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Ақсу өңірі

Жоғарғы санаттағы Мейірбике

Құрметті денсаулық сақтау саласының қызметкерлері!      
Елбасы Н.Назарбаев «Халық денсаулығы – ол Қазақстанның  өзінің 

стратегиялық мақсаттарына жетудегі табысының ажырамас құрамдас 
бөлігі» деп халық  денсаулығына бүгінгі таңда қандай мән беріліп 
отырғанын айырықша атап көрсетті. Жыл сайын маусым айының үшінші 
жексенбісі Сіздердің кәсіби мерекелеріңіз ретінде атап өтіледі. Сіздерді 
осы төл мерекелеріңізбен аудан жұртшылығының және өзімнің атымнан 
құттықтаймын!

Аудандағы медицина саласының жұмыс сапасы, кадрлармен 

Адам денсаулығы - бәрінен қымбат
(АУДАН ӘКІМІ Е.С.БАЗАРХАНОВТЫҢ МЕДИЦИНА ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІН МЕРЕКЕЛЕРІМЕН ҚҰТТЫҚТАУЫ)

қамтамасыз ету ісі жылдан жылға жақсарып келеді. Ауданға жұмысқа 
келген жас мамандардың тұрмыстық жағдайларына, оларды бас-
панамен қамтуға ерекше назар аударылып отыр, ауруханалардың 
материалдық жағдайы, дәрі – дәрмекпен толықтыру барысында да 
атқарылып жатқан шаралар аз емес. Дәрігерлер қатарында көпшіліктің 
құрметіне бөленіп, алғыс иесі атанып жүргендері де баршылық.

Сіздерді қуанышты күндеріңізбен құттықтап, дендеріңізге саулық, 
отбасыларыңызға береке – бірлік тілеймін. Аудан жұртшылығының 
денсаулықтары әрқашанда мықты болсын!

14 маусым - Медицина қызметкерлері күні!

МЕДИЦИНА  КӘСІБІ - АДАМГЕРШІЛІКТІҢ АСЫЛЫ

ТҰРҒЫНДАР НАЗАРЫНА!
Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 

жылдарға арналған "Еңбек" мемлекеттік бағдарламасының үшінші бағыты бойынша: 
жастар практикасына 2017, 2018, 2019 жылдары оқуын аяқтап, арнаулы орта және 
жоғары білімді диплом алған, дипломдағы мамандығына сәйкес жұмыс істемеген 
және жастар практикасынан өтпеген 29 жасқа дейінгі жұмыссыз жастар қатыса алады.

Өту мерзімі: 6 ай. Еңбекақысы: 25 айлық есептік көрсеткіш көлемінде төленеді. 
Жоғарыда аталған талаптарға сай келетін үміткерлерді жастар практикасынан өтуге 
шақырамыз. Үміткерлер толық ақпаратты халықты жұмыспен қамту орталығына келіп 
немесе төменде көрсетілген байланыс телефондары арқылы біле алады.

Ақсу ауданы әкімдігінің халықты 
жұмыспен қамту орталығы.

Маусым айының 4 жұлдызы біз үшін айтулы мереке. Бұл күн біздің 
мемлекеттік рәміздеріміздің туылған күні. Қандай мемлекетті алып қарасақ 
та өзіне тән салт - дәстүрлері, әдет - ғұрпы, тілі болады емес пе?! Сол 
секілді, қазақ еліміздің елдігін жырға қосатын Әнұранымыз, бейбіт өмірімізді 
суреттейтін Туымыз, бір шаңырақ астында жиылған тәуелсіз ел екенімізді 
айқындайтын Елтаңбамыз болуы шарт. Біз - Қазақстан деп аталатын алып 
елде бейбіт өмір сүріп жатырмыз. Ал сол жердің топырағына бас ию, туған 
жеріңнің халқын қастерлеу, мемлекеттік рәміздерді құрметтеп, қорғау 
біздің міндетіміз. Әрбір қазақ елінің азаматы өзінің туған жерінің тари-
хын білуі маңызды. Ал рәміздеріміздің авторын, тарихын білу - бұл біздің 
рәміздерімізге деген үлкен құрмет. 

Аудан әкімшілігінің үлкен мәжіліс залында 4 маусым - Қазақстан Респуб-
ликасы мемлекеттік Рәміздері күні мерекесіне арналған жиын болып өтті.
Жиын мемлекеттік Гимнмен басталып, жиында аудан әкімінің орынбаса-
ры Есжанов Ғазиз Отарбайұлы құттықтау сөз сөйледі. Сөз соңында "Ел 
Тәуелсіздігінің тұғырлы болуына, саяси тұрақтылық пен ұлттың бірлігін 
сақтауға және ауданның әлеуметтік - экономикалық дамуына қосқан үлесі мен 
қоғам өміріндегі белсенділігі үшін 4 маусым - Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік рәміздері күні мерекесі құрметіне" деген тақырыптағы аудан 
әкімі Есім Базархановтың Құрмет Грамотасымен бір топ азаматтар мен аза-
матшаларды марапаттады. Жиын соңы аудан өнерпаздарының мерекелік 
концерттік бағдарламасымен жалғасып, соңында естелік суретке түсті.

Әскен АРҒЫНҰЛЫ.

РӘМІЗДЕР КҮНІ 

Құрметті Ақсу ауданының 
орталық ауруханасының ақ халат-
ты абзал жандары! 

Сіздерді кәсіптік мерекелеріңіз – 
медицина қызметкерлері күнімен 
шын жүректен құттықтаймын!

Адам өмірін ұзартуға септігін 
тигізіп, ажалдан арашалаушы 
дәрігер мамандығын халқымыз 
ежелден қастерлеп, құрметтеген. 
Бүгінгі таңда Қазақстандықтардың 
денсаулығын жақсарту – еліміздің 
мемлекеттік саясатының басым 
бағыттарының бірі. Елімізде 
денсаулық саласын дамыту, 
тұрғындарға заман талабына 
сай, қолжетімді және сапалы 
медициналық қызмет көрсету жо-
лында бар мүміндіктер жасалуда.

Ақсу  ауданында  медициналық  
көмек  көрсетіп отырған 41 
медициналық  мекеме  бар, 

оның  ішінде 1 аудандық  орталық  
аурухана, 2 селолық  ауруха-
на, 14 дәрігерлік  амбулатория, 
24 медициналық  пункті бар. 
Орталықта  150  төсектік  ау-
рухана  және  күніне 250  адам  
қабылдайтын  емхана  бар. Матай  
ауылында 20 төсектік аурухана  
және 50 адам  қабылдайтын  емха-
на  жұмыс  атқарып  отыр. Қапал  
ауылында  25  төсектік  аурухана 
және  күніне 75 адам  қабылдайтын  
емхана  жұмыс  істейді. Одан  басқа  
жалпы  ауданда  125  төсек  күндізгі  
стационар  бар.

2019 жылдың қаңтар айында 
76 дәрігер, 2020 жылы  82 дәрігер 
жұмыс атқарады. Дәрігерлермен 
қамтамасыздық – 20,3%. Орта 
медицина қызметкерлері 360, 
қамтамасыздық – 89,3%.

Туберкулез  ауруы бойынша 2019 
жылдың 5 айда  5 адам тіркелген. 
100 мыңға шаққанда көрсеткіш 
12.4 болса,  2020 жылы  4 адам 
тіркеліп, ауру – сырқау 10%,  яғни 
былтырғы жылмен салыстырғанда 
2,4 % төмендеді. Жалпы 2020 
жылы  5  айда  туберкулез ауруын 
анықтау үшін  6698  адам  флю-
роография тексерісінен өткізіліп, 
3 ауру  анықталды.  Бакскопия  
тексерісінен  62 адам  тексерілді. 
1540 балаға Манту сараптамасы  
жасалынып, 1 анықталды. Тубер-
куллез ауруынан 2019 - 2020  жыл-
дары қайтыс болғандар  тіркелмеді.

Бруцеллез ауруынан 2019 жылы  
5  айда  4 адам анықталып,  ауру 
– сырқау 10%. 2020 жылы 3 адам   
тіркелген, ауру – сырқау 7,4%. 
Былтырғы жылмен салыстырғанда 
аурушаңдық 2,6 пайызға төмендеді. 
Анықталған 3 адам Сырттанов, 
Егінсу және Есеболатов  ауылда-
рынан  тіркелген.  

Қатерлі ісік ауруынан 2019 
жылдың 5 айында 11 адам 
тіркеліп, 100 мың адамға  
шаққанда ауру – сырқау 27%. 2020 
жылы ауру – сырқау көлемі 64% 
құрайды. 2019 - 2020 жылдардың 
5 айында қатерлі  ісік  ауруынан   5 
адам  қайтыс  болып,   өлім – жітім  
көрсеткіші 14,8 пайызды құрайды. 

Жүрек қан тамыр аурулары-
нан  2019  жылы 5 айда 237 адам   
анықталып, 100 мың адамға  
шаққанда ауру – сырқау 588,2,  
2020 жылы 5 айда 124 адам   
анықталып, ауру - сырқау 307,7 
пайызды құрайды. Былтырғы жыл-
мен салыстырғанда аурушаңдық 
көрсеткіші 280,5 төмендеген.  
2019 - 2020  жылдардың 5 айда  
жүрек қан  тамыр  ауруларынан 18  
адам  қайтыс  болып, өлім – жітім 
44,6 пайызды құрайды. 

Осындай әлеуметтік маңызы 
бар аурулармен аянбай күресіп 
жатқан ақ халатты абзал 
жандардың еңбегі ерекше.

Құрметті медицина 
қызметкерлері! 

Ерен еңбектеріңізге, шипа-
лы алақандарыңызға, мейірімді 
жүректеріңізге алғысымыз 
шексіз. Еңбектеріңіз халыққа 
қуаныш сыйлап, өздеріңізді 
нұрға бөлесін. Сіздерді төл 
мерекелеріңізбен құттықтай от-
ырып, отбастарыңызға амандық, 
дендеріңізге саулық, күш-жігер, 
баянды бақыт пен жаңа та-
быстар тілей отырып, кәсіби 
біліктіліктеріңіздің арқасында биік 
асулардан көріне беріңіздер деген 
тілегімді білдіремін.

Асқар БАЛТАБАЕВ,
 аудандық орталық 

ауруханасының директоры.                                                                    
Елімізде  медициналық көмек сапасын 

жақсартуға жіті көңіл бөлу басты назарға 
алынған. Ал, мейірбикелік міндетке зор 
жауапкершілік жүктелетіні баршаға мәлім.  
Ақ халатты дәрігерлерді “абзал жандар” 
деп бекерге атамаса керек халық арасын-
да. Адам жанының арашашысы атанған бұл 
кісілердің қоғам үшін, жалпы адамзат үшін 
қылар қызметін өмірімізден бөліп қарастыра 
алмайтындығымыз да рас. Көңіліміздің 
көтеріңкі, күйіміздің қалыпты болуы көбіне-
көп осы жандардың арқасы.

Соның бірі - аудандық аурухананың 
қан сақтау кабинетінің мейірбикесі 
– ҚАСЫМБЕКОВА БАХЫТГҮЛ 
БАЙМҰХАМЕТҚЫЗЫ осынау ізгі мақсатта 
тындырымды тер төгіп жүрген тәжірибелі 
маман. Бахытгүл әпкеміз жоғарғы санаттағы мейірбике. Қан сақтау 
кабинетінде 1997 жылдан бас-тап қызметін осы уақытқа дейін 25 жыл абы-
ройлы атқарып келеді.  Осы жылға дейін аудандық, облыстық аурухана 
басшылары тарапынан Мақтау қағаздары мен Алғыс хаттармен марапат-
талды. Бір сөзбен айтқанда, мейірбике – мерейлі мамандық.

Ербол СЫМХАНОВ.
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- Ермек Құралбекұлы, алды-
мен халыққа қызмет көрсету 
орталықтарының жаңа 
форматтағы жұмысы туралы ай-
тып берсеңіз?

- Әлемдік пандемия COVID-19 
қоғамның барлық салаларына өз әсерін 
тигізді. Карантин азаматтарға шектеу 
қойды, бірақ жаңа мүмкіндіктер берді. 
Елдегі вирустың таралу қауіпі әлі де 
сақталуына байланыстықоғамдық және 
жеке ұйымдар жұмыс тәсілдерін өзгертті.
Халыққа қызмет көрсету орталықтарының 
жұмыс тәртібі де жаңа форматқа көшті. 
Жаңа формат азаматтардың кезекке 
тұрып, шоғырлануын болдырмайды және 
уақытын тиімді жоспарлауға мүмкіндік 
береді. Енді азаматтар фронт-офистерде 
тек қағаз жүзінде көрсетілетін 100-ге 
жуық қызметтер мен egov.kz арқылы 
рәсімделген өтініштердің нәтижесін ала 
алады.

Сондай - ақ, қызмет алушылар ХҚО-
ға бару үшін 1414 біріңғай байланыс 
орталығы немесе egov.kz сайтындағы 
арнайы сервис арқылы және Telegram-
бот арқылы кезек уақытын алдына ала 
брондайды. Алдын ала жазылусыз ХҚО-
ларда ешқандай қызмет көрсетілмейді. 

Бүгінгі таңда электронды үкімет пор-
талында барлық мемлекеттік қызметтің 
80%-дан астамын қазақстандықтар өз 
үйінен немесе жұмыс орнында отырып-
ақ алуына болады. Ол үшін электрон-
ды цифрлық қолтаңбасы (ЭЦҚ) болса 
болғаны. Қазіргі уақытта ЭЦҚ-ны да egov.
kz порталында алу мүмкіндігі бар. Сондай-
ақ кейбір қызметтер мен сервистерді 
ЭЦҚ-сыз, бір реттік құпиясөздің көмегімен 
алуға болады. Ол үшін мобильді азамат-
тар базасында тіркелу қажет.Электрон-
ды  түрде қолжетімді қызметтерді аза-
маттар өздігінен egov.kz порталында, 
eGov mobile, EgovKzBot2.0 мобильді 
қосымшаларының, Facebook және Вкон-
такте әлеуметтік желілері чат-боттар 
арқылы да ала  алады.

- Мұның бәрі жақсы әрине, бірақ 

Жаңа формат – жаңа 
мүмкіндіктерге жол ашпақ

үйінде компьютері, интернеті 
жоқ адамдар не істейді? Мысалы, 
цифрлық жаңашылдықтарды пайда-
лана алмайтын ауыл тұрғындары 
қызметтерді қалай алады? 

- Осы жерде айта кетейін, жоғарыда 
айтылған жаңашылдықтар тек қалалық 
халыққа қызмет көрсету орталықтарының 
жұмысына ғана қатысты. Ал аудандық 

қала бойынша 10 өзіне өзі қызмет көрсету 
бұрыштары ашылды. Олар  әкімдіктердің 
ғимараттарында, оқу орындарында, ме-
дицина ұйымдарында, сауда-ойын-сауық 
орталықтарында және т. б. нысандар-
да орналасқан.Алдағы уақытта мұндай 
бұрыштар санын арттыруды жоспарлап 
отырмыз.

Сондай-ақ үш санаттағы азаматтар, 
яғни зейнеткерлер, көп балалы отба-
сылар және мүгедектігі бар азаматтар 
электрондық қызметтерді ХҚО-дан ала 
алады. Ол үшін әр фронт-офисте жеңілдік 
терезелері ұйымдастырылған. Дегенмен, 
олар да ХҚО-ға баратын уақытын алдын 
ала брондауы керек. 

- Қалай ойлайсыз, біздің азамат-
тар  осындай өзгеріске, яғни жаппай 
цифрлануға қаншалықты дайын? 

- Әрине,  әлемдік сарапшылардың 
айтуынша пандемиядан кейін әлем 
бұрынғыдай болмайды, жаңа ережелердің 
пайда болуы заңды құбылыс. Шынын-
да да солай. Төтенше жағдай енгізілген 
соң«Азаматтарға арналған үкімет» өз 
қызметін тоқтатпай, қашықтан жұмыс 
істеді. Қазірдің өзінде республика бойын-
ша 2000-ға жуық маман қоңырау арқылы 
азаматтарға консультациялық көмек 
көрсетіп, қызметтерді онлайн рәсімдеу 
бойынша ақпараттық сүйемелдеу жа-
сауда. Алматы облысындағы 1414 call-
орталықта арнайы оқудан өткен 100-
ге жуық қызметкер телефон арқылы 
кеңес беруде. Бұдан бөлек, филиалдың 
50 қызметкері бейнеқоңырау арқылы 
қызмет алушыларды мобильді азамат-
тар базасына тіркейді,тағы 20 қызметкер 
бейнеқоңырау арқылы көрсетілетін 
қызметті алушыларды бейнеидентифика-
циялау үшін тартылған.

Байланыс орталықтары дүйсенбіден 
сенбіге дейін таңғы 9.00-ден кешкі 20.00-
ге дейін жұмыс істейді.Қоңырау шалу 
тегін. 

Сондай-ақ, енді «Азаматтарға 
арналған үкімет» операторлары 
қазақстандықтарға egov.kz порталындағы 
бейне қоңырау арқылы тікелей кеңес 
бере алады.Ол үшін парақшаның оң жақ 
төменгі бұрышындағы «Виртуалды асси-
стент» батырмасын басу қажет. Каран-
тин жағдайында филиал қызметкерлері 
бірыңғай байланыс  арқылы қоңырау 
шалған аймақ тұрғындарына 62 мыңға 
жуық кеңес берді.Үйден жұмыс жасаған 
қызметкерлеріміз ұялы телефонарқылы 
72 мыңнан  аса кеңес берді және 120 
мыңға жуық  бейнеқоңырауға жауап 
берді.

Айта кетейік, соңғы екі айда 12 мынға 
жуық дайын құжаттар берілді және 
мандандырылған ХҚО арқылы он-
лайн режимінде азаматтарға  300 жуық 
жүргізуші куәлігі берілді және автокөлікті 
қайта тіркеу бойынша 150 астам 
қызмет көрсетілді Сондай-ақ, карантин 
уақытында egov.kz электронды үкімет 
порталы, Telegram боттағы eGovKzBot2.0, 
eGovMobile мобильдік қосымшалары  
арқылы қызмет алуға өтініш берушілер 
саны артқанын байқадық.

- Халыққа қызмет көрсету 
орталықтарында қауіпсіздік шара-
лары қалай орындалып жатыр?

- Бүгінде аймақтағы ХҚО бөлімдері 
барлық санитарлық-эпидемиологиялық 
стандарттарға сәйкес жұмыс жасап жа-
тыр, Атап айтқанда, орталықтардың 
ғимараттарында маска режимі сақталған.
Ғимараттардасанитарлық тазартқыштар 
орналастырылып, антисептиктермен 
қамтамасыз етілген. Вирус жұқтыру 
қаупін болдырмау мақсатындакезекте 
тұрған азаматтар үшін ғимараттардың 
ішінде де, сыртында да 1,5-2 метр 
қашықтықта таңбалар қойылған.

Сөз соңында...
Бүгінде кең таралған мемлекеттік 

қызметтер электронды түрге өтті. 
Осы орайда қызмет алушыларға 
қажетті құжаттарын онлайн 
рәсімдеуге кеңес беремін. Өздеріңізге 
және жақындарыңызға қамқор 
болыңыздарАмандықта болайық!

Сұхбатыңызға рахмет!

Сұхбатты жүргізген: Өз тілшіміз.

Алматы облысында төтенше жағдай режимі жеңілдеп, әлеуметтік 
және басқа да қызмет көрсету нысандары кезең - кезеңімен ашыла баста-

ды. Солардың қатарында халыққа қызмет көрсету орталықтары да 14 
мамырдан бастап өз жұмысын жалғастырды. Алайда, енді мемлекеттік 

қызметтер жаңа форматта ұсынылмақ. Саладағы жаңашылдықтар тура-
лы «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясының Алма-

ты облысы бойынша директоры Ермек Құралбекұлы Бекжүнүсовпен арнайы 
әңгімелесіп, көңілде жүрген сауалдарға жауап алып қайттық.

маңызы бар қалаларда, сондай-ақ аудан 
орталықтарында орналасқан бөлімдерде 
қалаға қарағанда келушілер санының 
айтарлықтай аз болуына байланысты 
өзгеріссіз, бұрынғыдай жұмыс жасап жа-
тыр.

Ал компьютері немесе интернетке шығу 
мүмкіндігі жоқ талдықорғандықтар үшін  

құндылықтарын ұстанатын 
және сайлау құқығы бар кез - 
келген қазақстандық үміткер 
қатыса алады. Ендігі кезекте, біз 
нұротандықтар, бұл маңызды 
жұмыстың жүйелі әрі көзделген 
мақсатына жету жолында еңбек 
етуіміз қажет. Сондықтан 2019 
жылы Ақсу ауданында  пилоттық 
жоба ретінде өткен Праймеризге 
қатысушы ретінде бүгінгі жас-
тарды өз мүмкіндіктерін прай-
меризге қатысу арқылы халық 
сеніміне жол таба отырып жаңа 
мүмікіндіктерді қолдануға бірге 
атсалысу үшін Праймеризге 
қатысуға шақырамын.

Құрметпен:
Данияр АХМОЛДАЕВ, 

 «Nur Otan»  партиясының 
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс - қимыл жөніндегі қоғамдық 

кеңес мүшесі, партиялық 
кадрлық резервке қатысушы, 

І.Жансүгіров атындағы орта 
мектебінің  директоры. 

Тарих көші үнемі жаңаланып отырады. Десе де 
ұмытылмайтын, ескермейтін тарихи оқиғалар бо-
лады. Соның бәрі әлемді дүр сілкіндірген екінші 
дүниежүзілік соғыстың қасіреті мен Ұлы Жеңісті 
алып берген  батырларымыздың  ерлігін ешкім де 
ешқашан ұмытпақ емес.

Сол кездегі Кеңес елінің бірлігі мен достығының 
арқасында 1945 жылы 9 мамырда  Ұлы Жеңіспен 
аяқталды. Биыл Ұлы Жеңістің  75 жылдығы. Осы 
мерекеге орай "Nur Otan" партиясы "ЖЕҢІС 
ЕСІМДЕРІ"  акциясы  мен  "QAHARMAN" челленджін 
жариялады, оның мақсаты - ат ауыздығымен су 
ішкен, ер етегімен су кешкен сұрапыл соғыстағы  
аталарымыз бен апаларымыздың ерлігін дәріптеу, 
жастарға насихаттау. Ел алдындағы борыштарын 
өтеп, еліміздің амандығын, жеріміздің тұтастығын 
қорғап қалған ерлерге тағзым ету. Олар еліміздің 
жарқын болашағын, жас ұрпақтың өмірін, 
халықтың бақыты мен қуанышын сақтап қалды. 

Ардагерлер ерліктері арқасында біз осы күнге 
жеттік. Осы шараны барлық бастауыш пар-

 ЖЕҢІС ЕСІМДЕРІ

Құрметті  партияластар! 
Елімізде болып жатқан, 

саяси реформалар, игі 
бастамалардың қасында 
жетекші партияның праймериз 
өткізуі - ол уақытылы әрі ел да-
муы үшін қажет бастама. Партия 
қатарына шынайы және мықты 
көшбасшыдарды, белсенді 
жастарды тарту көзделіп 
отыр. Праймериздің негізгі 
ережесімен оқып, танысып өзіме 
түйгенім, бұл құжат жақында 
өзгерістермен толықтырулар 
енгізілген негізгі заң талапта-
рына сәйкес, бұл дегеніміз пар-
тия Праймеризіне партияның 

тия ұйымдары мен аудан тұрғындары қолдап 
әлеуметтік желіде өз аталарының суреті мен 
өмірбаяны туралы мақалалар жариялады,  
мектеп оқушылары «Ұрпақтар ұмытпайтын  – 
Ұлы Жеңіс» тақырыбындағы  онлайн түрде 
ұйымдастырылған облыстық байқауға қатысып, 
нәтижесінде Қарашілік орта мектебінің оқушысы 
Айжұлдыз Орын, Б.Садырбайұлы атындағы 
орта мектеп оқушысы Әнел Тұрарбек және 
Н.Есеболатов атындағы орта мектеп оқушысы 
Ерқанат Ерланұлы  Алматы облыстық партия 
филиалының "Алғыс хатымен" марапатталды. 
Ардагерлеріміз барлық құрметке лайықты. 

Мереке қарсаңында Ұлы Отан соғысының 
ардагерлері Е.Рысбеков, Г.Моисеевке және 
бір топ тыл ардагерлеріне "Nur Otan" партиясы  
Төрағасының бірінші орынбасары Б.Байбектің 
Құттықтау хаты тапсырылды. 

               Ж.ЕРБОЛАТҚЫЗЫ,
«Nur Otan» партиясы Ақсу аудандық 

филиалының эксперті.

Бүкіл әлемді шарпыған сыбай-
лас жемқорлық бізді айналып өткен 
жоқ. Кез - келген өркениетті қоғам 
үшін сыбайлас жемқорлықпен 
күресу ең өзекті мәселе. Сыбайлас 
жемқорлық заман ағысымен бірге 
өсіп-өркендеп, мол қаражат және 
қоғамдық бәсекелестік болған жерге 
тамырын жайып, бүгінгі күнге дейін 
жойылмай отырған кеселдің бірі. Сол 
себепті, елімізде көптеген адамдар 
жемқорлық бойынша заң алдында 
жауапқа тартылып жатыр. Осыған 
орай, Ақсу ауданының Төтенше 
жағдайлар бөлімі қызметкерлері  
ағымдағы жылдың мамыр айын-

ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ЖОЛ ЖОҚ!
да  сыбайлас жемқорлыққа қарсы  
жадынама парақтарын адамдар 
көп шоғырланатын орындарда іліп, 
жұмыстар жүргізді. Бөлімнің бас-
ты қағидасы: Мемлекеттік билікті 
жеке бас пайдасы үшін, үшінші бір 
тұлғалар мен топтардың мақсаты 
үшін асыра пайдалануды тоқтату бо-
лып табылады. Бөлім қызметкерлері 
сыбайлас жемқорлық және осы 
тұрғыдан құқық бұзушылықтарға 
бас имейді. Осының бәрі күнделікті 
жүргізілетін нұсқамалардың жемісі. 

Әрбір азамат басқа адамға сый 
ұсынбаса, беріп тұрған сыйын ал-
маса онда біздің мемлекетіміздің 
жолында ешбір кедергі болмасы 
анық. Жемқорлықсыз мемлекет 
үлкен жетістіктерге жететініне кәміл 
сенеміз. Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы қызметінің нөмірі 1424 Call – 
орталығы.

 Нұрдәулет ЖАҚСЫБАЕВ,
аудандық ТЖБ бастығы, 

азаматтық қорғау майоры.                                      

Сыбайлас жемқорлық - мемлекетті  ішінен  жейтін  жегі  құрт. Қоғам 
жетістіктерін - жоққа  шығаратын, ұлттық қауіпсіздікке қауіп - қатер  әкелетін  
зиянкес деп бастасақ артық болмас. Барлық ақпараттық  құралдарда  
жазылғандай бұл  дерттің  алдын  алу, соған  қарай  іс-әрекет жасау тек  
мақала жазумен, дөңгелек үстелдермен  шектелмеу керек. Бұл   үйде  
отырған  ата-аналармен де  жұмыс  жасау керектігін, ол адамдардың  үйде  
отырып-ақ үлкен  көмегі  тиетіні анық.  "Тәрбие  басы  тал  бесіктен,"-
демекші ата-бабамыз  айтқандай,  үш  ауыз  сөзбен  баланы тәрбиелеп  
отырған:

Оның алғашқысы: ұят болады, екіншісі: жаман болады,үшіншісі: обал 
болады. Ұят болады дегені – өлімнен ұят күшті, ұятты істі істеме дегені; 
жаны арымның садағасы дегені еді.

Жаман болады дегені – жақсы сөз жарым ырыс, жамандықтан аулақ жүр 
дегені; жақсының шарапаты, жаманның кесапаты тиеді деген еді.

Обал болады дегені – әр нәрсенің сұрауы бар, саған түкке тұрғысыз 
болған бір нәрсе басқа біреуге өте қымбат болуы мүмкін дегені, ешкімге 
көлеңкең түспесін дегені еді.

Қазақтың  мақалы  бекер айтылмаса  керек , тәрбие  от  басынан  бастау  
алатынын,  болашақ ұрпақтың  ертеңі үшін  ата-ананың  бір ауыз  сөзі  
үлкен  қауып  қатердің  алдын алатынын ,қоғам  алдында  ата-ананың 
үлкен жауапгершілігі  жататынын баса  айтуға болады. «Біреудің  ала 
жібін  аттама», «Ұрлық  түбі - қорлық» мақалдарын  қолдана  отырып  аста-
рында  үлкен  мағына  жатқанын  кез-келген  ата-аналарда мақұлдап,  өз 
балаларымен бөлісіп отырса кез  келген  өркениетті ел  үшін  сыбайлас 
жемқорлық пен  күрес - ең  өзекті  мәселердің  бірі болып  қалмас еді. Де-
генменде онымен  күресу  - әр  азаматтың  адамгершілік  парызы екенін  
айтып өтер едік.

  Э.БЕКОВА, 
«Нұр Отан» бастауыш  партия ұйымының  мүшесі,

Ойтоған ауылдық клубының әдіскері.  

ЖЕМҚОРЛЫҚПЕН  ҚАЛАЙ  КҮРЕСУГЕ  БОЛАДЫ?                      

Ел дамуы үшін қажет бастама
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Жуырда Суықсай ауылдық 
кітапханасында «Тіл – татулық 
тірегі» атты онлайн түрінде іс 
– шара өтті. Ашығын айтайық, 
қазақ тілін үйренуге көбі 
әлі де селқос, немқұрайлы 
қарап жүр. Ал мемлекеттік 
тілге басымдық берген елдің 
тұтастығы берік болатындығын 
да ұмытпағанымыз абзал. Шын 
мәнінде солай. Қазақтілділер 
бір бөлек, орыстілділер бір 
бөлек кеңістікте өмір сүруде. 
Осы мәселені мемлекеттік 
тіліміздің мүддесіне орайлас-

ТІЛ – ТАТУЛЫҚ 
ТІРЕГІ

тырып шешетін кез - келген 
сияқты.

Екінші бір мәселе, Кеңестік 
кезден қалған түсінік пе, біз 
мемлекеттік тілімізде батыл 
сөйлеп, кеңінен қолдануды 
үйрене алмай келеміз. Мұның 
да өз әсері бар. Көп жағдайда 
қазақ тілінің мәртебесі биік екені 
білінбей қалып жатады. Осыны 
қаперімізден шығармасақ екен. 
Қоғамның өзі мемлекеттік тілді 
өркендетіп, туын биікке көтеруге 
серпіліс жасауы керек.

Тіл – татулық тірегіне айнал-
сын. Бір шаңырақ астында жа-
расымды тіршілік кешіп жатқан 
түрлі этнос өкілдері қазақ тілін 
жаппай меңгеруге күш салса, 
«бір ұлт – бір ел» ұстанымы 
жүзеге асқан болар еді.

Бақытгүл МӘМБЕТОВА,
Суықсай ауылдық 

кітапханасының 
кітапханашысы, «Nur Otan» 

БПҰ-ның мүшесі.

Ұлттық жаңғыру бағытында 
атқарылатын шаралардың 
бірі ретінде Елбасының қазақ 
тілін латын әліпбиіне көшіру 
мәселесі туралы айтқан ойла-
ры жұртшылықтың, әсіресе, 
тіл мамандарының ерекше 
қолдауына ие болып отыр. 
Бұл мақала қазақ әліпбиі мен 
жазуын латын графикасына 
көшіру арқылы елімізді рухани 
жаңғыруға бастайтын маңызды 
құжат. Қазақ әліпбиі мен жазуын 
латын қарпіне көшіру мәселесі 
туралы еліміз егемендік алған 
алғашқы жылдардан бастап 
ғылыми ортада сөз қозғала 
бастаған еді.

Балаларымыздың болашағы 

ЛАТЫН ӘРІПТЕРІ – 
ӨМІР ТАЛАБЫ

үшін осындай шешім қабылдауға 
тиіспіз және бұл әлеммен бірлесе 
түсуімізге, балаларымыздың 
ағылшын тілі мен интернет 
тілін жетік игеруге, ең бастысы 
- қазақ тілін жаңғыртуға жағдай 
туғызады», - деп тағы да атап 
көрсеткен еді. Ал осы жылғы 
сәуір айында жарияланған 
«Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» мақаласында Ел-
басы Н.Ә.Назарбаев «Қазақ 
тілін біртіндеп латын әліпбиіне 
көшіру жұмыстарын бастауымыз 
керек»,- деп, нақты тапсырма 
берген болатын. Латын әліпбиі 
туралы алғаш сөз қозғалғаннан 
бері ғылыми ортада латын 
әліпбиінің мүмкіндіктері мен оны 
қазақ әліпбиіне көшіру мәселесі 
жөнінде түрлі дәрежедегі 
талқылаулар болып, көптеген 
ғылыми зерттеу мақалалар да, 
түрлі авторлардың құрастырған 

әліпбилері де жарияланды.
«Қазақ тілін жаңғыртуға 

жағдай туғызады» деп Елбасы 
атап көрсеткендей, қазақ жазу-
ын латын әріптеріне көшірудің 
басты мақсаты - бұл қазақ тілін 
дамыту үшін жасалып жатқан 
шаралардың бірі. Қазіргі ор-
фографиямызды жетілдіру, 
сөзіміздің қазақ тілінің табиғи 
үндесіміне сай жазылуын 
қамтамасыз ету болып табы-
лады. Заман ағымына сай тіл 
де үнемі дамып, сөздік құрамы 
толыға түседі. Күнделікті өмірде 
танылған барлық заттар мен 
құбылыстар сол тілде сөз 
арқылы қолданыс табады.

Бақытгүл ҚАМЕТЖАНОВА,
Жаңалық ауылдық 

кітапханасының
кітапханашысы, "Нұр Отан" 

партиясының мүшесі.

лып табылатын ол саяси даму тұрғысынан бір-біріне ұқсамайтын  
әлемдегі  барлық  елдердің  қай-қайсысын  да  қатты  алаңдататыны  
анық. 

Сыбайлас жемқорлық әлеуметтік – экономикалық даму, нарықтық 
экономиканы құру инвестициялар тарту процесін баяулататын 
және демократиялық мемлекеттің саяси және қоғамдық инсти-
туттарына кері әсер ететін, елдің даму болашағына айтарлықтай 
қауіп төндіретін құбылыс. Қазақстанда қазіргі экономикалық, сая-
си, құқықтық және идеологиялық өзгерістер болып жатқан тұста 
сыбайлас жемқорлықпен күрес мәселесі қатаң жолға қойылып 
отыр. Жемқорлық біздің өміріміздің түрлі саласына терең еніп, 
экономикалық саясат пен елдің стратегиялық дамуына кедергі 
келтіреді. 

Кез-келген өркениетті қоғам үшін сыбайлас жемқорлықпен 
күрес ең өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Сыбай-
лас жемқорлық мемлекетті ішінен жоюдың бастамасы мен 
жетістіктерді жоққа шығаратын, ұлттық қауіпсіздікке қауіп-қатер 
әкелетіндігі күмәнсіз. Сондықтан да осы зұлымдықпен күресу 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік саясатының негізгі 
басымдылықтарының бірі. 

Біздің қоғамда сыбайлас жемқорлыққа орын жоқ. Қоғамның 
барлық күш - жігерін біріктіріп, осы дерттің одан әрі ушықпауы 
үшін оны тоқтатудың барлық амалдарын қолдану арқылы ғана бұл 
құбылысқа тиімді түрде қарсы тұруға болады.

Сондықтан сыбайлас жемқорлықпен күресу барлық Қазақстан 
Республикасы азаматтарының азаматтық борышы деп білу керек.

Майра ҚҰДИЯРОВА,
Қызылжар ауылдық клубы.

Адамзатқа ертеден таныс 
сыбайлас жемқорлық – заман-
мен бірге өсіп-өркендеп, небір 
тегеурінді қарсылықтарға төтеп 
беріп, қайда мол қаражат, пайда 
болса, сол жерге тамыр жайып, 
бүгінге дейін жойылмай отырған 
қауіпті кеселдің бірі.

Міне сондықтан да, сыбай-
лас жемқорлықпен күресу 
Қазақстанның бүгінгі күнгі 
күрделі мәселесі болып отыр. 
Үлкен әлеуметтік қасірет бо-

Сыбайлас жемқорлық - 
қоғамның жегі құрты

Еліміздің Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан 
Әбішұлының "Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру" мақаласының негізгі бағыттарының бірі  
- «Қазақстанның киелі жерлері» жобасы.

Бұл жоба бойынша Қазақстан Республикасының 
Ұлттық музейі кешенінде «Қасиетті Қазақстан» 
Орталығы құрылды. Жоба аясында жалпыұлттық 
және жергілікті киелі орындарды жүйелеу және 
іріктеу жұмыстары бойынша 40 ғылым және 
қоғам қайраткерлерінен тұратын Ғылыми - 
сараптамалық кеңес құрылды. Жалыпұлттық 
және өңірлік маңызы бар нысандар тізімі құрылып, 
аннотациялық маңызы бар 185 жалпыұлттық ны-
сан анықталды. 

Жалпыұлттық маңызы бар қасиетті 
нысандардың 3d турларға құрылған виртуалдық 
картасы жасалды. Картада тарихи нысандар тура-
лы қысқаша және толық ақпараттар берілген. БҰҰ-
ның 5 тіліне аударылған Қазақстанның қасиетті 
жерлері туралы 4 фильм өндірісте тұр. National 
Geographic, Viasat History, Discovery арналары-
мен бірлескен жоба ретінде «Күлтегін» ғылыми-
танымдық деректі фильмі түсірілуде.

Біздің ауданымызда да осындай киелі орын-
дар көптеп кездеседі. Солардың бірі Қарашілік 
ауылдық округіне қарасты Қосбатыр кесенесі.

Қарашілік ауылдық оркугінің солтүстік 
батысындағы киелі орынға жоңғарлармен болған 
Аңырақай шайқасында ерлікпен қаза тапқан 
көлдей- жұмай руынан шыққан атақты түменбасы 
Шоңай батырдың Назар, Нартайлақ атты ұлдары 
жерленген. Олардың мәйітін 1729 жылы сонау 
Балқаш бойынан түйеге артып әкеліп, өздерінің 
туған жеріне қойған. Ол жөнінде ақын Жамау 
Бұқарбай зерттеп, «Назар - Нартайлақ» поэма-
сын жазды («Пері қызына хат» кітабында). 1993 
жылы ауыл адамдары қос есікті, кіре берісіне қос 
қалқан мен найза орнатылған кесене тұрғызып, 
батырлардың рухына бағыштап ас берілді. Жердің 
қасиеті - қотыр малды апарып түнетсе, жазылып 
кетеді деседі. 

Міне, осындай қасиеті бар орындарды қалайша 
киелі жерлерге жатқызбаймыз. Бұл әлі де толық 
іздену мен зерттеуді талап ететін, үлкен әңгіме 
екені рас. Сонда бұл орын да жоғарыда аталған 
тізімдердің санын толықтырып, Қазақстанның 
киелі жерлері қатарына толық қосылады деп 
сенеміз.

Раиса МҰРАТОВА,
Сағабүйен ауылдық кітапханасының 

кітапханашысы.

ҚОСБАТЫР КЕСЕНЕСІ

Қазақстан Республикасы Экологиялық Кодексінің 57-2 бабы 
1 тармағының 6) тармақшасына сәйкес 2020 жылдың шілде 
айының 12 күні, сағат: 11-00-де Жансүгіров ауылы, Желтоқсан 
көшесі, 5 үй мекен-жайында «Алматы облысы Ақсу ауданы 
Көлтабан аулында 120 орындық мектеп 25 орындық шағын 
орталығымен құрылысы»,«Ақсу ауданы Сағакүрес ауылын-
да 120 орындық мектеп 25 орындық шағын орталығымен» 
нысандарының құрылысы және пайдалану кезіндегі табиғатты 
қорғау іс-шаралары мен «Қоршаған ортаға әсерді бағалау» жо-
басы бойынша қоғамдық тыңдау өткізіледі.

Жоба материалдарына тапсырыс беруші «Ақсу ауданының 
құрылыс бөлімі » ММ, бас жобалаушы «Капремпроект» ЖШС, 
«АРС ЛТД» ЖШС.

Қазақстан Республикасы Экологиялық Кодексінің 57-2 бабы 
3 тармағына сәйкес жоба құжатымен Жансүгіров ауылы, 
Желтоқсан көшесі, 5 үй мекен-жайында танысуға болады.

Байланыс телефондары:  2-12-62;
Жоғарыда аталған жоба бойынша ескертулер мен ұсыныстарды 

aksu_ku111@mail.ru электрондық мекен-жайға жіберуге болады.

С.ЖАҚЫПОВ,
«Ақсу ауданының құрылыс бөлімі» ММ-нің басшысы.  

В соответствии с подпунктом 6) п. 1 статьи 
57-2 Экологического Кодекса Республики Ка-
захстан 12 июля 2020 года в 11-00 часов по 
адресу: c. Жансугурова ул. Желтоксан 5, со-
стоятся общественные слушания по проекту 
«Оценка воздействия на окружающую среду» 
на период строительства и эксплуатации объ-
екта «Строительства школы на 120 мест  с 
мини центром в селе Көлтабан Аксуского рай-
она Алматинской области», «Строительство 
средней школы на 120 мест с мини центром 
на 25 мест в с. Сагакурес».  

Заказчик материалов проекта ГУ «Аксуский 

районный отдел строительства», генеральный 
проектировщик  ТОО «Капремпроект».

В соответствии с п. 3 статьи 57-2 Экологиче-
ского Кодекса Республики Казахстан с проектной 
документацией можно ознакомиться по адресу:                     
с. Жансугурова, ул Желтоксан, 5. 

Контактные телефоны: 2-12-62;  
Замечания и предложения по вышеназванному 

проекту можно направлять на следующий элек-
тронный адрес: aksu_ku111@mail.ru.

С.ЖАКУПОВ,
руководитель отдела ГУ «Аксуский 

районный отдел строительства». 

ТҰРҒЫНДАР НАЗАРЫНА!

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!

Н.НАЗАРБАЕВ:
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес бар. Біз оны бір 

секундтай тоқтата алмаймыз. Керісінше, біз күштірек 
күресеміз. Ал, егер біреу пара алып жүрсе, демек біреу беріп 
жүр деген сөз. Сондықтан, бұл жалпыхалыққа ортақ іс. Біз 
бұқаралық ақпарат құралдарында бұл жайында хабарлауы-
мыз керек. Пара бермеуіміз керек, сонда оны алмайтын 
болады».

Еліміздің Тұңғыш Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаев 
2017 жылдың сәуір айын-
да жарияланған «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» атты 
мақаласында Қазақстанның 
латынға көшуі жайлы жоспа-
рына тоқталып, нақты тапсыр-
малар берген болатын. Бұл 
заман талабынан туған шешім 
екеніне тоқталған Елбасы: 
«2017 жылдың аяғына дейін 
ғалымдардың көмегімен, бар-
ша қоғам өкілдерімен ақылдаса 
отырып, қазақ әліпбиінің жаңа 
графикадағы бірыңғай стан-
дартты нұсқасын қабылдау ке-
рек. 2018 жылдан бастап жаңа 
әліпбиді үйрететін мамандарды 
және орта мектептерге арналған 
оқулықтарды дайындауға 
кірісуіміз қажет. 2025 жылға 
қарай іс қағаздарын, мерзімді 
баспасөзді, оқулықтарды, бәрін 
де латын әліпбиімен шығара 
бастауға тиіспіз» деген еді.

Содан бері төрт жылдан асса 
да бұл мақала өз құндылығын 
жоғалтқан емес. Қайта керісінше 
жыл өткен сайын күшіне еніп, 
халықтан қолдау табуда. Біз 
де Нұрсұлтан Әбішұлының бұл 
ойын қолдаймыз. Содан бері 
ақпарат беттерінде кеңінен на-
сихатталып келе жатқан бұл 

ұсынысты Елбасы сонау 2012 
жылғы желтоқсан айында жария 
еткен «Қазақстан-2050» Страте-
гиясында «2025 жылдан бастап 
латын әліпбиіне көшуге кірісуіміз 
керектігін» мәлімдеп, сол кезден 
бастап тамырын тереңге тартқан 
дұрыс жол болатын.

Иә, Мемлекеттік тілді латынға 
көшіру жөніндегі  жобасы бой-
ынша көптеген  жұмыстар  
атқарылды және атқарылады да. 
Қарашілік ауылдық кітапханасы 
Қарашілік орта мектебімен 

және Тоқтаров атындағы орта 
мектебімен бірлесе отырып, 
оқушылармен және ауыл 
тұрғындарымен ауқымды 
жұмыстар жасады. «Латын 
әліпбиі - өркениеттің жолы» 
тақырыбында танымдық 
сағаттар өтті. Бұл жұмыстар 
жалғаса береді.

С.МҰЗДЫБАЕВА,
Қарашілік ауылдық 

кітапханасының 
кітапханашысы.

ЛАТЫН ӘЛІПБИІ - ӨРКЕНИЕТТІҢ ЖОЛЫ
***
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– Жоқ, менің шалымның ондайы жоқ. 
Жасы алпысқа иек артқан кісі маған оны 
айтуға садағам кетсін. Оның үстіне, түнде 
жүрмейді. Сонау шығысқа барып сауда 
жасаған адам ақшасыз жүрмейді. Мол 
ақшаны торушы да мол болмасына кім 
кепіл. Түнде жүруіне тиым салғанмын. 
Тіпті келетін күнде, ертеңгі онда келеді. 
Саспай, өз үйіңдей шешініп жата бер. 
Қолымнан келмесе қонақ күткен немді 
алған. Әркім өз төсегіне әр еркекті жатқыза 
бермейді. Қорықпа, қорықсаң қасыңа келіп 
жатып, жеңгетайымды алып қаламын деп 
сылқылдай күлді. Кәкім болса аларып бір 
қарады да, жүруге буыны босап, жақын 
төсекке әрең жетті. 

Түсімде біреу киімімді шешіндіріп, то-
нап жатыр екен деп жатқан Кәкім сұп-суық 
адамның етінен оянып кетті.

– Шамды жақ! – деді.
Шам жағылды. Оның алдында шам 

жарығымен аппақ семіз әйел тұрды. Несіп. 
Тек бөксесі мен кеудесін жауып тұрған лы-
пасы ғана бар. Қарыны жалтырап, денесі 
белес-белес болып, бөксесі бір бөлек бо-
лып, қойнына баса-көктеп кіріп келеді. Есін 
жинап үлгірген Кәкім бетіне түкіріп жіберіп, 
атып тұрды.

– Түрмеде шіріп жүргенің де осы қылығың 
болар деп, Несіп балаларының үйіне кіріп 
бара жатты.

Ертемен Несіптің тұрып жүргенін білсе 
де, тұрмай жатып алды. Басы ауырып, 
көтертпегенін былай қойғанда, ұялып та 
жатыр.

– Балалар сабағына кетті. Шал келгенше 
басыңды түзе,- деп, қолына арағын ұстап, 
тағы төсекке кіріп келеді. Бұл жолы Кәкім 
бар күшімен шапалақпен тартып қалғанын 
өзі де білмеді. Жалма-жан тұрып, төсегінен 
түсті де асығыс киіне бастады. 

– Түнде қалағаныңды алып, бетіме 
түкірдің. Қазіргің мынау,- деп қасыма қайта 
келді.

– Міне, ғашығыңды көріп қал. Оның 
қасында сан шіреніп жаттың, менің 
меселемді қайтарғанда көрермін, 
Ақботаның қарсы алғанын. Сені әйелдің на-
засы тағы ұрар!- деп зілденді.

Қарасам, екі әйел, ортасына бір көркем 
киінген жас жігітті алып алыпты. Терезе-
ден қымқа өте түсіп, аялдамаға тоқтасты. 
Соңынан екі бала келіп қосылды.

– Бала да Ақботанікі ме? – деймін көзімді 
уқалап.

– Онысын білмеймін. Осы екі баланы 
әрқашан сирек те болса сол үйдің есік ал-
дынан көремін. Біреуі айнымаған Ақбота, 
шамасы біреуге асырауға берген болар.

Ақботаны танығаным сонша, көзіме 
отша басылды. Бұрынғы қыз кезіндегі 
сұлулығы жай екен, нағыз сұлу енді болып-
ты. Қастарына такси келіп тоқтады. Жапа 
тармағай сүйісе бастады. Жігіт пен Ақбота 
құшақтасып көп тұрды. Бет ауыздарын жа-
лап жатыр. Аузынан сүймегенін де көріп 
тұр. Көшедегі елден ұялып тұрған болар. 
Қасындағы келіншекті де Ақбота сүйіп жа-
тыр. Балаларды да тұрып та, отыра қалып 
та сүюде. Ақбота егіліп жылай бастады. 
Жігіт те көзіне жас алғаны белгілі, ол да 
көзін сүртті.

– Жас байға қалай жанын үзеді. Жап-жас 
болып, кәрі қатынға сонша неге босайды. 
Еркектің әйелі алдынан өзі шықпай ма? – 
дейді Несіп. Жігіт артына әлденеше рет 
қарады. “Менің маңлайыма Ақботаның си-
майтын жөні бар екенді” – деді ұзай берген 
Ақботаға қараған Кәкім.

Жазаласа Несіппен қоштаспаған күйде 
үйден шыға жөнелгенде:

– Келіп тұр. Көңілің суыған соң ақылың 
кірер. Сонда келерсің. Мені осы үйден, осы 
пейілде табасың!- деп қала берді Несіп.

Кәкім тура тамақ магазиніне араққа 
тартты. Буыны сыртылдаған кәрі сиырдай 
Кәкім протезін сықырлата түсіп бара жа-
тып, Ақбота жаққа бірнеше рет бұрылып 
қарады. Ақбота болса алыстап кетіп ба-
рады. Әлдебір адамдардың арасына кіріп 
жоқ болып кеткенше телміріп қарап тұрып: 
« Он бес жыл сарыла күткен адамға бір 
сөз айтуға батылы жетпегенің үшін» өзін 
келістіріп даттады. Өкінді. Басын түзеп 
алып, протез мастеріне жолығып, қайтуға 
бел байлады.

КЕЗДЕЙСОҚ КЕЗДЕСУ
“Бүгінде болса жүріп кетсем бе екенге” 

келген Кәкімді протез мастері асығыстығына 
қарамай, өлшемін алды да, екі жетіден соң 
дайын болатынын хабарлады.

Тамақтанып алып, елге тартқысы кел-
ген Кәкім, аз болғандай тағы азық-түлік 
магазиніне тартты. Қалтадағы он бес 
жылдың ақшасына суық ет алып жеп, екі 
жүз грамм ақпен жауып тастады.

Енді шығуға дайындалып тұрғанда, 
отша басылған тәтті үн құлағын ғана емес, 
жүрегін де тіліп кеткендей сезінді. Неде бол-
са соңғы оғын атып қалғысы келген Кәкім, 
айнадан танып қалған, аппақ киінген әйелге 
жалт қарап батылдана: “Қаралы көшті – жау 
шаппас”  деп салды.

түскен Ақбота: 
– Мына пәлеге әуестігің жоқ еді ғой. Ол 

жақта да бұл болмаса керек еді. Мұнымен 
достасып үлгіргеніңе таңмын? – деді. Кәкім 
бұл сөз намысына тиді білем, қалтасындағы 
құмыраны алысқа ытқытты.

– Сенің обалыңа қалғаным жетер, сенің 
жайыңды естіп, кешірім сұрап, құтты болсын 
айтып, қайтайын десем, батылым бағана...

– Мені қайдан көріп жүрсің? Бүгін бе? Қай 
жерде? Неге тоқтатпадың?

– Бүгін, такси аялдамасында. 
Жолдасыңызды шығарып салып тұрғанда 
деп,- міңгірледі Кәкім.

– Жолдасы несі? Ол өзің білетін Сарқанбай 
емес пе? Інім. Құдайберген, Тәңірберген 
бір туысады. Сарқытбай қайғылы қайғылы 
қазаға ұшырардағы қасындағы бұзау қуып 
кеткен он жасар бала сол емес пе? Сен оны 
айтпақшы көрмеген екенсің ғой. Сол менің 
қолымда тұрып, орта мектепті бітірген де, 
онан соң медицина институтын тауысып, 
бүгін әйелімен, екі баласымен үйіне қайтты. 
Соны сырттан көріп тұрған боларсың. Бірақ, 
қасымызда ешкім жоқ сияқты еді. Сен мені 
қай жерден қарап тұрдың? – деді Ақбота.

– Несіптің үйінің терезесінен.
– Ол жайынның аузына қайдан түсіп 

жүрсің? Жұтып қоймай аман қалдырған,- 
екен деп күледі.

– Мені бетіне бір түкіртіп, бір шапалақ 
алып, шығарып салды,- деді Кәкім.

– Ай, бүкпесі жоқ ала көйлегім-ай, азап 
қанша ауыр болса да, адалдығыңа қол сұға 
алмағаны көрініп тұр. Басқа адам болса 
тірісінде айта ма? Жүр үйге. Қалған әңгімені 
сонан соң айтамын. Тар жолдар, тайғақ 
өмірлер жайлы айтып беруге, сені тыңдауға 
уақыт жетер.

– Осы қалпыммен бе? Жоқ, болмас, мен 
сенің қасыңда қайыршы сияқтанып па? Бол-
майды. Әуелі өзіме-өзім келейін. Сонан соң 
адресің бойынша іздеп барып шығайын,- 
деп Кәкім шегінді.

– Сені енді мен қалдырып кете алмай-
мын. Азар болса әйелің, бала-шағаң болар. 
Балаң болса амалым жоқ, тек әйелің ғана 
болса, мен сені жібере алмаймын. Менен 
артық өле сүйген жоқ шығар. Менің саған, 
сенің маған еңбегім сіңген. Екеуміз де бір-
біріміздің алдымызда өтеліп бітпес қарыздар 
екенімізді ұмытпа. Арланатын еш нәрсе жоқ. 
Саған тілектес етіп алып қойған, басыңнан 
аяғыңа дейін, ешкімге иініне ілдірмен 
киімдерің сені тосып жатыр. Оның қанша 
кінәсі бар? Ол да қуансын. Мен де қуанайын. 
Біздің зарыққанымыз аз ба? Сен бауыздап 
кетсең қалармын, тіріде қалмаспын. Аяғың 
протез бе? Шамасы менің саған қалтырған 
өшпес бейнетім болар. Аяғыңды аямаған се-
нен, менің нем аялу керек,- деп егіліп жылай 
бастады.

Үйі үш бөлмелі қабат үй екен. Артық дәулеті 
болмаса да, қандай ұнамды. Заттары бәрі 
орын тауып тұр. Асығып жүріп тамақ жасап, 
столға қойды да, сменім болып қалды. Тамақ 
іш, дем ал. Ваннаға түсіп, ана алып қойған 
тілеуіңді тілеп жатқан киіміңді ки. Кешке 

МАХАББАТ 
МҰНАРАСЫ

(ДЕРЕКТІ  ХИКАЯ)

диплом алу тойына шақырамыз” деп, ары 
медицина институтының коллективі деп жа-
зыпты. Енді бірінде студенттердің қоштасу 
тойындағы шақыру қағазында “...Жарыңыз 
Шакирова Нұргүлді” деп те жүр.

Арақтан қатты шаршағаным сонша, жан-
тайып жатқан қалпымда қатып қалыппын. 
Ақбота келгенде дыбыстан оянып кеттім.

Мені көріп қатты қуанды. Кім біледі, үйді 
тастап кетті, немесе мас болып жатыр ма 
деп ойлады ма екен.

– Отырсың ба? Енді әңгімеге тойдырамын. 
Мынау әлгі “қырсық шалған аяғың ба?- деп 
күледі. “Қырсық шалған” деген сөз өз аузым-
нан шыққан еді, әлі ұмытпапты-ау деп күледі 
Кәкім.

Майданда жүргенде мина қазып кеткен 
шұңқырға қарғып түскенімде, осы аяғым 
көрініңкіреп жатқан сияқты. Бір кішкене 
мина ұшқыны келіп, өкше сүйегімді кесіп 
тұрып қалған. Бұрын да осы аяғымның кіші 
бақайын үсітіп алғанмын. Тағы да обрезден 
оқ тиді. Тегі осы аяғымды “қырсық шалған” 
деп айрылысар күні айтқаным есіме түсті.

СӨЗ АҚБОТАҒА БЕРІЛДІ
Тамақтан соң Ақбота әңгімеге ауысты: 
– Сен кеткен соң, жарам жазылып, ауру-

ханадан шықтым. Шешемді бағуға елден 
Сарқанбайды алдырдым. Бұл кез анам 
бері қараудан қалған екен. Заң орны аз-кем 
сүйреп, ақыры қойды. Сені іздеп бармаған 
жерім қалмаса да “алып кеткеннен” басқа 
дерек таппадым. Басымнан аяғыма дейін 
қара киініп, айтқанымды орындауға кірістім. 
Анам өлді. Тағы да ет-сүт комбинаты, өз ме-
кемем, дос, жолдастарым, әкемді көргендер 
қатты көмектесті. Жаман жөнелмеді. Елге 
рахмет. Әлі де үлкендер көргенде жылы 
амандасып тұрады. Үй толы адамнан ақыры 
екеуміз қалдық. Қыста ешнәрсе емес, жазда 
Сарқанбайды үйіне жіберемін. Өсті. Оқыды. 
Үйленді. Балалы болды. Өз бауырымнан 
кем болмады. Менің де сорым жетерлікті. 
Әйтпесе, Сарқытбай тірі болса өкшесін баса 
өсіп, Сарқанбай – Сарқытбай болып жүрмей 
ме?

Жылтыраған жас “қыздан” кім 
дәмеленбейді. Үміткер құрбы да, талапкер 
бастықтар да, жазаласа: “Әке-шешеңе құран 
оқылық деп келіп едік” деп, шайдан соң құда 
түсуге ойы бар екендерін айтқандар да бол-
ды.

– Күйеуім бар. Он жыл қара киініп – 
қайғырып, бес жыл ақ киініп – ақтай қуанып 
күтемін. Онда да келмесе босағамды тұл 
етемін деп, жолға салдым. Құдай салған 
жалғыздыққа да, адам салған жалғыздыққа 
да төтеп бердім. Бірақ, адам салғаны ау-
ырлау екен. Менде: “айттым – болды, кетім 
шықтымыңды”.

“Қай жерге келгеніңді жан-жағыңа қарап 
білерсің. Қаншаға келгеніңді артыңа қарап 
білерсің” демекші. Сен кетерде туған ұл 
қызға қырындай бастады, сен кетерде туған 
қыздың көкірегі көтеріліп, ұлдарға көз сүзе 
бастады. Міні 18-дегі балауса Боташың отыз 
үшке шықты. Сен болсаң аттай қырықтасың. 
Кемеліңе келген жігіт ағасы болдың. Менің 
қырсығым болмаса, отыңның басы балаға 
толатын кезің еді. Шешемнің өсиетін кезінде 
айтармын. Бір жарым айлық ағаттығымды 
он бес жылда кешірерсің. Менің бұл сөзімді 
жетімі дәметкен қайырымы, жесірдің сауғасы 
дей көрме. Саған тағы ұсынған қолымның 
ұшы деп ұқ. Сұлу әйелдің қармағын 
қапқыш болады, сабы тартқыш болады 
деп ұқпа. Немесе, жаңғыздықтың зардабын 
тартқандықтан деп ұқпа. Ләпсінің зорлығы 
деп ұқпа. Жүрегімнің әмірі деп ұқ.

Боташ болса оқтын-оқтын тығылып тұрып 
қалып, күш жинап қайта тартып отырғаны 
белгілі болды.

– Сенің Ақботашың саған деген 
сүйіспеншілігін адал сақтады. Жалғыз 
жігіт кекті болса, жалғыз қыз қатты болса, 
біздің кегімізді тарқатып, қаттылығымызды 
жұмсататын кім? Әке-шешеміз жоқ. 
Өзіміз әке-шеше болатын кез болды. 
Жалғыз ағаш қатты желде сынғыш бо-
лады. Екі ағаш күш көрсете алар. Бізден 
шыбықшалар өспесіне кім кепіл? Кеше 
біреу едім, бүгін екеу болсақ, ертең үй 
толы адам болмасымызға, кейін рулы ел 
болмасымызға кімнің көзі жетіпті. Боранда 
желдің өтінде болсаң да, дастарқанымның 
шетінде отырғандай сезіндім. Мені сенің 
ата-анаңның аруағы күзетіп, пәле-жаладан 
қакас етпегеніне кім кепіл?

Менің есігімнен еркек кіріп көрген шығар. 
Төсегіме жантаймақ түгіл, отырып көрген 
емес. Мен сені бүгін нандырғаныммен, 
ертең пайда болатын өсекке тосқауыл бола 
алмаспын. “Өсек – кескек” дейді үлкендер 

Ойлан, дем ал. Шамасы шаршаттым 
білемін. Ана үйге төсек салып берейін бе? 
Әлде...- деп сөзін жұтып қойды.

– Айтқаның болсын. Сол үйге дем алай-
ын, – деді Кәкім.

СӨЗ КӘКІМГЕ БЕРІЛДІ
Мен тұрғанша “Ертеңгі сменге кеттім, 

тамағыңды ішіп, дем ал, бүгінгі әңгіме се-
нен. Ақботашың”  деп жазып кетіп қалыпты.

Далаға шығуға намыстанып, жатып ал-
дым. Бүгін ерте келді. Жақсылап тамақ 
жасапты, еркін отырып іштік. Күлістік, 
қалжыңдастық. Тамақтан соң әңгімеге 
отырдық. Сөз кезегі маған тиді.

– Құс сапары алыс болса, қанаты талған 
жерге табаны тиер. Жақында бағасын 
білмеген алтынды алыстан аңсағаннан 
қорлық көрмедім. Оның үстіне мен осын-
ша көп жыл береді деп ойламаппын. Оның 
үстіне құшағымда тұрып, сенен айрылған 
өзіме кектеніп требунал алдында қисық 
сөйлеп, бастарына қарғып тұрып алдым. 
Өз қолын өзі атып, майданнан келген 
адамды атқаным үшін жауапты емеспін деп 
тұрып алдым. “Оған дәлелің қайсы” деген 
сұраққа сені тарта алмадым.

– Қызды қызғанғандықтан атқан 
шығарсың? – деп аузыма сөз сал-
са, -“Қызды қызғануға қақым жоқ, тек 
азаматтық борышым үшін” деп, сенен азар 
да безер болдым.

– Ара түскен адам, мылжалап ата бере 
ме?- деген сұраққа: – Оған сай жаза 
қолдандым, тіріліп келсе тағы өлтірер едім 
деп тұрып алдым.

– Неге сонша өшіктің? -деген сұраққа: 
– Жазасы жетерлік. Оны айтпаймын деп, 
сенің ұятыңа нұқсан келтірмеске тыры-
стым.

Айта берсе таусылмас, өлген екі 
адамның – өлімше бір адамның өліміне 
себепкер, тағы бір адамның жаралануына 
себепкер деп санап, ең ауыр жазаға кесіп, 
майданға қатысқан, жақсы жұмысымды, 
партиялығымды есептеп, он бес жыл берді. 
Соңғы сөз сұрағанда тілімді тістеп, аузым 
қанға толып, әдейі сөйлемей, қан ағып 
тұрған тілімді созып көрсеттім. Менің ашу-
мен істегенімді бұлар наразылық деп ұқты. 
Ақымақтық жасағанымды кейін ұқтым. Кеш 
болды. 

Жасым болса үлкейіп кетті. Онсыз да 
сенің бағыңды байладым. Сенімім де 
жоғалды. Иінім де төмен. Өзім болсам кем-
тар. Сені мұқатқысы келген адамдар бетіңе 
салық. 

Теңіңді тауып ал. Адал батамды беріп 
еліме қайтайын. Және өмір бойында 
үйленбеймін. Сені бұйыртпаған құдайға 
лағнат. Мен ақымақ сенің бармағыңды 
шайнатуға қалай дәтім барды десеңші.

Уақыт озар, тән тозар. Жас ұлғайар. 
Жүрек те әлсірер. Бірақ жүректегі 
сүйіспендік тозбас екен. Сенімен менің 
арамыздың алшақтығына қарамастан, сен 
үшін көруге, ата-анамның басына баруға дәт 
қылмай келдім. Жүректегі таза махаббатың 
мұздарды бұзып өтіп, суларды жүзіп өтіп 
әкелді. Сенің тірі қалған қуанышың менің 
жүрегіме үміт отын тұтатты.  

Ертемен тұрған Кәкімге: “Кетіп қалма, 
соңғы сөзімді естіп, сонан соң қайтармыз. 
Мен де сенің ата-анаңның басына бірге 
баруға қарсылық етпе. Бүгін ұлықсат алып 
келемін. Сенің Ақботаң” деп жазып кетіпті.

ОРТАҚ НҮКТЕ
Бүгін жұмыстан келген соң, соңғы дой-

бысын сәтті іске қосқан жақсы ойыншы-
дай бірден “шах!” бере сөйледі. Кейде өте 
сәтті жүрілген ойын, барлық табысты ала 
келетінін жақсы білетін болса керек.

- Жазғы бір ағаштың жапырағы бір кісінің 
өзіне түрліше көрінер,- деп тоқтап алып, екі 
кісіге екі түрлі көрінуі таң қаларлық нәрсе 
емес. Біздің екеуіміздің көру бұрышымыз 
бірдей бола отырып, болымсыз кедергіге 
қамалып тұрғанымыз кешірілмес кінә.

Материалды дайындаған: 
Дүйсен МҰХАМЕТШАРҰЛЫ,

Қазақстан Журналистер 
одағының мүшесі.

(ЖАЛҒАСЫ БАР).

Жалт қараған ақ киімді адам, қолындағы 
қапшығын түсіріп алып, өзін-өзі билей ал-
май, көзі дөңгелектеніп, әрең затын алды да, 
қасына келіп:

– Сен Кәкімсің бе?- деуге шамасы әрең 
келді.

– Сен Ақботасың ба? – деді Кәкім.
– Қашан шықтың, мұнда қашан келдің, неге 

келмей жүрсің?- деп сұрақты жаудырды.
– Шыққаныма екі жеті болған жоқ. Келгенім 

кеше. Үйіңді таппадым. Өзіңді арқан бойы 
жерден көрсем де әлде бір сезім сені 
есіркетті. Мазаңды алып, өткенді қайта 
қозғағым келмеді.

– Жүр, бұл жер сыр көтермейді. Әлі 
уақытым бар, үйге жүр. Өз құдығынан өзі 
жерігендей жайымыз болуға тиіс емес 
шығар.

Ақботаға еріп далаға шыққан Кәкім бас 
тартуға болса да, шегінуге әлі болмай 
қалды. Қалтасындағы бастаулы араққа көзі 

өткенімді алақаныңа саламын. Әңгімеге 
тойдырамын. Кетіп қалма. Онда менің 
әке-шешемнің, өз әке-шешеңнің аруағын 
аттағаның. Басың ауырса тоңазытқышты аш. 
Қалағаныңды іш. Тым асып кетіп, әңгімеге 
құлақ сала алмайтын болып қалма деп, аль-
бомдарды үйіп алдыма қойып, шарт еткізіп 
алақанын бір сүйді де, жүгіріп жөнелді. 

Тамаққа тоқ болсам да шайды өз туған 
үйімдей соғып, бойымдағы уыттан ары-
лып, тазарып, киініп, альбом қарадым. 
Әке-шешесін таныдым. Фатима апайдың 
қартының қасына отырып түскен суреттері. 
Онан кейін менің әке-шешемнің суреті. Мұны 
соңғы ажырасарда өзім бергенім есіме түсті. 
Бағанағы жігіттің суреттерінен көбі жоқ. 
Қанша Ақботаның түсіндіргенімен, суретіне 
жақтырмай қараймын. Арасынан құрметті 
шақыру билеті шықты. Онда “Қадірлі 
Шәкірова Бота Құдайбергенқызы! Сізді ініңіз 
Шәкіров Сарқанбай Тәңірбергенұлының 

/Жалғасы. Басы өткен сандарда/.
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Мәкей Еркінбеков ел аузындағы 
сара әңгімелерді қомақты еңбек етіп, 
қолжазба дәптеріне артына мұралыққа 
жазып қалдырыпты. Заматында «Ана 
тілі» газетіне жіберілген екен. Ол туралы 
«Серікке» деп Кәден Еркінбеков: «Мәкей 
ата туралы жазғандарымды «Ана тілі» 
газеті редакция алқасына жібердім. Мәкей 
шығармаларымен қатар Мәкейді білген 
басқа адамдардың да жазғандарын тегіс 
қосып салдым. Газетке баспаса, жіберген 
материалдар қайтарылмайды. Жоғалып 
кетпеу үшін, өзің толық көшіріп алшы. 
«Баспағандарды саған беріңіздер» деп 
редакцияға жазған хатта келтірдім. Кім 
біледі, қандай жағдай болатынын?» - деп 
жазған хат мазмұнынан түсінуге болады.

АБАЙ МӘТЕЛДЕРІ:
1. Жаман дос - көлеңке, басыңды 

күн шалса, қашып құтыла алмайсың. 
Басыңды бұлт шалса, іздеп таба 
алмайсың.

2. Биік мансап – биік жартас. Қиялай 
ұшып қыран да шығады. Иреңдей жор-
тып жылан да шығады.

3. Егер ісім оңсың десең, ретін тап.
4. Дүние үлкен қол, заман соққан жел. 

Алдыңғы толқын ағалар, соңғы толқын 
інілер. Кезекпен өлінер, баяғыдай 
көрінер.

5. Досы көппен сыйлас, досы жоқпен 
сырлас. Қайғысыздан сақ бол, қайғылыға 
жақ бол.

6. Қайратсыз ашу тұл. Тұрлаусыз 
ғашық тұл. Шәкіртсіз ғалым тұл.

7. Бағың өскенше - тілеуіңді ел де 
тілейді, өзің де тілейсің. Бағың өскен соң 
- өзің ғана тілейсің.

8. Адамның адамдығы - істі 
бастағанынан білінеді. Қалайша 
аяқталғанынан емес.

9. Кісіге біліміне қарай болыстық қыл. 
Татымсызға қылған болыстық – адамды 
бұзады.

10. Әкесінің баласы – адамның 
дұшпаны. Адамның баласы – досың.

11. Өзің үшін еңбек қылсаң - өзің 
үшін оттаған айуанның бірі боласың. 
Адамшылықтың қарызы үшін еңбек 
қылсаң – құдайдың сүйген құлының бірі 
боласың.

12. Құйрығы шаян, беті адам, 
байқамай сенбе құрбыға. Жылмаңы сырт-
та, іші арам, кез болар қайда сорлыға.

13. Күшік асырап ит еттім, ол бал-
тырымды қанатты. Біреуге мылтық 
үйреттім, ол мерген боп мені атты. 

14. Сыйласарлық тектінің - кім танымас 
нұсқасын. Күнде өзімшіл ептінің - несін 
адам ұстасын. 

15. Еңбек қылсаң ерінбей, тояды 
қарның тіленбей.

16. Тамағы тоқтық, қайғысы жоқтық – 
аздырар адам баласын.

17. Самарқанның сар жолы, 
Бұланайдың тар жолы.

18. Жылан жылы – жұт. Жылқы жылы – 
жылыс. Қой жылы – құрыс. 

19. Адам баласын заман өстіреді. Кімде-
кім жаман болса, оның замандастарының 
бәрі кінәлі.

20. Ер - артық сұраса да, азға разы 
болады. Ез - аз сұрар, артық берсең де 
разы болмас.

21. Егер, закон қуаты қолымда бар кісі 
болсам, адам баласын түзеп болмайды 
деген кісінің тілін кесер едім.

22. Бай баласы көп ішсе, ішіп үйренген 
дейді. Аз ішсе, негізі тойған дейді. Кедей 
баласы көп ішсе, көні кеуіп қалған дейді. 
Аз ішсе, шілдесінде шырақ көрмеген 
дейді. Тегі, осы кедей баласына күн бар 
ма?

23. Бақ қуған – дау қумайды. Өмір 
дүние дегенім – ағып жатқан су екен. 
Жақсы, жаман көргенім – ойлап тұрсам 
«у» екен.

24. Күн артынан күн туар, бір күн да-
мыл еткісіз. Ой артынан ой туар – желге 
мінсе жеткісіз.

25. Бақпен озған патшадан, миымен 
озған қара артық.

26. Аспан көркі - нұр екен, жиһаз көркі 
- зер екен. Ең асыл зат – жер екен, бар 
керегің төгілген.

27. Бапты сұңқар – құс алар. Көптің 
күші – тас бұзар. Ердің аты бір шығар, 
ағайын, жұрт, елімен.

28. Сыя алмасаң сыртыңа, сірне тұрар 
мұртыңа. Сорлы атанар жұртына, жаман 
жарға телінген.

АБАЙҒА КӨКБАЙДЫҢ АЙТҚАНЫ:
Жүрісім, тұрысым, бәрі Абайша,
Абайдан кем болам, мен қалайша?
Ақылым көп, закон өзімде де бар,
Ашылған көкірегім кең сарайша.

АБАЙДЫҢ КӨКБАЙҒА ЖАУАБЫ:
«Мен» боламын демеңдер,
Аяқты алшаң басқанға.
Екі көзіңді еліртіп,
Құр қарайсың аспанға. 
Бір ғылымнан басқаның,
Бәрі де кесел асқанға.

МӘКЕЙ ТАНЫМЫ

МӘКЕЙ ЕРКІНБЕКОВ

Сөйтіп, асқан жолығар,
Кешікпей-ақ тосқанға.

АБАЙ ӘЙЕЛ ТЕҢДІГІ ТУРАЛЫ:
Сән, салтанат жұбатпас жас көңілді,
Кім де болса, тұрғысын көксемекті.
Мезгілі өткен дәуренді қуалаған,
Не қылсын, бір қартайған қу сүйекті.

Кәрі - жас дәурені өзге, тату емес,
Епке көнер ет жүрек, сату емес.
Кімде-кім үлкен болса екі мүшел,
Мал беріп, алғанымен қатын емес.

ШӨЖЕ АҚЫН
Құнанбай мешіт салдырғанда, 
Алшынбай би екеуіне айтқаны:

Болыпты бір ақсақ таз және соқыр,
Құранды мысық сопы, молдаң оқыр.
Болғанда ақсақ дария, соқыр қарға,
Ортасын дарияның қарға шоқыр.

***
Шөже ақын жолаушылап келе жатып, 

жолай бір үйге түседі. Үй иесі қыржыңдап 
жаратпайды. Шөженің көзі көрмесе де 
көңілі ашық, үй иесінің жаратпағанын 
сезеді. Қолына домбырасын алып Шөже: 
«Не етерім білмедім, қалдым сасып,

Кетерімді білмедім, қайда қашып.
Тәрізіңді таныдым келген жерден,
Күңк етіп, теріс айналған қыржыңдасып.
Аттанып, қазір бұдан кетемін мен,
Қасымға бүгін барып жетемін мен.
Құндарың бір омыртқа болған болса,
Сен итке мейман болып не етемін мен», 

- деп, орнынан тұра бергенінде, үй иесі: 
«Кешір, Шөжеке, танымай қалдым», - деп 
жалынып, қонақ етіп, сый беріп аттанды-
рыпты.

ТӨРЕ БИ МЕН АБЫЛАЙ ХАН
Төре би - сөзге тапқыр, шешен, батыр 

екен. Кедей болған соң, қара лашықта 
тұрады. Аты мен атағын естігенімен, 
жай-жапсарын Абылай хан білмепті. 
Абылай хан Төрені іздеп, үйіңе барады. 
Қара лашығының алдында Төре би келі-
келісаппен тары түйіп жатады. Киім по-
шымынан оның билік адамы екенін Төре 
байқап, тағзым, сәлемін жасаған Төре би:

«Далаға шықсам батырмын,
Үйге келсем қатынмын.
Қатын ауыру, бала жас,
Келі түйіп жатырмын.
Тіккенім лашық,
Жегенім жасық.
Түссеңіз мініки,
Есігім ашық.
Жүрсеңіз әніки,
Жолыңыз ашық», - дейді. Абылай хан 

атынан түсіп, Төре бимен көп сөйлесіп, 
дәмді сөзіне риза болады. Абылай хан 
Төре биге отау тігіп, алдына мал са-
лып беріпті. Осы өлең қазақ халқына 
көп тараған. Бір кедей батыры айтыпты 
делінеді. Ал нағызы, кім мен кім екені, 
Мәкей Еркінбековтың қолжазбасынан 
шығып отыр.

ЖАМБЫЛ АҚЫН
Сырттанға

Қыдыралы, Құлшаннан,
Құлаш ұрған Сырттаным.
Жерді болжап, күн шалған,
Жүрегіңді ұққанмын. 
Қыдыралы Есімбек,
Эренталды сабаған.
«Ер туған ұл десін» деп,
Бір кәдеге жараған.
Маманның өнері,
Тиын-тебен санаған.
Құтылғалы келіпсің,
Солар жапқан жаладан.
Енді ниет етіпсің,
Кім кірмеген қаладан.
Сендей қазақ аз шығар,
Үміт қылған баладан.
Дәметемін жетімдей,
Сендей білгір ағадан. Жамбыл ақынның 

«Сырттанға» деген өлеңін толық келтіріп 
отырғаным, Барлыбек Сырттанов туралы 
жазылғандарда осы өлең өзгерістермен 
келтіріледі. Мәкей Еркінбеков 
қолжазбасында өлең мазмұны нық және 
нақты берілген. Сырттан батырдың кімнен 
жапа шегіп, облыс орталығы Верный 
қаласындағы Барлыбек пен Тұрлыбек 
балаларына 1881 жылы барғанын Жам-
был ақын өлеңі растайды. Маманның 
өрені емес, өз өнері тиын- тебен санау 
дейді. Өлеңде небір тарих сыры жатыр. 
Тәнекенің ұлы Есімбек берген уәдесінде 
тұрмай, болыстыққа өткізбегендігі үшін 
Рентальды сабаған «ер» екенін, Ма-
ман мен маңайыны Сырттанға жала 
жапқанын, Сырттан батыр ұлдары Барлы-
бек пен Тұрлыбектен заң бойынша араша 
сұрап келгенін, Жамбыл ақын Сырттанды 
«аға», білгір деп бағалап, Сырттанның 
шыққан тегі - Құлшан екенін, Құлшан мен 
Қыдыралы бірге туысқандығын ашады.  

ҚҰЛ АҚЫН
Маманға айтқаны:

Маман қымыз береді жалғыз кесе,
Екі кесе бермейді, өлдім десе.
Соқыр түйе секілді қыңыранып,
Дес бермейді, қазаққа сөзге келсе. Са-

дыр Құл ақынның Маманға айтқан осы 
шумақ өлеңін әр кім сан қилы, өзгертіп 
жазып, айтып жүр. Мәкей Еркінбеков 
қолжазбасындағы дұрысқа келеді. 

БЕКБОЛАТ БИДІҢ АЙТҚАНЫ:
Үстіңе сегіз жігіт мінгескендей,
Қорықпадың кездесем деп киесіне,
Жауыңның қызықпадың түйесіне.
Жасыңда үйірсек деп естуші едім,
Шауыпсың өш айғырдың биесіне.

Арғы атаң би Кеңгірбай, әкең Қаумен,
Себеп боп, елді таптың денің саумен.
Жеті қойлық бестімен болдың орай,
Алысқан сеңгір едің талай таумен.

САРЫШУАШ ШЕШЕН
Елі Найман, Матай, Кенже, Өтебай, 

Сарышуаш шешеннің түрі сары 
болғандықтан есіміне «сары» сөзі қоса 
айтылады. Өзі би, өзі дана шешен, жау-
ынгер, батыр екен. Құт дарып байымапты. 
Қонақ келсе, Сарышуаш сойысқа қойды 
елі Тақет, Жантуұлы Бөшіктен алады екен. 
Бөшікке қой малы көп бітіпті. Бірде Сары-
шуаш үйіне қонақ келгенде, Бөшіктен қой 
сұратып жіберсе, қой бермей жібереді. 
Сонда Сарышуаш шешен: 

«Жантуұлы Бөшікті,
Бөшікке қой өшікті.
Қойдан хабар білдің бе?
Бізге не қып кешікті?» - деген екен.

Мұрат Мөңкеұлының айтқан 
жеті жұрты:

1. Қырық таңбалы - Қырым,
2. Он таңбалы – Үрім (Рум),
3. Он екі баулы - Өзбек,
4. Он сан – Ноғай,
5. Қыл жалаулы - Қалмақ,
6. Киіз туырлықты - Қазақ. 
 Осы айтылған алты жұрттың біреуі екі 

келіп, екі кетіпті. Сонымен жеті жұрт келіп, 
жеті жұрт кеткен «құтсыз жұрт» деп Мұрат 
ақынның зарлағаны сол екен. 

«МАНАС» ЖЫРЫ
Қырғыз халқының мәдениетінде ерте-

ден айтылып келе жатқан «Манас» жыры 
бар. Жырда ержүрек батырдың тамаша 
жауынгерлік істері айтылады. «Манас» 
жырын қырғыз ақыны Сағымбай Оразақов 
деген кісі төрт жыл бойы айтып жүріп жаз-
дырады. Оның айтуында «Манас» жыры 
– 260 мың жол болған екен. «Манас» жы-
рын екінші мәрте жаздырған Саяқбай де-
ген ақын. Оның айтуында «Манас» жыры 
– 400 мың жолға жетеді. Көлемі жағынан 
алғанда әлемде «Манастан» асқан ұзақ 
жыр жоқ. Оған дейін ең ұзақ жыр гректің 
Гомер деген ақыны жырлаған 12 мың жол-
дан тұратын «Иллияда» жыры болып кел-
ген. «Манас» жыры Европа халықтарына 
қазақтың ғалымы Шоқан Уәлиханов 
арқылы тарапты. 

ӘСЕТ ПЕН ЖӘМӘЛИ
Атақты Әсет ақын Найманбаев үш Ма-

тай елін аралайды. Маман-Тұрысбек 
ауылында жатып, бір қыс өлең айта-
ды. Әсеттің дауысын естіп әншілдігін, 
ақындығын көргендер «мықты» деп ай-
тып, таң қалумен ауыздарының суы 
құрып, жеткізе алмайды. Ол бір айтқан 
өлеңін еш қайталамапты. Ойынан ылғи 
жаңа өлең шығарып айтыпты. Бір күні 
ойынан жаңа бір жұмбақ айтып, осы-
ны шешіңдер. Болмаса, сендер жұмбақ 
айтыңдар. Айтқан жұмбақтарыңды шеше 

алмасам, өз айтқан жұмбағымды шешіп 
беріп, таң атқанша өлең айтамын депті. 
Сонда Әсет: «Көңілімде бір талас бар, 
сенер емес,

Алладай жанның бәрі шебер емес.
Дарияның «Әблисан» бір тамшысын,
Бермесем екі ғауһар берер емес.
Ерінбеген алады еңбек етіп,
Айламен алуға хал келер емес.
Жігіттер ақылың болса, соған ұмтыл,
Басқасы оған жетер өнер емес», - деп 

өлеңмен жұмбақ жасырады. Отырғандар 
Әсеттің жұмбағын таба алмайды. Сол 
көптің ішінде өнерпаз әнші, елі Қаптағай, 
Жәмәли болады. Өзі қулампаз, пысық 
жігіт. Ол Әсетке қарап: «Екі пешке – бір 
көсеу. Осы жұмбақты тапшы?» - депті. 
Әсет: «Ой, шіркін, қиын жұмбақ айттың. 
Ол «сиырдың тілі», - деп жауаптайды. 
Жәмәли: «Менің жұмбағымның шешуі 
ол емес. Жұмбағымды дәл шеш», - 
дейді. Көп ойланып, басқа еш нәрсеге 
ұйғара алмаған Әсет: «Жеңілдім. Менің 
жұмбағымның шешуі «ғылым». Ал, енді 
сен өз жұмбағыңның шешуін айт?» - 
дейді. Отырған орнынан қуана атып 
тұрған Жәмәли: «Менің жұмбағымның 
шешуін сіз «сиырдың тілі» дедіңіз. Шы-
нында ол «бұзаудың тілі» еді дейді. 
Әсет: «Қап, мені алдап соқтың-ау», - деп 
жастыққа қисая кетеді. Отырғандар ду 
күліп, «Жәмәли жеңді» деп шуласады. 
Мәкей мұны 77 жастағы Жәмәлидің өз 
аузынан жазып алыпты.

ОШАҚТЫ ТӘСІБЕК АҚЫН
1913 жылы Кенженің Байғазы де-

ген руы адам өлтіріп, құнды болады. 
Барымта-қарымта басталып, елге маза 
болмайды. Елшен батыры Бертісбай 
4-5 кісісімен қоңсы кеп жайғасып, қонақ 
болады. Бұлар етке тоймай, арты дауға 
ұласатынын Тәсібек түсінеді. Соны 
Тәсібек әйеліне сездіруге өлеңмен: «Бұл 
қонағым сұрасаң,

Шұбарағаш, Арасан.
Ендігі қонақ сөкпейді,
Осыларға жарасаң!
Жілік салсаң саннан сал,
Жоқ табылмас, бардан сал.
Қара кесек түк болмайды,
Қолыңа түссе майдан сал!»- дейді. 

Мұны естіп қалған Бертісбай батыр: 
«Тамағың не болса, о болсын! Сөзіңе 
разы болдым! Өлеңінді қайталашы?» - 
депті. 

***
Жеті адам, ішінде Тәсібек ақын бар, 

Бөрте Бисеке мырзаның отауына келіп, 
қонбақшы болады. Қонақтарды қарсы 
алған бәйбішесі: «Бәрің қонуға болмай-
ды. Басқа отауларға бөлініп қоныңдар!» 
- дейді. Тәсібек ақын мен бір адам осын-
да қалып, басқа бесеуі басқа отауларға 
бет бұрады. Түнде бәйбіше Тәсібектің 
ақын екенін біліп, қолына домбырасын 
ұстатып, «өлең айт» дейді. Тәсібек өлең 
айта отырып, реті келгенде:

«Ауылымның ақсақалы Тілеуберсе,
Ауылыңды көп сырттадым 
                                           күйеулерше.
Осы үйге келгенде жетеу едік,
Аяғымыздан тоздық-ау шігендерше», - 

деп қалады. Сонда бәйбіше: «Ойбай, мы-
нау бір пәле ғой. Басқаларын шақырып 
келіңдер! – деп, бір жігітті жұмсап жіберіп, 
барлығын келдіртіп қондырады.

ЖҮЙРІК АТ ТУРАЛЫ ТӘСІБЕК:
Ел етекке түскенде,
Құйрыққа үкі тағады,
Көк бөрідей шабады.
Қысты күні болғанда,
Құрым киіз жабады,
«Қыршаңқы» деп бағады.

БАТА:
Алтайда Аққошқардай айбатты бол!
Төртуыл Жанайдардай қайратты бол!
Найманда Тәнекедей сәулетті бол!
Жаппаста Мырқымбайдай дәулетті 

бол!
Екі дүние абройын бірдей көріп,
О жалғанда – иманды, 
Бұ жалғанда перзентті бол!

***
Мәкей Еркінбековтың қолжазба 

дәптерінде бұдан басқа: Түркімен 
ақыны Мақтұмқұлының, төре 
Қожабектің, Алшын Дулат ақынның, 
Жамбыл Жабаевтың революцияға 
дейінгі, Әсет Найманбаевтың, Қуат 
Терібаевтың, Нұрлыбек ақынның, Ке-
нен Әзірбаевтың, Уәлиқызы Майраның, 
Қалқа Жапсарбаевтың, Молдахмет 
ақынның, Абдолла Жұмағалиевтың, 
Е.Шәукетаевтың, Сәбит Дөнентаевтың 
өлеңдері, Бір жігіт, Кіші жүз Көтібар батыр, 
Шиырбай шешен, Қызай Күнболат бо-
лыс, Керей Қайралап туралы әңгімелері 
жазылған. Ол таптырмайтын құнды, ауыз 
әдебиетіне мол үлесті дүниелер. Ұрпаққа 
- сана, санат берсін. Жастар ата-бабалар 
мұрасын тере жүрсін деген ізгілікпен

 Жемісбек ТОЛЫМБЕКОВ.
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Ақсу аудандық сотынының төрағасының м.а. А.Мадиев «WhatsApp» бей-
неконференция байланысының техникалық құралдарын пайдалану арқылы 
онлайн «дөңгелек үстел» өткізді. 

Іс-шараға еңбек дауларын соттан тыс реттеу институттарын дамы-
ту мәселелері бойынша Алматы облысының кәсіподақ филиалының 
төрағасының м.а. К.Жақсылық, Ақсу ауданының медиация алқасының 
төрағасы А.Айтпаев, Ақсу ауданының әкімі апаратының ұйымдастыру 
мемлекеттік құқықтық бөлімшесінің бас маман заңгері Д.Қуатбеков, Ақсу 
аудандық сотының кеңсе меңгерушісі С.Иманжанова қатысты.

Кездесу барысында еңбек қатынастарына қатысты халықаралық заңнама 
мен Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіндегі ережелермен таны-
сып, еңбек дауларына қатысты татуласу және медиация рәсімдерін қолдану 
мәселелерін талқылады.

Ақсу аудандық сотының төрағасының м.а. А.Мадиев Қазақстан Республи-
касы Азаматтық процестік кодексіндегі татуластыру рәсімдеріне тоқталып, 
талап қоюшылар соттарға  көп жағдайда бұрынғы жұмысына қайта орнала-
стыру, бос жүрген күндеріне еңбекақы өндіру, жұмыс берушінің еңбек ету 
кезінде келтірген моральдық және материалдық зиянына өтемақы өндіру 
туралы талаптармен жүгінетіндігін атап өтті.

Жиынға қатысушылар бітімгершілік рәсімдерін қолдану аясын 
кеңейту мүмкіндіктерін белсенді түрде талқылады, судьяларға даулар-
ды бітімгершілік және медиативтық рәсімдерін қолдану арқылы шешу 
тәжірибесі туралы сұрақтар қойып, оларға толыққанды жауаптар алды.

Ақсу аудандық сотының төрағасының м.а. А.Мадиев қатысушыларды 
еңбек даулары бойынша татуластыру рәсімдерін қолдануды насихаттау 
ісіне белсенді қатысуға шақырды.

АУДАНДЫҚ СОТТЫҢ БАСПАСӨЗ ҚЫЗМЕТІ.

ЕҢБЕК ДАУЛАРЫ БОЙЫНША 
ТАТУЛАСУ РӘСІМДЕРІН 
ҚОЛДАНУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

ТАЛҚЫЛАНДЫ

Қазақстан  Республикасы  
Конституциясының  36  бабын-
да «Қазақстан Республикасын 
қорғау – оның әрбір азаматының 
қасиетті парызы мен міндеті, 
Республика азаматтары заңда 
белгіленген тәртіп пен түрлер 
бойынша әскери қызмет 
атқарады» деп жазылған.

Біздің әскеріміздің негізгі 
міндеті - Отанымыздың 
қауіпсіздігін сақтау,  мемлекет 
шекарасын қалтқысыз күзету бо-
лып табылады. Ел тыныштығын 
күзеткен  азаматтардың, мем-
лекет  тәуелсіздігін  сақтауға  
қосар  үлестері зор.

Сондықтан ел қауіпсіздігін 
сақтау ең алдымен болашақ 
ұрпаққа – Отан қорғаушыларға 
жүктеледі. «Отан үшін 
отқа түс - күймейсің» деп 
Б.Момышұлы атамыз  өсиет 
етіп айтқан нақыл сөзін естен 
шығармай, әскер қатарына  
шақырылушыларымыз,  өз  
қайрат, жігерін  Отанға адал 
қызмет етуге жұмсауы тиіс.

Отан үшін жан - тәнімен 
қызмет атқарып, өскелең 
ұрпаққа өнеге болып келе 
жатқан, өз ісіне адал азамат-
тарымыз бар. Мемлекетіміз 
мұндай азаматтарының 
мәртебесін көтеріп, абырой-
ларын асқақтатып, беделін 
көтеруде. 

Осы орайда, өзінің  Отан 

ОТАНҒА  АДАЛ ҚЫЗМЕТ ЕТЕМІН!

алдындағы азаматтық  боры-
шын  абыроймен  атқарып, 
өзінің отбасына  қуанышпен  
қосылған  Смағұлов Орал 
Айтмұханбетұлы туралы  атап 
өтпекшімін.  

Тараз  қаласындағы Шека-
ра қызметінде өзінің  міндетін  
адал атқарғаны үшін, екінші  
дәрежелі  медальмен  наградта-
лып, әскер қатарынан оралды. 
Болашақ Отан қорғаушыларға, 
өзінің жора – жолдастарына  үлгі  
боларлық , нағыз  ер  азаматқа  
лайық  ісімен  көзге түсіп, өз 
қатарынан  озып шыққан жас 
жігітті мақтан тұтамыз.

Оралдың  ата – ана-
сы  Қарашілік  ауылында  
тұрады. Әкесі – Шахаманов 
Айтмұханбет Смағұлұлы жеке 
шаруашылықпен айналысып 
еңбек етеді, анасы- Қойшыбаева  
Нұрғайша  Даулетбайқызы  көп 
балалы ана. Ата - анасы өздері 
қандай еңбекқор, адамгершілік 
қасиеттерін сақтаған бол-
са, балаларына  да сондай 
тәрбие берген,  өмірге сана-
лы көзқараспен қарайтын, 
әлі де алда қол жеткізер ар-
ман мақсатына жете берсін 
демекпін.  

Б.ЕРМҰХАНБЕТОВ,
 аудандық Қорғаныс істері 

жөніндегі бөлімінің бастығы, 
подполковник. 

Тұңғыш Елбасының «Ру-
хани жаңғыру: болашаққа                      
бастар жол» атты  мақаласы 
аясында Халық  ағарту  са-
ласында ұзақ жыл еңбек етіп, 
барлық саналы ғұмырын жана 
дүниені жасаушы және соны 
қорғаушы буын өкілдерін  
тәрбиелеу жолында еңбек  ет-
кен М.Еркінбековтың өміріне 
арналған «Ұлағатты  ұрпаққа ру-
хани азық» атты  онлайн тарихи 
сағат өткізілді. Ақсу аудандық 
балалар кітапханасының 
ұйымдастыруымен Енбек 
ауылының тұрғыны, Ақсу 
ауданының айтыскер ақыны, 
Мәкейтанушы Атамбаев Бекбо-
лат Қапашұлы зерттеу деректері 
мен архив құжаттары бойын-
ша өмір жолымен  білімнің 
алып тұлғасы,  жетімдерге 
пана болған, халқына қамқор 
болған Мәкейдің жазып 
кеткен шежіресіне сүйене 
отырып басына қоршау 
қалай орнатылғаны жайлы 
мағлұматтар берді. Еңбек ауы-
лында қараусыз жатқан зираты 
қоршалып, басына ескерткіш 
белгі қойылып, ашылу салта-

ҰЛАҒАТТЫ ҰРПАҚҚА 
РУХАНИ АЗЫҚ 

МӘКЕЙ  ЕРКІНБЕКОВТЫҢ ТУҒАНЫНА – 125 ЖЫЛ! 

наты болғаны, сөйтіп, ағарту 
саласына мол еңбегі сіңген, 70 
жылдай аты  ескерілмей келген, 
Ақсудың арда азаматы Мәкей 
Еркінбековты рухани жаңғыртып, 
түлетуге жол салынғаны баршаға 
аян. М.Еркінбековтың ұлағатты 
ұстаздық жолы,  өмірі  болашақ 
ұрпаққа үлгі болатын таусылмас 

тәжірибе. Саналы да, ақылды, 
парасатты, ұлтжанды, рухы 
биік ұрпақ тәрбиелегіміз келсе, 
данышпан бабаларымыздың 
өсиет – өнегесін, ақыл - ойын, 
тәжірибесін  дәріптеу парыз.

 Б.АБДЫРАХМАНОВА, 
аудандық балалар 

кітапханасының меңгерушісі.  

Сонау 1960 жылдың 20 ма-
мырында, яғни 60 жыл кейінгі 
уақытта біздер, 25 жас жеткіншек 
Ақсу ауданында Жансүгіров 
ауылындағы Кеңес Одағының 
Батыры Есмұрат Сиқымов 
(бұрыңғы Чапаев) атындағы 
орта мектепті тәмамдап, арна-
сы кең өмір-өзен ағысымен әр 
тарапқа жолға шықтық.  

Сол сәттер әлі де көзімнің 
алдында елес беріп тұрғандай 
көрінеді. Мектебіміздің 
ұстаздары оқушы өрендері сап 
түзеген. Білім ордасының ди-
ректоры Ұлы Отан соғысының 
ардагері Әнуарбек Кәрімбаев, 
оқу ісінің меңгерушісі Тама-
ра  Васильевна Батурина, 
біздің  класс жетекшіміз Қанай 
Шүленбаев, тағы басқалар 
мектеп-ана құшағынан 
түлеп ұшып, өмір көшіне бет 
бұрғандарға сәт-сапар  тіледі. 
Біздерге қырдың қызыл гүлдері 
ұсынылды. Сондай-ақ, мек-
теп бітірушілердің салтанатты 
жиынына – соңғы қоңырауға 
пән мұғалімдері Байболат 
Әліпбеков, Бижікен Метпае-
ва, Есімжан Фазылжанов, 
Сауытқали Айманбетов, Ар-
кадий Пестов, Райхан Таш-
кенбаева және басқа ұстаздар 
қатысқаны есімізде.

Содан бері 60 жыл артта 
қалды. Сондағы 25 жігіт пен 
қыздың қатары  сиреп, 12-сі 
ғана жер басып жүрміз. 2010 
жылдың көктемінде басымыз-
ды біріктіруді, яғни өзіміз ұшқан 
мектеп аясында ғана кейінгі жа-
стармен, мұғалімдермен достық 
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ниетте кездесуді жоспарлап едік. 
Ойымыз жүзеге аспай, орта жол-
дан тежелді. Ауданымыздың 
Қызылағаш ауылын таудан 
құлаған топансу басып, бірнеше  
ондаған адам ажал құшты. 
Мұндайда тәрбиелік-тәлімдік 
шараны өткеру қисынсыз еді. 
Сәтіне қарай кездесу өткізерміз 
келешекте, тек аман-сау жүрсек 
екен дедік.

Басымыздан өткізіп 
жатқанымыздай, Әлемді әуреге 
душар еткен жаһандық дерт 
тағы да көлденеңдеп, мектептегі 
кездесу мүмкін болмай қалды. 
Жағдай осындай болғанымен, 
кластастар хабарласып, бала-
шағамыздың есен-саулығын 
білісіп тұрамыз.  Уақыт өткен, 
жылдар жылжыған сайын 
бірімізге біріміздің достығымыз, 
сүйіспеншілігіміз ажарла-
на түскендей. Еңбегіміздің 
жанғанына, ұрпақтарымыздың 
өсіп, есейгеніне, немерелі, 
шөберелі болғанымызға 
қуанамыз.

Біздің  кластың белсенді 
оқушысы Амангелді Айтбаев  
күні бүгінге дейін қоғамдық іс-
шараларға ұйытқы болып, Ақсу 
аудандық Ардагерлер ұйымының 
төрағасы міндетін атқарып 
келеді. Ұзақ жыл мұғалімдік 
қызметтегі еңбегі "Құрмет 
Белгісі" орденімен атап өтілген. 
Көркем мінезді бойжеткеніміз 
Алтынқайша Найманбекова 
Есік қаласының ежелгі тұрғыны 
қатарында. Өмірін ұстаздық 
қызметке арнаған бұл адам не-
мере, шөбере сүйіп отырған әже. 

Бүгінде бәріміз зейнеткерміз. 
Негізінен Жетісу жерінде 
тұрамыз. Балалы-шағалымыз, 
бақытты адамдармыз. 
Олар  Ілімхан Байманов, 
Нәзипа Күйеужанова, Ақкүміс 
Күнболатова, Ермек Сәлкеев, 
Сара қажы Құрмашева, Клара 
Жұмашева, Күләш Білісбекова, 
Мэлс Төкенов, Маман  Мере-
кенов есімді замандастар. Осы 
мақаланың авторы да бір сапта. 

Арада жылдар өткенімен, 
марқұм болғандарды ұмыта 
алмаймыз. Олардың соңында 
үрім-бұтақтары барын білеміз. 
Атап айтқанда, Битай Бөшеков, 
Болан Күнболатов, Кәжен Шы-
ныбаев, Есенгелді Ақболатов, 
Тілек Нәбирахимова, Есенбек 
Лепесбаев, Сайлау Қасымбеков, 
Сәбит Мырзекенов, Сәлім 
Қасымбеков, Орал Сағатов, 
Есен Баянов, Кәкім Ерболатов,  
Гүлшат Фазылжанова дейтін 
жандар. Марқұмдардың алды 
бейіш болуын тілейміз.

Біздің замандас 
достарымыздың қай-қайсысы 
болсын Ұлы Отан соғысы 
жылдарында туып, алғашқы 
мүшел жасынан еңбекке ара-
ласып, білімге де құштар бо-
лып өсті. Ата-аналарына 
қолғанат  өрендер науқандық 
жұмыстардың бәріне қатысып, 
еңбекке шыңдалды. Аздаған  
ақша тапса, киімдерін бүтіндеп, 
оқу құралдарын өз есебінен 
сатып алуды үйренді. "Еңбек 
адамның екінші анасы" деген 
емес пе?! Біз осылай есейдік. 
Мұны біз ата-анамыз бен 
мектебіміздің  тәлім-тәрбиесі 
деп білеміз. 

Мектепті  тамадағанымызға 60 
жыл. Жасымыз 80-ге жақындап 
қалса да өзімізді Кеңес 
Одағының  Батыры Есмұрат 
Сиқымов атындағы мектептің 
оқушысы деп есептейміз. 
Мектебіміздің абыройы оқушы 
өрендерімен асқақтай берсе 
екен деген тілектеміз.

Болат БИСҰЛТАНҰЛЫ,
мектептің 1960 жылғы 

түлегі, Ақсу ауданының 
"Құрметті азаматы", Қазақ 

журналистикасының 
қайраткері, Одақ және 

Қазақстан  журналистері  
съездерінің делегаты.

Талдықорған қаласы.

АЛЫСТАҒАН САЙЫН 
АЖАРЛАНҒАН ЖЫЛДАР
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Заман тетігін барлық 
жағынан жетік білетін маман 
дайындау мәселесі   тайға 
таңба басқандай алдымыздан 
анық шығып тұр.Елбасының 
жастарға қояр талабы – білікті 
де білімді кәсіби маман болу. 
Таңдайтын мамандығың өзіңе, 
қоғамға қажетті, әрі қолыңнан 
келетін, көңіліңнен шығатын 
жұмыс болуы қажет. 

Біз қазіргі таңда Семей 
қаласының Шәкәрім атындағы 
мемлекеттік университетінің 
Аграрлық факультетінің 
«Орман ресурстары және 
орманшылық» мамандығының 
3 курс студентіміз. 

Білім қуған әрбір түлектің ар-
манына, мақсатына айналған 
Семей қаласының Шәкәрім 
атындағы мемлекеттік 
университетінде білім алу 
мүмкіндігі бұйырғанына 
қуаныштымыз! Білімнің қара 
шаңырағына айналған, үздіктер 
үкілеген білім ордасында оқу 
біз үшін мақтаныш! 

Қасиетті қара шаңырақ 
Семей қаласының Шәкәрім 
атындағы мемлекеттік 
университеті көп жылдық та-
рихы бар, классикалық білім 
берудің нақты үлгісін жасаған 
үлкен орда. «Тәрбиесіз 
берілген білім – адамзаттың 
қас жауы» – деп ғұлама әл – 
Фараби айтқандай, тәрбиеге 
толы құндылықтармен қатар, 
студенттердің білім көкжиегін 
жан – жақты көбейтуде 
өнегелі істер атқарып жатқан 
университетіміздің рек-
торы Ескендіров Мейір 
Ғариполлаұлына алғысымыз 
шексіз.

Оқу үдерістерінде 

ҮЗДІКТЕР ҮКІЛЕГЕН 
БІЛІМ ОРДАСЫ

студенттердің алаңсыз білім 
алуына мүмкіндік жасау ба-
засы толықтырылып, оқу 
дәрісханалары ыңғайлы, 
бейнекөрсетілімдер үлгілерімен 
жабдықталған. Университет 
өзінің жан – жақты қызметін кең 
ауқымда жүргізіп, қарқынды 
дамып, жастардың бойын-
да азаматтық, ұлтжандылық 
сезімдерін қалыптастыруда зор 
еңбек етуде. Кредиттік оқыту 
технологиясы толық жолға 
қойылған. 

Қарқынды дамып келе жатқан 
Қазақстанның аграрлық сала бой-
ынша өсуіне, бәсекеге қабілетті 
мамандар дайындауды белсенді 
жүзеге асырып отырған, ұлағатты 
ұстазымыз, Аграрлық факул-
тет деканы - Сейлгазина Сау-
ле Мунканқызы. Факультетіміз 
заман талабына сай өмірге 
икемді, қоғамға қолайлы, уақыт 

талабымен жұмыс істеп,  кадр 
әзірлеп, жастардың жалынды 
істерін, білім мен ғылымға  деген 
ізденісі мен құштарлығын бойына 
сіңірген таусылмас білім ордасы.

Қазақстан Республикасын-
да білім беруді дамытудың 
2011-2020 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасында 
– оқу орындарының қызметін 
жоғары білім берудің әлемдік 
үлгісіне сәйкестендіріп, 
академиялық ұтқырлықты 
қалыптастыру – жүзеге 
асырылуға тиісті міндеттердің 
бірі ретінде көрсетілген. Соған 
байланысты университетімізде 
студенттерге  арналған 
академиялық ұтқырлық 
бағдарламасы аясында шет 
мемлекеттердің  оқу орындары-
на барып білім алу мүмкіншілігі 
жақсы жетілген. Атап айтатын 
болсақ кафедрамыздың «Орман 
ресурстары және орманшылық» 
мамандығында оқитын студент-
тер  Түркиядағы Памуккале 
университетіне және Болгария 
елдеріне барып білімдерін одан 
әрі жетілдіріп келді. Бізде осы 
бағдарлама арқылы өзге де уни-
верситеттерге баруды ниет еттік.

Шәкәрім университеті 
қазіргі таңда алыс жақын ше-
тел университеттерімен екі 
жақты серіктестік құрып, 
қарым-қатынасты нығайтуда. 
Біз факультетімізге «Агро-
номия», «Орман ресурстары 
және орманшылық» мамандығы 

бойынша Түркия, Болга-
рия  елдерінен келген арнайы 
мамандардың дәрістерін тыңдап 
өзімізге пайдалы  көптеген 
тәжірибелер алдық.

Осындай мүмкіндіктерге қол 
жеткізуге көмектесіп, студент 
мүддесін басты орынға қойып, 
білім көкжиегін кеңейтіп,озық 
тәжірибе мен ғылымның биігін 
бағындырып білім беріп жатқан 
озық ойлы кафедрамыздың 
п р о ф е с с о р - о қ ы т у ш ы л а р 
құрамына алғыс білдіреміз.

Кафедрамызда біліммен қатар 
студенттердің тәжірибе өрісін 
кеңейтетін практика базасы өте 
жақсы деңгейде дамыған. Екі 
жыл ішінде теориялық тұрғыда 
алған білімдерімізді тәжірибе 
жүзінде ұштастыру мақсатында  
«Семей орманы» МОТР» РММ 
- де  өндірістік іс - тәжірибеден 
өттік. 

Тәжірибе барысында болашақ 
маман ретінде біз білуге, 
атқаруға тиісті міндеттермен 
бізді таныстырып, орман қоры 
аса көп уақыт аралығында 
қалпына келетін табиғат ресурсы 
болғандықтан оны өсіру, қорғау 
ұзақ мерзімдік жоспармен жүзеге 
асырылатынын атап көрсетті.

«Семей орманы» МОТР» 
РММ бірге «Саябақтар шеруі 
- 2019» акциясы аясындағы іс-
шараға атсалыса қатыстық. 
«Семей Орманы» мемлекеттік 
табиғи орман резерватының 
бас директоры Хасенов Қайрат, 

«Саябақтар шеруі» акциясы-
на белсене қатысқан жастарға 
алғыс білдіріп, бірегей орманды 
қалпына келтіру мен сақтауда 
бірлесе атқарылған жұмыстар 
алдағы уақытта да жалғасын 
табатындығын айтты. Осындай 
өндірістік тәжірибе барысын-
да студенттердің білімдерін 
одан әрі жетілдіріп, Семей 
орманының көрікті де әсем 
жерлерімен таныстырып жатқан 
«Семей орманы» МОТР» РММ-
не  университетіміздің атынан 
алғысымыз шексіз. Семей орма-
ны – біздің өлкеміздің көркі, әрі 
мақтанышымыз. 

Елбасы “Бизнестің жол карта-
сы-2020” бағдарламасы аясын-
да алдағы жылы шешілетін үш 
мәселеге көңіл аударды. Ол – 
кадрлар даярлау, біліктілікті арт-
тыру және жастар тәжірибесін 
жүзеге асыру. Сондықтан да 
қазіргі таңда білікті маман бо-
лып қалыптасу біздің негізгі 
мақсатымыз.

Біз өз мамандығымызбен 
мақтанамыз, өзімізден кейінгі 
ізденімпаз жас буынға арманы-
мызды мақсатқа айналдырған 
ғажайып мекен, үздіктер 
үкілеген білім ордасына оқуға 
шақырамыз.

Сымбат ТӨКЕНОВА, 
Ұлмекен ТҰРДЫМҰРАТ,

Семей қаласының Шәкәрім 
атындағы мемлекеттік 

университетінің 3 – курс 
студенті. 

Г.И.ДЖАМАНАОВА, 
А.Б.БАҒДАТОВА,

Семей қаласының 
Шәкәрім атындағы 

мемлекеттік университетінің 
оқытушылары. 

Еліміздің Президенті сыбайлас жемқорлыққа тиімді қарсы іс-қимыл мәселесіне 
айрықша мән бере отырып, мемлекет масштабында 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 Республикасы 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 арт-
тыру – мемлекеттік саясаттың басты мақсаты» Қазақстан халқына Жолдау-
ында, 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 Республи-
касы Жоғарғы Соты Аппаратының Сот жүйесін зерттеу жөніндегі бөлімі сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі зерттеу жобасын іске асырды . Жоба бой-
ынша жұмысқа Жоғары Соттың судьялары, Парламент депутаттары, Жоғары Сот 
Аппаратының қызметкерлері, жоғарғы оқу орындарының профессорлары және 
ғалымдар қатысты.

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

Мәселені кешенді түрде қарастыра отырып, зерттеу авторлары сыбайлас 
жемқорлықты әлеуметтік теріс құбылыс ретінде зерттеуге ерекше назар аудара-
ды, 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 эти-
касы 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 жолдары ұсынылады.

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

С.ИМАНЖАНОВА,
 аудандық сотының кеңсе меңгерушісі.

Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс - қимыл бойынша

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

Гендерлік саясаттың даму тарихының 
шығуы ХІХ ғасырда басталады деп есеп-
теуге болады. Батыс Еуропа және АҚШ 
елдерінде екі жыныстылардың теңдігі 
туралы феминистік қозғалыс пайда бол-
ды. Бұның негізгі бағыты – әйелдердің 
сайлау құқығы туралы күрес болды. ХХ ғ. 
60-шы жылдары жаңа гендер ұғымы пай-
да болды. Ғылымда осы кезде «гендер» 
ұғымына анықтама беріле бастады.

Гендерлік саясаттың маңызы – қоғам 
өмірінің барлық салаларында гендерлік 
теңдік, әйелдерге қатысты барлық түрлі 
дискриминацияны жою, оларды сая-
си әлеуметтендіру. Әлеуметтік дискри-
минация қоғамның барлық саласында 
кездеседі. 

Әсіресе, қоғамның саяси өмірінде ерек-
ше айқын көрініс табады. Қазақстанда 
гендер саясатының белсенді дамуы, 
ҚР егемендік алғаннан кейін бастал-
ды деп есептеуге болады. Егер гендер 
саясатының шығу тегін салыстырып 
зерттесек, ол Қазақстанда 90-шы жыл-
дардан бастау алып,қазіргі күнге дейін 
жалғасын тауып отыр. Бұның жағымды 
жетістіктерінің болғанын сенімді түрде 
атап көрсетуге болады. Әйелдерді 
қорғау үшін дүние жүзінде көптеген 
ұйымдар құралған және құрылуда. Олар 
өз мақсаттарына жету үшін өте белсенді 
жұмыс жасап жатыр. Ал ер адамдарға 
келсек, олар саясат және барлық қоғам 
өмірінде әрқашанда биік орын ала-
ды. Бұның себебін мақала барысын-
да әрі қарай жалғастырып көрсетеміз. 
Қазір әйелдердің психологиялық қайта 
қалыптасуы анық байқалады. Әйелдердің 
әлеуметтік саяси бейімделуі өте тиімді 
болуы қажет. Бүгінгі таңда әйелдердің 
азаматтық белсенділігі байқалады, 
бұның негізгі көрсеткіші әйелдер қызмет 
ететін үкіметтік емес ұйымдар санының 
өсуі болып табылады. Әйелдердің 
үкіметтік емес ұйымдары гендерлік 

саясаттың индикаторы деп айтуға бо-
лады. Тәуелсіздікті алумен Қазақстанда 
бұқаралық әйелдер ұйымының құрылу 
процесі қарқында өсуде. Республика-
да 150-ден аса әйелдер мәселесімен 
айналысатын әйелдердің үкіметтік 
емес ұйымдары қызмет етеді. Әйелдер 
қозғалысы қалыптастырған бүгінгі таңда 
белгілі мынадай ұйымдар бар, олар 
«Іскер әйелдер ассоциациясы», «Жалғыз 
басты аналардың Алматылық ассоциа-
циясы » және т.б.

Әйелдердің экономикалық жағынан 
алға жылжуына көмектесу керек. 
Саясатқа экономикалық жағынан 
тәуелсіз әйел саясатпен нақты айналы-
сып, әсер ете алады.Әйелдер мен ерлер 
экономикалық салада әртүрлі позицияны 
ұстайды. Әйелдер қызмет көрсету са-
ласында көп кездеседі, мысалы, білім, 
ақпарат және құжатпен қамтамасыз ету, 
саудада, коммуналдық қызмет көрсету 
және т.б.

Әйелдерге зорлық көрсетуге қарсы 
күрес жөнінде біраз істер атқарылды. 
Егер 1998 жылға дейін бұл мәселемен 
тек ҮЕҰ, халықаралық ұйымдар ай-
налысатын болса, ал 2010 жылдан 
бастап бұл республикалық деңгейде 
қарастырылады. Бұған мысал, әйелдер 
ұйымдастырған екі республикалық 
конференциядағы ҚР Елбасының сөзі. 
Елбасы өз сөзінде әйелдерге зорлық 
көрсетушілік пен күресу жөнінде ашық 
айтты. Әйелдердің үкіметтік емес 
ұйымдары мемлекеттік органдармен 
бірге әйелдерге зорлық көрсетушілерге 
қарсы жұмыс істеп келе жатыр.

Гендерлік сараптама жасау үшін жаңа 
заңдарды қабылдау жұмыстарын жүргізу 
керек Біздер БҰҰ-ның халықаралық 
адам құқықтары және әйелдерді 
дискриминациялаудың барлық түрлерін 
жою туралы Конвенцияны басшылыққа 
алуымыз тиіс.

Гендерлік саясаттың енгізілуі, әйелдер 
мүддесін ескере отырып Қазақстандағы 
саяси процестерді тұрақтандыру, 
әйелдерді дискриминациялауды 
жоюға бағытталған заң қабылдау және 
өкілетті органдарда әйелдердің санын 
көбейту болашақта әлеуметтік саяси 
келеңсіздіктердің алдын алады деген 
ойдамын.

 А.САЙЛАУБЕКОВ,
  аудандық сотының 

жетекші маманы.

Гендерлік саясаттың 
даму барысы және 

маңыздылығы
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МАМАН КЕҢЕСІ

Кене энцефалиті – кене 
энцефалитінің вирустары,  миды  
және  жұлынды зақымдайтын, 
табиғи - ошақтық ауру. Ауданы-
мыз кене энцефалитінен қолайсыз 
аймаққа жататыны жылда жергілікті 
тұрғындарға ақпарат арқылы жа-
рияланып жүр, күн жылысымен 
табиғатта көп кездесетін жәндіктер 
мен бірге кене де  шығады. Кене 
энцефалитін тарататын иксодес 
кенелері. Кенелер наурыз айынан  
шілденің ортасына дейін және та-
мыз айынан қазан айына дейінгі 
аралықта көп кездеседі.

КЛИНИКАСЫ: 
Инкубациялық кезеңі 1-3 күннен 

25-30 күнге созылады. Орташа 7-14 
күн. Кене энцефалитінің клиника-
сында 2 синдромды қарастыруға 
болады 1-интоксикация синдромы, 
2-әртүрлі деңгейде орналасқан 
жүйке-жүйесінің зақымдалу синдро-
мы.Осыған байланысты клиникалық 
түрлері бар:Қызбалы, менинге-
альды, менингоэнцефалитикалық, 
менингоэнцефало-полиомиелитті, 
полирадикулонневритті  Клиникалық 
түріне қарамастан ауру жедел ба-

КЕНЕ  ЭНЦЕФАЛИТІ
сталып, жалпы интоксикация синдро-
мымен өтеді. Байқалады: қалтырау, 
дене қызуының өте тез жоғарлауы 
38-39 С, бас ауруы, жүрек айнуы, 
құсу. Науқастың бет әлпетіне тән: бет, 
мойын, кеуденің жоғарғы бөлігінің ги-
перемиясы байқалады. Көз коньюкти-
васы тамырының иньекциясы, кейде 
жас ағуы жақсы көрінеді. Науқастар: 
апатиялы әлсіз, сұраққа баяу жау-
ап береді, үрей және қорқынышты 
сезеді, аурудың бастапқы кезеңінде 
тырысу синдромы байқалуы мүмкін. 
Егер адамды кене шақса, олар тез 
арада 3 күнге дейін дәрігерге көріну 
керек, өйткені, аурудың негізгі емі 
болып кене энцефалитіне қарсы 
егілетін иммуноглобуллин салы-
нады. Егер ол адам кенеге қарсы 
екпе алса, оған иммуноглобулин са-
лынбайды. Кене шаққан азаматтар 
аудандық инфекциянист пен невра-
потолог дәрігерлерінің қарауында 
21күн болады. Дәрігерлер сіздерге 
иммуноглобулинді ақысыз салады.

АУРУДЫҢ АЛДЫН АЛУ  
ШАРАЛАРЫ:

1.Елді мекендер бойынша 
тұрғындардың белгілі бір топтарын 
кенеге қарсы иммундаумен қамту, 
иммундауға кене энцефалитінен 
қолайсыз аймақтардан келген-
дерге және қолайсыз аймақтарда 
тұратындарға, жұмыс жасауға не-
месе демалуға баратын адамдарға 
жүргізіледі.

2. Кене шаққан адамдарға арнайы 
кене энцефалитіне қарсы иммуно-
глобулин салу, кене шаққан күннен 
бастап 3 күн ішінде жүргізіледі.

3.Кенелерге жағымсыз иіс 
туғызатын репелленттер мен аэро-
зольдарды қолдану.

4.Арнайы киім кию, табиғат аясы-
на шыққанда шалбарды шұлықтың 
ішіне кіргізіп, үстіне жең шеті        
резеңкеленген ұзын жеңді киім кию.

5.Табиғат аясына шыққанда ең 
маңыздысы өзінің, бір-бірлерінің 
үстілерін жиі –жиі қарап, тексеру.

Б.ТЕМІРХАНОВ,
Ақсу аудандық ТКҚСҚББ 

басшысы.  

А.СЕҢКІБАЕВА,
Ақсу аудандық ТКҚСҚББ  

жетекші маманы. 

Жедел ішек инфекциялары – бұл бактериялар, виру-
стар, қарапайымдылар тудыратын және балалар мен 
ересек адамдарда ішек қызметінің бұзылуымен (диа-
рея) сипатталатын жұқпалы ауру. Бұл әлемде ең көп 
таралған инфекциялардың қатарына жатады. Барлық 
ересектердің, әсіресе, балалардың дизентериямен, 
сальмонеллезбен, колиэнтеритпен және басқа да же-
дел ішек инфекцияларымен ауырмаған бірде бір ел жоқ. 
Жұқпалы жедел ішек ауруларының бас көтеретін мезгілі 
қазіргідей жаз айлары болып есептеледі. Ішектің ауруға 
шалдығуынан, кейде іштің бұзылуы организмінің кейбір 
тағамдарды қорыта алмауымен байланысты. Ішек ин-
фекциясы – жұқпалы ауру. Инфекция ауыз арқылы 
жұғып, қоздырғышы ішекте өсіп жетіледі де, микробтары 
нәжіспен ілесіп, сыртқы ортаға тарайды.

Инфекция гигиеналық тазалықтың төмен дәрежеде 
болуынан, азық-түліктерден, мәселен, жуылмаған 
көкөністерден, пісірілмеген сүттен, сапасыз тағамдарды 
пайдаланғаннан, шала пісірілген тағамдарды қолдану, 
сондай-ақ, ауыз суды қайнатпай ішкендіктен, лас суға 
түскендіктен жұғады. Жаз айларында инфекцияны көп 
жағдайда шыбындар таратады.

АУРУДЫҢ АЛҒАШҚЫ БЕЛГІЛЕРІ:
Іштің жиі-жиі судай өтуі, дене қызуының көтерілуі, 

емшектен бас тарту, асқа тәбеті болмау, шөлдеу, құсу, 
бас ауру, жалпы әлсіздік, селқостық, мазасыздық, ау-
ырсыну, дәретіне қан қоспасының немесе кілегейдің 
пайда болуы. Науқаста қайталамалы құсық, іш өткен 
сайын баланың жағдайы ауырлай түседі. Өйткені, ор-
ганизм өзіндегі тіршілікке қажетті су мен тұздарды көп 
жоғалтады. Жоғарыдағы аталған клиникалық белгілер 
пайда бола бастаса дәрігерге көрінуі керек. 

Мұндай кезде дәрігер келгенше немесе жеткенге дейін 
біраз уақыт кетеді. Сондықтан, мүмкіндігінше ем жасай 
бастаған жөн. Ол үшін сұйықтықты мол, көбірек ішкізген 
жөн. Өздігінше емделу аурудың асқынуына әкеліп соғуы 
немесе созылмалы формаларына ұласуы мүмкін. 
Антибиотик қабылдау сырқаттың клиникалық сипатын 
өзгертеді, мұның өзі дұрыс диагноз қоюды қиындатады.

АЛДЫН АЛУ ШАРАЛАРЫ:
Ішек инфекциялары бұрынғы заманнан бері кір қолдың 

ауруы деп аталып келіп, онымен салақ адамдардың 
жиірек ауыратындығы дәлелденген. Шынында біз күн 
сайын күні бойына қолымызбен айналадағы кір зат-
тармен жанасамыз, айтар болсақ, қоғамдық көліктерде 
тепе-теңдікті сақтау үшін тұтқаны ұстаймыз, неше түрлі 

БАЛАЛАРДА ЖІТІ ІШЕК ИНФЕКЦИЯЛАРЫНЫҢ АЛДЫН АЛУ        
адамдар ұстаған қоғамдық мекемелердің есік тұтқасын 
ұстаймыз, дүкендерде сауда жасағанда сатушымен, 
көліктерде кондуктормен есеп айырысамыз, ақша са-
насамыз, таныстарды көргенде қол беріп амандасамыз. 
Осыдан келіп, «жұмыстан, серуендеуден үйге келген-
де, тамақ дайындаудың, ішердің алдында, сондай-ақ, 
балалармен ойнарда және оларға күтім жасағанда 
қолыңызды сабындап мұқият жуыңыз» деген қарапайым 
ережелер туындайды. Осындай қарапайым ережемен 
сіз өзіңізді де және отбасы мүшелерін де әртүрлі инфек-
циялардан қорғай аласыз.

Ішек инфекцияларының пайда болуының алдын алу 
үшін тағамдық азық-түліктердің жарамдылық сапасы 
өте маңызды – көптеген тағамдарда бактериялар тек 
қана өміршеңдігін сақтап қана қоймай, олар ауру туды-
рушы қасиетімен адамның қолымен тағамды ауызы-
на апарғанда асқазан-ішек жолына кір қолы арқылы, 
ластанған су арқылы, сапасыз азық-түліктер арқылы 
түсіп қарқынды түрде көбейеді.

Әсіресе, тұтынар алдында термиялық өңдеуден 
өтілмейтін тағамдар өте қауіпті. Ондай тағамдарға са-
латтар, винегреттер, сондай-ақ, жемістер мен жидектер 
жатады. Салаттар мен винегреттерді, әртүрлі тұздықтар 
мен гарнирлерді тоңазытқышсыз түнге қалдыруға 
болмайды. Жаз және күз маусымында сүт және сүт 
өнімдерінде бактериялардың көбеюіне қолайлы 
жағдайлардың туындайтынын білу керек. Жеке адамдар-
дан сатып алған құйылып сатылатын сүтті міндетті түрде 
қайнату керек. Ал, пастерленген ірімшіктен пісірмелер, 
пудингтер, сырниктер дайындаған дұрыс. Дайын тағам 
қалдықтарын міндетті түрде тоңазытқышта беті жабық 
ыдыста, шикі мен дайын тағамды бөлек ыдыста сақтау 
керек, оларды бөлек тақтайларда арнайы пышақтармен 
бөлу керек.

Бұл ретте тұрғындарды жуылмаған және бұзылған 
көкөністерді, жемістер мен жидектерді, қауын, қарбызды 
тағамға қолданбауға шақырамыз.

Ішек инфекцияларының алдын алуға болады және ал-
дын алу керек. Бұл үшін алдын алудың қиын емес, бірақ 
өте тиімді ережелерін білу керек және қатаң түрде сақтау 
керек. Кей жағдайларда ауру өте ауыр түрде өтіп, өмірге 
қауіп тудыруы мүмкін. Сол үшін «ауырып ем іздегенше, 
ауырмайтын жол ізде»,-деген сөздер әрқашан да өз 
маңызын жоймайды.

                                  А.АДИМАНОВА,
балалар дәрігері.

Биыл әлемді дүрліктірген 
індетке байланысты карантин 
жарияланып, оқушылар оқу жы-
лын онлайн режимде аяқтағаны 
белгілі. Енді маусым айының 
бірінен бастап оқушылардың 
жазғы тынығу лагері басталды. 
Өкінішке орай, ол да онлайн ре-
жимде. Сондықтан Е.Сиқымов 
атындағы орта мектебі мек-
теп жанындағы интернаты-
мен коммуналдық мемлекеттік 
мекемесінде онлайн лагерді 
қызықты өткізу үшін жоспар 
бекітіліп, әртүрлі тақырыптар 
бойынша жұмыстар қолға 
алынған болатын.

Мен «Менің сүйікті ертегім» 
деген тақырыпты таңдап ал-
дым. 

Қашықтықтан онлайн режим-
де алдымен балаларды ме-
рекемен құттықтап, оқушылар 
да бір - біріне шелендж жасап, 
құттықтаулар жіберді. 

Ең алдымен оқушылар 
таңғы жаттығу жасап, жіберген 

тапсырмалар бойынша 
ертегілер айтып, сол ертегідегі 
кейіпкерлердің киімдерін киіп, 
тіпті қуыршақтарды сөйлетіп, 
ертегілерін жіберді. Жалпы шат-
та оқушылар барлық ертегілерді 
көріп, өздері бағалап, пікірлерін 
айтып, ертегілердегі жағымды, 
жағымсыз кейіпкерлер туралы 
ойларын ортаға салды. 

1 маусым мен 6 мау-
сым аралығында өткен бұл 
қашықтықтан өткен лагерде 
ағылшын тілі пәні де қамтылды. 
Аудандық білім бөлімінен жас 
маман ағылшын тілінен сабақ 
өткізді. Бір апталық лагер 
оқушыларға да, ата – аналарға 
да ұнады. Оқушылар ағылшын 
тілінен білімдерін жетілдіріп, 
бір – бірімен әңгімелесіп, он-
лайн болса да кездесіп, бірге 
ойнағандай әсерде болды. 

Нұргүл АУБАКИРОВА,
1 «Ә» сынып жетекшісі.   

ҚАШЫҚТЫҚТАН 
ӨТКІЗІЛГЕН ЛАГЕР

Жансүгіров ауылының тұрғыны болған, 
қызымыз Несіпхан НҰРБЕКҚЫЗЫНЫҢ 
өмірден озғанына 12 маусымда 2 жыл бола-
ды. Ешкіммен қатты сөзге келмеген, ақ көңіл, 
мейірімді, ақынжанды ардақты жан еді. Оның 
жазған туындылары осы "Ақсу өңірі" газетінде 
де талай жарияланған болатын. "Жақсыны 
жер қоймайды",-дегендей жақсы адамның өмірі 
мерзімінен ерте қиылғаны өкінішті. Тағдырдың 
жазуына шарамыз жоқ болғандықтан амалсыз-
дан сағына еске алып, төмендегі өлең жолда-
рын бағыштаймыз.

Ұқыппенен жөнге салып барлығын,
Қыз болсаң да көтеруші ең нар жүгін. 

Тағдырыңның жазуына шара жоқ,
Бұл өмірде жүрер дейсің мәңгі кім?
Жан жәннатта, тән рахатта болса екен,
Топырағың торқа болсын балдызым.

ЕСКЕ АЛУШЫЛАР: ЖЕЗДЕСІ - АБЫЛАЙХАН, 
ӘПКЕСІ ЗЕЙНЕП ЖӘНЕ ІНІСІ - СЕРІК.

***

Газетіміздің келесі саны 26 маусымда шығатынын ескертеміз. 

Жазғы маусым басталғанда 
көп жағдайларда азаматтардың 
өз жауапсыздығы себеп болып 
табылатынын атап өткен жөн. 
Көбінесе, ересек адамдардың 
абайсыздығынан балалар қаза 
болатыны өкінішті. Өзіңе деген 
немқұрайлы-лықтың құрбаны бол-
мау үшін  Ақсу ауданының Төтенше 
жағдайлар бөлімінің судағы жүріс 
- тұрыстың мына қағидаларын 
сақтауды айырықша ұсынады:

- су айдынының тереңдігі мен 
түбінің тазалығын білмей тұрып, 
ешқашан суға секірмеу керек;

- айлақтың жанында жүріп бара 
жатқан және тұрған қатерлерге, 
қайықтарға, салдарға жақын жүзуге 
болмайды;

- түнгі уақытта және тұман кезінде 
суға түсуге болмайды;

- шектеу белгілерінен әрі жүзуге, 
шомылу кезінде бөрене, тақтайша, 

СУДАҒЫ ҚАУІПСІЗДІКТІ 
САҚТАҢЫЗДАР!

пенопласт пайдалануға болмай-
ды, өйткені ол оңай айналып кетуі 
мүмкін;

- қайықта, катерде, катамаранда 
және басқа қажетті өлшемдегі кеме-
лерде серуендеу кезінде өзіңіз және 
балалар сүңгуір күртешесін міндетті 
түрде киюі керек.

Құрметті азаматтар! 
Ақсу ауданының Төтенше 

жағдайлар бөлімі су айдындары 
маңында, сондай-ақ, табиғатқа 
демалуға шыққанда өте мұқият 
болуларыңызды айырықша 
ескертеді. Естеріңізде бол-
сын, қауіпсіздік қағидаларын 
бұзу қайғылы оқиғаларға 
соқтыруы мүмкін. Өзіңіздің және 
жақындарыңыздың өміріне сақ 
болыңыздар!

Нұрдаулет ЖАҚСЫБАЕВ,
аудандық ТЖБ бастығы, 

азаматтық қорғау майоры.                                      

101 ХАБАРЛАЙДЫ!

Менің есімім Сұлтан Бағдат. 11 
– сынып оқушысы ретінде елімізде 
орын алған «қашықтықтан оқыту» 
жөнінде өз пікірімді оқырмандарға 
аудандық "Ақсу өңірі" газеті арқылы 
білдіргім келеді. Ең алдымен қазіргі 
кездегі саяси – әлеуметтік жағдайға 
байланысты, бүкіл әлемде орын 
алып жатқан «Covid - 19» атты 
вирустың жаппай таралуынан, бүкіл 
адамдардың карантинде отыруы 
тиісті болды. Есте сақтау керек 
бір ұғым бар, ол – сабырлы болу. 
Осындай сәтте бәріміз бір ел бо-
лып, бір халық болып жұмыла үйде 
отырып, карантинді сақтауымыз 
қажет. Себебі - вирус әсіресе, адам 
көп шоғырланған жерге әуес келеді 
және осының салдарынан ауруды 
жұқтырып алу қауіпі бар.

Осындай қиын сәттердің 
қарсаңында, білім алатын кез- де 
жақындап қалған еді. Білім Ғылым 
Министрлігінің басқаруымен 
Қазақстан оқушылары мен 
студенттері «қашықтықтан оқыту» 
жүйесіне көшкен болатын. Дана 
халқымыздың «Оқу – білім азығы, 
білім – ырыс қазығы»,-деген 

 ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУ ЖӨНІНДЕ... 
мағынаға толы сөзі бар. Яғни, елдің 
болашағы – жастар, әрқашан өздерін 
дамыту арқылы болашаққа нық 
қадам баса білуі өте маңызды. 

Иә, қашықтықтан оқыдық. Ең 
бірінші алғысымды мұғалімдерге 
білдіргім келеді. Бұл оқыту әдісі өте 
күрделі іс болып табылады. Неге 
десеңіздер, оған ең алдымен сабыр 
керек. Технологиялық құрылғыларды 
жақсы игере білу керек, әр оқушының 
жұмысына баса назар аудару және 
осындай басқа да бір тұстары көп. 
Қашықтықтан оқыту сәуір айы-
нан басталған еді. Оқушы ретінде 
қашықтықтан оқу әрине ыңғайлы 
болды. Күнделікті өмірдегі сабақ 
сияқты белгілі бір уақыт аралығында 
сабақ өтіп, сынып жұмысы, үй 
жұмыстарын орындап, қойылған 
сұрақтарға жауап беріп отырдық. 
Жұмыстың қалай орындалғанына 
сәйкес бағаларымызды да алдық. 
Өзіме ағылшын пәні қатты ұнады. 
Себебі, мұғалім белгілі бір шектеулі 
уақыт беру арқылы, оқушыларды 
«дистанцияда» ұстап, сонымен 

қатар, әр баланың орындаған үй 
жұмысын терең қадағалайды. Әркім 
өз ойын еркін, сескенбей жеткізуіне 
мүмкіндік бар. Мұғалім ойыңды 
әрқашан құптап, тура жолға үйретіп, 
ақыл – кеңестерін беріп отырады. 

Алайда әр нәрсенің оң және 
теріс жағы болады дегендей, мен 
осы кездерде мұғалімдерімді, сы-
ныптастарымды қатты сағындым. 
Бетпе – бет көрісіп, қауышып, сабақ 
оқығанға не жетсін... Әрине, адам 
баласы қашықтықтан оқытуға бірте 
– бірте үйренеді деген ойдамын. Ең 
бастысы, білім алып, үздіксіз өзімізді 
дамыту арқылы жарқын болашаққа 
қол жеткізе аламыз. Сондықтан 
үйде отырып, әлемді қорғайтын кез 
келді деп те айтуға болады. Жеке 
гигиенамызды сақтап, өзіміздің де, 
өзгенің де өміріне жауапкершілікпен 
қарайық. Көңіл - күйлеріңіз көтеріңкі 
болсын.

Бағдат СҰЛТАН,
Наурызбай ауданы, 

№200 мектеп – гимназиясының 
11-сынып оқушысы. 


