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Ақсу өңірі
Газет  1934 жылѓы  
1 ќазаннан  шыѓады

ҚОҒАМДЫҚ - САЯСИ ГАЗЕТІНЕ 2022 ЖЫЛҒА 
ЖАЗЫЛУ ЖҮРІП ЖАТЫР!

Ауданның тыныс - тіршілігінен құлағдар болғыңыз келсе, аудандық және 
ауылдық "Қазпошта" байланыс бөлімшелеріне барып жазылыңыздар.

"Ақсу өңірі" газетіне 1 жылдық жазылу бағасы - 4414 теңге, 80 тиын 
және жарты жылға - 2207 теңге 40 тиын.БА
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Қымбатты отандастар!
Қадірлі қауым!
Бүгінгі Жолдаудың мән-маңызы айырықша. Оның арқалайтын жүгі бір 

жылмен шектелмейді, ауқымы кең, мазмұны да  бөлек. Біз  алдымызға  
биік мақсаттар қойып отырмыз. Өздеріңізбен бірге Жаңа Қазақстанды 
құруға кірістік.

Баршаңызға мәлім, былтыр  егемендіктің маңызды белесіне жеттік. 
Тарихи өлшеммен қарағанда  30 жыл  тым көп уақыт емес. Халқымыз  
Тұңғыш Президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың басшылығымен 
осы кезеңде ауқымды жұмыс атқарды, көптеген табыстарға қол жеткізді.  

Алайда, береке-бірлігімізді сақтамасақ, жетістіктеріміздің бәрінен ай-
ырылып қалуымыз мүмкін. Қаңтардағы дүрбелең кезінде бұған көзіміз 
анық жетті. Бұл оқиғалар бүкіл қоғамды дүр сілкіндірді. Халқымыз 
бұрын-соңды болмаған қауіп-қатермен бетпе-бет келді. Мемлекетіміздің 
тұтастығына және егемендігімізге зор қауіп төнді. Осы күндерде 
жұртымыз Тәуелсіздіктің қадір-қасиетін жан-жүрегімен сезінді. Татулық 
пен тұрақтылық, тыныштық пен бейбітшілік  қаншалықты маңызды 
екенін жете түсінді.

Біз  мызғымас бірліктің арқасында  мемлекетімізді қорғап қалдық. 
Уақтылы және батыл шешім қабылдап, лаңкестерге тойтарыс бердік. 

Мен  қашанда бәрін ашық айтып жүрмін.
Індет кезінде қалыптасқан ахуал жөнінде  жұртшылыққа үнемі 

ақпарат беріп отырдым. Кешегі қатерлі күндерде Мемлекет басшысы 
ретінде  халыққа арнап  бірнеше  үндеу жасадым. Барлық жағдайды 
азаматтарымызға жан-жақты түсіндіріп, жеткіздім. Әрбір шешімді 
еліміздің мүддесіне сай қабылдадым. Бұл – мен үшін бұлжымас 
ұстаным. 

Өкінішке қарай, бүлікшілердің, қарақшылардың, лаңкестердің 
кесірінен қаншама азаматымыз қаза болды. Мен қара жамылған 
отбасылардың қайғысына ортақтасып, тағы да көңіл айтамын. Біз 
мұндай жағдай енді ешқашан қайталанбауы үшін бәрін жасаймыз.

Қазақта «Өткен күннен алыс жоқ, келер күннен жақын жоқ» деген сөз 
бар. Біздің парызымыз – қанды қылмыс жасалғанын ұмытпай, барлық 
содырлар мен лаңкестерді жазаға тарту. Халқымыз осы оқиғадан 
сабақ ала білуі керек. Елдің тыныштығын бұзып, қауіпсіздігіне нұқсан 
келтіретін әрекетке ешқашан жол бермеуге тиіспіз.

Ашығын айтсақ, қазір қоғамда түрлі қауесет тарауда. Бұл ахуал жалған 
түсінік қалыптастырып, елді адастырады. Сондықтан өткен оқиғалар 
туралы нақты мәліметті жариялап, оған баға беру өте маңызды. Тіпті, 
қасиетті парызымыз деуге болады. Жұрт оның астарына үңіліп, себебін 
терең түсінуі қажет.

Күні кеше ғана Парламент қабырғасында арнайы тыңдау өтті. Онда 
құқық қорғау органдары тергеу қорытындылары туралы толық есеп 
берді. Турасын айтқанда, мұндай кең ауқымды талқылау  ешқашан 
болмаған. Депутаттарға және бұқаралық ақпарат құралдарына бәрі 
ашық айтылды. Қоғамды мазалаған сұрақтарға  жауап берілді. Бұл 
қаңтар оқиғасына  әділ баға беруге, ең алдымен, биліктің мүдделі 
екенін көрсетеді. Мен  мұны толық қолдаймын, біз ақиқатты айтуымыз 
керек.  Бұл – менің жеке қағидатым.

Қазір тергеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Осы мәселемен арнайы 
Мекемеаралық шұғыл тергеу тобы айналысуда. Құқық қорғау органда-
рына жасалып жатқан жұмыс нәтижесін үнемі жариялап отыруды тап-
сырамын.

Қасіретті қаңтар оқиғалары мен одан кейінгі төтенше жағдай кезінде 
түрлі құқық бұзушылықтар жасағаны үшін екі мыңға жуық адам ұсталды. 
Мен сол кезде Бас прокуратураға олардың қандай кінәсі барын 
анықтауды және ауыр қылмысы болмаса, жазасын жеңілдетуді тапсыр-
дым. Соның нәтижесінде көптеген азаматтар қамаудан босатылды.

Ал, нағыз қылмыс жасаған адамдар заң алдында толығымен жауап 
береді. Басқаша әрекет ету, яғни, қосақ арасында бедел жинау үшін 
байбалам салып жүргендер мен арандатушыларға жеңілдік жасау – 
жазықсыз құрбан болған жандардың аруағын сыйламау деген сөз.    

Бірнеше жүз адамның үстінен қылмыстық іс қозғалды. Біз құқық қорғау 
органдарының қызметкерлері ұсталған адамдарды тергеу барысында 
тыйым салынған тәсілдерді қолданғаны, тіпті оларды азаптағаны тура-
лы фактілер болғанын ашық айттық. Орта ғасырлардан қалған осын-
дай жабайылық кез-келген өркениетті қоғамның қағидаттарына қайшы 
келеді. Бұл біз үшін де мүлде жат қылық. Мұндай сорақы оқиғалар 
болғаны жайлы айтыла бастаған сәтте-ақ, мен оны мұқият тексеруді 
тапсырдым.

Сонымен бірге Адам құқықтары жөніндегі уәкіл алғашқы күндерден 
жұмысқа белсене араласты. Құқық қорғаумен айналысатын азаматтар 
мен Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің мүшелері оқшаулау орындарына 
кедергісіз кіріп, қаңтар оқиғасына қатысушылардың қамаудағы жай-
күйімен танысты, олардың шағымдарын қарады.  

/МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫ ҚАСЫМ-ЖОМАРТ ТОҚАЕВТЫҢ 
ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫНА ЖОЛДАУЫ/

ЖАҢА ҚАЗАҚСТАН:
ЖАҢАРУ МЕН ЖАҢҒЫРУ ЖОЛЫ

Қазақстан Республикасы 
Парламент Сенатының депу-
таты Ләззат Жаңылысқызы 
ауданымызға жұмыс сапары-
мен келді. Алдымен Қызылағаш 
ауылдық округі тұрғындарымен 
кездесті. 

Кездесу барысында Сүлеймен 
Ләззат Жаңылысқызы мемле-
кет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың 16 наурыздағы 
«Жаңа Қазақстан: Жаңару мен 
жаңғыру жолы» атты Жолдау-
ында айтылған басымдықтар 
мен қабылданатын заңдардың 
маңызын түсіндірді. Өңірдегі 
өзекті мәселелерді өз көзімен 
көріп, тұрғындардың талап - 
тілектерін тыңдады. 

Жиын барысында суармалы 
жер, жайылым жетіспеушілігі, 
жедел жәрдем көлігінің ескіргені 
және тағы басқа ауылдағы өзекті 
мәселелер көтеріліп, жауаптары 
тыңдалды. 

Нақтырақ айтсақ, ауданда 
коронавирусты анықтайтын 
компьютерлік томография жоқ. 
Оттегі стансасы да қосылмаған. 
Кеселге шалдыққан жанның ты-
нысы тарылса дәрігерлер оттегі 
жастықшасын толтыру үшін 
Талдықорғанға жол тартады екен. 
Бұл дегеніміз өте қиын мәселе. 

Ләззат Жаңылысқызы тиісті тап-
сырмалар жүктеп, әрбір тұрғынның 
мұң - мұқтажын жете зерделеп, 
оң шешімін табуға жұмыс жасау 
қажет екенін айтты. Кейбір өзекті 
мәселелерді Республикалық 

Қазақстан Республикасы 
Парламент Сенатының депу-
таты Ләззат Жаңылысқызы 
ауданымыздағы жұмыс сапа-
рын Қапал ауылдық округінде 
жалғастырды. 

Жиын барысында халықтың 
басындағы мәселелерді әділ 
шешу керек екенін айтып, 
тұрғындардың әлеуметтік 
жағдайын жақсартып, 
жұмыссыздықпен күресу ке-
рек екенін жеткізді. Таулы 
өңірдің өзекті мәселелерімен 
танысып, тұрғындардың талап 
- тілектерін тыңдады. Туризмге 
сұранып тұрған таулы аймаққа 
инфрақұрылым тартылса 
халыққа жұмыс болар еді, - деген 
мәселені көтерген ауыл азама-
тына мақсатын іске асыру үшін 
қолдау көрсету керектігін ескертті. 
Келесі келгенде жаздың жайма 
шуақ күнінде осы мәселенің оңды 
шешілгенін көретін болайық, - деп 
өткен жылғы кездесу барысында 
берілген тапсырмалар бойынша 
атқарылған жұмыстар туралы ау-
дан әкімінің есебін тыңдады. 

Жиын барысында 
ауыл тұрғындары дәрігер 
жетіспеушілігі, бау - бақша суару 
жүйесі қажет екендігі, суармалы 
жер керектігі жөніндегі түйткілді 
мәселелерін көтеріп, жауапта-
рын алды. Ләззат Жаңылысқызы 
тиісті тапсырмалар жүктеп, 
Қапал өңіріне көңіл бөліп, таулы 

деңгейде заң негізінде, өз құзыреті 
шеңберінде, шешу жолдарын 
қарастырып, үнемі бақылауында 
ұстайтынын жеткізді.

аймақты дамыту керек екенін 
тілге тиек етті.

Араға бір күн салып, аудан 
орталығында аудан әкімдігінің 
мәжіліс залында қоғамдық 
қабылдау өткізді.

Қабылдауға әр ауылдан келген 
тұрғындар жеке мәселелерін ғана 
емес, ауылдың өзекті мәселелерін 
көтерді. Халық қалаулысымен 
кездесу барысында денсаулық 
сақтау, тұрғын үй кезегі, 
Көкөзек, Ойтоған ауылдарының 
мәдениет үйлеріне күрделі 
жөндеу жұмыстары қажеттігі 
айтылды. Суармалы жерлерге 
су жеткізу мәселесі көтерілді. 
Тиісті мамандардың  жауаптары 
тыңдалып, мәселелерді шешу 
жолдары қарастырылды.

Ләззат Жаңылысқызы кездесу-
де көтерілген мәселелер бойын-
ша сын - ескертпелерін айтып, 
тиісті тапсырмалар жүктеді.

Л.ҚАЛМҰХАМБЕТҚЫЗЫ,
 редактор.

(Басы. Жалғасы 2-3-4 беттерде).

ХАЛЫҚ ҚАЛАУЛЫСЫ 
АУДАНЫМЫЗДА
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Омбудсмен және беделді заңгерлер 
жетекшілік ететін тәуелсіз қоғамдық комис-
сиялар прокуратура органдарымен тығыз 
жұмыс істеді, пікірлерін ашық айтып, өз 
ұстанымдарын қорғады. Мұндай жұмыс 
тәсілі тергеу үдерісінің ашық және демо-
кратиялы екенін көрсетті, әрбір өтініш пен 
арыз-шағымды жеке-жеке қарауға мүмкіндік 
берді. Соның нәтижесінде заңға қайшы үкім 
шығару ықтималдығы едәуір азайды.  

Азаматтық қоғам мен құзырлы органдар 
осылай ашық ынтымақтастық орнататын 
тәжірибе біздің елімізде берік орнығуға тиіс. 

Осы мүмкіндікті пайдаланып, 
қоғам белсенділері мен заңгерлерге 
азаматтық ұстанымы және біліктілігі үшін 
ризашылығымды білдіремін.  

Қазір алдын-ала қорытындылар дайын. 
Біз теріс пиғылды адамдардың  мемлекеттік 
төңкеріс жасамақ болғанын нақты білеміз. 
Осы ретте, бүлікшілер  не үшін мұндай 
қадамға барды деген сұрақ туындайды. 
Жауабы – айдан анық.

Соңғы жылдары біз Қазақстанды 
түбегейлі жаңғыртуға, трансформациялауға 
көштік. Түрлі салада ауқымды өзгерістер 
басталды. Бұл кейбір ықпалды адамдарға 
ұнамады. Олар жылдар бойғы заңсыз 
әрекеттерін одан әрі жалғастыра беруді 
көздеді. Неғұрлым жоғары билікке ие болу-
ды көкседі. Сол үшін кәнігі қылмыскерлер, 
қарулы бандылар мен опасыз шенеуніктер 
бірігіп, астыртын топ құрды.

Ішкі және сыртқы жауларымыз өзара 
ымыраласып, билікті басып алғысы келді. 
Олар халықтың наразылық шеруін басқа 
арнаға бұрып, жұртты қасақана арандат-
ты. Лаңкестер  мемлекеттік органдарға, 
стратегиялық нысандар мен бизнеске 
тиесілі ғимараттарға шабуыл жасады. 
Билікке күйе жағу үшін бейбіт тұрғындарға 
оқ атты.

Осының бәрін шетелдегі радикалды 
күштер  өз мақсатына пайдаланғысы келді. 
Олар Қазақстанды қақтығыс алаңына ай-
налдырып, елге ойран салмақ болды. 
Бейбіт өміріміздің тас-талқанын шығаруды 
жоспарлады. Президентті биліктен кетіргісі 
келді.

Шын мәнінде, бұл мемлекеттілігімізге 
төнген аса қауіпті сын-қатер болды. Бірақ, 
қастандық жасаушылардың арам пиғылы 
іске аспады. Мен  ең қиын сәтте, қандай 
жағдай болса да, ақырына дейін халқыммен 
бірге боламын деп ашық айттым.

Бабаларымыз  «Іштен шыққан жау жа-
ман» деп бекер айтпаған.

Төңкеріс жасауға ұмтылғандардың ара-
сында белгілі адамдар болды.

Жоғары лауазым иелері мемлекетке 
сатқындық жасады. Опасыздардың ішінде 
әскери және арнаулы органдардың басшы-
лары да бар. Олар Күштік құрылымдардың 
заңға сәйкес қимылдауына кедергі келтірді. 
Мемлекет басшылығына қалалардағы аху-
ал туралы  жалған ақпарат берді. Тіпті, ар-
найы үкіметтік және басқа да байланыс ар-
наларын өз бақылауына алды. Бір сөзбен 
айтсақ, олар елді ыдырату үшін  ойларына 
келген барлық тәсілді қолданды. 

Соның салдарынан Ұжымдық қауіпсіздік 
туралы шарт ұйымынан көмек сұрауға 
мәжбүр болдық. Бұл қадам  ішкі және 
халықаралық нормаларға сай жүзеге асы-
рылды. Бітімгершілік күштері елімізде бір де 
бір оқ атқан жоқ. Стратегиялық маңызы бар 
нысандардың қауіпсіздігін ғана  қамтамасыз 
етті. Бұған  алдын-ала жасалған келісімнің 
нәтижесінде қол жеткіздік. Жағдай 
тұрақтанған соң, екі аптадан кейін олар 
Қазақстаннан толық шығарылды.

Бұл – көптарапты қарулы контин-
гент, оның құрамында  Қазақстан да бар. 
Бітімгершілік миссиясының маңызды рөлін  
жоққа шығаруға болмайды. Бірақ, түптеп 
келгенде, біз  содырларды  өз күшімізбен 
жеңдік.

Осы орайда, бір мәселеге жеке тоқталғым 
келеді. Сатқындардың опасыздығы құқық 
қорғау органдарының беделіне нұқсан 
келтірмеуге тиіс. Онда қызмет ететін аза-
маттар да – өз бауырларымыз. Олар ел-
мен бірге екенін, туған халқы үшін қасық 
қаны қалғанша күресетінін дәлелдеді. 
Отан алдындағы антына адал болып, 
мемлекетімізді жанқиярлықпен қорғады. 
Мен сын сағатта қатерге қаймықпай қарсы 
тұрған тәртіп сақшыларына ризашылық 
білдіремін.

Сондай-ақ, азаматтарымыз  ерікті түрде 
өз ішінен жасақ құрып, қоғамдық тәртіпті 
сақтауға атсалысты. Жауапты сәтте 
бірлік пен жанашырлықтың бірегей үлгісін 
көрсеткен барша азаматтарға алғыс айта-
мын.

Осы күндерде халқымыз кез-келген қауіп-
қатерді жеңе алатын  біртұтас ел екенін та-
нытты. Отаншылдық рухының арқасында 
қасиетті Тәуелсіздігімізді сақтап қалды.

Шын мәнінде, қаңтар оқиғалары 
мемлекеттілігіміз үшін зор сынақ болды. 
Біз  жардың шетінде тұрдық. Бір қадамды 
қате жасасақ немесе батыл әрекет етпесек, 
мемлекетіміз құрдымға кететін еді.

Күштік құрылымдар мен олардың 
сыбайластарының өзара ымыраласуына 
қатысты іс бойынша тергеу құпия жағдайда 
қарқынды жүргізіліп жатыр. Алдымызда 
куәгерлерден жауап алу, сараптама жасау 
және түрлі мәліметтерді зерделеу сияқты 
қыруар жұмыс бар.   

Бір нәрсені нақты айта аламын: қаскөйлер 
мұқият ойластырылған ауқымды опе-
рация жасады. Олар халқымыздың 
және шетел қоғамдастығының алдында 
мемлекеттің жоғары басшылығының абы-
ройын төгіп, биліктен тайдыруды көкседі. 
Кәсіби дайындықтан өткен содырларды өз 
мақсатына жету үшін еш қымсынбастан пай-
даланды. Оларға еліміздің ең ірі шаһары – 
Алматыны күл талқан етуді, жұртты әбден 
үрейлендіріп, дүниеден біржола түңілдіруді, 
елдегі ахуалдың быт-шытын шығарып, бей-
берекет қылуды тапсырды.   

Сондықтан кімнің қандай лауазым иеленіп 
отырғанына, қоғамдағы орны қандай екеніне 
қарамастан осы қайғылы оқиғаларға кінәлі 
адамдар түгелдей лайықты жазасын алаты-
нына уәде беремін.  

Сол күндері қатаң әрі шұғыл шара 
қабылдаудан басқа  амал қалған жоқ. Мен 
ең шешуші сәттерде елім үшін қолымнан 
келгеннің бәрін жасадым. Бұл – менің 
президенттік әрі перзенттік борышым.

Құрметті депутаттар!
Халыққа қажетті реформаларды жүзеге 

асыру – менің Мемлекет басшысы ретіндегі 
басты міндетім. Саяси жаңғыру болма-
са, елімізді орнықты дамыту, ауқымды 
әлеуметтік-экономикалық өзгеріс жасау 
мүмкін емес. Бұл – анық нәрсе. Біз екі жарым 
жылдың ішінде осы бағытта нақты нәтижеге 
қол жеткіздік.

Мен осыған дейін саяси реформалардың 
төрт топтамасын ұсындым. Соның аясын-
да  қоғамды одан әрі демократияландыруға 
бағытталған бірқатар маңызды бастама 
жүзеге асты.  

 Тек саясат саласының өзінде оннан астам 
заң қабылданғанына қарап, қоғамда болып 
жатқан оң өзгерістердің ауқымы қандай 
екенін бағамдауға болады. Мысалы, бейбіт 
жиналыстар туралы жаңа, демократиялық 
заңды алайық.

Бұл құжат белсенді азаматтарға, оның 
ішінде оппозициялық көзқарастағы қоғам 
белсенділеріне еш кедергісіз шеру өткізуіне, 
сол жерде ой-пікірлерін емін-еркін айтуына 
мүмкіндік берді. Бұл жаңашылдық елімізде 
жаңа саяси мәдениеттің тамыр жаюына, 
қоғамдағы өзара жауапкершілік пен сенімнің 
артуына жол ашты.    Дегенмен, жұртты 
арандатқысы келетін кейбір белсенділер 
демократиялық сипаттағы осы заңның өзіне 
бағынбау, тіпті оны бұзу керек деп санайды.  

Мен бұдан былай ешқандай жұмсақтық 
көрсетпейтінімізді мәлімдеймін. Басқа да 
заңдар сияқты бұл заңның талаптары да 
мүлтіксіз орындалуға тиіс.

Бәзбіреулердің жауапсыздығы мен 
бейбастақ әрекеттері заңды сыйлайтын аза-
маттарымыз үшін тым қымбатқа түсті. Заң 
бәріне ортақ, оған биліктегі азаматтар да, 
қоғам белсенділері де бірдей бағынуға тиіс.

Саяси өзгерістер азаматтардың жергілікті 
өзін-өзі басқару ісінен бастап, жалпыұлттық 
сипаттағы мәселелерге дейін, яғни барлық 
деңгейде шешім қабылдауға дайын екенін 
көрсетті. 

Саяси трансформация бүкіл салада 
тамыр-таныстық пен монополияны түбірімен 
жойып, адал әрі әділ «ойын ережесін» 
қалыптастыруды көздейді. Бірақ, осы ниет 
пен жұмыс қарқыны жұрттың бәріне бірдей 
ұнай бермейтіні анық. 

Бәрін де бармақ басты, көз қыстымен 
шешіп үйренген адамдар бұған дейінгі 
артықшылықтары мен табыс көздерін 
жоғалтып алудан зәре-құты қалмай қорқуда. 
Олар біздің мемлекеттілігіміздің тұғырын 
шайқалту үшін дереу іске кірісу қажет деп 
шешті. Тіпті, өз халқына қарсы шықты деуге 
болады.  

Қасіретті қаңтар күндерінен кейін көптеген 
адамдар «бәрі кері кетеді, билік жаңғыру 
қарқынын бәсеңдетіп, аяғын аңдап баса-
тын болады» деп санады. Бірақ, біз алған 
бетімізден қайтпаймыз. Керісінше, қоғамның 
барлық саласында жасалып жатқан жүйелі 
өзгерістердің қарқынын үдете түсеміз.   

Мен бүгін ұсынып отырған бастамалар 
қаңтар оқиғаларынан әлдеқайда бұрын 
мұқият ойластырылып, пысықталған. 
Ашығын айтайын, маған «асықпайық, за-
ман жақсарғанға дейін бұл жоспарды қоя 
тұрайық» деп ақыл қосқан сарапшылар мен 
мемлекеттік қызметшілер де болды. Олар 
қазіргі ахуалды өз мүддемізге пайдалануға 
мүмкіндік туып тұрса, жүйені өзгертудің не 
қажеті бар деді.      

Енді біреулер геосаяси ахуал қатты 
шиеленісіп тұрған кезде елді «горбачевтік 
қайта құрудағы» сияқты берекесіздік жай-
лап, көше демократиясы белең алып кете 
ме деген орынды қауіптерін айтты. Бірақ, 
мен елімізге түбегейлі реформалар қажет 
екеніне бек сенімдімін. Әйтпесе, тоқырауға 
тап боламыз. Біз оның салдары мемлекетті 
қалай күйрететінін тарих қойнауына 
кеткеніне көп бола қоймаған кеңес тарихы-
нан жақсы білеміз.

Кешегі қаңтар оқиғаларына да еліміздегі 
тоқыраудың салдары белгілі бір деңгейде 
әсер етті.  Мен соңғы екі айдың ішінде 
әлеуметтік-экономикалық салада, ұлттық 
және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету 

ісінде, ең алдымен, жүзеге асыру қажет бо-
латын міндеттерді айқындап бердім.

Мен бүгін еліміздің саяси жүйесін кешенді 
жаңғырту бағдарламасын ұсынғалы от-
ырмын. Бұл құжат, ең алдымен, қоғамның 
қажеттілігіне және сұранысына негізделген.   

Парламент депутаттары, Конституциялық 
кеңес, Орталық сайлау комиссиясы, 
Жоғарғы Сот және беделді сарапшылардың 
ұсынымдары  назарға алынды. Ұлттық 
қоғамдық сенім кеңесінде осы тақырып 
бойынша пікірталас өтті. Құжатты 
әзірлеу кезінде  зерттеушілер мен қоғам 
қайраткерлерінің, саяси партиялар мен 
үкіметтік емес ұйымдардың ұсыныстары да 
мұқият зерделенді.

Жалпы, ұсынылып отырған реформаларды 
біздің қоғамдағы алуан түрлі көзқарастардың 
жиынтық көрінісі деуге болады. Осыған дейін 
қолға алынған өзгерістердің заңды жалғасы 
іспетті бұл бастамалар екі өзекті міндетті 
шешеді.  

Біріншіден, қоғамды дәйекті түрде 
демократияландыруға септігін тигізеді.

Екіншіден, мемлекеттің орнықты әрі 
басқаруға икемді болуын қамтамасыз етеді. 
Бұл ел ішінде болып жатқан іргелі қоғамдық 
өзгерістер мен шиеленісе түскен геосаяси 
тартыс кезінде айрықша маңызды.

Қазіргі халықаралық ахуал қырғи-қабақ 
соғыстың ең қиын кезеңін еске түсіреді. Бірақ, 
шегіне жете буырқанған, мемлекеттер қатаң 
санкциялармен тірескен, жер жүзіне қандай 
кесірі тиетіні беймәлім болып тұрған бүгінгі 
жағдайды адамзат бұрын-соңды көрмеген 
теңдессіз қиындық деуге әбден болады. 
Сондықтан, біз үшін көздеген мақсаттан 
ауытқымаудың, еліміздің тұтастығын, 
жалпыұлттық бірлігі мен тілектестігін 
сақтаудың өмірлік маңызы бар. 

Реформа жасап жатырмыз деген атақ 
үшін ғана реформа жасаудың ешкімге қажеті 
жоқ. Мен мұны бірнеше рет айттым. Біз бұл 
өзгерістерді жұртқа жақсы көріну үшін жаса-
маймыз. Құлаққа жағымды, бірақ орындалуы 
екіталай, күмәнді көрсеткіштерге алданбай-
мыз.

Қағаз бетінде ғана жүзеге асырылған, 
бірақ шындыққа еш жанаспайтын жалған 
табыстарға масаттанып отыратын заман 
келмеске кетті. Халыққа көпірме сөз, бос 
уәде емес, көзбен көріп, қолмен ұстауға бо-
латын оң өзгерістер керек.

Біз кез келген мәселені ашық айтып, оны 
шешудің оңтайлы жолдарын бірге іздеуіміз 
қажет. Экономикадағы, саясаттағы жасанды 
монополияларды түбірімен жоюға тиіспіз. 
Оның орнына ашық әрі әділ бәсеке орнату  
өте маңызды. Себебі нағыз бәсеке болғанда 
ғана халықтың әл-ауқаты артып, жағдайы 
жақсарады.

Бүкіл құзырет бір қолда болуына 
негізделген басқару жүйесі қазір өзінің 
тиімділігін жоғалтты. Бұл жүйе көзқарасы 
мен ұстанымы әрқилы азаматтық қоғамды 
ұйыстыра алмайды. Сондықтан біз 
Қазақстанды дамытудың саяси моделін 
өзгерту үшін әр қадамды мұқият ойластыра 
отырып жасауымыз керек.    

Мен бұл жерде, ең алдымен, басқарудың 
суперпрезиденттік үлгісінен мықты 
Парламенті бар президенттік республикаға 
біржола көшу туралы айтып отырмын. 
Мұндай жүйе билік институттарының тепе-
теңдігі оңтайлы болуын қамтамасыз етіп, 
елімізді орнықты дамытуға септігін тигізеді.  

Алдымызда Парламенттің рөлін күшейту 
міндеті тұр. Бұл «халық үніне құлақ аса-
тын мемлекет» тұжырымдамасын табысты 
жүзеге асыруға жол ашады. Біз болашақта 
қандай ел болатынымызды нақты білеміз. 
Жаңа Қазақстанды азаматтық қоғамы 
қалыптасқан тиімді мемлекетке айналды-
рамыз. Осыған орай «Күшті Президент – 
ықпалды Парламент – есеп беретін Үкімет» 
қағидатын басшылыққа аламыз.    Бүгін мен 
осы стратегиялық мақсатымызға жетуге 
мүмкіндік беретін бірқатар бастамаларды 
ұсынамын.   

БІРІНШІ. Президенттің өкілеттігі туралы
Мен бұған дейін айтқанымдай, 

Қазақстанда суперпрезиденттік басқару 
үлгісі қалыптасты. Дамудың бастапқы 
кезеңінде мемлекетімізге мұндай үлгі қажет 
болды. Бірақ, біз бір орында тұрған жоқпыз. 
Қоғам да, еліміз де өзгеруде. Саяси жүйеміз 
жаңа жағдайларға бейімделуге тиіс.

Қазір бізде барлығы Президентке келіп 
тіреледі. Бұл – дұрыс емес. Біртіндеп бұдан 
бас тартуымыз қажет.

Мен үшін мемлекеттің ұзақмерзімді 
мүддесі биліктің қосымша мүмкіндіктеріне 
және уақытша ықпалына қарағанда 
әлдеқайда маңыздырақ.  Сол себепті мен 
Amanat партиясының қаңтар айындағы 
съезінде ұйымның төрағалығынан биыл бас 
тартатынымды мәлімдедім.  

Партияның мемлекеттік аппаратқа кірігуіне 
мүлдем жол бермеген жөн.  Саясаттағы 
монополия түрлі әлеуметтік кеселді туын-
дататыны және мемлекетті дағдарысқа 
ұшырататыны анық. Саяси үстемдікке ба-
рынша шектеу қою қажет. 

Президент өзінің өкілеттігін атқару 
кезеңінде партияға мүшелігін тоқтата тұруға 

міндетті екенін заң жүзінде ресімдеуді 
ұсынамын. Бұл норма саяси бәсекені арт-
тырып, барлық партияның дамуына бірдей 
жағдай жасайды. Осылайша, біз еліміздің 
болашақтағы көшбасшыларын негізгі сая-
си институттарды өзіне бағындырып алуға 
құмар болудан сақтаймыз. 

Дәл сол сияқты, Орталық сайлау 
комиссиясының, Есеп комитеті мен 
Конституциялық кеңестің төрағалары және 
мүшелері міндетті түрде партиядан шығуы 
керек деген норманы да  заңнамаға енгізген 
жөн.

Барлық өкілеттікті бір қолға 
шоғырландырған орталықтағы жағдай 
аймақтарда да қайталанатынын көріп от-
ырмыз. Сол себепті әкімдер мен олардың 
орынбасарларына партия филиалдарында 
да лауазым иеленуге заң жүзінде тыйым 
салу керек. Мұндай шешімдер көпполюсті 
партиялық жүйе қалыптастыруға мүмкіндік 
береді.

Саяси және экономикалық қызметтің мо-
нополиялануы қаңтар оқиғаларының туын-
дауына басты себеп болғаны бүгінде бүкіл 
қоғамға мәлім. 

Біз «қасіретті қаңтардан» мынадай 
маңызды сабақ алдық: мемлекеттегі ең 
жоғары лауазымды тұлғаның қолында 
барлық өкілеттіктің шоғырлануы оған жақын 
тұлғалар мен қаржылық-олигархиялық 
топтардың ықпалын орынсыз күшейтеді. 
Сосын олар мемлекетті жеке меншігі сияқты 
көре бастайды. 

Қай елде болса да тамыр-таныстық 
кадр іріктеу ісін бұрмалап, сыбайлас 
жемқорлықтың тамыр жаюына әкеп 
соқтырады. Тамыр-таныстық пен рушылдық 
құрдымға бастайтынын нақты ұғыну қажет.

Мұндай қарым-қатынас шағын ғана 
топтың шалқып өмір сүруіне жол ашады. Ал, 
өзгелерді өмірінің ешқандай болашағы жоқ 
екеніне біржола мойынсұнып, тек өлместің 
күнін көру үшін арпалысуға мәжбүрлейді.  

Барлық азаматтарға бірдей мүмкіндік 
берілетініне Мемлекет басшысы мызғымас 
кепіл болуға тиіс. Сондықтан Президенттің 
жақын туыстарына саяси мемлекеттік 
қызметші болуға және квазимемлекеттік 
секторда басшылық лауазымдарды иеле-
нуге заң жүзінде тыйым салынады. Мұндай 
норманы Конституцияға енгізсек те артық 
болмайды деп санаймын.

Президенттің өкілеттігі неғұрлым көп бол-
са, ол соғұрлым шексіз биліктің иесіне ай-
налады.

Мемлекет басшысы облыс, 
республикалық маңызы бар қала әкімдері 
шығарған актілерді жоюға немесе ондай 
құжаттардың қолданылуын тоқтата тұруға 
құқылы. Бұл норма «қолдан басқарудың» 
орынсыз тәжірибесінің орнығуына әкеп 
соқтырады және жергілікті атқарушы 
органдардың дербестігін әлсіретеді.   

Оның үстіне қазір Президенттің аудан, 
тіпті ауыл әкімдерін лауазымынан босатуға 
құқығы бар. Мұндай заң нормаларын жою 
керек.

Президентті тым көп өкілеттігінен айы-
ру еліміздегі саяси жаңғыру үдерісінің 
тек ілгері басуын қамтамасыз етеді. 
Ұсынылып отырған бастамалар «ойын 
ережесін» түбегейлі өзгертіп, қоғамды одан 
әрі демократияландыру үшін берік негіз 
қалыптастырады.  

ЕКІНШІ. Өкілді билік тармағын қайта құру
Біз Президенттің өкілеттігін біртіндеп 

қысқарта отырып, Парламенттің рөлін 
айтарлықтай арттыруымыз керек. Сол 
арқылы мемлекетіміздің институционалдық 
тұғырын нығайтамыз. Шын мәнінде, 
елімізде өкілді билік тармағы мықты болуы 
қажет.

Халықтың сенім мандатына ие болған 
депутаттарға жоғары жауапкершілік 
жүктеледі. Олар мемлекетімізді өркендету 
ісіне  белсене атсалысуға тиіс. Ең алды-
мен, Сенатты жасақтау тәртібін және оның 
бірқатар функциясын қайта қараған жөн. 

Қазіргі таңда жоғарғы палата 49 депу-
таттан тұрады. Яғни, әр өңірден екі сена-
тор сайланады және 15 сенаторды Пре-
зидент тағайындайды.  Мұндай құрылым 
аймақтардың ерекшелігін ескеруге және заң 
шығару үдерісіне Мемлекет басшысының 
тікелей ықпал етуіне мүмкіндік беріп келді. 
Өз уақытында бұл барынша озық әрі тиімді 
тәжірибе болды. Бірақ біз алға қарай қадам 
басуымыз керек.

Президенттің Сенаттағы квотасын 
бақылаудың құралы емес, Парламентте 
өкілдері аз әлеуметтік топтардың үні мен 
ой-пікірін ескеру тетігі ретінде қарастырған 
жөн. Осы орайда мен Президенттің 
Сенаттағы квотасын 15-тен 10 депутатқа 
дейін азайту туралы шешім қабылдадым. 
Оның бесеуін Қазақстан халқы Ассамблея-
сы қазіргідей сайламайды, тек ұсынатын 
болады.

Парламенттің төменгі палатасында 
еліміздегі түрлі саяси көзқарастар көрініс 
табуға тиіс. Ешкімге жасанды артықшылық 
берілмеуі керек. Осылайша, біз Қазақстан 
халқы Ассамблеясының Мәжілістегі кво-
тасын жоямыз. Менің ойымша, бұл – сая-
си жағынан да, заңдық тұрғыдан да дұрыс 
қадам. Бұл квота Сенатқа ауысады және 
9-дан 5 депутатқа дейін кемиді. Соның 
нәтижесінде Мәжілістегі депутаттардың 
жалпы саны азаяды. «Аз болса да, саз 
болғаны» жақсы. Мұндай өзгеріс түрлі 
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этностық топтарға мандат беріп, олардың 
үні жоғарғы палатада естілуіне мүмкіндік 
жасайды. Жалпы, Сенаттың жоғарғы пала-
та ретінде жұмыс істеуін дұрыс әрі орынды 
деп санаймын.

Әлемде құрылымы унитарлы және 
Қазақстанға қарағанда халқы аз мемлекет-
тер жеткілікті. Соған қарамастан, бұл елдер 
қос палаталы парламент жасақтаған. Мы-
салды алыстан іздеудің қажеті жоқ, Еуропа-
да да осындай тәжірибе бар.

Ал, біздің Сенат әр өңіріміздің мүддесін 
қорғайтын палатаға айналуға тиіс. Соған 
сәйкес оның өкілеттігін реформалау қажет. 
Конституцияға сәйкес, Сенаттың Мәжіліс 
мақұлдаған заң жобаларын қабылдауға 
немесе қабылдамауға құқығы бар. Яғни, 
Мәжіліс іс жүзінде жоғарғы палатаның 
қарсылығын еңсере алмайды. Неғұрлым 
тепе-тең парламенттік жүйе қалыптастыру 
үшін бұл тәжірибені қайта қараған жөн.    

Осы орайда, Сенатқа Мәжіліс қабылдаған 
заңдарды тек мақұлдау немесе мақұлдамау 
құқығын беретін норма енгізген дұрыс деп 
санаймын.  Соған сәйкес, заң қабылдау 
құқығы Мәжіліске ғана тиесілі болады.

Ал, Сенаттың өкілеттігін Конституциялық 
кеңес пен Жоғары сот кеңесінің төрағасы 
лауазымына ұсынылатын кандидаттарға 
келісім беру құқығымен толықтырған жөн. 
Бұл өзгеріс саяси жүйедегі тепе-теңдік 
және тежемелік механизмдерін елеулі 
түрде нығайта түседі, заң шығару үдерісін 
едәуір жеңілдетеді. Сонымен қатар, төменгі 
палатаның құзыретін кеңейту қажет.

Елімізде көптеген ауқымды жобалар, 
бағдарламалар бар. Бірақ, түрлі себептерге 
байланысты оларды жүзеге асыру барысы 
көңіл көншітпейді. Сондықтан Парламент  
республикалық бюджеттің сапалы орында-
луына бақылауды күшейтуі қажет.       

Осы орайда Есеп комитетінің орны-
на  Жоғары аудиторлық палата құруды 
ұсынамын. Оның төрағасы Мәжіліс депу-
таттары алдында жылына екі рет есеп бе-
руге тиіс. Осылайша, Мәжілістің мәртебесі 
арта түседі.

Азаматтардың өкілді билікке деген 
сенімін нығайту үшін мәслихаттарға баса 
мән берген жөн. Мықты мәслихаттар 
өзекті мәселелердің шешімін табуға және 
аймақтардағы тұрмыс сапасын жақсартуға 
әсер ете алады. Олардың рөлін арттырып, 
дербестігін қамтамасыз ету үшін Мәслихат 
төрағасы лауазымын енгізген жөн.  

Сондай-ақ, мәслихаттардың ықпалын 
барынша күшейту үшін облыс әкімдерін 
тағайындау тәртібін өзгерту қажет деп 
санаймын. Қазір мәслихат депутаттары 
Мемлекет басшысы ұсынатын бір ғана 
кандидатураға келісім береді немесе 
келісім бермейді. Осы ретте, заңнамаға 
Президенттің облыс және республикалық 
маңызы бар қала әкімі лауазымына кем де-
генде екі кандидатураны баламалы негізде 
ұсыну құқығын реттейтін түзетулер енгізу 
қажет. Осылайша, Президент облыс және 
республикалық маңызы бар қала әкімдерін 
мәслихаттарда қарау нәтижесін ескеріп 
тағайындайды. Бұл – өңір басшылары жа-
нама сайлау арқылы қызметке келеді деген 
сөз. Бірақ, Мемлекет басшысының аймақ 
басшыларын мәслихаттардың келісімінсіз 
орнынан босату құқығы сақталады. 
Өкілді билік тармағын өзгерту жөніндегі 
бұл жаңашылдықтардың бәрі күшті 
парламенттік мәдениеті және ықпалды 
халық қалаулылары бар Жаңа Қазақстанды 
құруға бағытталған.

ҮШІНШІ. Сайлау жүйесін жетілдіру
Саяси жаңғырудың басты мақсаты – 

азаматтардың мемлекетті басқару ісіндегі 
рөлін арттыру. Бұл жұмысты сайлау үдерісі 
арқылы да жүзеге асырамыз. Біз осыдан 
15 жыл бұрын  конституциялық реформа 
аясында Мәжіліс депутаттарын пропор-
ционалды тәсілмен сайлауға көштік. Ал 
2018 жылдан бастап мәслихат депутат-
тарын да осы үлгімен сайлайтын болдық. 
Бұл қадамдар еліміздегі партиялық жүйені 
дамытуға тың серпін берді. Алайда, оның 
жағымсыз тұстары да байқалды.

Партияда жоқ азаматтар Мәжіліске ғана 
емес, жергілікті өкілді органдарға да  сайла-
на алмайтын болды. Мұны ашық мойында-
уымыз керек. Соның салдарынан халықтың 
сайлау науқанына қызығушылығы күрт 
төмендеді. Сайлауды керек қылмайтын 
адамдардың қатары көбейді. Олар өздерінің 
дауысы маңызды екеніне, ел өмірін 
жақсартуға ықпал ете алатынына сенбейтін 
болды. Ашығын айтсақ, қазір  жұрт де-
путаттарды аса тани бермейді. Осындай 
жағымсыз жайттарды ескере отырып, мен 
аралас сайлау жүйесіне көшуді ұсынамын. 
Сол кезде  барлық азаматтардың құқығы 
толық ескеріледі.       

Пропорционалды-мажоритарлы үлгіде  
сайлаушылардың мүддесі ұлттық және 
өңірлік деңгейде толық көрініс табады. 
Мәжілістің депутаттық корпусының 70 
пайызы пропорционалдық, 30 пайызы 
мажоритарлық тәсілмен жасақталатын бо-
лады.

Сонымен бірге аралас сайлау үлгісі об-
лыстар мен республикалық маңызы бар 
қалалардағы мәслихаттар сайлауына да 
енгізіледі. Сайлаудың осы тәсіліне ора-
лу біз үшін өте маңызды. Бұл қадам – 
партиялардың Мәжіліс пен мәслихатқа 
өту шегін төмендету үшін осыған дейін 

қабылданған шешімнің заңды жалғасы.  
Бұдан былай мажоритарлық жүйе бой-

ынша әрбір аймақ Парламенттің төменгі 
палатасына өзінің кемінде бір депутатын 
сайлай алады. Жаңа үлгі көзқарасы әртүрлі 
азаматтардың Мәжіліске келуіне мүмкіндік 
береді.

Сондай-ақ, аудандар мен қалалардағы 
сайлауды толығымен мажоритарлық жүйеге 
көшіруді ұсынамын. Бұл жүйе жергілікті жер-
де бәсекелі саяси орта қалыптастырады. 
Оған қоса, елдің алдында беделі бар жаңа 
тұлғалардың саясатқа келуіне жол ашады.    

Императивті мандатқа көшу де  
депутаттардың сайлаушылармен өзара бай-
ланысын нығайта түседі. Бір сөзбен айтқанда, 
енді сайлау алдында берген уәдесін 
орындамаған депутатты кері қайтаруға бо-
лады. Бұл – халық қалаулыларына ықпал 
етудің  тағы бір жолы. Осы ұстаным демо-
кратия дәстүрлерін едәуір нығайтады. Өзара 
жауапкершілік пен сенімге негізделген жаңа 
саяси мәдениетті қалыптастырады.

Пропорционалды және мажоритарлы жүйе 
қатар қолданылса, саяси партиялардың 
рөлі сақталады. Олар еліміздегі азаматтық 
қоғамның басты институттарының бірі 
ретінде қала береді. Сонымен бірге бұл жүйе 
сайлауды әділ өткізуге және мемлекетті 
тиімді басқаруға мүмкіндік береді.  

Аралас сайлау үлгісі азаматтардың саяси 
белсенділігін арттырып, елімізді жаңғырту 
үдерісіне жұмылдыра түседі деп сенемін. 

ТӨРТІНШІ. Партиялық жүйені дамыту 
мүмкіндіктерін кеңейту

Жаңа Қазақстанды құру ісі адал әрі еркін 
саяси бәсеке болуын қамтамасыз ету-
ден бастау алады. Осыған байланысты, 
біз партияларды институционалдық және 
ұйымдастырушылық жағынан дамытуға ба-
рынша қолайлы жағдай жасауымыз керек.    

Партияларды тіркеу ресімі едәуір 
жеңілдейді. Тіркеу шегін 4 есеге – 20 
мыңнан 5 мың адамға азайтқан жөн. 
Өңірлердегі өкілдер саны 600-ден 200 
адамға төмендетіледі. Партия құру үшін 
азаматтардың бастамашыл тобының ең 
төменгі саны үштен бірге, яғни 1000-нан 
700 адамға азаяды. Сондай-ақ, құрылтай 
съезін өткізуге және филиалдарды құруға 
берілетін уақыт көбейеді. Бұл мәселелерді 
либералдандыру еліміздегі саяси кеңістікті 
дамыту үдерісін едәуір жандандырады. Өз 
сайлаушыларының қордаланған пробле-
маларын сауатты жеткізіп, тиімді шешуге 
қабілетті жаңа партиялар пайда болады.

БЕСІНШІ. Сайлау үдерісін жаңғырту
Халықаралық тәжірибеде сайлауды 

ұйымдастыру жүйесі ұдайы өзгеріп отыраты-
ны белгілі, яғни әділ және ашық сайлау өткізу 
үшін  тиімді шешім іздеудің маңызы зор. 
Соңғы жылдарда бұл үдеріске ақпараттық 
және технологиялық факторлармен бірге, 
коронавирус індеті де әсер етуде.   

Көптеген елдер  дауыс берудің бала-
малы түрлерін пайдаланып жатыр. Яғни, 
электронды, мерзімінен бұрын, қашықтан, 
көпкүндік дауыс беру тәсілдері кеңінен 
қолданыла бастады. Сондықтан әлемдегі 
үздік тәжірибелерді зерттеп, қажет болса, 
оны біртіндеп енгізген жөн. 

Байланыс технологиялары қарқынды 
дамып жатқан қазіргі заманда кандидат-
тар мен партиялардың әлеуметтік желідегі 
белсенділігінің маңызы зор. Бірақ, әлеуметтік 
желідегі үгіт-насихат қолданыстағы заңнама 
арқылы реттелмеген. Соған қарамастан 
сайлау науқаны кезінде онда үгіт-насихат 
жұмыстары бәрібір жүргізіледі. Осы 
олқылықтың орнын толтыру үшін тиісті 
регламент пен ережені бекіте отырып, 
әлеуметтік желіде үгіт-насихат жүргізуге заң 
бойынша рұқсат беруді ұсынамын.

Сондай-ақ, байқаушылардың қызметін 
заңмен реттеу керек. Бұл институт та ашық 
сайлау жүйесінің ажырамас бөлігі саналады.  

Демократия тарихы дегеніміз – ең ал-
дымен, сайлау рәсімдерін жетілдіру тари-
хы. Сондай-ақ сайлау заңнамаларының 
сақталуын бақылау тарихы деуге бола-
ды. Осы орайда, мен байқаушылардың 
құқықтары мен жауапкершілігі нақты 
белгіленуге тиіс деп санаймын. 

Сайлауды ұйымдастыру және өткізу 
кезінде аумақтық сайлау комиссиялары 
да  маңызды рөл атқарады. Былтыр ауыл 
әкімдерін тікелей сайлау жүйесі енгізілгені  
белгілі. Осыған байланысты сайлау науқаны  
бүкіл еліміз бойынша үздіксіз үдеріске ай-
налды.

Енді аумақтық сайлау комиссияларының 
жұмыс тәсілін  қайта қараған жөн. Олар бұл 
іспен кәсіби түрде айналысуы қажет. Біз  бір 
азаматтың екі рет дауыс беруін болдырмауға 
тиіспіз. Сондай-ақ азаматтарымыз кез-
келген учаскеде дауыс бере алуы керек. 
Сол үшін сайлаушылардың бірыңғай элек-
тронды базасын құру мүмкіндігін қарастыру 
қажет. Жекелеген тұлғалардың сайлау  ба-
рысына ықпал етуіне жол бермеу үшін сай-
лау қорына салынатын қаржының жоғарғы 
шегін нақтылау керек. Конституция және 
халықаралық құқық бойынша Қазақстандағы 

кез-келген сайлау – біздің ешкім араласуға 
қақы жоқ ішкі ісіміз. Бірақ, бұл норма сайлау 
нәтижесіне шетелден ықпал етуге әрекет жа-
сау ықтималдығын жоққа шығармайды.

Қазір әлемде түрлі гибридті қауіптер, оның 
ішінде сайлау технологияларын қолдану 
арқылы жасалатын қатерлер көбейіп 
келеді. Осы және басқа да жайттарды еске-
ре отырып, елімізде өтетін сайлауларға 
шетелдердің қандай да бір араласуына 
жол бермеу үшін заңнамалық деңгейде 
нақты шаралар қабылдауға тиіспіз. Сол 
үшін, ең алдымен, кандидаттардан ба-
стап байқаушылар мен БАҚ-қа дейін, сай-
лау науқанына қатысушылардың бәрінің 
қаржылық қызметі барынша ашық болуын 
қамтамасыз етуіміз керек.

АЛТЫНШЫ. Құқық қорғау институттарын 
күшейту

Конституцияның ең жоғары заңдық күші 
бар. Ата заңымыз – еліміздің бүкіл құқықтық 
жүйесінің тірегі. Алайда, белгілі бір заң 
актісі немесе шешім оған сай келе ме деген 
сұраққа нақты жауап беру қиындық тудыра-
тын кездер болады.

Қазақстандағы түрлі құқық нормаларын  
Конституциялық кеңес түсіндіреді. Бірақ, 
азаматтар осындай түсініктеме алу үшін бұл 
органға тікелей жүгіне алмайды. 

Көптеген мемлекетте Конституциялық 
сот институты бар. Оған кез-келген адам  
өзінің сауалын жолдай алады. Тәуелсіздіктің 
алғашқы жылдарында  мұндай орган  
Қазақстанда болған. Сарапшылар Ата заң 
ережелерінің мүлтіксіз сақталуын осы ме-
кеме  тиімді қамтамасыз етеді деп санай-
ды. Соны ескере отырып, мен елімізде 
Конституциялық сот құруды ұсынамын.

Бас прокурор мен Адам құқығы жөніндегі 
уәкілге де Конституциялық сотқа жүгіну 
мүмкіндігін берген жөн. Бұл бастамалар 
әділ әрі құқықтық мемлекет құру жолындағы 
маңызды қадам болады деп сенемін. 
Сондай-ақ, институционалдық тұрғыдан 
тепе-теңдікті сақтауға ықпал етеді. Оған 
қоса азаматтарымыздың конституциялық 
құқығының қорғалуын жақсарта түседі.

Азаматтардың іргелі құқықтарын қорғау 
мәселесіне менің айрықша мән беретінімді 
баршаңыз білесіздер. Еліміз 2020 жылы 
өлім жазасына тыйым салуды көздейтін 
Азаматтық және саяси құқықтар туралы 
екінші факультативтік хаттамаға қосылды. 
Ал,  былтыр мен бұл саланы ұзақ мерзімде 
және кешенді түрде дамытуға бағытталған 
Адам құқықтары саласындағы одан әрі 
шаралары туралы Жарлыққа қол қойдым. 
Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің қатысуымен 
бұдан басқа да бірқатар заманауи бастама-
лар жүзеге асырылды.

Дегенмен, құқық қорғау мәселелері үнемі 
жетілдіріп отыруды қажет етеді. Сондықтан 
өлім жазасына тыйым салу туралы шешімді 
біржола бекіту үшін Конституцияға тиісті 
өзгеріс енгізу қажет деп санаймын.

Азаптауға байланысты қылмыстарды тер-
геу ісінде жүйелі ұстаным болуы маңызды. 
Қазіргі таңда осы мәселеге жауапты нақты 
бір орган жоқ. Мұндай жағдай белгілі бір 
тәуекелдер туындатуы мүмкін. Сондықтан 
бұл құзыретті Бас прокуратураға беруді 
ұсынамын.

Осындай ұстаным тергеудің объективті 
және бейтарап жүргізілуін қамтамасыз етіп, 
құқық қорғау саласындағы бассыздықты жа-
засыз қалдырмау қағидатын бекіте түседі.  

Сонымен бірге қоғамдағы зорлық-
зомбылық деңгейін төмендету үшін 
жүйелі шаралар қабылдау керек. Бұл рет-
те, отбасылық-тұрмыстық қатынастар 
саласындағы құқық бұзушылықтарға тиімді 
қарсы тұру маңызды рөл атқарады.

Бүгінде азаматтар мен қоғам белсенділері 
әйелдерге және балаларға зорлық-зомбылық 
көрсеткендердің жазасын қатайту қажеттігін 
жиі айтып жүр. Мен бұған дейін мұндай 
құқық бұзушылықтарды қылмыс санаты-
на жатқызудың орынды, я орынсыздығын 
анықтау туралы нұсқау бергенмін. Бас 
прокуратураға бұл мәселені жан-жақты зер-
делеп, біржола шешуді тапсырамын. 

Мен Прокуратура және Адам құқығы 
жөніндегі уәкіл туралы конституциялық 
заңдар қабылдау қажет деп санаймын. Бұл 
құжаттар  заң тәртібін күшейту және құқық 
қорғау қызметін ұдайы жетілдіру үшін қажет. 

Барлық деңгейдегі соттар, шын мәнінде, 
тәуелсіз, ашық және кәсіби болмаса, заң 
үстемдігін қамтамасыз ету мүмкін емес. 
Мемлекет осыған орай ауқымды жұмыс 
жүргізуде.

Кадр іріктеудің жаңа жүйесі енгізіліп, сот 
үдерісі мен рәсімдерінің ашықтығы біртіндеп 
арта түсуде. Бұл ретте, Жоғары сот кеңесі  
маңызды рөл атқарады. Осы құрылым 
Президенттің соттарды жасақтау жөніндегі 
конституциялық өкілеттігін қамтамасыз 
етеді. Сондай-ақ, судьялардың тәуелсіздігіне 
және оларға ешкімнің қол сұқпауына кепілдік 
береді. 

Кеңестің қызметі қоғам үшін толық 
ашық болуы өте маңызды. Бұған Жоғары 
сот кеңесінің конкурстық рәсімдерінен 
онлайн трансляция жасау арқылы қол 

жеткізуге болады. Сонымен қатар мұндай 
конкурстардың қорытындыларын нақты 
дәлелмен түсіндіріп, жариялап отырған 
жөн.

Алқабилер сот төрелігін жүзеге асыруға 
қоғам өкілдерінің кеңінен қатысуына жол 
ашады. Қазақстанда алқабилер тек аса 
ауыр қылмыстар бойынша үкім шығара 
алады. Біз бұл саланы одан әрі дамытып, 
алқабилердің қарауына берілетін істердің  
санатын кеңейтеміз. Бұл жаңашылдық 
сот жүйесін демократияландыруға және 
оған қоғамның сенімін арттыруға мүмкіндік 
береді. 

ЖЕТІНШІ. Бұқаралық ақпарат 
құралдарының бәсекеге қабілетін арттыру 
және азаматтық қоғам институттарының 
рөлін нығайту

Бұқаралық ақпарат құралдары  бәсекеге 
қабілетті және еркін болуы керек. Бұл 
қағидат қазір кез-келген өркениетті ел 
үшін  айрықша маңызды. Отандық ақпарат 
құралдарының Қазақстанда, өңірде және 
әлемде болып жатқан үдерістер туралы өз 
көзқарасы болуға тиіс.   

Еліміздің ақпараттық қауіпсіздігі, тіпті 
идеологиялық дербестігі осыған тікелей 
байланысты.

Мемлекет ашық ақпараттық кеңістік 
пен сұранысқа ие әрі пәрменді ақпарат 
құралдарын құруға айрықша назар ауда-
рады. Бұқаралық ақпарат құралдары билік 
пен халықтың арасындағы тиімді байланыс 
арнасы бола отырып, елдегі қордаланған 
мәселелерді көтере алады және көтеруге 
міндетті. Бірақ, мұны жоғары азаматтық 
жауапкершілікпен жасау керек. 

Біздің қоғамымызды ыдырату үшін сырт-
тан берілетін тапсырыстармен жұмыс 
істеуге немесе көлеңкелі қаламақы үшін 
саяси кландардың астыртын тартысына 
қатысуға болмайды.

Журналистер өз еліне және азамат-
тарына шынайы жанашыр болуға тиіс. 
Бұқаралық ақпарат құралдары бекерден 
бекер «төртінші билік» атанбаса керек. 
Сол себепті сіздер жұрттың санасы мен 
сезіміне ықпал ету мәселесіне мұқият 
қарағандарыңыз жөн. Мен мұны журнали-
стер қауымына арнайы айтып отырмын.

Тәуелсіз әрі жауапкершілігі жоғары 
бұқаралық ақпарат құралдары болмаса, 
қоғамды одан әрі демократияландыру 
мүмкін емес екеніне сенімдімін. Сондықтан 
мемлекеттің мүддесін, қоғамның сұранысын 
және медиасаланың даму үрдісін ескере от-
ырып, БАҚ туралы заңды қайта қарау керек.

Қоғамдық ұйымдардың қызметі елімізді 
орнықты және жан-жақты дамытудың тағы 
бір маңызды факторы саналады. Үкіметтік 
емес ұйымдар маңызды әлеуметтік 
мәселелерді ұдайы көтеріп, оларды кешенді 
түрде шешуге септігін тигізіп келеді.

Қазір Қазақстанның алдында тұрған 
міндеттер мемлекет пен үкіметтік емес 
ұйымдардың тығыз ынтымақтастықта 
жұмыс жүргізуін, азаматтық қоғам инсти-
туттарын жүйелі түрде жаңғыртуды талап 
етеді.

Реформаларды әзірлеу және оны 
жүзеге асыру ісіне қоғамдық ұйымдар мен 
белсенді азаматтарды барынша тарту 
қажет. Сол үшін, ең алдымен, ұлттық жо-
балар мен стратегиялық құжаттардың бәрі 
ашық талқылануын қамтамасыз ету керек. 
Бұл мәселе бойынша жасанды пікірталас 
өткізіп, көзбояушылық жасауға болмайды.  

Біз  елімізде азаматтық белсенділікті 
жандандыруымыз керек. Мемлекет 
пен қоғамның  саналы әрі сындар-
лы серіктестігіне жол ашуымыз қажет. 
Сол себепті орталық және жергілікті 
органдардың, квазимемлекеттік сектордың 
жанындағы қоғамдық кеңестерді дамы-
тып жатырмыз. Мен бірнеше рет олардың 
қызметіне қатысты  сын айтқан болатын-
мын.

Дегенмен, бұл кеңестердің орасан зор 
институционалдық әлеуеті бар. Соны 
толығымен жүзеге асыру керек.        

Биыл  менің бастамам бойынша осы 
кеңестердің құрамы және жұмыс жоспа-
ры түбегейлі жаңаратын болады. «Кеңесіп 
пішкен тон келте болмас» деген нақыл 
сөз бар. Бабаларымыз  ел тағдырын 
айқындайтын тарихи шешімдерді  бүкіл 
халық болып ақылдасып, бірге қабылдаған.    

Ұлытауда, Ордабасы мен Күлтөбеде 
өткен ұлы басқосулар – соның айқын 
дәлелі. Келелі жиында айтылған кесімді 
сөзге алты Алаштың баласы түгел тоқтаған. 
Біз  бірліктің бастауы болған осы дала 
демократиясының дәстүрін жаңғыртуымыз 
керек.

Ұлттық қоғамдық сенім кеңесі өз міндетін 
табысты атқарды. Енді оның орнына құрамы 
жағынан ауқымды Ұлттық құрылтай құруды 
ұсынамын. Жаңа құрылым Ұлттық кеңестің 
қызметін  жалпыхалықтық деңгейде 
жалғастырады.

Құрылтай қоғамдық диалогтың біртұтас 
институционалдық моделін қалыптастыруға 
тиіс. Сөйтіп, билік пен халықтың арасындағы 
дәнекерге айналатын болады. Қазіргі 
Қоғамдық кеңестердің бәрін өз айналасына 
топтастырады.

Ұлттық құрылтайдың құрамында  
еліміздегі барлық аймақтың өкілдері бола-
ды. Сондай-ақ, оған  Парламенттің бірқатар 
депутаты, Қазақстан халқы Ассамблеясы                            
мен Азаматтық альянстың, қоғамдық 
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Жуырда Академик Жүрімбек Сыдықов ағамыздың өмірден 
озғанына  байланысты Академик атындағы мектепте еске 
алу кеші өткен болатын. Ал Жүрімбек атамыз  аудандық 
газетпен  сонау 1934 жылдан бері тығыз байланыста 
әрі оқырманы болғанын көпшілік біле бермес. Соған орай 
аудандық газет академик атамызды еске ала отырып, кейінгі 
жас ұрпаққа өмір тарихынан керек мағлұмат беруді ұйғарып, 
ұлы тұлғамен ұзақ жыл байланыста болған газетіміздің 
бұрынғы бас редакторы, Дүйсен Мұқаметшарұлының ЭССЕ-
сін жариялап отырмыз.

        
 РЕДАКЦИЯ АЛҚАСЫ.

(ЭССЕ)

Иә, Ақсудан ұшқан ақсұңқар 
академик, геологиминерало-
гия ғылымдарының докторы, 
профессор, Республикаға 
еңбегі сіңген ғылым қайраткері 
Қазақстан Мемлекеттік 
сыйлығының лауреаты, «Ақсу 
ауданының Құрметті азаматы» 
Жүрімбек Сыдықов кезекті бір 
емен – жарқын кездесуімде 
ел – жұрттың хал – жағдайын 
сұрастырып, «Ақсу өңірі» 
газетінің 80 – жылдық мерейлі 
мерекесімен құттықтап, балалық 
шағын еске ала отырып, мына-
дай әңгімесін айтып берген еді 
ардагер ағамыз.  – 1934  жылы 
1 - ші қазанда аудандық, «Ле-
нин жолы» газеті жарық көретін 
болды. Ол кезде мен аудан 
орталығы осы Ақсудағы мек-
теп интернатының 6 класын-
да оқып жүргенмін. Мектептегі 
қабырға газеттерін шығарып, 
түрлі мерекелерге лозунгілер 
жаздыртатын. Жазуым әдемі, 
көркем болса керек. Газеттің 
алғашқы нөмірі шығарда мені 
редакцияға шақырып алды да 
«Ленин жолы» деп үлкендеу 
әріптермен жаздырды. Жазу-
ым дұрыс болған тәрізді. Бұл 
енді аудандық газеттің тұңғыш 
нөмірінің басына баспахана-
да басылып жазылады, – деді  
газеттегі үлкен ағаларымыз.

Біздер бүкіл оқушылар болып 
газетті тосып жүрдік. Сөйтіп, 
алғашқы нөмірде жарық көріп, 
менің қолтаңбам осылайша га-
зет бетінде қалды. Сол күннен 
бастап аудандық газет мен үшін 
өмірімнен өшпес орын алып 
келеді. Мен өзімнің газеттің 
тұңғыш нөміріне атсалысқаныма 
қуаныштымын, әрі бақытты 
сезінемін. Сондықтан да 75 – 
жылдық ғұмыры бар газеттің 
ғибратты жолы ғасырларға 
ұлассын, – демекпін.

Бізде газет қызметкерлері 
атынан Ақсудың академигіне 
газеттің 80 жылдық мерейлі 
күніне байланысты зор 
денсаулық отбасына амандық, 
ізгілік, жақсылық тілеген еді. 

Әрине, ол кезде ардагер 
ағамызбен бұл соңғы кезде-
су, соңғы сұхбаттасу екенін 
аңғармадық. Енді міне сол 
кездегі әңгімеміздің оқырманға 
жеткізуді жөн санадық.

– «Ғылымда дайын тұрған 
даңғыл жол жоқ» – деп бастаған 
еді Жүрімбек ағамыз. «Оның 
сәулелі биік шыңына тек 
қиындықтан қорықпай, соның 
тасты тар соқпағымен ерінбей 
тырысып жүріп өткендер 
ғана жете алады» деп айтқан 
пролетариаттың ұлы көсемі 
Карл Маркс. Өте дұрыс сөз. Шын 
ғылымның жолына осылайша 
тырысқандар ғана жете алады. 
Мен де солардың бірі болуға 
шынымды сала тырыстым.

Еңбек еттім...
  ... Менің ғылым жолына түсуім 

бірден – ақ қиындықтан бастал-
ды. Баспана жоқ. Маңдайымнан 
сыйпап көмек ететін, мені шын 
мәнісінде түсіне қоятын туысым 
жоқ. Әлі үйленген де жоқпын.

Жұмыс аяқталысымен қаланы 

қыдырып жатар үй іздеймін. Та-
былмайды. Жатар үй, тынығар 
орын таппай көп қиналдым. 
Қалада өгей шешемнен нағашым, 
жоғарыда айтқан Байгерім 
Төтеновтың үйі бар еді. Жуыт-
пады. Өте ыңғайсыз болса да 
қаладағы бір жолдасымның үйіне 
келіп түнеп жүрдім. Түсінемін: 
соғыстан кейінгі қиын жағдайда 
өзінің бір туысының үйінде 
тұратын бұл жолдасымның да 
жай – жағдайы мәз емес.

Үй іздеп, кез келген жер-
ден тамақтанып кеш келемін. 
Таңертең жеңіл-желпі 
тамақтанып, кешікпей жұмысқа 
барамын. Әзірше басшылар 
берген әр түрлі тапсырмаларды 
орындаймын. Жағдайым жақсы 
емес. Осыдан дәл 10 жыл бұрын, 
оныншы класты бітіргеннен 
кейінгі бір қиындық сәт басы-
ма қайта оралды. Осындай 
қиындық жағдайда өз ішімнен 
кейде бұл араға неге келдім. 
Оқу бітірісімен бір өндіріс ор-
нына кетсем мұндай қиындық 
болмас па еді деп те ойлаймын. 
Бірақ өзіме өзім жұбаныштық 
етемін. Ауыр жағдайымды 
ешкімге білдірмеймін. Натекең 
кейде кездесіп қалып халымды 
сұраса, «жақсы» дей саламын. 
Ол кісіге қиналып жүргенімді 
несін айтамын; ол кісінің ба-
сынан халық жауының тұқымы 
деп айыпталып жүргенде бұдан 
да ауыр қиындықтар кешкен 
болар деп ойлаймын. Шыдай-
мын да. Қалтада артық – ауыс 
ақша да жоқ. Бітірген орнымнан 
алған ақшам тамақтануыма әрең 
жетеді. Аздан кейін жаңа жұмыс 
орнынан еңбек ақы алармын деп 
ойлаймын. Ол да болса көңіліме 
тыныштық енгізеді.

Оншақты күн өткенде бір 
қарапайым орыстың үйінен бір 
орын таптым. Айына 100 сом 
берем, жұмыс орнынан алыстау 
болса да келістім. Үй иелері 
жақсы адамдар. Жұмыстан 
кешірек келіп тәуір сөйлесеміз. 
Жағдайымды жақсы түсінеді. 
Жағдайың әлі – ақ түзеледі деп 
жұбаныш айтатын – ды. Ерте 
тұрып тамақтанып жұмысқа ба-
рамын.

Көп уақыт өтпей – ақ мені бірге 
жұмыс істейтін едәуір жасқа кел-
ген әлі ғылыми атағы жоқ, бірақ 
тәжірибелі, ашық көңілді адам 
Сергей Карпович Калугин де-
ген ғалыммен екеумізді Сәтбаев 
шақырды деді. Оқу бітіргелі бұл 
үлкен мәртебелі адаммен әзірше 
кездесе қойған жоқ едім. Көңілім 
толықсып, біз отырған үйдің 
астыңғы қатарындағы ол кісінің 
конторына бардық. Алдымда Ка-
лугин.

С.К. Калугин президент – 
директордың қабылдауында сан 
рет болыпты. Н.Ә. Кенесариннің 
көмегімен (бір кезде екеуі Таш-
кенде бірге оқыпты) бұл кісіден 
жақын арадан екі бөлмелі үй де 
алыпты. Ал мен директордың осы 
кабинетіне алғаш келуім. Бұдан 
бұрын ол кісінің президенттік 
кабинетінде Н.Ә. Кенесаринмен 
бірге 2 – 3 рет болғанмын, аздап 
та болса сөйлескенмін.

Аса үлкен дәрежелі ғалым – 
Сәтбаев бізді орнынан тұрып 
қарсы алды. Калугинмен қолын 
беріп амандасты да, ерекше 
жылы жүзбен маған бұрылып, 
қолын берді. Оқуды көңілдегідей 
бітіріп, институтқа орналасуым-
мен кұттықтады (жұмысқа алу 
бұйрығына қол қойған өзі еді). 
Біздің қал – жағдайымызды сұрап 
білді де, не үшін шақырғанына 
көшті.

– Жезқазған үлкен кен орыны, 
өндірісі де өсіп келе жатқан қала. 
Халқы да өсіп келеді. Бірақ қала 
халқы ауыз судан тапшылық 
көруде. Бұл арада ағынды тұщы 
су көзі жер бетінде жоқ. Сол 
арадан қалайда болса жер асты 
суын іздеп табу қажет; ол су та-
былады деген үмітім де бар – деп 
бастады сөзін зор мәртебелі бас-
шы.

– Сендердің басшыларың Н.Ә. 
Кенесаринмен келістім. Осы 
мақсатпен сендерді Жезқазғанға 
жіберейін деп отырымын. Бірің 
тәжірибелі, бірің институтты жаңа 
бітірген жігерлі мамандарсыңдар. 
Сендерге мен бұл тапсырманы 
көңілді түрде орындайды деп 
сенемін. Тезірек дайындалып, 
Жезқазғанға аттаныңдар. Ол 
арадағы кешенді геологиялық 
экспедицияның басшыларымен 
келістім. Керек болса олар сен-
дерге тиісті көмегін береді, - деп 
қорытындылады сөзін президент 
– директор.

Тапсырма анық, қиын да, жау-
апты да, құрметті. Бұл арада           
Калугин де, мен де болмағанбыз. 
Жүруге тез дайындалып, инсти-
туттан керекті мүлік, саймандар 
алып 2 – 3 жұмыскер қабылдап, 
жолға шықтық. Ол кезде Алма-
ты мен Жезқазған арасында 
теміржол жоқ. Едәуір қиындықпен 
1949 – жылдың июнь айының 
соңында Жезқазғанға келдік.

Жергілікті кешенді 
экспедицияға (Сәтбаев айтқан) 
бардық. Бұл экспедицияның 
1941 – жылға (соғыс басталғанға) 
дейін Сәтбаев өзі құрып, 15 жыл 
басқарған. Қазақстандағы ең ірі 
геологиялық экспедиция. Өзі 
Алматыға жұмысқа кетерінде 
өзінің орнына сенімді шәкірті, 
сол кездегі жас геолог Василий 
Степанович Штифановты экс-
педиция басшысы етіп келісіп, 
белгіліп кеткен. Міне сол басшы 
және басқалар бізді жақсы қарсы 
алды. Экспедицияның матери-
алдарымен таныстық. Жер асты 
сулары жөнінде ешбір дерек 
жоқ болып шықты. Біз бар ма-
териалдармен таныстық та өз 
жұмысымызды қалаға жақын (7 
км) арадағы палеозой тау жыны-
стары жер бетіне жақын жатқан 
Жанай деген жотадан бастайық 
деген қорытындыға келдік.

Келесі айдың басында Жанай 
жотасында палатка тігіп, іске 
кірістік. Топокарта арқылы жо-
таны жақын – жақын  бірнеше 
сызыққа бөліп, Калугин екеу-
міз жеке – жеке дем алмай 
2 – 3 ай күні бойы жаяулап 
маршрут жасадық. Соның 
нәтижесінде жотаның алғашқы 
геологиялық картасы жасалып, 

оны көлдеу және тік бағыттарда 
екі тектоникалық жарық кесіп 
өтетінін анықтадық. Осы екі 
тектоникалық жарықтар бойында 
онша терең емес сай пайда бо-
латынын, ал олардың қиылысқан 
жері тым ылғалды, басқа жерлер-
ге қарағанда едәуір қалың жаз 
аяғында көк шөп өсіп тұрғанын 
көрдік. Бұл жер асты суының 
белгісі. Осы жайды ескеріп, сол 
арадан скважина қазу керек бо-
лар деген қорытындыға келдік. 
Бұл пікіріміз жайында экспеди-
ция мамандарының арасында 
баяндама жасап (өзіміз жасаған 
геологиялық картаға сүйене, 
көрсете отырып) әлгі өзіміз 
белгілеген жерден бір скважина 
қазуды негіздедік. Ұсынысымыз 
қолдау тапты. Көп кешікпей экс-
педиия бұл арадан скважина 
қазды.

Құдай қолдап, ұсынысымыз оң 
болып шықты! 200 м – ден аса 
бере тереңдіктен скважинадан 
атқылама тұщы жер асты суы 
алынды. Атқылама су едәуір 
өнімді болды. Тереңдеген сай-
ын оның өнімі молая түсуге 
тиісті. Скважинаның атқылама 
суы бұл маңды басып кетті. 
Қуанышымызда шек болмады.

Бір – екі ай болмай – ақ сква-
жинадан атқылаған мол тұщы 
суды көруге экспедиция бас-
шылары, тіпті қаладағы руда 
комбинатының да басшысы көріп, 
олар да біздің қуанышымызды 
бөлісті.

Суға деген сенімді 
тұрақтандыру мақсатында экс-
педициядан сол маңнан екінші 
скважина қазуды сұрадық. Бұл 
ұсынысымызды да қабыл алды. 
Қазылған ол скважинадан да мол 
өнімді атқылама тұщы су алын-
ды. Екі скважинадан алынған 
атқылама судан бұл арадағы 
сайдан аздаған өзеншік пай-
да болды. Сөйтіп, бұл арада 
мол жер асты су көзі бар деген 
біздің пікіріміз тұрақты түрде 
дәлелденді. Бізге, экспедицияға, 
судан тапшылық көріп отырған 
қалаға бұл қуанышты хабар 
Алматыға, Сәтбаевқа жеткізілді. 
Ол арада да қуаныш. Бұл бүкіл 
Жезқазған – Ұлытау аймағында 
жаңалық болды. Бұл жаңалық 
осындай құрылымдардан басқа 
аралардан да су табуға болады 
деген үміт туғызды. Көп ұзамай 
скважиналардан қалаға қарай су 
құбыры салына бастады.

Атқарылған қуанышты 
жұмыстың алғашқы 
қорытындысы шығарылды да 
Н.Ә. Кенесариннің шақыруымен 
мен Алматыға қайтпақ бол-
дым. С.К. Калугин жұмысты 
жалғастыруға бұл арада қалды.

Мені Жезқазғаннан Жусалы 
стансасына (400 км – дей жер-
ге) дейін машинасымен В.П. 
Штифановтың өзі шығарып са-
лып, тіпті жол ақысын да өзі төлеп 
пойызға отырғызып жіберді. Орта 
жолда Шу стансасына тоқтап, 
осы арадағы келешек бажам 
Инаш Чормановтың үйінде бол-
дым. Сол үйде мұғалім болып 
тұрып жатқан Маймұнамен 
кездесіп, әңгімелестім. Алдағы 
жаңа жылда қосылыспақ болып 
уәделестік.

Мен Маймұнамен 1944 – жылы 
оқуға түскеннен кейін, сол жылы 
КазПИ – ге оқуға түскен, ол 
қызбен жатақханада бірге тұрған 
менімен туыстығы бар жақын 
жерлес қыз Дінәтай Іңкәрбаева 
арқылы барып жүріп таныстым. 
Мінезі де, оқуы да, түрі де, тәуір, 
бірге оқитын қыздармен қарым 
– қатынасы да жақсы екен. Бұл 
қызбен ол институтты бітіргенше, 
4 жыл бойы, мен жақын туыс-
тай тату - тәтті жолдас болдым. 
Кинотеатрларға да бірге барып 
жүрдік. Бірімізді біріміз жақсы 
сыйластық. Оқуды бұл қыз өте 
жақсы бағалармен бітіріп, 1948 
– жылы (менен бір жыл бұрын) 
Шуға ата – анасы тұрған жерге 
кетерде шығарып салып, оған 
мен мынандай өлең жолдарын 
жазып берген едім: 
Біраз жыл таныс болдық 
                                   Сенімен біз,

Қатты сөз айтылмады 
                                жыртылып жүз.
Ақыры ажырасар 
                             кез келген соң –
Қалдырайын шимайлап 
                                       көңілден із.

Сен қайдансың, мен қайдан 
                                      табиғат қой,
Көңіл қосып, татулықпен 
                                 жүргізген бой.
Кешірерсің, өтінем қатам болса 
-
Сен туралы болмады 
                                менде басқа ой.

Есіңде ұста, ұмытпа татулықты,
Адамсың ғой, меніңше 
                                   затың мықты.
Хат жазып, амандықты 
                                   білгізерлік,
Ең болмаса қиярсың бір 
                                           сөз тіпті.

Аман бол, қайда барсаң 
                                айтарым сол,
Бақыт артып, өмірге 
                                   өрлесін мол.
Сталиндік дәуірдің ұрпақтарын – 
Өсіріп тәрбиеле 
                                 неғұрлым мол.

Бұл арада ол қызбен, 
бұрындағыдай, үйленейік деген 
сөз болмаған еді. Бірақ ол Ал-
матыдан Шуға кетісімен, менде 
келешек біреумен бас қосу ке-
рек деген ой туды. Әркімді еске 
түсіріп, көп ойландым, маған 
осы қыздан артық адам табы-
ла қоймас деген қорытындыға 
келдім. Артынан өзі жақсы 
білетін жағдайларымның бәрін 
айтып, екеуміз өмірлік бас 
қосайық, тезірек жауабын білдір 
деп хат жібердім. Ол да көп ой-
ланып, әке – шешесімен, бұрын 
үйленген апасы Даниямен (әлгі 
Чормановтың жұбайы) маған 
«макұл» деген ойын білдірген 
хатын алдым. Міне содан бері 
бір жыл өтті. Хатпен хабар-
ласып тұрамыз. Шуда менің 
тоқтап, ол қызбен жүзбе – жүз 
әңгімелесуіміздің себебі де бас 
қосу жайында еді...

...Шуда болған күннің 
ертеңінде Алматыда бол-
дым. Н.Ә. Кенесарин ауы-
рып, больницада екен. Барып 
кездесіп, сөйлестім. Артынан 
Академияның президенті Қ.И. 
Сәтбаевтың қабылдауында 
болдым. Ол кісі мені жылы 
жүзбен қарсы алды. Жаңадан 
тапқан су жөніндегі қуанышты 
хабармен қолымды қысып 
құттықтады. Әңгіме соңында 
аспирантураның басшы-
сы П.Архиповты шақырып 
алып, оған тездетіп маған 
аспирантураға емтихан тапсы-
руды ұйымдастыруды тапсыр-
ды. Аз уақыттың ішінде үш ем-
тиханды ойдағыдай тапсырып, 
Қ.И. Сәтбаевтың қол қоюымен 
1949 – жылдың 1 – ноябрінен 
бастап аспирантураға алындым. 
Бір жағынан Жезқазғандағы 
қызметкердің жарты жалақысын 
алып тұратын болдым. Сөйтіп 
ғылымға деген алғашқы 
қадамым біраз қиындықтар 
соңында осылайша оң болып 
шықты, – деп толғана отырып 
әңгімесін аяқтаған еді.

Иә, ғасырға жуық ғибратты 
ғұмырында алапат соғысты да, 
одан кейінгі ауыр жылдарды 
басынан өткізіп, бар қиындықты 
ақыл-ой парасаттылығымен 
жеңе отырып кейінгі ұрпаққа 
үлгі боларлық бақытты ғұмыр 
кешкен Ақсулық Ақсұңқар 
ағамыздың нәзік жүрегі, көркем 
келбеті жерлестерінің мәңгі 
естерінде сақталары сөзсіз.

Дүйсен МҰҚАМЕТШАРҰЛЫ, 
Қазақстан Журналистер 

Одағының мүшесі, «Ақсу 
ауданының Құрметті азаматы.»

Ақсудан ұшқан 
Ақсұңқар Академик еді
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Көше тойы көңілді
Ынтымақ пен ырыстың, 

жақсылықтың мейрамы Нау-
рыз тойы аудан орталығындағы 
Қалилаханов көшесінде де ерекше 
аталып өтілді.  Соғыс және еңбек 
ардагері, газетіміздің алғашқы 
редакторларының бірі, журна-
лист Тәңірберген атамыздың есімі 
берілген көшенің тұрғындары  
Ұлыстың ұлы күнінде ынтымақпен 
дүркіретіп той жасады.

«Алтау ала болса, ауыздағы 
кетеді, төртеу түгел болса, төбедегі 
келеді»,-деп бекер айтпаса керек, 
тұрғындар ақ киіз үй тікпесе де, 
шатырларын ұлттық бұйымдармен 
жабдықтап, ұлттық нақышта киініп, 
наурыз тойына зор дайындық 
жасаған екен. Жастар жағы 
үлкен қарияларға сәлем беріп, 
төс қағыстырып тұрғындар арқа - 
жарқа болды. Ал, әжелер ет асып, 
наурыз көже ұсынды.

«Ел ағасыз болмас, тон 
жағасыз болмас»,-деген көшенің 
ақсақалдары Сайын, Арғын, 
Қауден, Дәукен, Рахматулла ата-
ларымыз кезекпен бата берді.

Көше тұрғындарының татулығы 
мен түсіністік жағдайы, ұйымшыл 
өмірі өзгелер қызығарлықтай. 
Көше жастары бірігіп Наурыз той-
ын тойлауы көңілді марқайтып, 
мерейімізді үстем етті. Бұл 
тұрғындардың ауызбіршілігі, 
ынтымақтастығы мен бірлігі. 
"Алыстағы ағайыннан, жақындағы 
көршің жақын",-деген аталар 
сөзінің нақты дәлелі.

Астан соң жастар жағы көңілді 
би билеп, ұлттық ойындар ой-
нап, салт – дәстүрімізді ұлықтап, 
«Тұсау кесер» рәсімін жасады. 
Ұйымшыл тұрғындар көше бойына 
жағалай ағаш отырғызуды да жос-
парлап отыр екен. Халқымызда 
«Бірлігі бекем елдің берекесі мол 
болмақ»,-деп бекер айтылмаса 
керек, көшенің наурыз тойында 
ауызбіршілік, ыстық ықылас пен 
достық ниет сезілді. Жастар жағы 
келесі жылы да осы дәстүрімізді 
жоғалтпай, көше тойын ақ шаңқай 
киіз үй тігіп өткіземіз деген ниетте.

Сайын, Арғын, Қауден, Дәукен 
                                              аталар,
Рахматулла атамызда бата бар.
Ақыл айтып, игі істерін қолдаса,
Жастар жағы тойдың сәнін 
                                       аша алар.
Сұраубек пен Алтай, Дәулет 
                                            Нұргелді,
Сауатбек пен Мақсат, Ерсін 
                                       бір жеңді.
Бір жағадан бас шығарып 
                                            жігіттер,
Әжелерге, аруларға гүл берді.
Торғын, Сәуле, Күләй, Зәуре 
                                        әжелер,
Келіндерге, жас қыздарға 
                                            үлгі енді.
Гүлбахар мен Дегдархандай 
                                             апалар,
Жастар бассын Сіздер салған 
                                                іздерді.
Арай, Гүлім, Жайнар, Жібек, 
                                         Бағдат,
Жанар келін барлығына үлгерді.
Ақ келіндердің дайындаған 
                                             тағамдар,
Бір - ақ сәтте дастарханда 
                                            түрленді.
Берекелі тұрғындары көшенің,
Мерекемен құттықтаймыз 
                                          Сіздерді.
Наурыздан наурызға жетейік,
Нәсіп етсін қуанышты күндерді.

Ербол СЫМХАНОВ,
арнаулы тілші.

СУРЕТТЕ: Береке мен бірлігі жарасқан Тәңірберген Қалилаханов 
көшесінің тұрғындары Наурыз мерекесінде бір дастарханда бас 
қосып, Ұлыстың ұлы күнін ауызбіршілікпен қарсы алды. 

Көшенің үлкендері жастардың игі істерін қолдап, бірліктерін 
нығайта беруіне тілекші болып, ұлы тойда бірге болды. Жас от-
басыларды бір - бірін сыйлап, құрметтеуге шақырып, ата - баба 
жолымен жастарға адал бол, кекшіл болма, көпшіл бол деп ай-
тып отыру – басты парызымыз деп есептейді. 

Ұлы мерекенің мәнісі де береке мен молшылықты жарасымды 
көрсетер сыйластықта, той тойға ұлассын. 
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Наурыз - кей бiлгiштердiң 
жаңалық ашып, онысымен жұртты 
адастырып жүргенiндей, дiни ме-
реке емес. Бұл бағзы заманнан 
қалыптасқан бүкiлхалықтық Жаңа 
жыл. Күн менен түн теңелген күні. 
Ынтымақтың, береке – бірліктің 
мерекесі. Аудан орталығында 
Ұлыстың Ұлы күні Әз-Наурыз 
мерекесі атап өтілді. Көктем 

көңіл - күйде қарсы алған аудан 
халқына аудан өнерпаздары ке-
ремет көңіл - күй сыйлады. Талай-
дан бері еңсесі түсіп жатқан жаңа 
сахнаның шаңырағы көтеріліп, 
мерекеге сай безендіріліп, әдемі 
күйге енді. Ақ шаңқы қазақ үйлер 
тігіліп, наурыз көже әзірленіп, 
тұрғындар қазақы дәмнен ауыз 
тиді. Ұлттық ойындар ойналып, 

мерекесі аудан орталығында ғана 
емес, ауданымыздың барлық 
ауылдық округтерінде зор салта-
натпен тойланды. 

Орталық алаңында Ілияс 
атамыздың тойына арналып, 
ескі алаң кеңейтіліп, атамыздың 
ескерткішімен бірге жаңадан жи-
налмалы сахна қойылған бола-
тын. Екі жылдық карантиндік шек-
теулерден соң жыл басын ерекше 

шара көркі қыза түсті. Күн мен 
түннің теңелгенін бейнелейтін 
мерекелік қойылым қойылып, ата 
- дәстүрлеріміз ұлықталды. 

Көппен бірге қуанышты бөлісуге 
аудан әкімі Есім Сейілханұлы да 
қатысып,  жиналған қауымды ме-
рекемен құттықтады. 

Ербол ӘБДІКӘРІМҰЛЫ.

Наурыз – бұл ежелгі мерекелердің 
бірі, ежелден тойланады. Ал,  ме-
реке қазақ халқы үшін Жаңа 
жылдың басталуы. Әрине, бұл ме-
реке қазақ халқымен қоса туыстас 
түркі халықтары, өзбек, қырғыз, 
түрік, түркімен, азери (азербайжан) 
халықтары үшін де жаңа жылдың 
бастауы және сол күні наурыз көже 
жасалып, тойланады. Бұл мереке 
жалпы жуанның жіңішкеріп, жіңішкенің 
үзілетін кезі. Түркі халықтары қазақ, 
өзбек, қырғыз түрік, әзерилерден де 
бөлек, ауған,  иран, тәжік, башқұрт, 
шуваш,татар және де солтүстік кав-
казда дәстүрлі мереке ретінде тойла-
нады. Әз Наурызға  халық өзінің бар 
дәмдісін дайындай да,  бір – біріне 
ұсынады, наурыз көже жасалады. 
Күн мен түн теңеледі, дастарханға 
көптеген ас қойылып, баталар жаса-
лады. Махмұт Қашқаридың «Диуани 
лұғат ат – түрік» шығармасында нау-
рыз туралы былай делінген: 

Ұлыстың ұлы күні  - Наурыз
Түрлі  гүлдер ашылады,
Гүлді кілем шашылады,
Әлем жұмақтай жайнайды
Қайта оралмас суықтар,-деген 

шумақтар осы ұлыстың ұлы 
мерекесіне арнап айтылған. Осы ме-
реке келгенде табиғат қайта тіріліп, 
жанданады. Көктемнің гүлі бәйшешек 
ашылады. Жалпы бұл мереке жалғыз 
жоғарыда айтылған халықтармен 
мемлекеттерде ғана емес, басқа ев-
ропа мемлекеттері үшін де өзіндік 
мағына береді. Сол себепті Наурыз 
мереке маңызды екенін байқау 
қиын емес. Наурыз мерекесі наурыз 
айының 21, 22, 23 күні атап өтіледі. 
Қорыта айтқанда бұл мереке барлық 
адам  үшін белгілі болмаса да, көп 
адам үшін белгілі һәм маңызды. Той-
лап өтілетін ұлыстың ұлы күні Наурыз 
құтты болсын!

Әйгер ТҰРҒАН,
І.Жансүгіров атындағы орта 

мектебінің 11-сынып оқушысы.

Мақсаты - Ұлыстың ұлы күні 
наурыз мерекесін тойлау. Ұлттық 
салт-дәстүр, әдет-ғұрып жайын-
да қарапайым түсінік беру. Ата - 
бабаларымыздың кейінгі ұрпаққа 

Наурыз той думан!

мирас еткен асыл мұрасын қадірлеп, 
қастерлеуге, қасиетін түсінуге баулу. 
Ұлттық дәстүрдің ерекшеліктерімен 
таныстыру. 

Қазақ халқының салт-дәстүрлерін 

«Қызылағаш негізгі орта мектебі, 
МДШО» КММ мекемесінде ұлттық 
бірегейлікті сақтау, ата - бабалары-
мыздан қалған құнды дүниелерді 
насихаттау, құндылықтарымызды 
дәріптеу, шеберлеріміздің еңбегін 
көрсету, халқымыздың тарихы мен 
ой - дүниесінің қайталанбас көрінісі 
бар екендігін жастарға жеткізу 
мақсатында аталған іс - шара екі 
жылдан асты аталған мектептен 
көрініс тауып отыр. 

Қадірлі қонаққа, ел ағаларын сый-
лау, қадір тұту мақсатында иығына 
шапан жауып ілтипатымызды 
білдіреміз. Соңғы кезде ол тек тойдың 
ғана сәні. Құрметті азаматтарға тілек 
барысында ғана жабамыз, сосын 
сөмкеге саламыз  немесе сандықтың 
түбіне кетеді. Соншалықты 
қасиетінен айырылғандығы сол, 
шапан он шақты тойды айналып 
өзіңе қайтып келуі де әбден мүмкін. 
Әрине күлкілі жағдай, бірақ ащы 
шындық. Мектебіміздегі шараны 
ұйымдастырудағы мақсат, ұлттық 
киімге деген сананы өзгерту. Ұлттық 
киім киген адамды көру ілуде бір 
кездеседі.  «Ұлттық киімді күнделікті 
киер ме едіңіз?» - деген сауал-
дар қойылып жататынын да көріп 
жүрміз. Басым көпшілігі жұрттар 
біртүрлі қарайды, өтірік емес кигіміз 
келеді, бірақ қалтамыз көтермейді 
деген сынды жауаптарды алып 
жатқанына да куә болып жүргеніміз 
тағы рас. Шетелге шыққан спортшы-
ларымыз оюлы шапанымызды киіп 
шыққанда, көзімізге жас келетіні де 
өтірік емес. Мүмкін Қазақстанның  
мектептеріндегі белгілі бір фор-
маларда қазағымыздың рухын 
көтеретін ою тұрса деген арман, 
әрбір қазақтың санасында тұрғаны 
еріксіз ойға шомады. «Ең әдемі 
киім – ұлтыңның киімі», - деген ұлы 

жерімізді қаншама жыл бұрын ата - бабаларымыз ақ найзаның ұшымен, 
ақ білектің күшімен қорғаған. Аянбай күресіп, қазақ жерін аман алып 
қалған. Батырларымыз ел үшін, жер үшін аянбай еңбек етіп күрескен. Біз 
солардың еңбегін ақтап елімізге, жерімізге аяушылықпен қарап, күтіп - 
баптауымыз керек! Маған өз туған жерімнің күні де ыстық, түні де ыстық...

Кәусар КЕНЖЕБЕКҚЫЗЫ, 
Қызылағаш негізгі мектебінің 6-сынып оқушысы.  

адамдар. Қазақ халқының ұлттық 
киімдерінің түрі де, үлгісі де еш 
халықтан кем болған жоқ. Оның 
керісінше көркем үлгілері әлемнің 
этнографиялық мұражайлары мен 
көрмелерінен ойып тұрып орын 

алып отырғаны біз қазақ халқы үшін 
мақтан!

С.САПИРОВА,
Қызылағаш негізгі мектебінің 

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің 
мұғалімі.

балалардың бойына сіңіру. Ба-
лаларды ұлттық салт - дәстүрді, 
мұраларды танып-білуге, сый-
лап, түсінуге үйрету. Балалардың 
ой - қиялының, шығармашылық 
белсенділігінің және бейнелі 
ойларының дамуына ықпал ету. 

Тарас ауылының  халқына, 
шағын орталықтың  ата- аналарына 
ұлыстың ұлы күні наурыз мерекесі 
құтты болсын! Барша қауымға ұлыс 
оң болсын, ақ мол болсын, нау-
рыздан наурызға аман-есен жете 
берейік. Осы қазақ халқының жаңа 
жылында елімізде береке, бірлігіміз 
артып, қой үстінде боз торғай 
жұмыртқалаған заман болсын. 

Тәрбиеленушілерге  ұлттық 
құндылық негізін дәріптеген, 
тәрбиеші апайлар Қалабаева Асыл 
Тынысбекқызы мен Жүнісова Шара-
пат Жұманазарқызы   жан - жақты 
білім беруде. 

А.ҚАЛАБАЕВА,
Тарас негізгі орта мектебінің 

«Балдырған» шағын 
орталығының аға тәрбиешісі.  

Туған жер дегеніміз – әркімнің 
өзінің туып - өскен елі, жері, мекені. 
Әркім өз елін өзінің алтын мекеніне 
теңейді. Туған жер әркімге ыстық 
болып келеді. Мен өз туған жерімді 
жанымнан артық жақсы көремін. 
Менің туған жерім – Ақтоған ауылы. 
Ауылымның табиғаты әсем, әдемі, 
көрікті. 

Мен туған жерімді мақтан 
тұтамын. Біздің қазақ елімізді, 

Ұлттық киім - ұрпаққа мұра

І.Жансүгіров атындағы та-
рихи - өлкетану музейінің 
ұйымдастыруымен «Рухани 
жаңғыру» бағдарламасы аясында 
және Ұлыстың ұлы күні – Наурыз 
мерекесіне орай, ұлттық өнерді 
дәріптеу мақсатында «Ұлттық 
қолөнер - ұлт қазынасы» атты көрме 
өтті. Қолөнер халқымыздың қасиетті, 
ұрпақтан - ұрпаққа ауысып, тамырын 
тереңге жайып келе жатқан мұрасы. 

Көрмеге Ақсу ауылының  
тұрғыны Мұқан Гулипаның қолөнер 
бұйымдары көрермен назарына 
ұсынылды.

Ұлттық құндылықтарды наси-
хаттауды көздеген көрмені ауыл 
жасөспірімдері тамашалады. 

Айнұр ЖҰБАЕВА, 
І.Жансүгіров атындағы тарихи 
- өлкетану музейінің экскурсия 

жүргүзушісі. 

Ұлттық қолөнер - ұлт 
қазынасы

ТУҒАН ЖЕРДІҢ КҮНІ ДЕ 
ЫСТЫҚ, ТҮНІ ДЕ ЫСТЫҚ...

ЫНТЫМАҚ ПЕН БЕРЕКЕ – 
МЕРЕКЕСІ

Наурыз мерекесіне орай, 
аудандық кәсіпкерлік бөлімінің, 
кәсіпкер, іскер әйелдердің 
ұйымдастыруымен "Ұлыс күні 
қазан толы болса, сол жылы ақ 
мол болады, ұлылардың батасын 
алса, ел олжалы болар",–деп Ақсу 
ауданының іскер  әйелдер қоғамы,  
дәстүрлі дастархан жайып, көп ба-
лалы, мүгедек баласы бар, мұқтаж 
аналарға наурыз көже берді. Ана-
лар ретінде біздің міндетіміз салт-
дәстүрімізді, әдет - ғұрпымызды, 
тілімізді, дінімізді құдіреттеп, кейінгі 
ұрпаққа жалғастыру. 

Сол бағытта мемлекеттік грант 
ұтқан кәсіпкерлер қазақ ұлттық 
киімдер, ұлттық тағамдардың 
көрмесін ұйымдастырды. Көрмеде 
жергілікті шебер тігіншілеріміз 
өздерінің ұлттық киімдер, киізден 
жасалған шапандарын да көрсете 
алды. 

Ауданның мәдениет  
қызметкерлері мерекелік концерт-
пен ерекше өнер көрсетіп, көңілден  
шықты! Ақ әжелеріміз жастарға 
үлгі - өнеге ретінде бесікке салар 
рәсімін көрсетті. Осылай құрметті 

жерлестеріміз береке - бірлікте, игі, 
мейірімді, қайырымды істерге дай-
ын болайық, Жаңа жылдарымыз, Әз 
наурызымыз құтты болсын! 

Ақ мол болсын! Халқымда 

бейбітшілік өмір, берекелі, мерекелі 
жыл болсын!

Бағлан НАРЫШЕВА,
аудандық іскер әйелдер 
қоғамының төрайымы.

Ұлттық мерекеде ұлттық 
тағамдар жәрмеңкесі 
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Адам табиғат перзенті болғандықтан, 
онымен үнемі қарым – қатынаста тіршілік 
ететіні рас. Табиғат аясында сан алуан 
жан – жануарлар мен жәндіктер милиондап 
кездеседі. Солардың ішінде жәндіктердің 
кесел жұқтыратын, тіпті шақса, адамды 
жантәсілім ететін түрлері де бар. Әсіресе, 
буын аяқтылар тобына жататын кенелер 
малға да адамға да үлкен қауіп төндіреді. 
Олар өзінің паразиттік қасиетімен сан түрлі 
жұқпалы ауруларды таратуға да себепкер. 
Сондай жұқпалы аурулардың бірі – кене 
энцефалиті. Ол тез тарайтын дерттің бірі 
болып саналады. Көпшілік кенелердің 
медициналық және малдәрігерлік сала-
да мәні бар. Олар бірқатар қауіпті ауру-

КЕНЕДЕН САҚ БОЛЫҢЫЗДАР!
ларды ұзақ сақтап жануарлардан адамға 
тасымалдауға бейімделгендіктен,  адам мен 
үй хайуанаттарын ауруға шалдықтрады. 
Кейбір кенелердің паразиттік тіршілік ету 
әсерінен мәдени өсімдіктердің түсімі кеміп, 
тіпті өсе алмай қалады. 

Кенелердің әр түрлі экологиялық ортада 
тіршілік етуі олардың мекен ету ортасының 
алуан түрлілігін және биологиялық 
ерекшеліктерін дәлеледейді. Мысалы, жай-
ылым кенесі, су кенесі, астық кенесі, камба 
кенесі, өрмеккене, берішкене, мамықкене, 

шашкене деген сан алуан топтары бар.
Кене энцефалиті.
Этиология және эпидемиология
- Арбовирустар тобына жататын нейро-

тропты вируспен шақырылады
- Мезгілдік тән: сәуір айынан маусым айы-

на дейін кененің белсенділігінің артан шағы. 
Осы уақытта эпидемиялық аймақта жұмыс 
істейтін адамдар жиі шалдығады.

- Көп жағдайда адамдар кененің шаққан 
уақытын дәл айтса, кейде байқалмай да 
қалады.

- Жасырын кезең 8 20 (алиментарлы жол-
мен жұққан болса 4 – күн)

- Жиі жас адамдар ауырады (30 – 40 жас)
Осыған байланыста кене энцефалитінің 

алдын алу мақсатында ауыл шетіне 
2022 жылға 24.03 – 22.04 сәуір айының 
аралығында 1 – кезең кенеге қарсы өңдеу 
жұмыстары жүргізіледі. Мына төмендегі 
ауылдың шет аймағында: Қапал. Өңдеу 
жұмыстары жасалғаннан кейін 45 күннің 
ішінде, мал жаюға және балалардың 
ойнауына, демалуға баруға болмайды. 
Ескертеміз уланудан сақ болыңыздар!

А.РАХЫМЖАН,
 аудандық бөлімшесінің дезинфекция 

секторының дезинфекторы.

МАМАН КЕҢЕСІ

БЕЗГЕК  
(МАЛЯРИЯ)

Ақсу ауданы жыл сайын естеріңізге салып отырғандай безгек-
тен эндемиялық  ауданға жатады, яғни безгек ауыруын жұқтыру 
қаупі күн жылысымен жоғары болады. Аудан бойынша 3-5 км. 
қашықтықта орналасқан  жалпы анофелагенді су айдындары 
31 гектар, оның анофелагенді жер көлемінің алаңы 19 гектар, 
Көкөзек ауылында анофелагенді көл орналасқан (контрольная 
точка). Осы анофелагенді көлде безгек масасын тасымалдау-
шы Anopheles масалары бар.

Безгек (Маlаrіа - безгек) — бұл инфекциялық қан ауруы, ол 
адамды қалтыратып, аласұрғызады Бұл безгекпен ауыратын 
адамның қанынан безгек паразиттерін сорып алатын шыбын-
шіркейлер, маса-соналар арқылы тарайды және олар басқа 
адамды шағып, оның қанына безгек инфекциясын түсіреді, 
бірнеше мәрте қайталанатын ауру түрі. Безгек - Plasmodium 
тұқымдасындағы қарапайымдылармен шақырылатын, 
трансмиссивті механизммен берілетін адам организмінде 
эритроциттерді зақымдап, клиникасында ұстама тәрізді 
қызбамен, гепатоспленомегалиямен, анемиямен өтетін антро-
понозды инфекция.Таратушы Anopheles тобына жататын ма-
салар. Клиникасында ұстамалы қызба, гипохромды анемия, 
талақ пен бауырдың өсуі болады. 

Безгек ұстамасы әдетте 3 сатыдан тұрады:
Безгек қалтыраудан басталады және бас жиі ауырады, 

науқас 15 минуттан 1 сағатқа дейін қалтырайды.
Қалтырау ыстықтың көтерілуіне жалғасып, ол 40°-қа 

дейін және одан да жоғары көтеріледі. Адам әлсірейді, терісі 
қызарады, сандырақтайды. Ыстық бірнеше сағат немесе күні 
бойы сақталады.

Ақырында адам малшына терлейді және ыстық түседі. 
Ұстамадан кейін адам әлсірейді, бірақ өзін біршама сергек 
сезіне бастайды.

 Әдетте адамда безгек кезінде әр 2-3 күн сайын қызу болады 
(безгектің түріне қарай), ал ұстама басталатын кезінде қызу күн 
сайын қайталайды. Ыстықтың түсуі мен көтерілуі оқтын-оқтын 
өзгеріп тұрады. Сондықтан себепсіз ыстығы көтерілген әрбір 
адам қанын безгекке тексерту керек. Созылмалы безгек көбіне 
талақтың үлкеюі мен қанның азаюына себепші болады. Жас ба-
лаларда беттің бозаруы мен қанның азаюы бір-екі күннен кейін 
басталады. Бұл жағдай безгек миды зақымдаған кезде болады 
(церебральды безгек), қызба ұстамасы естен тану ұстамасына 
жалғасады. Науқастың қолы көгіс тартады, демалысы жиілеп, 
тереңдейді. (Ескерту: Емшек сүтін ембеген балалар безгекпен 
тым жиі ауырады).

Инкубациялық кезең: 3 күндік безгекте 10-11 күн, овале безгек-

те 11-16 күн,  4 күндік безгекте 21-24 күн, тропикалық безгекте 
9-16 күн)

Безгек ыстық жаңбырлы маусымдарда жиі болады. Бірақ 
күш-жігер жұмсап, оны болдырмауға болады. Барлық алдын 
алу шаралары жедел іске асырылуға тиіс

Өзіңізді шыбын-шіркей, масадан аулақ ұстаңыз. Олар жоқ 
жерге немесе масаханада ұйықтаңыз. Баланың бесігін маса 
кірмеу үшін жұқа матамен жауып қою керек.

Безгектен сезіктенсеңіз жедел емдеуге кірісіңіз. Сіз емделіп, 
сауыққаннан кейін сізді шаққан шіркей басқаға ауруды тарат-
пайды.

Осы ауруды емдейтін органдармен, олардың өкілдері сіздің 
ауылыңызға келген кезде, ынтымақтасып жұмыс істеңіз.

Егер сіздің отбасы мүшелерінің бірінің ыстығы көтерілсе, 
оларға бұл жөнінде хабарлап, айтыңыз және олардан қан 
алып, анализ жасауына мүмкіндік жасаңыз

 Шіркейлерді және оның ұрықтарын құртыңыз. Шіркейлер 
лас суда тез көбейеді. Тоғандарды, шұңқырларды, лас су 
жиналып қалатын ескі бак немесе құтыларды тазартыңыз. 
Шіркейлер көбеюі мүмкін барлық су тоғандарын немесе 
батпақты құрғатыңыз.  

А.СЕҢКІБАЕВА,
 аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау 

және қадағалау, мемлекеттік қызмет көрсету және 
цифрландыру бөлімінің маманы.

БЕКІТЕМІН______________________
Ақсу ауданының әкімі Е.С.Базарханов

ЖЕР УЧЕСКЕСІН МЕМЛЕКЕТ МҰҚТАЖЫ ҮШІН ИЕЛІКТЕН ШЫҒАРУ ТУРАЛЫ 
ҮЛГІ ШАРТЫ                

Жансүгіров ауылы                                            №                              2022 жылғы «  » ___________      

Біз, төменде қол қойғандар, бұдан әрі «Жалға беруші» деп аталатын жер ресурстарын басқару 
жөніндегі уәкілетті орган «Ақсу ауданының жер қатынастары бөлімі» мемлекеттік мекемесі атынан  
әрекет ететін Бекбатыров Қайрат Тлеуханұлы, бір тараптан және бұдан әрі «Жалға алушы» деп 
аталатын,  Даулет Биядилов екінші тараптан, төмендегілер туралы осы Шартты жасастық: Жалға 
алушы иеліктен шығарылатын жер телімін қайтарады. Жалға беруші иеліктен шығарылатын жер 
телімінің орнына тең бағадағы жер учаскесін  беру.  

1-тарау. Шарттың нысанасы:
1. Жер учаскесінің орналасқан жері және оның деректері:
Ақсу ауданы әкімдігінің  2015 жылғы «18» мамырдағы №168 Қаулысы негізінде 40 жыл мерзімге 

берілген.
Алматы облысы, Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылдық округі
Кадастрлық нөмірі (код) 03-254-035-442
Алаңы 108 гектар (бұдан әрі – га.) жайылым жер  телімі, мемлекеттік  мұқтажы үшін мәжбүрлеп 

иеліктен  шығырылады.
Нысаналы мақсаты: шаруа қожалығын жүргізу үшін
Пайдаланудағы шектеулер және (немесе) ауыртпалықтар:жоқ
Бөлінетіндігі немесе бөлінбейтіндігі: бөлінеді

2-тарау. Жер учаскелерін иеліктен шығарылатын үшін төлемақы мөлшері
1. Жер учаскесін пайдаланғаны үшін төлемақы сомасы ____-_____ жылы 
______-________ (________-___________) теңгені құрайды.
3-тарау. 
 Иеліктен шығарылатын жер учаскесінің беру мерзімі:
1.2021 жыл.
Жалға беруші иеліктен шығарылатын орнына тең бағадағы жер учаскесін  берілетін жағдайда.  
Жер учаскесінің орналасқан жері және оның деректері:
Алматы облысы, Ақсу ауданы, Ақсу ауылдық округінен.
Кадастрлық нөмірі (код) 03-254-
Алаңы 108 га. жайылым.
Нысаналы мақсаты: шаруа қожалығын жүргізу үшін
Пайдаланудағы шектеулер және (немесе) ауыртпалықтар:жоқ
Бөлінетіндігі немесе бөлінбейтіндігі: бөлінеді
Шарт екі данада жасалды, бір данасы Жалға алушыға беріледі, екіншісі Жалға берушіде 

қалады. 
Тараптардың мекен-жайлары және деректемелері:
«Жалға беруші»                                                                         «Жалға алушы»
Ақсу ауданының жер                                                                 Биядилов Д.К.
қатынастары бөлімінің                                                              ЖСН: 620107302067
 басшысы Бекбатыров. Қ.Т

  Жансүгіров ауылы,                                                                  Жансүгіров ауылы, 
   Желтоқсан к-сі №5                                                                 Омарова көш., 2 үй

УТВЕРЖДАЮ______________________
Е.С.Базарханов аким Аксуского района

ДОГОВОР          
ОБ ОТЧУЖДЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД.

с.Жансугурова                                                      №                         от «  »  _____________ 2022 года

Мы, нижеподписавшиеся, ГУ «Отдел земельных отношений Аксуского района»,уполномоченный 
орган по земельным отношениям в лице Бекбатыров Кайрат Тлеуханович, действующего на 
основании руководителя или иного уполномоченного лица, именуемого в дальнейшем «Арендо-
датель», с одной стороны, и Биядилов Даулет именуемого в дальнейшем «Арендатор», с другой 
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

Арендатор возвращает отчуждаемый земельный участок,  Арендодатель предоставляет вза-
мен равноценный  земельный участок.

Глава 1. Предмет Договора:
1. Месторасположение земельного участка и его идентификационные характеристики:
Алматинская обл, Аксуский район, Жансугуровский сельский округ основании постановления 

акимата Аксуского района от «18» мая  2015 года  №168 предоставленный сроком на «40» лет. 
Кадастровый номер  03-254-035-442
Площадь  108 гектар (далее - га), пастбищ, отчуждаемый земельный учас.
Целевое назначение: для ведение крестьянского хозяйства.
Ограничения в использовании и (или) обременения: нет
Делимость или неделимость: делимый

Глава 2. Цена платы за отчуждаемый земельный участок
3. Сумма платы за  земельным участком в __-____ году составляет _____-_________ 

(________-_____________) тенге.
Глава 3. 
Срок передачи отчуждаемого земельного участка:
1)  «»                   2022 год.
В случае предоставлению равноценного земельного участка взамен отчуждаемого:
1) Месторасположение земельного участка и его данные:
Алматинская обл, Аксуский район, Аксуский сельский округ
Кадастровый номер  03-254-
 Площадь  108 гектар (далее - га), пастбищ.
Целевое назначение: для ведение крестьянского хозяйства.
Ограничения в использовании и (или) обременения: нет
Делимость или неделимость: делимый
Договор составлен в двух экземплярах, один из которых передается Арендатору, второй оста-

ется у Арендодателя. 

Адреса и реквизиты сторон:
«Арендодатель                                                                           «Арендатор» 
Руководитель отдела земельных                                         Биядилов Д.К.
Отношений Аксуского района                                              ИИН: 620107302067
Бекбатыров.К.Т

с. Жансугурова                                                                         с .Жансугуров, 
ул. Желтоксан №5                                                                   ул. Омарова. дом 2                                                               

2022 жылғы  көктемгі дала жұмыстарына 
Ақсу ауданына 767 тонна арзандатылған ди-
зель отыны бөлініп отыр, 1 литр (солярканың) 
бағасы 196 теңгені құрайды. Дизель отынын 
Талдықорған қаласынан жіберетін опера-
тор болып «silk way Petroleum»  («Силк-
вей Петролеум») ЖШС тағайындалды.  
Дизель отынына сұраныс бертін ша-
руа қожалықтарының тізімін, қажеттілік 
мөлшерін, өңделетін жер көлемін  көрсетіп 
аудандық Ауылшаруашылығы бөлімі мен 
Жер қатынастры бөліміне жолдауларыңызды 
сұраймыз.

Ауылдық округтеріңіздегі шаруашылықтар-
дың барлығына хабардар етіңіздер.

Бөлім басшысы            Қ. БЕКБАТЫРОВ

Орындаған: 
Тлеубаев Қ.М.
2-11-59

Округ әкімдеріне, 
Шаруа 

қожалықтарына!

Сыбайлас жемқорлықпен күресу 
Қазақстанның бүгінгі күнгі күрделі мәселесі 
болып отыр. Үлкен әлеуметтік қасірет болып 
табылатын ол саяси даму тұрғысынан бір - 
біріне ұқсамайтын әлемдегі барлық елдердің 
қай - қайсысын да қатты алаңдататыны анық. 

Біздің таңдауымыз - жемқорлықсыз 
болашақ!

Сыбайлас жемқорлық барлық мемлекеттер 
мен халықтарға тән және терең ғасырлық та-
мыры бар. Біз өте күрделі кезеңде өмір сүріп 
жатырмыз, экономикалық реформалар мен 
дағдарыс кезеңі, трансформация уақыты. Зерт-
теулерге сәйкес, жемқорлық - теріс құбылыс. 
Бұл қоғамның негіздерін бұзады, дамуға 
қауіп төндіреді, мемлекеттік органдарға деген 
сенімділіктің төмендеуіне ықпал етеді және 
қоғамның экономикасы мен моралын бұзады. 
Бұл бізге байланысты - қай мемлекетте өмір 
сүреміз: адал немесе жемқор? Әлемдік сы-
байлас жемқорлыққа сәйкес, лайықты адам, 
лайықты компания немесе лайықты мемлекет 
белгілі бір елмен қарым - қатынаста бола ма 
деп бағаланады.

Сыбайлас жемқорлықтың үлкен кемшілігі, ол 
мемлекеттің экономикалық салаға зиян тигізіп, 
елдің және оның әрбір азаматының жалпы 
әл - ауқатын төмендетеді. Бұған қоса, мұның 
бәрі халықтың үкіметке сенімін жоғалтуына 
қауіп төндіреді. Пара - бұл тек ресми қылмыс 

ғана емес, сыбайлас жемқорлықтың типтік 
көрінісі болып табылатын ең тән, қауіпті және 
кең таралған құбылыс. Бұл қылмыстың мәні 
тек қана ақша емес, құнды қағаздар, басқа 
да мүліктер ғана емес, сондай - ақ әртүрлі 
жеңілдіктер болып табылады және негізінен, 
әрине, материалдық сипатта болады.

Сыбайлас жемқорлықпен күресу ке-
рек. Бұл туралы қарапайым азаматтарға 
түсінікті Қазақстан үкіметі мәлімдеді. 
Барлық құрылымдарда және үкімет барлық 
деңгейлерінде бірыңғай, күшті және дәйекті 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат тек 
оң нәтиже бере алады. Ол мемлекетте 
идеологиялық және жаппай саяси шара-
ларды жүзеге асыру арқылы мемлекеттік 
билік органдарындағы көлеңкелі сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы іс - қимылдарды 
күшейтуден тұрады. Заң алдындағы 
жауапкершіліктің тең дәрежесін қамтамасыз 
ету маңызды. Сондықтан қоғамды жегідей жеп 
жатқан қауіпті індетпен көп болып күресуіміз 
қажет.

Зүлфия БАПЫШЕВА,
Көкөзек ауылдық кітапханасының 

кітапханашысы, "Аманат" партиясының 
мүшесі.
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ЕСКЕ АЛУ

Сәрсембай әкеміздің сүйікті немересі, 
оның қара шаңырағының иесі - Бөкейхан 
мен Нұршаның орны бөлек, аяулы ұлдары 
Ержан сәуірдін 3-і күні 50 жасқа толады.

Ержан өмірден ерте өтсе де, ата-анасы 
мен бауырларының оны еш уақытта 
естерінен шығармастай етіп оларға көзінің 
екі қарашығы Қуаныш пен Әлішердей 
өмірінің жалғасын қалтырып кетті.

Соның айғағындай Бөкейхан мен Нұрша 
ағайын-туыстарымен бірге Қуаныш пен 
Әлішерді ортасына алып, Ержанның сөзі 
мен ойы жарасқан, қиналғанда қасынан 
табылып қабағына қарасқан құрбы-құрдас 
достарының басын қосып оны еске ала 
отырып, құран бағыштап дастархан жай-
ыпты.

Ізгі ниеттері қабыл болып, Ержанның 
жаны жаннатта, тәні рахатта, мінгені 
пырақ, жақаны шырақ, батиха бізден, ра-
хым Алладан болсын деп тілейміз. Ержан 
жаратылысынан таза, бауырмал, елгезек, 
кісілік мейірімі көзінен жылылық болып 
төгіліп тұратын, жүрген ортасына жылы 
сөйлеп, жайлы жағымды мінез көрсетіп, 
адам баласын бөліп жармайтын ерекше 
қасиетке ие еді.

Сол қасиеттерімен бүкіл әулеттің 
жүрегінен ойып орын алған Ержанды біз 
қашанда ерекше еске алып, құрметтеп 
өтеміз. Қуаныш пен Әлішер аттарына сай 
аман - сау үлкен азамат болып өсіп, ізіңді 
үзбей жалғастырса екен деп тілейміз.

ЕСКЕ АЛУШЫЛАР:
Сеңкібай әулетінің ұрпақтары.

Сенбілік жүргізу кезінде Ақсу ауданы 
Төтенше жағдайлар бөлімімен Өрт сөндіру 
және авариялық-құтқару жұмыстары 
қызметі, «Ішкі істер бөлімі, жергілікті 
атқарушы органдардың, қызметкерлерімен 
бірлесіп атқарылатын бірқатар іс шаралар 
жоспарланды. Жоспарланған шараларды 
жүргізудің негізгі мақсаты – жазатайым 
оқиғалардың алдын алу, қауіпсіз өмір сал-
тын насихаттау, сондай-ақ, өскелең ұрпақ 
арасында ғана емес, сондай-ақ, ересек 
тұрғындардың арасында қауіпсіз тіршілік 
әрекеті мәдениетін қалыптастыру.

Ағымдағы жылы ӨС және АҚЖҚ 
қызметкерлерімен бірлесіп, Жансүгіров 
ауылының көпшілік адам жиналатын «До-
лана» және «Орталық базар» базарла-
рында өрт қауіпсіздігі шаралары жөнінде 
жадынамалар тарату арқылы жалға 
алушылар арасында кезекті нұсқама 
жүргізілді. Сондай-ақ, «Өрт қауіпсіздігін 
сақтау» тақырыбында радиорубка арқылы 
сөз сөйлеулер ұйымдастырылды. Шара 
барысында 150 адам қамтылды. Атал-
мыш жұмыс жалғасуда.

Өрт қауіпсіздік 
сенбілігі жалғасуда

Жеке сектордағы өрттер саны тұрақты 
түрде өсіп келеді, адамдар өртте қаза 
табады, ал кейде көзге көрінбейтін жау 
- көміртегі тотығынан улану ықпал етеді. 
Көміртегі тотығының қауіпі туралы барлығы 
біледі, бірақ, оған қарамастан қарапайым 
қауіпсіздік ережені сақтамайды.

Улану жағдайлардың көбі мас күйде 
орын алады, адам сөндірілмеген темекімен 
ұйықтап қалғанда кезде, өкінішке орай оян-
байды да. Көміртегі тотығынан уланудың 
айтарлықтай саны бар – автокөліктің 
қозғалтқышы жанып тұрған кезде гараждың 
қақпағы жабық болған жағдайда, жылыту 
пешін дұрыс пайдаланбаған кезде, жанғыш 
материалдан қабырғалар түтіну және жану 
кезінде және т.б.

Жылыту маусымының басталуына дейін 
пештер, қазандықтар, жылу генераторлар 
және калофирдік қондырғылар, басқа жы-
лыту құрылғылары мен жүйелері тексеріліп, 
жөнделуі керек. Ақаулы пештер мен басқа 
да жылыту құрылғылары пайдалануға 
рұқсат етілмейді.

Пештерде және басқа да жылыту 
құралдарында өртке қарсы нормаға сәйкес 

Тұрғын үй секторында өртті 
алдын алу — міндеті

ауытқулар, сондай-ақ, өртеуден және 
зақымданбаған, отынның немесе жанғыш 
материалдардың басқа қабаттарында 
кемінде 0,5 х 0,7 м. артық пештің алдында 
парақ (аған немесе басқа да жанғыш мате-
риалдан) болуы керек.

Түтін мұржаларын және пештерді ұйқыдан 
жылыту маусымының басталуына дейін, 
сондай-ақ ағымдағы маусымда кемінде: 
үш айда бір рет жылыту пештері үшін; екі 
айда бір рет үздіксіз әрекеттегі пештер мен 
ошақтар үшін; бір айда бір рет ас үй плита-
лары мен басқа да үздіксіз (ұзақ мерзімдегі) 
пештер үшін тазарту керек.

Жылыту пешін қолданған кезде 
рұқсат етілмейді:

- Пештің алдындағы парақта отынды, 
басқа да жанғын заттар мен материалдарды 
орналастыруға;

- Пешті тұтату үшін жанар майды, 
керосинді, дизельдік жанар майды, басқа да 
ОТС және ЖС қолдануға;

- Пештерде отынды, киімді және басқа 
жанатын нәрселер мен материалдарды 
кептіруге және жинауға;

- Ғимараттарда жиналыстарды және басқа 

да бұқаралық іс-шараларды өткізген кезде 
пешті жандыру;

- Түтін мұржасының орнына желдету және 
газ құбырларын қолдануға;

- Пештерді тым қыздыруға;
Ғимараттар мен құрылыстардағы (үйлерді 

қоспағанда) пешті жандыруды жұмыс 
аяқталғанға дейін кемінде екі сағат бұрын, 
ал ауруханаларда және тәулік бойы жұмыс 
істейтін басқа объектілерде ұйықтауға дейін 
2 сағат бұрын тоқтатылады.

Балалар күндіз болатын балалар 
мекемелерінде пешті жандыру балалардың 
келуіне дейін 1 сағаттан кешіктірмей 
аяқталады.

Күкірттен алынып тасталған қалдықтар мен 
шлактар суарылып, арнайы тағайындалған 
қауіпсіз жерге жіберіледі.

Шатырларда түтін арналары өткен барлық 
түтін құбырлары мен қабырғаларды ағарту 
керек.

Өрт қауіпсіздігі, стандарттары мен 
техникалық талаптарға сәйкес келмейтін ме-
талл пештерін орнатуға жол берілмейді.

Жатақханалар, әкімшілік, қоғамдық және 
қосалқы кәсіпорындардың ғимараттарында, 
тұрғын үйлерде жинақталған осы 
бұйымдарды өндірушілердің нұсқауларын, 
сондай-ақ жылу жүйелері үшін жобалау 
стандарттарының талаптарын орындау ке-
рек.

Статистика бойынша, елімізде өрттің жалпы санының 
10 – нан 15 % - на дейін түрлі жылыту құрылғыларынан 
немесе балалардың отпен ойнауынан пайда болады. 

Пәтерде немесе үйде жалғыз қалдырылған бала, ере-
сектерге еліктей отырып, сіріңкені алып, қағазды жағып, 
электрлі жылыту құрылғысын қосып немесе тіпті өрт 
шығара алады. Ересектерден үлгі алған балалар, кейде 
темекі шегуге тырысады. 

Әрине, балаларды пәтерде жалғыз қалдырған ата – 
аналар кінәлі деп есептейді, олардан  сіріңкелерді жа-
сырмайды, балалардың мінез – құлқын бақыламайды, 
олардың ойынын бақыламайды, кейде балалардың 
айтқанына еріп, оларға сіріңкемен ойнауға, жанып жатқан 
пештерге қарауға және жандыруға рұқсат береді. Көбінесе 

Балаларды жалғыз 
қалдырмаңыз!

ересектер болмаған кезде, балалар «жұмбақ орындарда» 
(құрылыс алаңдарында, шатырларда, жертөлелерде) не-
месе пәтерде ойнайды.

Есіңізде болсын, қымбатты ересектер, сіріңкені 
балалардың қолы жетпейтін жерде сақтайды. Балалар-
ды пәтерлерде құлыптауға болмайды (соның салдарынан 
қанша қайғылы оқиға орын алған), оларға пештер мен жы-
лыту құралдарын көруге, әсіресе жас балаларға жылыту 

құрылғыларын, газ плиталарын және т.б. қосуға рұқсат 
бермеу керек.

Әрбір ересек адамның міндеті – әр түрлі ойындарды от-
пен ойнаудан тоқтату, балаларғы олардың қауіп – қатерін 
түсіндіру болып табылады. Егер біреуге зиян келтіре 
отырып, балаларды қараусыз өалдыру нәтижесінде өрт 
пайда болса, ата – аналар әкімшілік тәртіпте, бұл үшін  
заңды жауапты екенін ескеру қажет. Сот жәбірленушінің 
өтініші бойынша ата – анасынан балалардың осындай  
жағдайды тудырғаны үшін тергеуге алып, келтірілген 
зиянның мөлшерін ала алады.

Талғат ЗЕЙНОЛДАНОВ,
 аудандық ТЖБ бас маманы, а/қ майоры.

101 ХАБАРЛАЙДЫ

Тіл туралы жазу, ол туралы айтудан 
қашпау да, жалықпау да керек. Себебі, тіл 
бүкіл бір халықтың жүрегі. Оның бойында 
ұлттық болмыс, ұлттық рух, дәстүр мен 
салт жатыр. Сондықтан әр халық өз тілінде 
мақтанып қана қоймай, оны дамытып, 
жұмыс жасауы керек. Себебі қазір әлемде 
жойылып кетуі мүмкін тілдер қатары бар. 
Бұл тілдер қолданыстан қалып, сөйлеуі мен 
өмір сүруін тоқтатқандар. Оған басты се-
беп сол ұлттың не халықтың жойылып кетуі 
тікелей себеп болады. Одан қала берді 
отарға тап болған елдердің де тілдері сол 
держава тіліне бағынып, өз өмір сүру сал-
тын жоғалтады.

Тіл – ең ұлы қару, тіл – ең асыл құндылық. 
Тіл – ең керемет қатынас құралы. Әлемдегі 
ең көп таралған тіл – ағылшын тілі. Себебі 
оның таралу және қолдану аймағы кең. Ал 
ең сұлу тіл деп француз тілін атайды. Де-
генмен осы қатарға өзіміздің қазақ тілін де 
қосуға болады. Неге?

Қазақ тілі – әлемдегі мағынасы көп, 
синонимдік тіркесі мол, сөйлеу стилі сұлу, 

ерекше тіл. Тек қолданатын халықтың саны 
аз демесеңіз, бұл тілдің құдіреті ерекше.

Абайға дейін жыраулар, батырлар мен 
хандар, шешендер осы ана тіліміз арқылы 
дау шешіп, соғыстың бетін қайтарған. Абай-
дан кейінгі қазақ тілінің ерекше қолданысқа 
түсуі, оның қазақ поэзиясын халық ішіне 
идіріп әкелуі. Әрине, Абайға дейін де поэзия 

болды. Бірақ ол зар заман жырлары мен 
дастандары. Ал Абай тілінде сұлулықпен 
біз айтқан ерекшелік үндесіп жатыр.

Тіл өлсе, ұлттың да өмір сүруі мүмкін 
емес. Сондықтан Сіз қай ұлттың өкілі 
болмаңыз, тіл үшін күресуге міндеттісіз. 
Сол тілде сөйлейтін соңғы адам болсаңыз 
да, тіліңіз жайында аманат қалдыруға, 
мұра қалдыруға тырысуыңыз керек. Себебі, 
сіздің тілде жазылған құнды тарихи дерек-
тер, кейінгі ұрпақ үшін үлкен рөле ойнауы 
мүмкін. Мәселен, кезіндегі орхно жазула-
ры, руна жазулары бүгінгі көптеген түркі 
халықтарына тән тарихи деректердің көзін 
ашып беріп отыр. Ендеше сіздің де тіл 
өлмесе, ертеңгі ұрпақ үшін, жалпы адамзат 
үшін үлкен мәнге ие болары сөзсіз.

Өз тіліңізді сүйе отырып, өзге тілге құрмет 
білдіріңіз. Тілсіз тірліктің тасы өрге дома-
лайды десе, қателесесіз. 

Сания УНГАРОВА, 
Кеңжыра  ауылдық клуб меңгерушісі, 

"Аманат" партиясының мүшесі.

Тіл мәселесі – қазіргі ең бір шешуші мәселенің бірі. 
Қазақ тілінің мәртебесін өсіру үшін және мемлекеттік тілімізді 

қастерлеуге, құрметтеуге тәрбиелеу үшін елімізде көптеген іс - ша-
ралар жүргізіп келеді. Солардың бірі – облысымыз бойынша әрбір 
ауданда ашылған «Тіл оқу әдістемелік орталықтары». Аталмыш 
орталықтың Ақсу аудандық филиалында «Мемлекеттік тілді құрметтеу, 
қазақ тілінің мәртебесін көтеру, тыңдаушылардың қазақ тіліне деген 
құштарлықтарын арттыру, сөздік қорын молайту, өз ойларын дұрыс 
жеткізуге дағдыландыру, елімізді, ана тілімізді, Отанымызды сүюге 
тәрбиелеу мақсатында мемлекеттік қызметшілер, кәсіпкерлер, т.б. ере-
сек тұлғаларға мектеп бағдарламасын тереңдете оқытып, арнайы сер-
тификаттар беріп, сондай – ақ латын әліпбиін насихаттау мақсатында 
түрлі шаралар өткізіліп келеді. 

Әрбір тілдің дыбыс жүйесі, сөздік құрамы және грамматикакалық 
құрылысы болады.Тілдің осы аталған әр түрлі жақтары тіл білімінің 
тиісті салаларында, мысалы, тілдің дыбыс жүйесі тіл білімінің фонети-
ка саласында қарастырылса, сөздік құрамы лексикология саласында, 
грамматикалық құрылысы грамматика саласында қарастырылады.

Міне біздің орталық осы салаларды тереңдете оқытады. Себебі, 
қазақ тілі - Республикамыздың мемлекеттік тілі. Елімізде жүргізілетін 
іс-шаралар, құжаттар, қағаздар міндетті түрде мемлекеттік тілде болуы 

қажет. Өйткені өркениетке құлаш ұратын елдің өрісі қашанда 
білікті де саналы ұрпақ пен көбейетіні бесенеден белгілі. 

Біздің ауданымызда тіл мәселесі аса күрделі мәселе емес. 
Себебі, қазақы аудан. Десе де, Ана тілді қадірлеп ұстайтын 
ұлттың болашағы жарқын. Себебі, тіл қай елде, жерде бол-
масын ең қасиетті де қастерлі. Тіл - әрбір тәуелсіз елдің 
мақтанышы, абыройы. Ол атадан балаға сақталатын киелі 
мұра. Тіл - баға жетпес қазына. Демек, әр ұлт, әр азамат өз ана 
тілін көзінің қарашығындай қорғауы тиіс деп білеміз.

Тіл - ұлттың жаны. Ал, ұлттың болашағы - оның ана тілі. 
Тіл- халықпен бірге өмір сүріп дамиды, әр ұлттың тілі – оның 
бақыты мен тірегі. Тіл тағдыры – ел тағдыры екенін ешуақытта 
ұмытпайық. Әр ұлттың қайталанбас байлығы. Тіл бар жер-
де ұлт та, жер де болмақ. Тілден артық қазына жоқ екенін 
әрбір адам сезіне білу керек.  Мемлекеттік тіліміз – ана тілінің 
мерейі үстем бола берсін. «Өзге  тілдің бәрін біл, өз тіліңді  
құрметте!»,-дегендей өз тілімізді құрметтеп өсейік.

Торғын ШЕРМҰХАНОВА,
аудандық «Тіл оқу әдістемелік орталығының» 

меңгерушісі.

Тіл бар жерде ұлт та, жер де болмақ

Тіл - ең ұлы қару, тіл - ең асыл құндылық
ТІЛ ТАҒДЫРЫ - ЕЛ ТАҒДЫРЫ


