріне сенемін. 

Менің ұрлап алған махаббатымнан бұл 
ауыр болса да жеңіл. Сенен еш нәрсе та-
лап етпеймін. Бірақ бері қарап жат. Тағы 
айтарым бар. Бас кеспек бар да, тіл кеспек 
жоқ! – деді Боташ.

Мен қызға қарағаным мұң екен, қыз сол 
қолының бармағын аузына салып жіберіп, 
шайнап-шайнап жіберді. Аузы қанға то-
лып кетті. Мен де жанұшыра атып тұрып, 
бармағына жармастым. Қыз болса аузынан 
қаны шашырап, “ақымақ қыздың жазасы 
осы” сен жуас жігітсің. Менің басымнан 
баспаяқ, жонымнан айыл алсаң қыңқ де-
мес едім. Бір жеті жатып, көңлім ашылып, 
тұрып кетер едім. Сен шығаруға батылың 
бармаған қанды өзім шығардым. Осының 
бәрі сені құлай сүйген ақымақтығымнан. 
Мен басым жерге жеткенше сенің 
соңыңнан қалмаймын. Шала өлтіріп кетсең 
жазылған соң барамын да тұрамын. Сен 
тағы сүйтсең, мен де тағы сүйтемін. Оған 
менің жастығым емес, ғашықтығым кінәлі. 
Мені сенен өлім ғана ажырата алады. Сен 
үйленіп, мені тастап кетсең де сені іздеп 
барып, қараңды көріп жүрсем болды. Саған 
және жарыңа қастық істесем, нан атсын. 
Мен әйел болсам да әйелдің еркекке де-
ген құмарлығын білмеппін. Үйлену дегенді 
бірге тұрудың заңы деп ұғыппын. Ал, оның 
бағасы кісісіне тап болсаң мүлде басқа 
екен.

– Сені маған осынша құмар еткен не 
ерекшелігім? – дедім назаланып.

– Мен сені алғашқы көргенде-ақ ұнаттым. 
Онан соң назарымды аудардың. Бара-бара 
жақсы көрдім. Кейіннен құлай сүйдім. Ең 
соңында ғашық болып, итің болып еріп 
жүруге дайын болдым. Мені саған күң еткен 
– адалдығың, сабырлығың, турашылдығың, 
керек болса, сенде шексіз қайырымдылық 
та болуы керек. Қатты адам махаббатқа да 
мықты болатынына сенемін. Сенімен дәм 
қосса бақытты болатындығыма да көзім 
жеткен еді. Боташ қысыла жылады. Дыбы-
сын шығармауға тырысты. Түннің ортасы-
на жуық анасы келіп, есік ашып қарады. Не 
болғанын сұрады. Боташ айта бастағанда-
ақ қолын көтеріп: Жарайды, анығын айтып, 
адал төсегіңнен дәметкен Боташтікі де жөн. 
Адал, намыскер жігіттікі де жөн. Қате мен-
де. Сендер өзара айтысқан шығар, немесе 
араласып жүрген шығар деп, бекер неке 
суын таттырып, сендерді де күнәға батыр-
дым. Куә болып өзім де күнәға баттым. Осы 
пәлеге ұшыратып жүрген мен. Себепкер – 
соғыстың қиыншылығы. Балам жеті күннен 
кейін соқ, ажыратып берейін. Үйленген күні 
ажыратуға болмайды. Білместіктің салда-
рынан қызым екі байдан шыққан болатын 
болды да, сен болсаң ақтан ақ бір некелі 
болған болып саналып қалдыңдар.

Фатима апай үйіне кете барды. Біз 
екеуміз бір төсекте бөлек ұйықтап шықтық. 
Ертемен қыз қолыма жылы су құйып, жуын-
дырып, жылап шығарып салды. Мен бол-
сам жылап тұрып “Қош, Ақботашым!” дедім 
де көзімді жоғалттым.

АЙРЫЛАР ДОС – ЕРДІҢ АРТҚЫ 
ҚАСЫН СҰРАЙДЫ

Күнде ертемен тұрып, өзін жүгіріске дай-
ындайтын Кәкім бүгін екінші күн, түнімен 
арпалысып, шатасып шығады. Тіпті кеш 
жатып, таза ұйықтау үшін кітапты көп 
оқиды. Ұғып жатқан ол жоқ. Өзін-өзі зор-
лап, кітапты қолдан тастамайды. Күндіз 
болса елмен бірге еш нәрсенің ауырлығын 
сезбейді. Қалай жатты көз алдына өткен 
Ботаның оқиғасы оралады. Сол оралған 
әлектен таң алдында қалжырап қатып 
қалады да, елдің ең соңынан тамаққа әрең 
үлгіреді. Кейде қолы қысқа босаса болды, 
өзін-өзі ұмытып, меңірейіп отырып қалады.

Бір күні командир полка Насибуллин / 
полковник/ сабақ үстінде келіп қалды. Кәкім 
орнынан атып тұрып, не істеп жатқаны жай-
лы баяндады.

– Жолдас кіші лейтенант Қайыров, сен 
болсаң арабша оқып, жазуды қайдан 
үйреніп жүрсің. Сенің жасыңда бұл пәле 
жоқ болса керек еді білем,- деді.

– Жолдас полковник, соның арт жағына 
іліндім.

Жастардың арасынан еш жерден таба 
алмай жүргенін іздеп тапқан бір полковник 
“қармағыма алтын балық ілінді” деп қатты 
қуанып аттанды. Өзіңмен де сөйлескен бо-
лар?

– Дәл солай, жолдас полковник!
– Ендеше табаныңды майлап дайын-

далып тұр. Жақында шақырып қалар. 
Айтпақшы, бұл жігіттің менің есімде жақсы 
сақталған жайы бар. Алғашқы әскери 
офицерлік атақ алған жастардың команда 
бергенде дауысы жас әтештердің дауысы 
сияқты жаңғырғып шықпай ма? Сан адамға 
кейіген кездерім де болған. Бір күні қысқы 
жер тамда сабақ өткізіп жатыр екен, кіріп 
барып едім, осы жігіт сабақ жайын баян-
дау үшін “Смирно!” деп команда берген-
де, ілгіште ілулі тұрған шлем жерге түсіп 
кетті. Мен де, менің қасымдағы жолдаста-
рым да күліп жатыр екен. Өңіріне қарасам 

жеріңнен хат жазып тұр.
Сонан мақал сияқтанып кеткен. Барлық 

командирлер команда бергенде ілулі 
тұрған шлем түсетін болсын деп, мысал 
тұтатынбыз. Осы айтқандарым рас па, жол-
дас кіші лейтенант деп, өзіме растатты.

– Дәл айтқаныңыздай, полковник жолдас 
деймін.

– Жақында бұл балаңыз үйленеді. Сіз де, 
біз де үйлену тойына қатыса алмауымыз 
өкініш болмай ма, жолдас полковник деп 
салмасы бар ма бір қудың.

– Ондай болса бір жеті кешіктіруге правом 
бар, барарда қалыңдығын жетелеп шықса 
несі артық. Соғыс бітті, енді әйел, келешек 
ұрпақ жайлы ойлауға тұрады,- деп, әкелік 
қолын иығыма салды.

– Ол қалжыңбас жігіт, кемінде, елдің бір 
етігін бір етікке кидіріп қоймаса ұйықтай 
алмайды, полковник жолдас,- деймін 
қызараңдап.

Үлкендер кеткен соң бір лейтенант келіп: 
– Сені қалыңдығың аялдамаға келіп, 

күтіп тұр. Сенде “бұйымы” болса керек деп 
сылтың жасайды. 

– Ол қалыңдығым емес, таныс қызым.
– Әлі таныс па, қашан қалыңдыққа айна-

лады? Алты айдан бері танысып жатырсың 
ба? Жігітім-ақ екенсің. Жауап жоқ.

– Кіші лейтенант Қайыров! Сені аялдамаға 
келіп, қалыңдығың күтіп тұр. Тоңса керек, 
жылап тұр,- дейді. Үн жоқ.

– Кіші лейтенант Қайыров! Сені аялдамаға 
келіп, қалыңдығың күтіп тұр. Шықпаса қатып 
қалғанша тұра беремін!- деп жылап тұр 
дейді. Барлығы маған қарайды. Амалсыз 
терезеден қарасам, келіп тұр. Шықпасам, 
ол сол жерде өлуге бар-ды. Өз саусағын 
мен үшін шайнап жіберген қызда, ол да бол-
май қалмас. Өзім аяп кеттім. Көзім көргісі 
келмейді. Ақыры шығуға мәжбүр болдым. 
Қасына келсем, көгеріп кеткен. Беті күп ісік. 
Аманына жауап ала алмаған Боташ:

– Анам қатты ауырып жатыр. Сені көргісі 
келеді. Артық жасаса кешірім сұрағысы 
келеді. Жаны күюлінің ұяты шүберекке 
түюлі... -деп жаңа айта бастағанда поезд 
қайтуға тоқтады. Қыздың қайтатын ойы жоқ. 
Кетіп те үлгерді.

– Саған керегім болмаса да, шешеме 
керекпін. Өзіңді қимасаң да, жылы босағаңды 
бір сағатқа қи. Үсіп өлуге жақын тұрғанымды 
көре тұра жүрегіне қан қатып қалатын жігіт пе 
едің? Мен үндемей қызды жер тамға баста-
дым. Қызға орындық нұсқадым да, құлағым 
сенде дегендей отырдым. Тақтай төсекте, 
етпеттеп қатып ұйықтап Адаш жатыр.

– Мына жігіттердің ішінде қазақша ұғатыны 
жоқ па? – деді Боташ.

– Бар, – деймін. 
Қыз қарамай: 
– Өткен оралмас, келешек келмей қоймас. 

Ашу – дұшпан, ақыл – дос, ашуыңа ақыл қос. 
Ақылды жігіт өткенді қазбас, ақылды әйел 
басқаға азбас. Оң қолың пышақ суырса, сол 
қолың қайта қынға салсын. Ақылға бай адам 
– ойға терең болушы емес пе еді? Ақылды 
адамның ашуы – тынық күнгі су бетіндегі 
толқын шеңбер сияқты тастарды айналып 
өтетін де, қайта бүтінделмеушіме еді? Өзің 

МАХАББАТ 
МҰНАРАСЫ

тын не жөнім бар. Мен сені құлай сүйетініңді 
де, өзімнің өле сүйетінімді де білемін. Еркек 
ғашықтықты көтере алатын шығар. Себебі 
қарулы тұлға емес пе? Ал, әйелдің төзуі екі 
талай болар шамасы. Сен шегінген сайын 
шыдамым зорығып бара жатқан сияқты. Мен 
болсам, сондайлық морттан да емес едім, 
сынбай тоқтамайтыныма көзім жетті. Сені 
еркек қымбаттаған, әйел арзандаған кездің 
адамына қимаймын. Алты ай ішінде маған 
ағаттық жасаған жоқсың. Немесе жат әйелдің 
қасында көрген де, естіген де емеспін. Сен 
мені көзіңнің қарашығындай сақтағаныңды 
ұқпайтын әйел заттан емеспін. Біз бір кісінің 
екі көлеңкесіндей емес пе едік? Кетеді деп 
естідім. Кетсең де кешірім жасап кет. Сен 
мені сүймейтін болсаң, мұндай азапқа 
түспес едім. Жаман жесең – қастандық 
құсасың деген де ойым жоқ. Қолынан нан 
жеген, анаңдай ана емес пе? Кінә арқалап 
кетемін бе деп зарығып жатыр.

Сенің тал бойыңды бұзып тұрған жалғыз 
кемшілікті айта кетейін, ол – қаттылық. Ке-
рек болған жерде қатты да сынар болар. 
Өзіңді-өзің зорлап, қатты болып тұрғаныңды 
көріп тұрмын, өзіңді-өзің зорлап жұмсауға 
да болады ғой. Біз екеуміздің алдымыздағы 
бақытты мен көріп тұрмын. Ашу баяуласа, 
ақыл аялдайын деп тұр. Қылмыстың қаны 
жуылар, жүректегі таңбасы жойылмас деген 
артық қағида. Ақботаңның жаны тірі болса, 
жүректегі кіріңді де жуа алармын. Айрылар 
дос ердің артқы қасын сұрайды жасама. 
Ерте болса да шығып кете барды. Шығарып 
та салмадым. Бір ауыз сөз де айтпадым. 
Далаға да шықпадым. Кетіп барады. Көзін 
сүртіп барады. 

Бота кеткен соң, Адаш алқымға алсын 
келіп. Барлығын естіп жатыпты.

– Өң десең өңі, ақыл десе ақылы, 
берілгендігі десең, өле берілгенін өзі айтып 
отыр. Сөздері қандай сап алтын. Анасы 
да білетін сияқты. Күйеу таппай қалатын 
қыз емес екені көрініп тұр. “Біреудің алтын 
басы...” енкейсе демекші,- деп қатты кейіді.

Тіпті, қыздың қате сөзі жоқ. Сендей жігіт 
қыздың сілесіне ұшырар. Сені аяғыма жығыл 
деп тұрған қыз жоқ. Өзі келіп, өткені жайлы 
кешірім сұрап тұрғанда, сенікі қате. Ертең 
бар да, шешесіне барған болып, татуласып 
қайт. Мен кеткенше тойыңды көріп кететін 
болайын деп кейіп айтты.

– Кіші лейтенант, сені қарауыл бастығы 
болып қалаға баруға телефонограмма бар. 
Ұмтыл. Қалып қаласыңдар. Мына поезд-
бен кетуге бұйрық бар,- деді де, қол қойып, 
асығыс қалаға жиырма екі адам алып 
жөнелдім.

Уақыттың бітіп жатқанын әркім сезер, ал 
жердің айналып тұрғанын ешкім сезген жоқ.

АЙДАЛАДАҒЫ АЙҚАС
Мен аялдамаға келгенде, Ақбота аял-

дамада әлі тұр екен. Мені көріп шетке та-
ман шығып жылай бастады. Мен болсам 
келесі жаққа шығып тоқтадым. Мен де неге 
екені белгісіз, жылауға аз-ақ қалып тұрмын. 
Тек елден ұялып қана тұрмын. Жер қалың 
қарына қарамастан Ақботаның аяғы да, 
кеудесі де жеңіл киім. Шамасы ашу қысып 
шығып кеткен болар. Маған қолын мезіреті 
етіп шақырды. Мен болсам көрмеген кісіше 
бармай тұрдым. Гарнизон күзетіне баратын 
солдаттармен бірге тұрдым да қойдым. Шы-
дамы жетпей қасыма өзі келді де:

– Қалаға баруға шықтың ба?- деді.
– Кәкім, екеуміз де жалғыз едік, бала 

кезімдегі ағаттығыңды кешпеймін деген 
қалпыңда жауапсыз қайтарасың ба, жоқ үйге 
соғып, шешемнің сөзін тыңдап, кешіресің 
бе? Ет жүрегім езіліп жалынғанда, жүрегің 
еттен емес, тастан жаралған болар. Әкемнің 
кешегі оқ пен оттың ортасынан келген 
өзіндей аруағын сила, шешемнің ақ нанын 
ауыз тигеніңді еске ал. Енді ағаттық жаса-

сам, атып таста, іліп қой. Әуелі қолымнан 
қағаз берейін. Мына балалар да ауылынан 
алыс, ұзын жолдың үстінде жүрген жа-
стар ғой, керек болса осылардың алдында 
уәдемді де беріп, керек десең ағаттығымды 
айтып, ұятымды жуайын. Бүгінгі жетім, 
ертеңгі мүлде жетім болғалы тұрғанымды, 
панасыз мені есірке, ағаттығым үшін бір 
жыл өкпемнен теп. Өмір зорлаған пана-
сызды қорлама. Мен болсам бір шалға 
тиіп, итшілеп өмір де сүріп, бала да табар-
мын. Махаббатсыз адамға қалай кіріптар 
болмақпын. Ләззатсыз баланы қалай ғана 
сүйе алармын. Тіпті үйлен деп зорламай-
ын. Келіп-кетіп жүр. Өзің тұрмақ көлеңкеңді 
де қимағаның ба? Осыдан “көрермін” 
деген сөзіңнің өзі маған жеткілікті. Жы-
лап емес, күліп қатайын. Шешем тірі жат-
са күлкімді көріп өлсін. Есіңде ме “мен 
берілмеймін, берілсем шегінбеймін” деп 
айтқаным. Ағаттығымды көрсең қолыңнан 
бауыздасаң дыбыс шығармаймын. Кешегі 
Ақботашым деп, басымнан құс ұшырмаған 
Кәкімжаным, мені өлім жазасына шешімге 
қима. Жеңіл поезд да келіп тоқтады. Ары 
әңгіме созылуға болмады.

– Жарайды, барып шығамын. Бірақ, еш 
нәрсе айта алмаймын,- дедім. Қыз бетіне 
қуаныш жүгірді. Көлігіміз жылжып берген-
де осы сөзді мен де айтып бітірдім. Ақбота 
тебінгіге шыққан кезде, арғы жағынан Фа-
зыл көрінді. Қасында екі мастың басы 
көрініп тұр. Мен болсам мысық көрген иттей 
түктерім тұрып келемін. Ақботаны қақпалап 
Фазыл төменгі табалдырыққа ығыстырып 
құлатқалы тұрған сияқтанды. Қалған екеуі 
Фазылды іштен ығыстырып тұр. Шамасы, 
өзі құлап кетті дегелі тұрған сияқты. Бәрін 
көріп келемін. Бұрын жоспарланған сияқты.

 Фазыл болса өзі де құлағалы келе 
жатқан Ақботаны екі қолының арасынан 
кеудеден теуіп жіберді.

– Кәкіш! – деп Ақботаның жан дауысы 
бірақ шықты да бір қолы Фазылды өзімен 
бірге ала құлады. Мен де қалай қарғып 
кеткенімді білмеймін. Қыздан бұрын тұрған 
Фазыл, қанжарды сурып алып, қыздың 
кеудесінен басып тұрып, өндіршекке 
ұмтылғанда, дәл басың осы болар деп, 
тартып жібердім. Алқынғанның салдары-
нан басқа тимеген оқ тура пышақ ұстаған 
қолдан тиді. Пышақ анандай жерге ұшып 
кетті. Сонда ғана Фазыл жалт қарап мені 
көрді. Ежелден бір қолы жоқ, қазір тағы бір 
қолынан айрылған бұзықты Ақботаға ат-
тырып, кегін алып бермек болып, қасына 
жақын келгенде, шақ еткізіп кіндіктен төмен 
тепкенде ұшып кеткенімді білемін, – дейді 
Кәкім.

Есімді жинағанда Фазыл пистолетті 
Ақботаға беріп, мені атуға санап тұр екен. 
Қыздың күре тамырына тісімен қанжарды 
тіреп басып қалғалы құшақтап тұр.

Ақбота пистолетті көтере беріп, жалт 
бұрылып Фазылды бас мөлшері деген 
болар, тартып жібергенде, Фазыл отыра 
қалды. Оқ бас емес, жақ сүйектен тиіпті. 
Қыз кеудесін басып отыра беріп, маған 
құралымды ұстата берді.

Мен Ботаға қарағанда, киім ішінен бо-
тинка сыртын қан жауып кетіпті. Абойма 
таусылғанша Фазылдың басына оқ жау-
дырдым.

Қалбалаңдап біреу жүгіріп келеді, бізді 
атып келеді. Ентіккендіктен тигізе алмай 
келеді. Соның арасында обрезден атылған 
бір оқ келіп менің аяғыма тигендей бол-
ды. Оқты қайта толтырып, дәл кеудең бо-
лар деп, үшеудің бірі екенін танып, тартып 
жібердім. Қып-қызыл қанның әсері ме, тағы 
оң қолға таман тисе керек, обрез ұшып кетті 
де, отыра қалды. Мен тұра ұмтылғанда ет-
петтей жығылдым. 

Бұл жолы оқтан емес, аяғым демеуге 
келмеді. Бұзыққа қарасам, қаруын алып-
ты да темір жолдан асып, ұзап қашып 
барады екен. Үш рет атып, оқ жеткізе ал-
мадым. Ақсаңдап қайта тұра сала қумақ 
едім, қайта жығылдым. Аяқты шешіп 
қарасам, тура асықтан тиіпті. Жалаң аяқ 
қалпыммен Ботаның қасына келе берген-
де, тас жолға ілінген бұзық қолын көтеріп 
машина тоқтатты да, жүре беріп тағы бір оқ 
атқандай болды.

– Кәкім келгенде Ақбота киімін шешініп, 
кеудесін таңып жатыр екен. Қанжар 
бұғананың үстінен емес, астынан тиіпті 
де, бір алмасының үстінен бойлай кіріпті, 
қақ жарып кетіпті. Сенің келешек балаңды 
қалай емізем деп,- маған қарай құлады.

– Жарайсың Ақботам, ризамын, 
Ақботашым, кештім. Бірақ енді бір-бірімізге 
бұйырмайтын болдық, – деді Кәкім.

Ақ төсектің қадірін білмеген Кәкім, қызыл 
қанға боялып тұрып, құшақтасып татулас-
ты.

– Пистолетіңді бере тұршы,- деп сұрады  
Боташ. 

(ЖАЛҒАСЫ БАР).

жараланғаны жайлы екі нашивкасы бар. 
Тіпті ефрейтор да атағы жоқ. Сұрай келсем, 
бұрын офицерлік училищеде оқыған. Бітіруге 
аз қалғанда операцияға жатып, атақ ала ал-
май қалған. Училище басқа қалаға кеткен. 
Сонымен екі жылғы еңбегі зая кетіпті. Сол 
жолы старшинаның төрт үш бұрышын алып 
тағып беріп кеттім де, помком взвод етіп 
қызмет дайындаттым. Артынан мінездеме 
сұратсам, өте мақтап беріпті. Сонан соң 
Ленинабадтағы училищеге жіберсем, нақ 
емтихан кезіне тап болыпты да “Кіші лейте-
нант” атағын алып келіп тұр. Екі тілде еркін 
сөйлей алатын, өзі майдангер, қазақ тілін 
жете сөйлейтін жігіттер өте қажет. Сонымен, 
полк жанындағы граната жайлы нұсқаушы 
болып қала берді. Жақында келесі атақ бе-
руге ұсынып қойдық. Бұйырса келесі атағың 
да келіп қалар. Қош айтысып, жолың бол-
сын айтып, шығарып салармыз. Келешек 

ойлашы, алдыңда ақылы толмаған он алты 
жасар аш қыз бен жақ сүйегі жалтыраған 
арық анасы тұрсын. Барлық не дегізбейді, 
аштық не жегізбейді. Мен төсектен тұрған 
соң айтсам басқа, өзі айтқан ұрлықтың 
айыбы аз болмаушы ма еді? Өзің он алты 
жасыңда артық-кемің болған жоқ па? Аң пат-
шасы азулы арыстан да қу тамағы үшін торға 
түседі. Ақылды адам дос тұрмақ, дұшпанына 
да рахым жасайды, демеуші ме еді?

Дүниеде махаббаттан күшті пәлені 
көрмедім. Кітаптан оқығанда сенбейтін едім. 
Мені осында тартынғаныма қоймай желкелеп 
айдап келген сол. Ол ұятты ұрып байланады 
екен. Жақсыны – жаман, қымбаттыны арзан, 
қиынды оңай көрсететінінде сиқыры бар екен. 
Анамның халы анау. Мен жоқта өліп кетсе, 
арманы өмірі кете ме? Осы поездбен барып 
қайтамын деп кетіп, істеп отырғаным мынау. 
Ойда жоқ жерге шақырылмай қонақ бола-

(ДЕРЕКТІ ХИКАЯ)

Материалды дайындаған: 
Дүйсен МҰХАМЕТШАРҰЛЫ,

Қазақстан Журналистер 
одағының мүшесі.
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Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы 
қорының қызметкерлері 2019 жылы 
сұраусыз қалған 675 мың зейнетақы 
шоттарының иелерімен байланыс орнат-
ты. Бұл бір жыл және одан да көп жыл-
дардан бері жарна түспеген «ұйқыдағы» 
шоттар. Олардың қатарында өзін-өзі 
жұмыспен қамтушылар, жұмыссыздар, 
сондай-ақ зейнетақы жарналарын 
уақытша аудармағандар: үйде бір 
жылдан астам уақыттан бері декреттік 
демалыста отырғандар, тәжірибе 
жұмысындағылар, тағылымдамадан 
өтушілер, үй шаруасындағы әйелдер, 
мүгедектігі бар адамдар, әскери 
қызметшілер және сотталғандардың 
шоттары бар.  

Қор мамандары ақпарат беру-
түсіндіру жұмыстары аясында 
салымшыларға міндетті зейнетақы жар-
наларын аударудың маңыздылығын 
түсіндірді. Соның арқасында 128 мың 
жеке зейнетақы шотына жалпы сомасы 
4 млрд теңгеге 523 202 жарна келіп түсті. 

Осылайша БЖЗҚ «ұйқыдағы» шот-
тарды жандандыру, соңғы жылдары 
шоттарына зейнетақы жарнасын аудар-

БЖЗҚ сұраусыз қалған 675 мың 
шоттың иелерін тапты

май жүрген салымшыларды іздестіру 
жұмыстарын одан әрі жалғастыруда. 

БЖЗҚ 2013 жылғы 22 тамызда 
«ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ негізінде құрылды. 
БЖЗҚ құрылтайшысы және акционері 
– Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрлігінің «Мемлекеттік мүлік 
және жекешелендіру комитеті» ММ 
арқылы Қазақстан Республикасының 
Үкіметі. БЖЗҚ зейнетақы активтерін 
сенімгерлікпен басқаруды Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкі 
жүзеге асырады. 2016 жылғы 1 
қаңтардан бастап зейнетақы активтерін 
басқару тиімділігін арттыру бойынша 
ұсыныстар жасау қызметі Қазақстан 
Республикасының Президенті басшылық 
ететін Ұлттық қорды басқару кеңесіне 
берілді. Зейнетақы заңнамасына сәйкес 
БЖЗҚ міндетті зейнетақы жарналарын, 
міндетті кәсіптік зейнетақы жарнала-
рын, ерікті зейнетақы жарналарын тар-
туды, зейнетақы төлемдерін, зейнетақы 
жинақтары мен төлемдерін жеке есеп-
ке алуды жүзеге асырады, салымшыға 
(алушыға) зейнетақы жинақтарының 
жай-күйі туралы ақпарат береді.

Соңғы уақытта Қазақстан азаматтары 
ақшасыз аударымдар жасау барысында 
әр түрлі банк қосымшаларын жиі пайда-
лануда. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы 
қоры бұл үрдістен қалыс қалмай, өз 
қызметтерін әр түрлі электрондық сер-
вистерге ауыстырып жатыр. Осылайша 
Қор өз жүйесін мемлекеттік органдар-
мен ғана емес, екінші деңгейдегі банк 
жүйелерімен де ықпалдастыруды қолға 
алды.  

Ерікті зейнетақы шоттарына жарна-
ларды Kaspi.kz мобильді қосымшасы 
арқылы аудару – БЖЗҚ салымшылары 
үшін керемет жаңалық болды. Қазіргі 
уақытта Kaspi.kz қосымшасын пайдала-
натын кез келген азамат ерікті зейнетақы 
шотына жарналарды ешқандай комис-
сиясыз аудара алады. Бұл үшін оның 
жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) және 
Kaspi.kz қосымшасы жүктелген әрі ин-
тернетке қосылған смартфоны немесе 
планшеті болса жеткілікті. Әрі қарай 
жарна аудару өте тез, жеңіл әрі ыңғайлы. 
Бұл үшін Kaspi.kz қосымшасына кіріп, 
«Төлемдер» бөліміндегі іздеу жолағына 
– «Ерікті зейнетақы жарналары» деп 
жазу керек. Бұдан кейін ЖСН бағанын 
толтырып, қажетті соманы енгізсеңіз 
болғаны. 

Айта кетелік, өзіңіздің ғана емес, 
кез келген үшінші тұлғаның – мыса-
лы, жұбайыңыздың, ата-анаңыздың, 
туған-туыстарыңыздың, тіпті жас 
балаңыздың да ерікті зейнетақы шоты-
на жарна аударуыңызға болады. Бұл 
үшін оның жеке сәйкестендіру нөмірін 
енгізсеңіз жетіп жатыр. Ерікті жарналар-
ды кәмелетке толмағандардың атына да 
аударуға болады.  

Бұдан басқа ерікті зейнетақы шотын 

БЖЗҚ салымшылары ерікті зейнетақы 
жарналары есебінен жасалған шарт бойынша 

жарналарды электрондық әдіспен қалай төлейді?
өзіне-өзі қызмет көрсетуші Halyk Bank 
терминалы арқылы да толықтыруға 
мүмкіндік бар. Мұндай құрылғылар 
аталмыш банктің әрбір бөлімшесінде 
орнатылған. Бұл жерде төлем 
сомасының 0,3 пайызы көлемінде комис-
сия ұсталынады (комиссия 100 теңгеден 
төмен болмайды).  

Сонымен қатар ерікті жарналарды 
дәстүрлі тәсілмен – екінші деңгейдегі 
банктердің кассасы немесе «Қазпошта» 
АҚ бөлімшелері арқылы төлеуге бола-
ды. Бұл жағдайда да тиісті комиссия 
қарастырылған. 

БЖЗҚ 2013 жылғы 22 тамызда 
«ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ негізінде құрылды. 
БЖЗҚ құрылтайшысы және акционері 
– Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрлігінің «Мемлекеттік мүлік 
және жекешелендіру комитеті» ММ 
арқылы Қазақстан Республикасының 
Үкіметі. БЖЗҚ зейнетақы активтерін 
сенімгерлікпен басқаруды Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкі 
жүзеге асырады. 2016 жылғы 1 
қаңтардан бастап зейнетақы активтерін 
басқару тиімділігін арттыру бойынша 
ұсыныстар жасау қызметі Қазақстан 
Республикасының Президенті басшылық 
ететін Ұлттық қорды басқару кеңесіне 
берілді. Зейнетақы заңнамасына сәйкес 
БЖЗҚ міндетті зейнетақы жарналарын, 
міндетті кәсіптік зейнетақы жарнала-
рын, ерікті зейнетақы жарналарын тар-
туды, зейнетақы төлемдерін, зейнетақы 
жинақтары мен төлемдерін жеке есеп-
ке алуды жүзеге асырады, салымшыға 
(алушыға) зейнетақы жинақтарының жай-
күйі туралы ақпарат береді (толығырақ 
www.enpf.kz сайтында). 

2020 жылдың алғашқы айында Қор 
салымшыларына 17,9 миллиард теңге 
төленді

2020 жылдың алғашқы айында 146 
мыңнан астам алушы үшін зейнетақы 
төлемдері мен сақтандыру ұйымдарына 
жасалған аударымдар 17,9 млрд теңгені 
құрады. Оның ішінде: 

- зейнет жасына толуға байланысты – 
7,4 млрд теңге;

- Қазақстаннан шетелге тұрақты тұруға 
кетуге байланысты – 4,8 млрд теңге;

- сақтандыру ұйымдарына жасалған 
аударымдар – 2,6 млрд теңге;

- мұрагерлік бойынша – 2,5 млрд теңге;
- жерлеуге байланысты – 311 млн 

теңге;
- мүгедектігі бар жандарға – 200 млн 

теңге төленді.
БЖЗҚ-дан зейнетақы төлемдерінің 

орташа сомасы 100 803 теңге болды. 
Бұл сомаға кесте бойынша төлемдер, 

сонымен қатар зейнет жасы, шетелге 
тұрақты тұруға кету, жерлеу, мүгедектік, 
мұрагерлік және сот шешімі бойын-
ша біржолғы төлемдер кіреді. Ал ке-
сте бойынша ай сайынғы зейнетақы 
төлемдерінің орташа сомасы – 21 810 
теңге, ай сайынғы ең жоғары төлем – 
446 794 теңге болды.

БЖЗҚ 2013 жылғы 22 тамызда 
«ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ негізінде құрылды. 
БЖЗҚ құрылтайшысы және акционері 
– Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрлігінің «Мемлекеттік мүлік 
және жекешелендіру комитеті» ММ 
арқылы Қазақстан Республикасының 
Үкіметі. БЖЗҚ зейнетақы активтерін 
сенімгерлікпен басқаруды Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкі 
жүзеге асырады. 2016 жылғы 1 
қаңтардан бастап зейнетақы активтерін 
басқару тиімділігін арттыру бойынша 
ұсыныстар жасау қызметі Қазақстан 
Республикасының Президенті басшылық 
ететін Ұлттық қорды басқару кеңесіне 
берілді. Зейнетақы заңнамасына сәйкес 
БЖЗҚ міндетті зейнетақы жарналарын, 
міндетті кәсіптік зейнетақы жарнала-
рын, ерікті зейнетақы жарналарын тар-
туды, зейнетақы төлемдерін, зейнетақы 
жинақтары мен төлемдерін жеке есеп-
ке алуды жүзеге асырады, салымшыға 
(алушыға) зейнетақы жинақтарының жай-
күйі туралы ақпарат береді (толығырақ 
www.enpf.kz сайтында). 

БАҚ үшін байланыстар: press@enpf.kz.

«БЖЗҚ» АҚ БАСПАСӨЗ 
ОРТАЛЫҒЫ. 

БЖЗҚ-дан зейнетақы төлемдерінің орташа сомасы 
100 мың теңгеден асты

Бүгінгі таңда еліміздің басты на-
зарына айналып отырған ең өзекті 
тақырыптардың бірі – әліпбиіміздің өзгеруі, 
яғни қалыптасқан дәстүрді бұзып, кирилли-
цадан латын әрпіне көшу. Қазақстан халқы 
өз тәуелсіздігін жариялағаннан бері бүгінгі 
қолданыста жүрген кириллицадан латын 
әліпбиіне көшу мәселесі жөнінде пікірлер 
жиі айтылып келеді.

Қолданыстағы кириллица – қазақ 
тарихындағы төртінші алфавит екені 
бәрімізге мәлім. Сонау сақ  дәуірі, түркі дәуірі 
кезеңіндегі ата-бабаларымыз өздері ойлап 
тауып, енгізген, құрастырған алфавиттен 
басқалары бодандықтың кебімен күштеп 
енгізілді. Түркі заманынан мұра болып 
қалған осынау құндылық «руно» жазуы еді. 
Одан кейін араб шапқыншылығы кезеңінде 
елімізге араб жазуы (төте жазу) ислам 
дінімен қатар келді. Латын және кириллица-
ны Кеңес үкіметі енгізді. Мұндағы мақсат – 
алфавитке көшу арқылы қазақ халқымызды 
рухани есеңгіретіп, халықтық болмыс, 
ұстанымдарынан айырып, мәңгүрт етіп ал-
дарына салып айдап өз дегендерін жүзеге 
асыру еді. «Ресей тілін, дінін, жазу-сызуын 
орысқа аударса, үкіметке одан артық іс бол-
мас» деген Ахмет Байтұрсынұлының 1914 
жылы жарық көрген «Қазақ» газетіндегі жан 
айқайы бекер еместі.

Жаппай орыстандыру саясаты мақсаты 
терең, ауқымды қарқынмен жүзеге 
асырылғанының  нәтижесінде, орыс тілі 
өмірдің көптеген салаларында жалғыз ғана 
тіл болып, ұлттық тілдерді ығыстырды.

Сондықтан кеңес үкіметі құрамындағы 
қазақ, өзбек сияқты басқа да түркі 
халықтарының санасында кирил-
лица мәжбүрлеумен және зорлық-
зомбылықпен байланыстырылады.  Латын 
әліпбиіне өтуіміз еліміздің бай мәдениеті 
мен мұрасымен көптеген шетелдік 
оқырмандардың терең танысуына жол аша-
ды. Ал, жастар үшін әлем кеңістігі, дамыған 
елдердің мол жинақталған техникалық, 
әдеби тағы басқа туындыларын  түп 
нұсқада оқуға жол ашылады.

Ана тіліміздің қазақ тіліміздің латын 
әліпбиіне көшуі - тіліміздің әрі қарай 

Болашаққа жасалған игі қадам -
 латын әліпбиіне көшу

жаңғыруына жақсы ықпал етері сөзсіз. 
Себебі, латын әліпбиіне көшу арқылы 
біз психологиямызды, ми қабыршығы 
астындағы санамызды орыс тіліне де-
ген тәуелділіктен босатамыз деп ойлай-
мын. Сондықтан мемлекеттік тілдің латын 
әрпіне көшуі – заман талабы. Бұл мәселені 
көтеру – Елбасымыздың көрегендігін 
көрсетеді. Елбасымыз «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» мақаласында: 
«Мен қазақстандықтардың ешқашан 
бұлжымайтын екі ережені түсініп, байы-
бына барғанын қалаймын. Біріншісі – 
ұлттық код, ұлттық мәдениет сақталмаса, 
ешқандай жаңғыру болмайды. Екіншісі 
– алға басу үшін ұлттың дамуына кедергі 
болатын өткеннің кертартпа тұстарынан 
бас тарту керек» - деген болатын. Ендеше, 

орыс тіліне жалтақтай беріп қарайтынымыз 
да осы кертартпаның бірі деуге болады. 
Бұл жолда латынға көшу – тиімді әрекет. 
Ол біздің ұлттық кодымызды сақтап, ұлт 
ретінде дамуымызға жол ашады.

Бүгінде ұсынылып, қолданыста жүрген 
жазу үлгілері аз емес. Солардың ішінде 
латын әліпбиін дүние жүзі елдерінің көбісі 
қолданатыны деректерден белгілі. Ла-
тын әліпбиі бізге таңсық емес, себебі ол 
біздің қоғамға әлдеқашан еніп кеткен. Оны 
еліміздегі кез - келген сауатты адам белгілі 
дәрежеде біледі. Ал, «латынның бізге 
берері не?» дегенде, толып жатқан тиімді 
тұстарын көрсетуге болады. Мысалы, 
«Үш тұғырлы тіл» саясатын жүзеге асыру 
бағытында ел бойынша ағылшын тіліне 
көп назар аударылып келеді. Жасыратыны 
жоқ, бүгінгі таңда ағылшын тілін меңгеру 
дегеніміз – ғаламдық ақпараттар мен 
инновациялардың ағынына ілесу дегенді 
білдіреді. Оған қоса, ағылшынша білсең – 
әлемдегі ең үздік, ең беделді жоғары оқу 
орындарында білім алуға мүмкіндігің мол. 

Ұлт болып латын әліпбиін қолдану – озық  
техника мен компьютер тілін меңгеруге 
жол ашады дегеннен бөлек, мемлекеттік 
тілдің қолданылу аясын кеңейтеді, шет 
елде жүрген қандастарымыздың осы жазу 
арқылы қазақ жеріндегі барлық жаңалықтан 
хабардар қылады деген де әңгімелер айты-
лып жүр. Мүмкін бұл бастама, шынымен, 
еліміздің одан әрі қарыштап дамуына, үздік 
елдер қатарына ену жолына ашылар есік 
болар.

Сөз соңында айтарым, латын әліпбиіне 
көшу - ұлтымыздың санасын бұғаудан бо-
сатады, түркі және жаһандық әлемімен 
ықпалдасуға, қазақ халқы ертеден 
қолданған әліпбиімізге қайтадан оралып, 
ұлттық санамыздың қайта жаңғыруына 
жол ашады. Болашаққа жасалып жатқан игі 
бастамалардың жалғасы деп білемін.

Г.БОЛЫСБАЕВА,
Сырттанов ауылдық клубының

музыкалық жетекшісі, 
«Нұр Отан» партиясының мүшесі.

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 2017 
жылы 12 сәуір күні жасаған «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласы 
тек шетел қазақтарын ғана емес, 
бүкіл түркі дүниесін дүр сілкіндірді. 
Қазіргі таңда бүкіл түркі дүниесі латын 
әліпбиіне өткенде тек Қазақстан мен 
Қырғызстан кирилл таңбаларында бо-
латын. Қазақстан осы орайда латынға 
өтуден сабақ алып, ең мықты рефор-
маны жасайды деп сенеміз, әсіресе  
Ахмет Байтұрсынұлының жасаған 
қазақ-араб әліпбиі түркі дүниесінде осы 
жүйедегі ең ұтымды жасалған әліппе 
болып табылады. А.Байтұрсынұлының 
осы реформалаған қазақ-араб әріптері 
қазіргі күнде «төте жазу» деп аталуда. 
Қазақстан латын әрпін қолданып жатқан 

Оқырмандық көзқарас
өзге туысқан елдердің тілдерімен бір 
арнаға өзінің табиғи даму жолына түсіп 
асқақтайды. 

Осы орайда Қызылағаш 
ауылдық модельді кітапханасының  
кітапханашылары  «Латын әліпбиіне 
негізделген қазақ тілінің әліпбиі»  кітап 
көрмесін , «Латын әліпбиінің маңызы мен 
мазмұны»  ақпараттық сағат, «Әліпби - 
ұлт болашағының негізі» атты дөңгелек 
үстел, «Латын әліпбиіне оқырмандық 
көзқарас» онлайн желісінде пікірталас 
өткізіп жатқан шаралар осы латын 
әліпбиіне көшуде өз үлесін қосады деген 
ойдамын.

А.БЕЙСЕБЕКОВА,
 Қызылағаш ауылдық   

кітапханасының кітапханашысы.

Әліпбиге көшу - қазақ тілінің 
жаңа белесі

Еліміздің латын әліпбиіне көшуі - ұлтымыз үшін жасалған маңызды қадамдардың 
бірі. Осы орайда, қазақ әліпбиін латын графикасына кезең-кезеңімен көшіруді 
қоғамда ақпараттық насихаттау мақсатында Ақсу ауылдық кітапханасында жиын 
өткізілді. Латын әліпбиіне көшу- еліміз үшін мәні бар оқиға. Себебі, латын графика-
сына негізделген жаңа қазақ әліпбиінің бізді жаңа мүмкіндіктерге, зор жетістіктерге 
бастайтыны сөзсіз. Тілді реформалау ұлттық сананы жаңа деңгейге көтеретін 
бірден-бір қадам. Қазіргі уақытта ұялы  телефондарда жарнамалар, хабарлама-
лар латын әліпбиімен жазылады. Сонымен қатар, интернет желісінде де латын 
әліпбиіне аударатын транскрипция орнатылған.  Іс-шарада Елбасы мақаласындағы 
латын әліпбиіне көшудің негізгі мәселелері талқыланды. Өз ерекшеліктерімізді 
сақтай отырып, әліпбиді өзгерту - тіліміздің халықаралық аренаға шығуына да мол 
мүмкіндік туғызғалы тұр.

А.РАЙЫМҚҰЛОВА,
Ақсу ауылдық кітапханасының кітапханашысы.



Абай - адамзаттың 
өркениет тарихындағы 

ұлы тұлға

7 бетАЌСУ ӨЊІРІ24 сәуір 2020 жыл

Қойнауы тарихқа толы,  
киелі өлкем Арасан

СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ІС-ҚИМЫЛ БОЙЫНША

Қазақ әдебиетінің тарихы ауызға 
алынса болды Абай есімі тілге 
тиек болатындығы табиғи, өйткені, 
ол қазақ жазба әдебиетінің негізін 
салушы, әрі қазақ әдебиетінің тың 
белеске көтерілгендігінің симво-
лы. Абайдың қазақ әдебиетінің 
дамуына қосқан үлесін, оның 
туындыларының қазақ ұлтының 
оянуындағы атқарған орасан 
зор еңбегі қазақ халқының руха-
ни тірегіне, адамзат өркениеті 
мен парасатының піріне ай-
налды. Абай - өзі өмір сүрген 
уақыттағы Ресейлік империя, 
одан кейінгі Советтік империя-
дан соң міне, қазір үшінші кезеңді 
өткеріп отыр. Сол кездегі отарлық 
езгіден құтылып тәуелсіздік 
алып, дамудың дүниежүзілік 
демократиялық жолына түскен 
қазіргі кезде де Абай бізбен бірге. 

Осының өзі яғни рухани 
ғұмырының ұзақтығы Абайдың кім 
екенін аңғартса, осы кезеңдердің 
әрқайсысында Абай рухының 
қуаты, әр жолы жаңа қырынан 

ғана емес, Абай сол күрделі 
қиын кезеңдерде қазақ халқының 
ұлттық рухын сақтап қалды. Кесірлі 
кезеңдер идеологиясы ұлттық 
мәдениеттердің өрісін тарылтып, 
тілін құртуға айналған жағдайда 
да Абай өз халқының қорғанына 
айналды. Қазақтың тілін, қазақтың 
рухын сақтап қалды. Абай келер 
ұрпаққа сөзін арнап, "...Мыңмен 
жалғыз алыс-тым, кінә қойма",-
десе бұл - оның жан айқайы.  

Абай поэзиясы 19 ғасырдың 2 
жартысынан бастап қазақ даласы-
на жарық сәуле боп тарап, тұтас 
бір халықтың ақыл - ойын сана-
сын биледі. Абай - адам ретінде, 
ақын ретінде және биік мұраттар 
тұрғысынан - адамзат руханияты-
на мәңгі символ. Ол өз халқының 
рухани байлығынан нәр ала оты-
рып, адамзат ойының асылдарын 
бойына жиып, өз ұлтының тари-
хында аты қалған алып тұлға. Өз 
халқын әлемдік өркениет арнасы-
на бастап, өз халқының танымдық 
көкжиегін кеңіткен кемеңгер.  

Арасан ауылы жер жаннаты Жетісу өлкесінің Алатау баурайына 
орналасқан, қасиетті де киелі мекен. Арасан - шипалы су дегенді 
білдіреді. Сондай - ақ, ол емдеуге қолданылатын табиғи жер асты 
су көздері. Жері солтүстігінде Қаратау, оңтүстігінде Баянжүрек 
және әйгілі Алатау, шығысы мен батысы көсіліп жатқан жазық 
болып келеді. Арасан шипажайы Ақсу ауданындағы Бүйен өзені 
бөліп тұрған Қаракүнгей және Баянжүрек тауларының аралығында 
теңіз деңгейінен 950 м. биіктікте. Облыс орталығы Талдықорған 
қаласынан 100 шақырым жерде, Қапал ауылының солтүстік 
шығысында Арасан ауылында орналасқан. Шипажай емдік жер 
асты ыстық қайнар бұлақтардың минералды суын пайдаланады. 
Ол жүрек, қан тамыр жүйесі, буын, бүйрек, асқазан, тері, т.б. ау-
руларды емдеуге шипалық қасиеттері мол. Арасан шипажайының 
адам ағзасына шипалылығы 1848 жылы  белгілі болған. Алғашқы 
сауықтыру үйі 1850 жылы салынған.

Қазақ даласының  ұлы  ғалымы, тарихшы Шоқан Уәлиханов 
1856 жылы маусым айында Алатау бауырындағы Арасанға ат-
басын бұрған жер, ежелде жергілікті халық бұл жерді қасиетті 
санаған. Арасан бұлағының басында қалқа тастарда гүлдер мен 
жемістер салынған көзені кеуде тұсына ұстап тұрған әйел бейнесі 
бар. Шоқан Уәлиханов жылы су басындағы адамдардан бұл 
суреттердің қалай пайда болғаны  туралы аңызды естиді, ол бір 
Ханның әйелі, Арасан емінің арқасында, бедеуліктен арылып  ұл 
тапқан әйелінің бейнесі екенін риза болған  Хан  тас бетіне осы 
суретті ойып салғызып киелі судың  басына орнатыпты. Арасанда 
Шоқанға Жетісудағы әйгілі жорықшы Тәнеке батыр мен оның серігі 
Құдайменді Сұлтан келіп жолыққанын саяхатшы өз күнделігінде 
жазады. Арасан осындай қазақтың бір туар ұлдарының  атының 
ізі қалған киелі өлке.Тәнеке Нұралы Дөсетұлы 1807 жылы туы-
лып, 1885 жылы Баянжүрек тауы баурайында қайтыс болады. Қол 
бастаған батыр, Ақешкі болысының басқарушысы, әскери шені - 
хорунжий. Атақты Қыдыралы бидің немересі, найман тайпасының 
Матай руын басқарған. Тәнеке лақап аты. Үй - іші: «Дәнекер, 
Дәнекер»,- деп жүріп, ақыры «Тәнеке» деп атап кетеді. Құлағына 
азан шақырып қойған аты - Нұралы. Белгілі ғалым - қайраткер 
М.Тынышбаев «Қыдыралы бидің немересі Тәнеке Дөсетұлы 
1835-40 жылдардағы Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт- азаттық  
қозғалысқа қатысты» деп жазған. Ш.Уәлиханов Қашғар жеріне 
саяхат жасау барысында жазған күнделігінде Қапал бекетінде 
«Жетісудағы аты шулы батыр, барымташы Тәнекенің» келгенін 
жазады. Шоқан батырды үлкен мұрынды, жирен сақалды, кеудесін  
қалың түк басқан келбетті адам кейіпінде суреттейді. Тәнеке ру-
басы, елағасы ретінде ата - қоныс жерін келімсек қазақ - орыстар 
мен қарашекпенділерден қорғап, тұрғылықты халықты егіншілік 
кәсіпке баулыған. 

Тәнекені қазақтар «Әулие» санаған. Мазарына халық ұдайы 
келіп, түнеп жатқан. Бала көтермеген әйелдер  бала көтерген. 
Бірі жақсылық тілесе, бірі құрбан шалып, дұғасын бағыштап, рухы 
қолдап жүруіне ниет жасаған. Сондай - ақ, Арасанда Тәңірдің  өз 
қалауымен  пайда  болған Тасбақа, Бүркіттас сияқты  таңғажайып  
табиғат  көріністері  бар. Баянжүрек, бұл тау құрылымы  жағынан  
шынында да  жүрекке  ұқсайды. Ал, осыған  Баян аты  қайдан  
қосылып  жүр, Баян - Қалмақтың  хонтажысының қызы. Кешегі 
құба  қалмақ  заманында  қалмақтың Сайынбөлек атты батыры бо-
лыпты. Сайынбөлек пен Қалмақ ханның қызы Баян бірін - бір сүйіп 
ғашық болады. Сайынбөлек батыр кедей болғандықтан қызға 
қолы  жетпейді. Зорлыққа шыдамаған Баян «Жүрек» тауының ба-
сында құлап өледі. Сол туралы ақын Сара Тастанбекқызы да өз 
жырына қосып жырлаған. Хантажы қызы Баян «Жүрек» тауында 
өлгендіктен «Баянжүрек» атанған. Бұл бір құт қонған дейтін киелі 
мекеннің тарихы ғасырлар бойы  мәңгілік өшпек емес!

Алима ШАПИЫҚ,
Арасан ауылдық кітапханасының 

кітапханашысы, «Nur Otan» партиясының мүшесі.

Бүгінгі күні сыбайлас жемқорлық 
әлеуметтік феномен ретінде барлық 
қазіргі мемлекеттерге әр түрлі 
дәрежеде тән болып отыр. Ол туралы 
газеттерде, ғылыми мақалаларда, 
монографияларда жазылады. Бұл 
құбылыстың зияндылығын оның 
саяси, экономикалық және рухани 
өркендеуге кері әсерін түсініп сыбай-
лас жемқорлық ұлттық қауіпсіздікке 
қауіп төндіретінін анық уғынып, 
көптеген  мемлекеттер қалыптасқан  
қатынастар, жүйесінен шығу жолда-
рын іздейді, сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы тетіндірді әзірлейді және іске 
асырады.

Елбасымыз сыбайлас 
жемқорлыққа тиімді қарсы іс-
қимыл мәселесіне айрықша мән 
бере отырып, мемлекет масшта-
бында сыбайлас жемқорлықты 
жою тұжырымдамасының 
негізгі бағыттарын анықтады, 
оның шеңберінде «Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрес туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңы, 
2005 жылғы 23 желтоқсандағы  
Қазақстан Республикасы 
Президентінің Жарлығымен 
бекітілген, сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрестің 2006-2010 
жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасы, Қазақстан Республи-
касы мемлекеттік қызметшілерінің 
ар-абырой кодексі және басқалар да 
қабылданып іске асырылуда.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл жөніндегі іс-шаралар 
жүйесін әрі қарай қалыптастыру 
бойынша міндеттер мемлекет 

басшының соңғы бағдарламалық 
құжаттарында да көрініс тапты. 
Өзінің «Қазақстаң, халқының әл-
ауқатын арттыру – мемлекеттік 
саясаттың басты мақсаты» Қазақстан 
халқына Жолдауында, 2008 жылғы 
25 қаңтардағы Бас прокуратураның 
кеңейтілген отырысы шеңберінде 
өткен құқық қорғау органдарының 
жедел кеңесінде сөйлеген сөзінде 
Қазақстан Республикасының 
Президенті атап айтқанда  
қазіргі таңда ең алдымен құқық 
бұзушылықты болдырмаудың және 
оның алдын алудың маңыздылығын 
ескеретін, сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес жөнінде жұмыстың аса 
анық және үйлестірілген жүйесін құру 
қажеттілігінің туындағанын атап өтті. 
Жоғарыда аталған басымдықтарды 
іске асыру мақсатында 2008 жылы 
Қазақстан Республикасы Жоғарғы 
Соты Аппаратының Сот жүйесін 
зерттеу жөніндегі бөлімі сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
жөніндегі зерттеу жобасын іске асыр-
ды. Жоба бойынша жұмысқа Жоғары 
Соттың судьялары, Парламент депу-
таттары, Жоғары Сот Аппаратының 
қызметкерлері, жоғарғы оқу 
орындарының профессорлары және 
ғалымдар қатысты.

Авторлық ұжымның ғылыми 
әдірлемесі аталған мәселелердің 
аспектілеріне арналады және 
Қазақстан Республикасында 
заңдылықты жөнге келтіру және 
нығайту міндеттері мен мүдделері 
контекстінде орындалды.

Мәселені кешенді түрде қарастыра 

отырып, зерттеу авторлары сыбай-
лас жемқорлықты әлеуметтік теріс 
құбылыс ретінде зерттеуге ерек-
ше назар аударады, мемлекеттік 
органдарда сыбайлас жемқорлық 
құқық бұзушылықтарды жасауға 
ықпал ететін жалпы себептерді және 
жағдайларды қарастырады.

Еңбекте сот жүйесіндегі құқық 
бұзушылықтарға қарсы іс-қимыл 
тетігін жетілдіруге жеткілікті назар 
бөлінеді, мұнда сыбайлас жемқорлық 
құқық бұзушылықтарын жасаудың 
алдын алуды, жолын кесуді және 
оны жасағаны үшін жауапкершілікті 
көздейтін нормативтік құқықтық 
актілер жүйесі, тәртіптік-біліктілік 
алқалары, сот этикасы жөніндегі 
комиссиялар және т.б. құқықтық 
және қоғамдық институттар оның 
элементтері болып отыр. Зерттеуде 
бұқаралық ақпарат құралдарының, 
жоғары кәсіби мәдениеттің құқық 
бұзушылықтардың алдын алудағы 
рөлі, шет елдердің сыбайлас 
жемқорлық көріністеріне қарсы күрес 
тәжірибесі көрсетіледі, қойылған 
мәселелерді шешудің нақты жолда-
ры ұсынылады.

Осы жобаның материалдары су-
дьялар, прокурорлар, адвокаттар, 
тергеушілер және анықтаушылар, 
тәжірибе жасайтын заңгерлер, 
сондай-ақ қазіргі Қазақстанның сот 
жүйесінің дамуы қызықтыратын 
оқырмандардың ауқымды топтары 
үшін пайдалы болады.

Ж.МАДИЕВА,
 аудандық соттың 

бас маманы.

ТУЫСЫМ ТУРАЛЫ ТОЛҒАНЫС

Өткен күндерден белгі қалатыны рас. Бәрі, барлығы 
кеше ғана болғандай ал өзіңде сол ұмытылмас 
сәттердің бел ортасында жүргендейсің. Шіркін, уақыт 
ырғағын тежеп, оны бір сәт кері қайтарудың мүмкіндігі 
туа қалса, ақыл тоқтатқан кезіңнен бастап өткен өміріңді 
еске алып, бір рахаттанып қаларма едің, қалай?

Біз Жармұхамет екеуміз отбасыны құрған соң оның 
айтар сыры туған ауылынан бастау алды. Ертеректе 
Ақсу ауданында 55 колхоз болған. Соның бірі Көкөзек 
ауылына жақын орналасқан Шадай колхозы екен. Қырық 
шақты отбасынан тұратын бұл ауылдың ерекшілігі сол, 
ондағы адамдар елге бөлінбей, береке - бірлікте бір ата-
дан өрбіген ұрпақтай өмір кешкен екен.

Бауырмашылдықтың арқасында сол шағын ау-
ылдан тараған кейінгі ұрпақтар біз «Шадайданбыз» 
деп бір-бірімен етене араласып, өмір сабақтастығын 
жалғастырып келеді. Қазақстанның халық ақыны Қуат 
Терібаев, аудандық ауылшаруашылық басқармасының 
бас бухгалтері қызметін ұзақ жылдар атқарған 
Ғалымжанов Айтжан ағай, ауданның сауда саласына 
зейнетке шыққанға дейін басшылық жасаған Сабырбаев 
Ақыш ағай, сол уақыттағы колхоздың алдыңғы қатарлы 
озат сауыншысы Күлбәри тәте - осы Шадай кохозының 
тұрғындары еді, қазір бәріде бақилық болған.

Сөз орайы келгенде айтуға тура келді, бүгінгі күнде 
Арасан ауылының әкімі Ғалымжанова Роза, Айтжан 
ағаның қызы, аудан әкімінің бірінші орынбасары Сабыр-
баев Амандос - Ақыш ағаның ұлы, ауданда экономика 
және бюджетті жоспарлау бөлімінің бастығы Жандосо-
ва Гүлнәр Күлбәри тәтенің немересі (Жұманның қызы), 
Сәтбаев атындағы мектеп-гимназияны Алтын белгіге 
бітіріп, Қазақ Ұлттық Университетінің халықаралық 
қатынастар бөлімін озат аяқтап, Сыртқы істер 
Министрлігінің бос орынға жариялаған конкурсында 
жеңіске жетіп, бес тілді меңгерген (қазақ, орыс, ағылшын, 
француз, жапон). Жапон еліндегі елшілікте қызмет істеп 
жатқан Жандос Жармұхаметтің немересі (Қуат ақынның 
шөбересі). Аты аталған азаматтардың барлығы киелі 
Шадай топырағынан тараған ұрпақтардың кейінгі буын 
уәкілі десек болады.

Біз Күлбәри тәтемен көрші тұрып, ол кісінің балалары 
Жамал, Жұман, Асылбек, Асылхандармен бірге ойнап, 
бір туғандай араласып өстік. Оқуымызды Абакумнен 
(қазіргі Жансүгіров) жалғастырғанда біз тұратын үйіміз 
болмай Нүкен ініміз екеуміз Күлбәри тәтенің екі бөлмелі 
үйінде балаларымен бірге тұрып, оқыдық. Тәтемнің 
балаларының ішінен өзімнен екі жас кіші Жұманды 
туған қарындасымдай көрдім. Сен оны жадыңда жақсы 
сақта деп еді Жармұхамет. Көп ұзамай Жұман екеуміз 

таныстық, түсіністік, бір-бірімізге жан ашыр жақын туыс 
болып, қуаныш пен қайғымызды тең бөлісіп үлкен 
сыйластықпен жарты ғасыр уақытты бірге өткіздік десек 
болады. Жұман тәрбиеленген отбасының өзгелерден 
ерекше бір қасиеті бар екен: ол Күлбәри тәте алғашқы 
жолдасы қайтыс болғанда (ол Зеріп апаның жалғыз 
ұлы екен) панасыз қалған енесін ешқайда жібермей 
уақыттың қиындығын бірлесе жеңе отырып бәрі бір 
шаңырақтың астында татулықпен өмір бойы бірге 
тұрады.

Зеріп апа келіні Күлбәри тәтені туған қызындай, 
оның балаларын туған немересіне балап өткенін мен 
өз көзіммен көріп, куәсі болдым. Соғыстан кейінгі 
ауыр жылдарда тумаған қарттарын туғанына балап 
құрмет тұтқан Күлбәри тәтенің осы адами қасиеті сол 
қиын уақытта көпшіліктің назарын аударып оларға 
үлгі болыпты. Өмірде жүзі жарқын, ақылы дария, 
жігерлі, қайсар, ұстамды  де берік анадан тәрбие алған 
Жұман сенің басқаша қалыптасуың мүмкін еместі. 
Өткенді ой тізбегінен өткізіп отырсам сенің байындағы 
тектілік, еңбекқорлық, қарапайымдылық, салмақтылық, 
тиянақтылық ананың ақ сүтінен дарыған екен. 

Сен Үлкен отбасының (Күлбәри тәте, Зеріп апа, Асыл-
бек, Асылхан, сенің үш балаң) иесі едің, оларды бір күн 
ашықтырмай, дастарханды дәмге толтырып, жылына 
жылқыдан соғым сойып беріп, азаматша өмір сүрдің, 
қызметіңнен де қалыспай ауданның ірі мекемелерінде: 
Жансүгіров поселкелік Кеңесінде, аудандық ауруханада 
ұзақ жылдар бас бухгалтер болып, мүлтіксіз еңбек еттің, 
аудандық партия комитеті тарапынан тапсырылған 
қоғамдық жұмыста да  белсенділік таныттың, қатардан 
қалмадың.

Жұман! Өзің қалыптасып алған соң бауырларыңа 
қамқорлық жасауды ұмытпадың.

Әпкен-Жамал отбасымен Қызылорда қаласында 
тұратын. Оның балаларына орта мектепті ауыл 
мектебінде аяқтауына (сенің қолында) бар жағдайды 
жасадың Асылбек бауырың ерте қайтыс болды. Одан 
кейінгі інің Асылханды өз балаларыңнан кем көрмей 
оқыттың, тәрбиеледің.

Оған бар жағдайын жасап үйлендірдің, жаяу 
жүргізбедің. Сол еңбегің ақталды. Қазір жолдасы 
Төлеухан екеуі ұл, қыз тәрбиелеп, немере сүйіп отырған 
үлкен отбасы.

Жұман! Бауырларың мен бірге өз балаларыңды 
(Гүлнәр, Мұхтар, Мұхит) да оқыттың үшеуіне де жоғарғы 
білім әпердің. Балалардың үлкені Мұхтар мен Гүлнәр 
Күлбәри апаның жылы құшағына еніп, сені әпкеге балап 
Жұман деп атыңды атап кетті. Сені ана деп құшағыңнан 
айрылмайтын кенжең Мұхитың еді. Аяқ асты жүрегі 
тоқтап қалып Мұхиттың өмірден озғаны сені өлгеніңше 
ұмытылмайтын, таусылмайтын ауыр қайғы құшағына 
бөлеп тастады. Сонда сен Алладан осы көрінген бала-
шағамның алдында қор болмай тездеп Мұхитымның 
қасына барсам деп тіледің. Араға жылдар салып, 
тілегің қабыл болып Мұхиттың қара шаңырағында 
немерелеріңнің қасында, ешкімге қиындық көрсетпей, 
көз жұмдың...

Жұман! Сен балаларыңның алдында аналық 
парызыңды, бауырларың алдындағы ағалық 
парызыңды, Күлбәри тәтем мен Зеріп апамды 
төбеңе көтере дәріптеп олардың алдыңдағы балалық 
парызыңды да орындадың. Сенің барлық адамгершілік 
қасиеттеріңді Гүлнәрдің бойынан байқаймын. Біз үшін 
сенің көзің сол болмақ. Енді артыңа алаңдайтын ештеңе 
жоқ, Мұхитыңның қасына бардың, жайлы жат, орның 
пейіштен, иманың жолдас болсын. Артыңдағы ұрпағың 
аман-сау өсіп, болашақтары жарқын болсын.

Жұман! Гүлнәр бастап, Мұхтар, Асылхан, Төлеухан 
қостап, бойынан да, ойынан да тазалық пен 
талғампаздықтың, адалдық пен әділеттіліктің лебі есіп 
тұратын сендей азамат ананы ойдағыдай шығарып 
салды. Мен оларға шын жүрегімнен ризашылығымды 
білдіріп, оларға амандық, бақыт тілеймін.

Хош бол, орны толмас, ұмытылмас туысым- Жұман.
Сен туралы ой толғаған туысың: АЖАР.

ашылып отырды.
Абай ұлылығының және бір 

белгісі - адамзат ақыл - ойы мен 
рухының сан ғасырлық ізденістері 
мен көптеген бағыттары оның өз 
бойында тоғысып, үндестік тапты. 

Ақын, ойшыл, философ, 
композитор ретінде Абай осы 
көріністердің бәрін де аса жоғары 
деңгейде болды. Абай ұлттық 
рухтың бейнесі, Абай ұлы тұлға. 
Қазақ мәдениетінің аты мен заты 
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Құрметті аудан тұрғындары!
Елімізде індетке қатысты төтенше жағдай жариялануына байла-

нысты Рамазан айында берілетін пітір садақаны төмендегі жолдар-
мен бере алатындарыңызды хабарлаймыз.

1. Аудандық және ауылдық мешіттердің аулаларында қойылған 
садақа жәшіктері арқылы.

2. Аудандық орталық мешіт есеп - шотына: БИН 941141001163    
ИИК KZ67563B350000018905.

АО «КАЗПОЧТА»    БИК KPSTKZKA         КБЕ 17   
 Биылғы жылы пітір садақа жан басына - 370 теңге.

АУДАНДЫҚ ОРТАЛЫҚ МЕШІТІ.

АУДАН ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ НАЗАРЫНА! 

АҚЫН өтті өмірден...
                                  АҚЫН өтті,
Тарқататын тарихтан 
                                    небір кепті.
Серісінен айырылған ерке 
                                            Ақсу,
Күңіреніп көз жасын                                   
                                     көлге төкті.
Ағалықтан аталыққа, 

ақсақалдықтан абыздыққа 
дейінгі жолды жүрісінен 
жаңылмай, бар ғұмырын 
дәстүр мен ата жолына адал 
болып өткерген ардақты 
бауыр, Қазақстан Жазушы-
лар одағының мүшесі, Ақсу 
ауданының "Құрметті азаматы", 
арқалы ақын, аққуға үнін қосқан 
әнші, кәсіби актер, мәдениет 
қайраткері, тарих тереңінен мар-
жан сүзген шежіреші, шахмат 
ойынының хас шебері, шешіле 
сөйлегенде сөзден моншақ 
өрген шешен, түйіні қиын 
мәселеде ел бастаған көсем, 
Сұлу пішінімен, арғымақтай 
тұрпатымен тамсандырып  
көп арасынан жарқырап көзге 
түсетін сал-сері, туған жерінің 
тауы мен тасын, құмы мен боз 
даласын, беткейі мен бетегесін, 
өзені мен көлін, бұтасы мен 
бұлбұлын жырлап өткен АҚЫН 
ДУБЕК МҰСАҰЛЫ МҰСАНОВ 
ағамыз бақилық болды. Фәни 
жалғанның мәңгілік тұрақ емес 
екендігін біле тұрсақ та, жақсы 
адамның жанымыздан кеткені 
ортаны ойсыратып кететіні де 
шындық.

Сырттай атына қанық болсам 
да, Дукеңмен алғашқы кездесуім 
ерекше болды. Ауданымыздың 
ауылшаруашылығы сала-
сына еңбегі сіңген, беделді 
де берекелі ағамыз Есімжан 
Лұқманұлы Рахманов  
денсаулығына байланысты 
Алматыдағы жұмысын тастап, 
аудандық ауылшаруашылығы 
бөліміне ауысып келді. Өмірден 
көрген-түйгені көп ағамыз келе 
біздерді бауырына тартып 
үйіріп әкетті. Бір күні Есағаң 
«Берікбол, тарих пен әдебиетке 
деген көзқарасыңды білем, 
Сен Ақан Сері, Біржан Сал 
дегендерді кітаптан оқып, ол 
өткен заманның адамдары, 
қазір ондай құбылыс жоқ деп 
жүрген шығарсың, Мен саған 
осы заманның Сал-Серісін та-
ныстырайын, жұмыс бөлмеңді 
ретке келтіріп, дастархан жаса, 
екі шиша «Бибігүл» шарабын 
алып қой деді. Ол кезде қазіргі 
білім бөлімі отырған ғимарат 
біздің мекеменің балансында 
болатын. Айналдырған жеті-
сегіз адамда біреуі жұмыс, 
біреуі архив деп екі бөлмеден 
тиген болатын. Бастығымыз да 
арқалы ақын, ақкөңіл азамат 
Жангелді Заманбеков ағамыз 
болатын. Сол кісінің кеңшілігінің 
арқасында ауылшаруашылығы 
бөлімінде мәдениет мекемесі 
сияқты күнде той болып жата-
тын. Содан айтылған уақытта 

Есағаң Дубек ағаны ертіп кірді. 
Алдымен аға туралы ұстазым 
деп айта келіп арасында ініңіз 
деп мені де таныстыра кетті. 
Үлгіліден екенімді айтып едім 
«Сен Төкеңнің (әкемнің аты 
Төлеген» баласы емеспісің, әкең 
сері кісі ғой» деп бірден іш тар-
тып кетті. Сол күні айтылмаған 
әңгіме қалмады, Есағаң да көп 
оқитын, тарихқа терең талдау 
жасайтын аналитик, шешіле 
сөйлегенде елді ұйытып тас-
тайтын шешен еді. Арасында 
Дукеңді қолқалап екі-үш ән де 
айтқызып жіберді. Біраз отырып 
әрең тарқастық. Содан бері бір-
бірімізге іш тартып кездескен 
сайын талай тақырыпқа әңгіме 
шерткен едік. Кейде қолтығына 
шахмат тақтасын қысып алып 
үйге келетін. «Әлгі Диас қайда, 
бүгін чемпионды (кенже ұлым 
Диас Талдықорған қаласының 
екі дүркін жеңімпазы) ұтайын деп 
арнайы дайындалып келдім» 
дейтұғын. Араласа келе до-
сым Тоғызбаев Өменнің жақын 
аталас ағасы екенін білдім, 
бұл бізді бұрынғыдан да етене 
жақындастыра түсті.

Дубек аға туған жерін, өскен 
елін қатты жақсы көретін еді. 
«Ғұмырым Ақсуымды жырлап 
өтумен келеді, біздің жер тұнып 
тұрған тарих қой, тауы мен 
тасы, өзені мен көлі, әр төбесі 
мен шоқысы өткен заманнан 
сыр шертіп тұрған жоқ па, тек 
оны көрер көз, ұғар зейін керек» 
деуші еді. 

Ақсудың киелі орындары, 
қасиетті адамдары туралы 
айтқанда арқаланып  кететін. 
«Жөн сөзді дұрыстап тыңдай білу 
– мәдениеттілік, ескіден қалған 
сарынды келешекке жеткізу бізге 
парыз» деп түйіндейтін. Ал, әңгіме 
Баласаз ауылы туралы болғанда 
аға ерекше шабыттанып ұзақ 

толғайтын. Ақсу ауданының 
орындарының картасын жасату 
туралы ақылдасқанымда талай 
мағлұматтар айтып еді.

Ауданның қоғамдық-саяси 
өміріне де белсене атсалысқан 
ағамыз аудандық Мәслихаттың 
депутаты, Ақсақалдар 
алқасының мүшесі ретінде 
талай игілікті істердің басы-
қасында болды. Туған жерге 
деген қалтқысыз махаббатын 
ісімен дәлелдеген үлкен жүректі 
АЗАМАТ еді. 

Бөрібай батыр бабамызға 
ескерткіш тұрғызу жұмыстарын 
бастағанымда қатты қуанып ба-
тыр туралы дастаны енгізілген 
«Жүректегі шуақтар» атты 
кітабын сыйлаған болатын. Ау-
ырып жүргеніне қарамай келген 
сайын Бөрібай батыр туралы 
көптеген әңгімелер айтушы еді.  
Ескерткіштің ашылу сәтінде 
тікелей ұрпағы ретінде даста-
нымнан бөлек арнайы жыр жа-
зып оқимын деген. Ол тілегі бір 
арманы болып ішінде кетті.

Халық басына түсіп тұрған 
мына қиыншылық та өтер, өмір 
өзі де өз сабасына түсіп ор-
нына келер. Сол кезде өмірі 
кейінгі ұрпаққа үлгі-өнеге болған 
азаматымызды ұлықтау ша-
ралары да қолға алынатын 
болады. Дубек ағамыздың ар-
тында қалдырған мол мұрасын 
ұрпақтар санасына сіңіріп, енді 
басталатын творчествалық 
жыр - ғұмырын баянды ету-
ге бірқатар іс – шараларды 
атқаруымыз керек. Атап айтсақ, 
ақын атына көше, ауылдардағы 
мәдениет үйлерінің бірінің 
атауын, өзі ұстаздық еткен 
Е.Сиқымов (бұрынғы Чапаев) 
атындағы мектептен сынып 
атауын, таңдамалы өлеңдері 
мен араласқан адамдардың 
Дукең туралы естеліктер 
жинағын шығару, мектептерге 
«Дубек тану» әдеби сағатын 
енгізу,  таспаға түскен әндерін 
жинақтау, туған жеріне  арналған 
өлеңі қашалған ескерткіш тасты 
Баласаз ауылына қою, шахмат-
тан Дубек Мұсанов атындағы 
аудандық турнир ұйымдастыру, 
әншілер жарысын өткізу, 
ғылыми конференция мен 
мүшәйра ұйымдастыруға аудан 
басшылығы тарапынан көмек 
көрсетілсе екен дейміз.

Ақынға бақилық ғұмырында 
Алладан рахым тілей оты-
рып, енді басталатын жыр-
ғұмырында ұрпақтан-ұрпаққа 
жетер сара да, дара жол 
тілейміз.

Тірісінде еліне сыйлы болған, 
салт-дәстүрдің жоқтаушысы 
хәм жалғастырушысы болған 
«Могиканның соңғы тұяғы» 
сияқты өткен ғасырдың соңғы 
Сал-Серісіне лайықты құрмет 
көрсетіп, жақсысын қадірлей 
білетін ел екенімізді көрсетейік 
ағайын!

Берікбол ҚАСЫМОВ.

АҚСУДЫҢ САЛ-СЕРІСІ 
немесе  

«МОГИКАННЫҢ СОҢҒЫ ТҰЯҒЫ»

Ақсу ауданының әкімдігі, аудандық Ардагерлер 
кеңесі, "Ақсу өңірі" газетінің ұжымы Қазақстан 
Жазушылар Одағының мүшесі, Ақсу ауданының 
"Құрметті азаматы", арқалы ақын 

ДУБЕК МҰСАҰЛЫ МҰСАНОВ 
ағамыздың қайтыс болуына байланысты 
туған - туыстарына, артында қалған ұрпағына 
қайғыларына ортақтасып көңіл айтады.

Қазіргі кезде сыбайлас  
жемқорлық  әлемнің кез - келген 
елінде оның саяси дамуына байла-
ныссыз, оның ішінде Қазақстанда 
да, әлеуметтік құбылыс ретінде 
өмірін жалғастырып келеді, 
ол тек ауқымдылығымен ғана 
ерекшеленеді. Сыбайлас жемқор-
лық әлеуметтік - экономикалық даму 
үдерісін, нарықтық экономиканың 
құрылуын, инвестициялар тарту 
процесін тежейді. 

Демократиялық мемлекеттің 
саяси және қоғамдық инсти-
туттарына кері әсерін тигізеді, 
елдің болашақ дамуына елеулі 
қауіп төндіреді. Қазақстанның 
мемлекеттік саясатының негізгі 
басымдықтарының бірі сыбайлас 
жемқорлықпен күрес болып табы-
лады. Сол себепті Елбасы өзінің 
«Қазақстан-2050» стратегиясында 
дамыған мемлекеттің жаңа саяси 
басымдықтарының бірі ретінде сы-
байлас жемқорлықпен күресті атап 
көрсетті. Елбасымыз Н.Назарбаев 
сыбайлас жемқорлықпен күрес ту-
ралы айтқанда қоғамның көмегінсіз 
жемқорлықты жеңу мүмкін еместігін 
бірнеше рет атап өтті.

Қазақстан Республикасының 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес туралы» заңында сыбайлас 
жемқорлыққа мынадай анықтама 
берілген: бұл – «...жеке түрде не-
месе делдалдар арқылы мүліктік 
игіліктерді заңсыз алу және 
мемлекеттік қызмет атқарушы 
тұлғалардың, сондай-ақ, оларға 
теңестірілген тұлғалардың өз 
лауазымдық өкілеттіктері мен 
өкілеттеріне қатысты мүмкіндіктерін 
мүліктік пайда табу үшін жеке ба-
сына пайдалануы, сондай-ақ, атал-
мыш тұлғаларға жеке және заңды 
тұлғалардың көрсетілген игіліктер 
мен жеңілдіктерді құқыққа қайшы 
түрде пара  ұсыну жолымен сатып 

ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ІС-ҚИМЫЛ - ӘРБІР 
АЗАМАТТЫҢ МІНДЕТІ

алуы». 
Қарапайым тілмен айтатын 

болсақ, сыбайлас жемқорлық – бұл 
қызмет дәрежесін жеке мақсатта 
пайдалану. Сыбайлас жемқорлықты 
білдіретін белгілердің бірі пара  алу 
не беру болып табылады. Сыбай-
лас жемқорлықтың қоғамға тек зия-
нын тигізіп қоймай, сонымен бірге 
оң нәтижеге жеткізбейтінін естен 
шығармауымыз қажет! 

Өйткені, сыбайлас жемқорлық   
параны көбірек беруші ғана жеңіске 
жетеді. Бір қорқыныштысы - сыбай-
лас жемқорлықпен айналысу сол 
тұлға мен оның жақындарының 
сана - сезіміне залал  келтіріп, 
дүниетанымдарын бұзады.

Қазақстанда экономиканы жан-
дандыру және ауқымды әлеуметтік  
түрлендіру жағдайында мемлекеттің 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
бағытталған заманауи әлеуметтік-
экономикалық саясатымен тығыз 
байланысқан бүтіндей стратегияның 
қажеттілігіне анық көз жеткізілді.

Осыған байланысты 2014 
жылдың 26 желтоқсанында 
Қазақстан Республикасының 2015-
2025 жылдарға арналған Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы жаңа стратегия-
сы бекітілді.  

Стратегияның мақсаты 
- мемлекеттің сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы саясатының 
тиімділігін арттыру және сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы қозғалысқа кез 
- келген жемқорлықтың туындауына 
«нөлдік» төзімділік таныту атмосфе-
расын құру жолын қолдану арқылы 
барлық қоғамды тарту, сондай-ақ, 
Қазақстанда сыбайлас жемқорлық 
деңгейін төмендету болып табыла-
ды.

    Нұрдәулет ЖАҚСЫБАЕВ,
аудандық ТЖБ бастығы, 

азаматтық қорғау майоры.                                                              

ОРАЗА КЕСТЕСІ

Ақсу ауданының мәслихаты Қазақстан Жа-
зушылар одағының мүшесі, Ақсу ауданының 
"Құрметті азаматы", аудандық мәслихаттың IV 
шақырылымының депутаты болған әріптесіміз 

ДУБЕК МҰСАҰЛЫ МҰСАНОВТЫҢ 
қайтыс болуына байланысты туған - туыста-
рына, артында қалған ұрпағына қайғыларына 
ортақтасып көңіл айтады.
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