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Қымбатты жерлестер, 
Құрметті қауым! Еліміздегі неше күнге ұласқан дүрбелең барша қазақ елінің қабырғасын 

қайыстырған үлкен сынақ болды. Бәріміз мемлекетіміздің тұтастығы мен халқымыздың 
амандығын, бейбіт заман мен тыныштықты тілеп, Президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы 
Тоқаевтың бүгінгі күнгі  шешімдерін асыға күттік.  

Болашаққа деген сенімімімізді сейілтпей, жағымды жаңалықтар тостық. Осындай қиын 
кезеңде, сын сағатта Президентіміз нақты, батыл, дұрыс шешімдер қабылдады.  Мемлекетімізде  
болған заң бұзушылықтардың қайталануына жол бермеу үшін барлық  маңызды шараларды 
қысқа мерзімде жүзеге асыру  керектігін баса айтты. Қоғам болып арандатушылыққа ермей,  
бірлігімізді көрсететін кез келді, сын сағаты туды. Қастерлі тәуелсіздігімізді сақтау және қорғау 
-баршамыздың қасиетті борышымыз. Осындай кезеңде Президентімізге қолдау көрсетіп, 
сын сағатта сабырлылық танытайық. Еліміздегі жаппай тәртіпсіздік пен лаңкестік  кезінде 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету барысында  қаза тапқан азаматтардың отбасыларына, ағайын-
туыстарына қайғыра көңіл айтамын. Қаза болған азаматтардың есімдері жадымызда сақталып, 
еліміздің есінде мәңгі қалады.

Осы қиын жағдайда  біздің Ақсу ауданының азаматтары аудан аумағына қойылған блок-
посттарда кезекшілік ұйымдастырып,  тұрғындар түсіністікпен қарап, қолдау білдіруде. Бұл  
ауызбіршілік пен ынтымақтастықты, береке- бірлікті танытады. Біздің күшіміз-бірлікте! Қоғам 
тұтастығы –Тәуелсіздік кепілі. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.

Рахат ИБРАЙМОВА, 
аудандық мәслихат депутаты, "Шоңай батыр" БПҰ төрайымы.

Қазақстан соңғы аптада өзінің 30 жылдық тарихында ең қиын кезеңдерді басынан кешіріп, 
ата-бабамыздан аманат болып қалған Тәуелсіздікке қауіп төнді. Мемлекетімізде өткен 
дүрбелеңде елі үшін қаза болған азаматтарымыздың отбасыларына және жақындарына 
қайғыра көңіл айтамын. Президендіміз Қасым-Жомарт Кемелұлының еліміздің басына түскен 
сындарлы кезеңдерде қазақ елінің тұрақтылығына, амандығына және бірлігіне бағытталған ба-
тыл шешімдерін қолдаймын. Осындай қиын кезеңде бүкіл отандастар сияқты Ақсу ауданының 
жұрты да сырт қалмай, ел тыныштығын орнатуға атсалысып, жағдайға түсіністікпен қарады. 
Аудандық мәслихат депутаты ретінде мен де өз тарапымнан ауыл азаматтарымен бірлесе 
отырып, аудан аумағында жасақталған блокпосттарда кезекшілік ұйымдастырып, ауылымды 
сабырға шақырып, түсіндірме жұмыстарын ұйымдастырдым. 

Ел бірлігі мен тыныштығы бәрінен маңызды. Ширек ғасырға жуық шыңдалған 
тұрақтылығымыз бен тұтастығымыз тәу етер Тәуелсіздігіміздің мызғымас кепілі. Сондықтан 
да, мемлекет ретінде болашаққа бірге жетер басты ұстанымымыз бірлік болуға тиіс. Жақын 
арада Президентіміздің салиқалы саяси көзқарастары мен парасатты қадамдары арқасында 
қиын сәттен де өттік. Әлі де күшіміз бірлікте екендігін көрсететіндігіміз айқын. Бейбіт күндердің 
Көк Туы биікте желбірей түсетіндігіне кәміл сенімдімін! #күшімізбірлікте

Марат ЕСТІБАЕВ,
аудандық мәслихат депутаты. 

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаев бүгін Парламент Мәжіліс отырысына 
қатысып, бірқатар өзекті мәселелерге қатысты 
ұсынысын білдірді. Президенттің бұл жолғы 
үндеуі нақты әрі ерекше болды. Елімізде белең 
алған оқиғалардан кейін халықтың жағымды 
жаңалық күткені рас. Міне, әр қазақтың 
жүрегіндегі тілегін, санасындағы сұрағын анық 
аңғарған ел президенті мемлекетіміздің күшін 
бірлікке негіздеп, келешегімізді кемелдендіру 
үшін нақты қадамдарды баян етті. Ең бірінші, 
Әлихан Смайыловты Премьер-министр 
ретінде тағайындауды ұсынып, зор сенім 
білдірді. 

Сондай-ақ, бай мен кедей арасы алшақтап, 
2 ай ішінде Халықтың тұрмысын жақсартуға 
негізделген бағдарлама дайындауға үкіметке 
тапсырма берді. Жастарға жаңа жұмыс оры-
ны ашылады және де 5 жаңа жоғары оқу 
ашылатындығы айтылды. Қағазбастылық 
азайып, еліміздің дамуы жолында жұмыстар 
атқарылатыны жайында баян етті. Бұдан 
бөлек әлеуметтік жағдай мен ел экономикасы 
саласында да тың өзгерістер енетінін хабар-
лады. Президент: «Бұл Қазақстанның жаңа 
даму кезеңі болады»,-деп сөзін аяқтады. Ендігі 
кезекті сіз бен біздің мақсатымыз – еліміздің 
өсіп-өркендеуі жолында аянбай қызмет ету! 
Олай болса, міндетімізді мінсіз атқарайық! 

Арман МАНАПҰЛЫ,
 аудандық жастарды қолдау қоғамдық 

кеңесінің төрағасы,  
аудандық мәслихат депутаты.

«Nur Otan» партиясы Ақсу 
аудандық филиалы аумақтық 
қоғамдық кеңестерінің 
бірлескен отырысында Ал-
маты облысының әкімі, 
Алматы облыстық партия 
филиалының төрағасы 
Қ . А . Б о з ы м б а е в т ы ң 
жетісулықтарға арналған 
Үндеуі талқыланды. 

Аудандық партия  филиалы 
төрағасының бірінші орынба-
сары К.Дәулетбекова, кеңес 
төрағалары Ғ.Мұсабаланов, 
Қ . Ә б д р а х м а н о в , 
Р.Ибраймова, Э.Самбетов, 
С . Е р м ұ х а м б е т о в а , 
М.Естібаев, А.Каденов, 
кеңес мүшелері  М.Орманов, 
Д.Нұрмекенов өз ойларын 
білдіріп, аудандағы өзекті 
мәселелерді ұсынды.

К.ДӘУЛЕТБЕКОВА,
«Nur Otan» партиясы 

Ақсу аудандық 
филиалы төрағасының 

бірінші орынбасары.

Қымбатты жетісулықтар!
Қаңтардың алғашқы күндері бәрімізге оңай 

тиген жоқ. Қиын кезеңді бастан өткіздік. Осын-
дай сын сағатта сабыр сақтап, бірлігі мен 
тұтастығын көрсете білген сіздерге алғыс 
білдіремін.

Өкінішке қарай бұзақылардың кесірінен 
қаншама әулет қасіретке ұшырады. Қайтыс 
болғандардың отбасына тағы да көңіл айта-
мын.

Бұл ретте жазықсыз қаза тапқандардың 
отбасылары мемлекеттің қолдауынсыз 
қалмайтынын атап өткім келеді.

Әскерилер мен полиция қызметкерлерінің 
отбасына 5 млн. теңгеден біржолғы 
материалдық көмек беріледі. Балаларының 
оқу ақысы, тұрғын үй және басқа да 
мәселелерін шешеміз. Орта және ауыр 
жарақат алғандарға да 1 млн. теңге көлемінде 
көмек  көрсетеміз.

Қоғамдық қауіпсіздікті қорғап, бұзақыларға 
тосқауыл болған халық жасақтары мен ауыл 
тұрғындарына рахмет айтамын.

Қазіргі кезде облыс аумағында жағдай 
тұрақты. Барлық мекемелер қалыпты 
жұмысына көшті. Халыққа қажетті азық-түлік 
пен жанар-жағар май қоры жеткілікті.

Сауда орындары мен базарлар, банктер 
мен халыққа қызмет көрсету орталықтары 
жұмыс істеп тұр.

Арнайы комиссия қираған ғимараттар мен 
мүліктің, тоналған бизнес нысандарының 
нақты шығынын анықтады. Алдын ала есеп-
теу бойынша шығын көлемі 16 млрд. теңге 
шамасында. Қысқа мерзім ішінде бүлінген 
ғимараттар қалпына келтірілетін болады.

Құрметті облыс тұрғындары!
Қазақстан Республикасының Президенті 

Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев елге төнген 
қауіпті халқымыз қайыспай көтере білгенін 
атап көрсетті.

Мәжіліс отырысында Үкіметке жаңа 
экономикалық саясат қалыптастыруды 
мықтап қолға алуды тапсырды. Күрделенген 
теңсіздік мәселесіне баса назар аударды.

Шешілмеген өзекті проблемалар біздің об-
лыста да аз емес.

Олардың қатарында:
- тұрғын үй мен жер учаскелерін бөлу;
- саяжай тұрғындарының проблемалары;
- суармалы және жайылымдық жерлердің 

жетіспеушілігі;
- жалақының төмендігі;
- жұмыссыздық деңгейінің өсуі;
- ауыз су мен электр жарығының 

тапшылығы, жолдарды жөндеу;
- табиғи газбен қамту және газға қосылу 

құнын қолжетімді ету;
- үш ауысымды және апатты мектептерді 

жөнге келтіру, интернет желісінің сапасын 
жақсарту;

- ауылдарда мәдени, спорттық нысандардың 
аздығы және тағы басқа мәселелерді айтуға 
болады.

Аудан, қалалардың экономикалық да-
муында да алшақтық бар. Мәселен, Алма-
ты қаласының маңындағы аудандар мен 
Талдықорған өңірін салыстыруға келмейді. 
Бұл тұрғындардың күнкөріс деңгейінен де 
айқын байқалады.

Бір ғана қарапайым мысал, Іле мен Ақсу 
аудандарының экономикалық жағдайы жер 
мен көктей.

Мұндай диспропорцияны болдырмауы-
мыз керек. Аймақтар тең дамуы тиіс. Ол үшін 
барлық аудандар бойынша облыста бірыңғай 
экономикалық бағдарлама дайындалуда.

Басты мақсатымыз – кенжелеп қалған 
өңірлерде индустриалдық аймақтар құру, 
инвестиция тарту. Жаңа кәсіпорындар салу 
арқылы жұмыс орындарын ашу, шағын және 
орта бизнестің өрісін кеңейту. Бұл - халықтың 
тұрмыс жағдайын көтеруге, кіріс деңгейін 
арттыруға ықпал етеді деп ойлаймын.

Облыс тұрғындарының сексен пайызы 
ауылдық жерде тұрады. Оларды тұрақты 
жұмыспен және жалақымен қамтамасыз 
етуіміз керек.

Мемлекет басшысының негізгі талабы - 
ашықтық, әділдік және қолжетімділік. Осы 
принцип негізінде «Қорғас» және «Нұр жолы» 
кеден бекеттерінің жұмысы реттеліп, бюджет 
түсімі артады. Қазір онда ведомствоаралық 
комиссия жұмыс істеп жатыр.

Облыста 57 мың адам тұрғын үй кезегінде 
тұр. Олардың басым бөлігі - тұрмысы төмен 
топтың өкілдері. Сондықтан тұрғын үй салу 
көлемін арттыруымыз қажет. Бұл жергілікті 
басқару органдарының басты бағыты болуы 
тиіс.

Осының бәрін іске асыру үшін бізге ең ал-
дымен бірлік пен бейбітшілік керек. Онсыз 
өңірге инвесторларды тарту қиын. Әлеуметтік-
саяси жағдайы тұрақсыз жерге ешбір 
кәсіпкер қаражатын салмайды. Қоғамдық 
тұрақтылықты сақтауға әр азамат мүдделі бо-
луы керек.

Кейбір жергілікті әкімдердің тұрғындармен 
байланысы ешбір сын көтермейді. 
Тәртіпсіздікке қатысқан жастардың іс-әрекеті 
бірқатар ауылдық округ, аудан, қала әкімдері 
жұмысының  салғырттығын көрсетті.

Қаланы қиратып-тонаған, сауда орындарын 
талан-таражға салған, бұзақылық жасағандар 
аспаннан түскен жоқ. Басым көпшілігі - 
өзіміздің ортамызда, ауылда өскен 20 мен 30-
дың арасындағы жастар.

Мен 4 қаңтарда алаңда митингіге жиналған 
қауыммен кездесуге шыққанымда талай 
нәрсеге көз жеткіздім. Жастардың тәрбиесінде 
қандай кемшілік жібердік деген ой мені қатты 
мазалады. Мұның бірнеше себептерін көріп 
отырмын.

Бірінші, отбасындағы адамгершілік-рухани 
тәрбиенің жетіспеушілігі деп ойлаймын. Жасы 
үлкенге құрмет көрсету, сөз тыңдау, ақ пен 
қараны, дос пен дұшпанды ажырата білу 
бала жастан қалыптасуы керек. Әкесіндей 
адамға қол көтеру, тас ату, ордасын ойрандап, 
шаңырағын ортасына түсіру – халқымызға 
жат қылық.

Екінші, мектептегі тәрбие беру жүйесі. 
«Отан үшін отқа түс, күймейсің», - деп Бау-
ыржан Момышұлы айтқандай, патриоттық ең 
алдымен адамға, қоршаған ортаға, қоғамның 
мүлкіне жанашырлықпен қараудан бастала-
ды.

Мемлекет мүлкі – халықтың қазынасы. 
Ол бюджет түсімінен құралады. Залалды 
қалпына келтіруге жұмсалатын қаржы - сіз бен 
біздің ақшамыз. Сол сомаға ондаған мектеп 
немесе сонша мәдени-спорттық нысан салуға 
және жүздеген шақырым жол жөндеуге болар 
еді.

Үшіншіден, жергілікті билік пен қоғам 
өкілдері жол берген кемшіліктерін саралап, 
тиісті қорытынды жасауы керек.

Президент тергеу шараларын жүргізу бары-
сында азаматтар құқығының бұзылуына жол 
бермеу керектігін айтты. Әрине, құқық қорғау 
органдары нақты қылмыскерлерді жауапқа 
тартады.

Бірақ ниеті таза, наразылығын бейбіт 
түрде білдіруге шыққан жастармен түсіндіру 
жұмысын жүргізуіміз керек. Оған ел-жұртына 
қадірменді ақсақалдарымыз, сөз тізгінін 
ұстаған азаматтарымыз, ардақты аналары-
мыз, ой-өрісі кемел жастарымыз тікелей ат 
салысуы қажет.

Халқымызда «Балам дейтін елі болмаса, 
елім дейтін бала қайдан шығады?» - деген сөз 
бар. Наразылыққа шыққан жастардың отбасы 
жағдайы қандай, кәсіби білімі бар ма, жұмыс 
істей ме? Осының бәрін жергілікті әкімдіктер 
үйлестіріп отыруы тиіс еді.

Ендігі жерде оларға көмек беру мәселесін 
терең қарауымыз керек.

Алдағы уақытта тиісті аудандарға қатысты 
нақты шешім қабылдайтын боламын.  

Бізге көпшіліктен қашпайтын, елмен қоян-
қолтық жұмыс жасайтын әкімдер керек. 
Президенттің «Халық үніне құлақ асатын мем-
лекет» тұжырымдамасының басты мақсаты 
да осы.

Бұл орайда аудан, қалалардағы Қоғамдық 
кеңестердің құрамын 100%  өзгертуіміз қажет. 
Оған халықтың сөзін сөйлейтін, көппен жұмыс 
істей алатын қайраткерлер баруы керек деп 
ойлаймын.

Жетісу жерінде өсіп-өркендеуге барлық 
мүмкіндік бар. Халық саны да жыл сайын ар-
тып келеді. Осыған сәйкес экономикамызды 
тұрақты дамытуға күш саламыз.

Халқымызда «Өткенге салауат, ертеңге 
аманат» деген аталы сөз бар. Болашағымыз 
жарқын болуы үшін әркім өз отбасында, бала 
тәрбиесінде, жұмыс орнында және қоғамдық 
ортада жауапкершілігін арттыруы керек.

Құрметті жерлестер!
Арандатушылардың және шетел-

ден ақпарат таратып отырған жауап-
сыз адамдардың сөзіне ермей, ел ішінде 
тұрақтылық пен тыныштық сақтауларыңызды 
сұраймын.

Барлығымыз бірігіп, елімізді өркендетуге 
атсалысайық. Ел бақыты – бірлікте. 
Ынтымақты болайық, қадірлі ағайын!

Назарларыңызға рахмет!

БІЗДІҢ КҮШІМІЗ -
                       БІРЛІКТЕ! 

АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНЫҢ 
ӘКІМІ ҚАНАТ 

БОЗЫМБАЕВТЫҢ ОБЛЫС 
ТҰРҒЫНДАРЫНА ҮНДЕУІ

Аумақтық қоғамдық кеңестерінің 
бірлескен отырысы
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Байланыс телефоны

“Өрт сөндіргеннен гөрі оның алдын алғаны дұрыс”,- дейді халық мақалы. 
Шындығында егер өрт қауіпсіздігі тәртібін қатаң сақтап, байқап жұмыс 
істегенде ғана өрт қауіпсіздігін болдырмауға болады. Тұрғын үйлерді өрттен 
сақтандырудың маңызы өте зор. Олай деріміз Жансүгіров ауылында  көп 
қабатты тұрғын үйлерде бар. Сондықтан бір пәтерден шыққан өрттің зияны 
көрші пәтерге де тию қауіпі өте үлкен. Өкінішке орай, көпшілік жағдайда 
өрт тұрғындардың өрттен сақтандыру ережелерін сақтамауынан болады.

Тұрғын үйлерде немесе пәтерлерде қолдан жасалған пеш болса 
оны мезгілінде жөндеп тұрулары, жаңадан пеш салушылар оның салу 
жұмыстарын сенімсіз адамдарға тапсырмаулары керек. От тұтату үшін тез 
тұтанатын жанар - жағар  майларды пайдаланудың да бірде болмаса, бірде 
үлкен қайғыға ұшыратуы мүмкін екенін есте ұстау керек. Отынды, басқа да 
жанғыш заттарды пештің алдына тастауға және пештерді тағайындалмаған 
отынның түрлерімен жағуға болмайды. Пештерден шығарылған күл, шлак-
тар сумен сөндіріліп, арнайы бөлінген қауіпсіз жерге төгілуі керек.

Үлкен адамдар да кей кезде оттан сақтандыру ережелерін сақтамауынан, 
немесе балаларға жанып жатқан пешті қаратуға қалдырғаннан  өрт шығады. 
Жоғарыда айтылған жағдайлардың басым көпшілігі тұрғындардың отты 
пайдаланудағы абайсыздық салдарынан болып жатады.

Сондықтан да әркім өз ісіне ұқыптылықпен қарап, ертеңгі күннің 
жағымсыз жағдайын алдын ала ойлап, болжап, уақытылы алдын алып, 
болдырмай отырса, барлығы да дұрыс болар еді.

Ол үшін өздеріңіз оттан сақ болып, балаларға сіріңке ойыншық емес 
екендігін және де ойыннан өрт шыққан жағдайда олардың салдарының 
қаншалықты ауыр болатындығын жеткізу қажет.

Тұрмыстағы өрт  
қауіпсіздік ережесін сақтау

Температураның төмендеуі мен 
қардың түсуіне байланысты қыста 
аң және балық аулау кезеңі бас-
талады. Балық аулаушылар мен 
аңшылар күнделікті проблемалар-
дан демалу үшін кез - келген уақытта 
аң және балық аулауға шығуы 
мүмкін. Сондай демалыс кезінде 
қарапайым қауіпсіздік ережелері ту-
ралы ұмытып кетіп, салдары өкінішті 
жағдайларға апарып жатады. 

Халықпен ақпараттық - 
профилактикалық жұмыстар 
жүргізу мақсатында Ақсу ауда-
ны ТЖБ қызметкерлері ағымдағы 
жылдың 2 - ші қаңтар күні Ақсу ау-
даны аумағындағы орналасқан 
жағажайларда (плакаттар, буклет-
тер және парақшалар) таратулар 
ұйымдастырылып,  қысқы уақытта 
аң аулау және балық аулау кезінде 
қауіпсіздік ережесін сақтау бойын-
ша, жергілікті атқарушы органдар-
мен бірлесе іс-шаралары өткізілді, 
сондай-ақ, демалыс күндері балық 
аулау орындарында балықшыларға 

Аң аулау және балық 
аулау кезіңдегі қауіпсіздік 

ережелері

балық аулау кезіндегі қауіпсіздік 
ережелерін сақтау шаралары 
жүргізіледі. 

Басты ережелердің бірі - 
алкогольді ішімдіктерді асыра пай-
даланбау. Көпшілік үшін балық пен 
аң аулау - тағы да бір мәрте спирттік 
ішімдікті ішу және де оны жылыту 
құралы деп есептейді. Керсінше 
алкоголь уақытша ғана әсер етіп 
зейінді төмендетеді, сонымен қатар 
Сіздің қатты үсік алу қауіпіңіз бар. 

Қыстың аң мен балық аулау-
қызықты болғанмен қауіпі де жоқ 
емес. Сондықтан, көрсетілген 
қарапайым ережелерді сақтауға 
тырысыңыз, нәтижесінде өміріңізді 
сақтап, жайсыз оқиғаларға 
ұрынбайсыз. Осындай жағдайларға 
тап болған жағдайда «101,112» те-
лефон нөміріне хабарласыңыздар!

Бақытжан ӘДІЛЖАНОВ, 
 аудандық ТЖБ  аға инженері, 

азаматтық қорғау лейтенанты.

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 оянбайды да. 
Көміртегі тотығынан уланудың 
айтарлықтай саны бар – 
автокөліктің қозғалтқышы жанып 
тұрған кезде гараждың қақпағы 
жабық болған жағдайда, жылы-
ту пешін дұрыс пайдаланбаған 
кезде, жанғыш материалдан 
қабырғалар түтіну және жану 
кезінде және т.б.

Жылыту маусымының            
басталуына дейін пештер, 
қазандықтар, жылу гене-
раторлар және калофирдік 
қондырғылар, басқа жылыту 
құрылғылары мен жүйелері 
тексеріліп, жөнделуі керек. 

Тұрғын үй секторында өрттің 
алдын алу — міндеті

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

Пәтерде немесе үйде жалғыз қалдырылған 
бала, ересектерге еліктей отырып, сіріңкені алып, 
қағазды жағып, электрлі жылыту құрылғысын 
қосып немесе тіпті өрт шығара алады. Ересектер-
ден үлгі алған балалар, кейде темекі шегуге ты-
рысады. 

Әрине, балаларды пәтерде жалғыз қалдырған 
ата – аналар кінәлі деп есептейді, олардан 
сіріңкелерді жасырмайды, балалардың мінез 
– құлқын бақыламайды, олардың ойынын 
бақыламайды, кейде балалардың айтқанына еріп, 
оларға сіріңкемен ойнауға, жанып жатқан пештер-
ге қарауға және жандыруға рұқсат береді. Көбінесе 
ересектер болмаған кезде, балалар «жұмбақ 
орындарда» (құрылыс алаңдарында, шатырлар-
да, жертөлелерде) немесе пәтерде ойнайды.

Есіңізде болсын, қымбатты ересектер, сіріңкені 

балалардың қолы жетпейтін жерде сақтайды. 
Балаларды пәтерлерде құлыптауға болмайды 
(соның салдарынан қанша қайғылы оқиға орын 
алған), оларға пештер мен жылыту құралдарын 
көруге, әсіресе, жас балаларға жылыту 
құрылғыларын, газ плиталарын және т.б. қосуға 
рұқсат бермеу керек.

Әрбір ересек адамның міндеті – әр түрлі 
ойындарды отпен ойнаудан тоқтату, балаларғы 
олардың қауіп – қатерін түсіндіру болып табыла-
ды. 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,

  ауданыдық ТЖБ бас маманы, 
а/қ майоры.

Балаларды жалғыз қалдырмаңыз!

Ақаулы пештер мен басқа да жы-
лыту құрылғылары пайдалануға 
рұқсат етілмейді.

Пештерде және басқа да жы-
лыту құралдарында өртке қарсы 
нормаға сәйкес 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 
материалдан) болуы керек.

Түтін мұржаларын және 
пештерді ұйқыдан жылыту 
маусымының басталуына дейін, 
сондай-ақ, ағымдағы маусымда 
кемінде: үш айда бір рет жылы-
ту пештері үшін; екі айда бір рет 
үздіксіз әрекеттегі пештер мен 
ошақтар үшін; бір айда бір рет 
ас үй плиталары 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 жа-
нар майды, басқа да ОТС және 
ЖС қолдануға;

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

- Ғимараттарда жиналыстар-
ды 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 жандыру-
ды 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 ба-
лалар мекемелерінде пешті 
жандыру балалардың келуіне 
дейін 1 сағаттан кешіктірмей 
аяқталады.

Күкірттен алынып тасталған 
қалдықтар мен шлактар суа-
рылып, арнайы тағайындалған 
қауіпсіз жерге жіберілді.

Шатырларда түтін арналары 
өткен барлық түтін құбырлары 
мен қабырғаларды ағарту ке-
рек.

Өрт қауіпсіздігі, стан-
дарттары мен техникалық 
талаптарға сәйкес келмейтін 
металл пештерін орнатуға жол 
берілмейді.

Жатақханалар, әкімшілік, 
қоғамдық және қосалқы 
к ә с і п о р ы н д а р д ы ң 
ғимараттарында, тұрғын 
үйлерде жинақталған осы 
бұйымдарды өндірушілердің 
нұсқауларын, сондай-ақ, 
жылу жүйелері үшін жобалау 
стандарттарының талаптарын 
орындау керек.

***
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Алдымда Құлагердей бүкіл еңсең,
Тұратын жыр бәйгесін күтіп өңшең.
Қазақтың маңдайына өлең бітсе,
Өлеңнің маңдайына бітіп ең Сен!
Ілияс Жансүгіровке қатысты қандай да 

бір жиын өтсе де осы өлең жолдары ай-
тылмай қалған емес. Ал, осы жолдардың 
авторы кім екенін екінің бірі біле 
бермейді. Тұрсынзада Есімжанов ағамыз 
дүниеден қайтты деген хабарды естіген 
сәтте ең алдымен осы шумақтар өзінен 
өзі тіліме орала берді. Ілияс Жансүгіровті 
ең алғаш рет «Жыр Құлагері» деп атаған 
да Тұрсынзада ағамыз еді.

Оралып аяғыңа дала гүлі,
Еліңнің қол соққанда бар ауылы,
Ат басын аңырата жіберіп ең,
Мерт етті Батыраштың қарауылы...,-

деп жоқтаған да артындағы ақын інісі 
Тұрсынзада Есімжанов болатын.

Бүкіл Матай еліне ұран болған Бөрібай 
батырдың Есенгелді баласынан тараған 
тікелей ұрпағы Тұрсынзада ағамыз өр 
келбетті, асқақ мінезді нағыз батыр 
тұлғалы азамат еді. Достыққа адал, 
сертіне берік азаматтың бір мәрттігі 
1984 жылы әдебиет саласындағы Қазақ 
КСР мемлекеттік сыйлығына Мұқағали 
Мақатаев, Фариза Оңғарсынова, 
Тұрсынзада Есімжанов үшеуі қатар 
ұсынылғанда: «Мен өлген адаммен 
жарысқа түспеймін, тек тірілермен тай-
таласамын, сыйлыққа Мұқағали лайық» 
деп досының пайдасына бас тартқан 
екен. Бірақ сыйлық Мұқағалиға бұйырмай 
Фаризаның қанжығасында кетті. 
Қазақтың маңдайына біткен үш ақынын 
таластырып қойған билікке не дерсің. 
Былтырдан бері ел болып ескерткішін 
тұрғызамыз деп жүрген Түймебасты да 

«Таппайтын осы күй толас, 
Той сайын топыр жарысып.
Шығандап қайран Түймебас, 
Шығатын еді ау қара үзіп.» - деп ең 

алғаш жырлаған да Тұрсынзада ағамыз 
еді. 

Тұрсынзада ағамыз 1941 жылы 21 
қаңтарда Алматы облысының Ақсу 
ауданының Ақсу ауылында дүниеге 
келген. Мектеп жасынан алғашқы 
өлеңдерімен көзге түскен. «Өмір нұры» 
газетінде редактор болған. Алғашқы 
өлеңдері мен американдық ақын Эд-
гар По, Пушкин мен Есениннен, Гей-
не мен Байроннан, Ғамзатовтан ау-
дармалары баспасөз беттерінде 
1957 жылдан жарияланған. Шекспир 
шығармашылығының шыңы саналатын 
«Король Лирдің» де тұңғыш аудармашы-
сы. Тұңғыш жыр жинағы «Қабырға тал» 
(1963), «Соңғы сот», «Зауал», «Жол-
да қалған жолаушы» пьесалары жарық 
көрген.

Небәрі 16 жасында Эдгар По, Пушкин 
мен Есенин, Байрон мен Гейне, Расул 
Ғамзатовтарды қазақша сөйлетіп, аудар-
малары баспасөз бетінде жарық көрді. 

Ағамыздың есімі, әсіресе, 1960-70 
жылдары елімізге ерекше танымал бо-

АҚЫН ӨТТІ ӨМІРДЕН, 
АҚЫН ӨТТІ...

лып,  халқымыздың  айтулы  деген  ақын 
- жазушыларының арасында «төрден 
ойып алған» өзінің лайықты орны болған 
өнер  иесі.

1977 жылы Талдықорған облыстық 
драма театры ағамыздың «Жолда қалған 
жолаушы» спектаклін қойды. Режиссері 
Сәулебек Асылханов ағамыз. Жерлесіміз 
Серік Нұрхалық аға басты рөлде райком 
хатшысын ойнаған еді.

Ілияс Жансүгіровтің «Қолбала» поэма-
сын 1964 жылы Ақсу аудандық «Өмір 
нұры» газетінде редактор болып тұрған 
кезде «Қызыл таң» совхозының тұрғыны 
Жұмабек Ерболанов деген кісінің аузы-
нан жазып алып жариялатады. 

Жә, мұның бәрін не үшін тәптіштеп ай-
тып отырмын. Себебі, ағамыздың жалған 
ғұмыры таусылғанмен мәңгілік жыр 
ғұмыры енді басталады. 

"Қазақ әдебиеті" газетіне берген бір 
сұхбатында ағамыз «Мен – құдіреттің 
қолындағы қаламмын. Сондықтан осы 
міндетті ғана орындаймын, құдірет не 
десе – соны істеймін. Табысқа малда-
нып, жазу - сызуды тоқтатқам жоқ, сек-
сен томға жуық поэзиялық шығармалар 
жаздым. Мұны ешкім көрмейді, ешкімге 
бермеймін де. Ол өлеңдерімді шығаруға 
қазір уақытым да жоқ».

Ағамыздың артында мол мұра қалды, 
енді шығармаларының толық жинағын 
бастырып шығару, туған жерінде музей 
ашу, оның есімімен мектеп, көше атау-
ларын беру, туған жеріне ескерткішін 
орнату, ғылыми конференциялар мен 
Тұрсынзадатану сабақтарын өткізу 
сияқты шараларды қолға алуымыз керек. 

Тұрсынзада ағамыз өзі пір етіп 
қастерлеген Ілияс атамыздың: «Өз елі 
өз ерлерін ескермесе, Ел тегі қайдан ал-
сын кемеңгерді»,-деп жырлағандай Ақсу 
елінің қадірлі ұлын ел болып ардақтайық 
ағайын.

Берікбол ҚАСЫМОВ, 
«Бөрібай батыр» қоғамдық 

қорының төрағасы.

Қазақ қаламгерлерінің ұзақ керуенін 
бұғының мүйізіндей бірнеше ұрпаққа 
бөлетіндер табылып қалып жүр. Ұрпақ 
ұлы ұғым. Ол әр бесжылдық сайын туа 
бермейді. Тарихи ұрпақ тарихи кезеңмен 
қабаттаса келеді.

Ұлы Октябрьмен бірге туған Сәкен, 
Бейімбет, Ілияс, Мұхтар, Сәбит сияқты 
алыптар тобы бастаған алғашқы ұрпақ 
бар да, солардың жіксіз жалғасындай 
болып, техникалық революция кезінде 
келген екінші ұрпақ бар. Тұрсынзада 
— әдебиет табалдырығын алпысыншы 
жылдары аттаған осынау ұрпақтың ортан 
қолдай өклі.

Қай дәуірде туса да, қас таланттар сегіз 
қырлы болады. Тұрсынзада - ақындықтың 
алуан саласында сақасы алшы түскен 
сирек дарын.

Қысқа өлең түрінде де, ұзақ дастан 
түрінде де шынайы шығармалар берген 
қаламгеріміз Омар Хайям дәстүріндегі 
төрттағандарды қазақ поэзиясына ерек-
шелей жүйелеп, ағысты - айдынды арна-
лармен енгізуге көп қайрат жұмсады.

Жалғас болу — жаңғырық болу емес. 
Жаңалықты жалғастыра табуға керек. 
Басқа бір ұлттық әдебиеттің жаңалығын 
сол қалпында көшіру — табу емес, 
ұрлау, даму емес, қалу болып шығады. 
Сондықтан да тапқан жаңалығың 
төл дәстүрдің табиғи өркені болсын. 
Тұрсынзада - жалғаса да, жаңалық таба 
да білген күрделі творчествоның иесі 
– дейді Ғабит Мүсірепов Тұрсынзада 
Есімжановтың 1984 жылы жарық көрген 
«Болашаққа хат» атты кітабына жазған 
алғы сөзінде.

Иә, Қазақстан Жазушылар одағының 
және Қазақстан Жазушылар одағының 
Ағалар алқасының мүшесі, Қазақстан 
Халық экология академиясының 
академигі, акын Тұрсынзада Есімжанұлы 
1941 жылы 21 қаңтарда Алматы 
облысының Ақсу ауданында дүниеге 
келген. Мектеп жасынан алғашқы 
өлеңдерімен көзге түскен. «Өмір нұры» 
газетінде редактор болған. Алғашқы 
өлеңдері мен американдық ақын Эд-
гар По, Пушкин мен Есениннен, Гей-
не мен Байроннан, Ғамзатовтан ау-
дармалары баспасөз беттерінде 
1957 жылдан жарияланған. Шекспир 
шығармашылығының шыңы саналатын 
«Король Лирдің» де тұңғыш аудармашы-
сы. Тұңғыш жыр жинағы «Қабырға тал» 
(1963), «Соңғы сот», «Зауал», «Жол-
да қалған жолаушы» пьесалары жарық 
көрген. 

Еңбек жолын 1957 жылы Ақсу аудандық 
«Ленин жолы», 1958 жылы Талдықорған 
облыстық «Советтік Жетісу» газеттерінен 
бастап, 1975–1984 жж. «Жазушы» баспа-
сында қызмет істеген. 

Шығармалары азды - көпті шетелдерде 
кітап болып шыққан, мерзімді баспасөзде 
жарияланған. ҚазМУ-дің журналистика 
факультетінде сырттай оқып, 1965 жылы 
бітірген. 

Батырхан Сәрсенхан ағамызбен 
сұхбатында ақын ағамыз: 

«Жаңа буын келіп поэзияны дамы-

МҰРАТЫ БИІК АҚЫН
ту үстінде. «Абайдан асырып не жаза-
мыз?», – дейді біреулер, онда, жаза ал-
майтын болса, қаламды тастау керек. 
Принцип біреу – келдің бе оз, бірақ оздым 
деп кеудені қағудың керегі жоқ. Ісің озық 
болсын. Түптің түбінде поэзия авторын-
сыз жетім қалады. Сонда көретін күні 
қалай болады?! Бұл жайында көзіңнің 
тірісінде ойлану керек» – деген екен. 
Бұл сөз соңынан ерген бізге үлкен сабақ, 
шабытымызға қамышы болады. Оның 
өлеңмен сурет салысында алыптарға 
тән, бөлекше құлаштау бар. Ілияс 
Жансүгіров туралы

«Қазақтың маңдайына өлең бітсе,
Өлеңнің маңдайына бітіп ең сен, деген 

екі жол халық сөзіндей қалыптасып кетті. 
Екі-ақ жолмен Жансүгіровтің ақындық об-
разы жасалды. Тұрсынзада осындай екі 
ақ жолмен Жетісу сынды бүкіл бір өлкенің 
де образын жасай алған екен.

 «Жеті өзен - ұйқыдағы жеті алыптың
Шыңдарға сүйей салған семсеріндей! 
Қандай керемет теңеу, қандай керемет 

сурет.
Тұрсынзада ағамыздың өлеңдері 

хақында әңгімеміздің басында бастаған 
Ғабит Мүсірепов: «Тұрсынзада өз 
соңынан талай талант туғызып, әрбір 
жаңа жинағымен оқырман талғамын 
тереңдетіп, қазақ жырының көкжиегін 
кеңейтіп келеді. Ол талантын ылғи бір 
маңызды жаңа тақырыптарға арнайды, 
жаңа бояулар, жаңа теңеулер табады…» 
– дей келе, тұтас шығармашылығына 
пайымды шолу жасаған.  Ақын Қадыр 
Мырза Әли – Тұрсынзада - суреткер 
ақын. Ол әр ойды, әр сезімді образға орап 
ұсынады. Бұл – көпті көрген қазақ поэзия-
сы үшін мүлдем жаңа – десе, ақын Сағи 
Жиенбаев Тұрсынзада Есімжановтың 
шығармашылығы казақ поэзиясының 
көкжиегін кеңейтіп келеді, - дейді. Ал, 
ақын Хамит Ерғалиев – Тұрсынзада 
Есімжановтың шығармашылығы қазақ 
поэзиясын байытты – деген лебізін 
білдірген. Сондай – ақ, акын Әбу 
Сәрсенбаев Тұрсынзада Есімжанов – 
шалқар шабыттың, қуатты образдардың, 
алуан түсті бояулар мен бай тілдің 
ақыны – деп суреттейді. Тұрсынзада 
ағамыз жайлы осындай ыстық лебіздер 
жетерлік. Солардың ішінен қысқа да 
нұсқа айтылған ойларды ғана алып отыр-
мын. Тұрсынзада ағамыздың творчество-
сы Одақ көлемінде оқырман құрметіне 
бөленген.

Міне, осындай Одақтың сүйікті жа-
зушысы, ақын, еліміз ғана емес тіпті 
шет елдерге де танымал болған Ақсу 
ауданының тумасы Тұрсынзада атамыз 
80 жастан енді асқанда өмірден озды. 

Ілияс атамызды екі жол өлеңмен 
танытқан шебер суреткер, мұраты биік 
ақын еді. Ендеше:

Өлеңдерін оқысаң Тұрсынзаданың - 
Ұлы дала көшінен жыр тыңдағаның, - 

деп мен де екі жолмен ойымды аяқтайын.

Ербол СЫМХАНОВ,
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі.

Жаппай кәсіпкерлікті дамытудың  
негізгі мақсаты - өздігінен жұмыспен 
қамтылғандарды, жұмыссыздарды 
және басқа да біліктілігі жоқ тұлғаларды 
төмендегі үш бағыт бойынша міндеттерді 
шешу арқылы нәтижелі жұмыспен қамту:

Бірінші: Талап етілген мамандықтар 
және кәсіпкерлік негізі бойынша жаппай 
оқыту және дағдыландыру; 

Екінші: Жаппай кәсіпкерлік үшін жағдай 
жасау;

Үшінші: Жұмысқа орналасуға 
жәрдемдесу және жұмылдырылған 
еңбекті қолдау арқылы нарықты дамыту. 

Бағдарламаның мақсатты тобы – 
өздігінен жұмыспен қамтылғандар, 
жұмыссыздар және кәсіби біліктілігі жоқ 
тұлғалар.

Кәсіпкерлік негізде  «Бастау Бизнес» 
жобасына қатысуға 350 адам өтініш 
білдірді. Оқыту «Atameken Academy» он-
лайн платформасы арқылы қашықтықтан 
жүзеге асырылды. Жыл басынан 140 
адам жолданып, 135 адам сертификатта-
рын қолдарына алды.

Мемлекеттік гранттар бастапқы 
бизнесті іске асыруды жоспарлайтын 
бағдарламаға қатысушыларға өтеусіз 
және қайтарымсыз негізде осы  жылы 
200 айлық есептік көрсеткіш көлемі 583 
400 теңгеден төмендегі ауылдық огруг-
терден  Жансүгіров, Қапал, Қызылағаш, 

«ЕҢБЕК» МЕМЛЕКЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ ТАБЫСҚА ЖЕТЕЛЕЙДІ 
Матай, Ақсу, Қарасу, Суықсай, Қарашілік, 
Арасан, Сырттанов, Қаракөз, Есебола-
тов, Жаңалық, Көшкентал, Егінсу - 130 
адам 75 млн. 842 мың теңге алды. Жаңа 
бизнес-идеяларды іске асыруға арналған 
мемлекеттік грант қаражаты - қажетті 
еңбек құралдарын, технологиялық 
жабдықтарды, жануарларды, малды, 
құстарды сатып алу үшін нысаналы 
мақсатта пайдаланылады.

Жаппай кәсіпкерлікті дамыту 
мақсатында шағын несие 6%  кепілдік 
қою арқылы 5 жыл мерзімге, ең жоғарғы 
соммасы 6 млн. теңгеге дейін беріледі. 
Осы жылы 110  адамға шағын несие алуға 
тиісті орынға  жолдама беріліп, төмендегі 
ауылдық округтерден Жансүгіров, Қапал, 
Қызылағаш, Ақсу, Қарасу, Суықсай, 
Қарашілік, Сырттанов, Есеболатов,  
Көшкентал, Егінсу, Қаракөз - 80 адам 281 
млн. 360 теңге  алды. Қосымша 102  жаңа 
жұмыс орындары ашылды.

«Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы  
елімізде жұмыссыздық деңгейін 
төмендетіп, білімі жоқ адамдарды аз 
уақытта оқытып, кәсіп меңгеруіне бизнес 
жобаларын іске асыруға жол ашады.

         
                          Дияс РАЙЫМҚҰЛОВ,

халықты жұмыспен қамту 
орталығының маманы, 

«Nur Otan» партиясының мүшесі.                             

КӘСІПКЕРЛІККЕ КЕҢ ӨРІС
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ЕСТЕЛІКТЕР СЫР ШЕРТЕДІ

Шұбыртып нұр үзбеген жасыл белден,
Ай куә - алтын жұққан қасын керген.
Күн куә - күліп жатқан күмбезінде,
Жыл куә - нөкер болып ғасырға ерген.

Найзасын нар білекке толған алып,
Асқынған ата дұшпан сорға қанып.
Беймәлім батыр бастан өткерген жай,
Ұлыста, осы өңірде болғаны анық.

Хан да өткен,
 Қайыршы да,
Қара да өткен.
Жақ түсіп, дау шешені дана да өткен,
Мәрт мінез, өр кеуделі намыс құлы,
Ол да өткен,
Даңқын бірақ ала кеткен.

Бәрі бар – жаққаны да, жақпағаны,
Жайсаңы, ел үмітін ақтағаны.
Тек қана
Қасиетті батыр даңқы,
Мақтан боп ел есінде сақталады.

Ел білер жақсысын да, жаманын да,
Дүлділін,
Дүбарасын,
Шабанын да.
Жұрты бар, жұраты жоқ батыр да өтті,
Баяғы, қалмақ қырғын заманында.

Қан қатып, қи сасыған кебенегі,
Жорықтан басқаға жоқ неме ме еді?
Баласыз, ереуілде ер жастанды,
Тұстасы боп жатқанда немерелі.

Жылдарын жарау аттай таң асырып,
Көрмеді тірлігінде бала сүйіп.
Қол бастап қақтығыста қиян кезді,
Жанкешті жекпе-жекте дара шығып.

Жолында ойран болған жау жатағы,
Ноянын найза ұшымен аунатады.
Көздемей атар оғы көміп түсер,
Арғы бет, бергі бетке ауды атағы.

2
Жорықта қоналқалы, түстенбелі,
Сол батыр бірде мұндай түс көреді:
Қауғадай ақ сақалды, ақ құба шал,
Шөгеріп  ақ бурадан түскен еді.

Енбеген түгі түлеп, күшіне әлі,
Күрең бел бұған қарсы ұшырады.
Қос жүзді он екі кез қынсыз семсер,
Батырға қос қолдап қарт ұсынады.

Ақ семсер ай сәулесін төккен еді,
Ақ сақал түртіп тағы өткен еді.
Тұр шапшаң,
Қайт еліңе, Базарыңды
Әйтпесе жоғалтасың, - деп береді.

Дау іздеп, дабыл баққан сергек дене,
Жотаға бұршақ-бұршақ тер кептеле.
Орнынан шоқ басқандай атып тұрды,
Таңдайы, тартқан демі кермектене.

Қанатты кең сермеген күнге жайып,
Сиқырдай бойды арбаған бұл не ғайып?
Елес жоқ. Төне түсіп тау қарайды,
Табанда сұлап жатыр қол қарайып.

Көрген түс сендірді ме, еріді ме,
Жел бітті кеуде сарай - көрігіне.
Оятып, оңашалап баян қылды,
Сыры ортақ, соқпағы бір серігіне.

Кезіңнен сары жағал, қара қанат,
Дос болдым алтын басты дара балап.
Түбінде тегін емес, іспен жоры,
Жол сауға, болсын маған жау аманат!

Кезі кеп, кезегі кеп салмақ салар,
Ақтарып несібесін, арнап қалар.
Қайрылып, қарсы бетке бұр атыңды,
Түсіңде аян берген аруақ болар.

Ойға олақ арсы-гүрсі ол да батыр,
Дегені көңіліне қонады ақыр.
Қыздырып ат табанын кері салды,
Кеудеде дауыл үдеп бара жатыр.

3
Дабылсыз сапар аттан зәуіменен,
Даланың жоныменен, тауыменен.
Малынып мерекеге мизам жұрты,
Маңай тұр ызың-гүжің сауып өлең.

Маужырап, балбыраған маң-маңайды,
Шық болып шөп басына тамған айды.
Бүк түсіп  талма түсте жанған күнді,
Құсалы көңіл шіркін шарламайды.

Жұтқанда жусан исін бұрқыраған,
Жоғы көп, мұңы қалың жұртына алаң.
Бой балқып, жатқан кезде бет талаурап,
Сәбидің үні жетті шырқыраған.

Шырқырап, жел күшейтіп, соғады үдеп,
Шырылдап топты торғай қонады кеп. 
Құла түз.
Құлақ тосып батыр тұрды,
Дүние қайда бастап барады ? .- деп.

Қонды атқа. «Уай, кім бар?» - деп,тіл қатты 
                                                                          енді,
Дүбір сап, дөңге шапты құрғап тері.
Табақтан талай тұста қолын қаққан,
Бұл тағдыр барады-ау шындап, тегі.

Жазмышқа ерік берген күпті кеуде,
Сауалға жауап іздеп шықты дөңге.
Құйғытып жалғыз қара көз ұшында,
Сұлбасын көкшіл мұнар жұтты демде.

Жоғалды жалғыз ноқат дара шауып,
Ізінен түре қуса ала салып.
Аршынды, апайтөсті арғымақтың,

ТАҒДЫР
Ұзатпай жететұғын шамасы анық.
Күдерін десе дағы үзді білем,
Шалғынға омыраумен жүзді күрең.
Шырқырай жылаған үн жібермеді,
Шап беріп тәуекелдің тізгінінен.

Өтті өмір ереуілмен зар қып басқа,
Дертіне өзекті жан шалдықпас па?
Дауа не ,қайраны көп дүниеге,
Бүлкілдеп құндақ жатыр сандық таста.

Егіз ұл – бір-бірінен аумайды анық, 
Тыншыған қос тамшыдай заулай ағып.
Жан таппай безілдесе сіле қатып,
Шыдасын шерлі жүрек жанбай не қып?

Жан жырғап, жанар балқып, нұр күреді,
Жиілеп, жалын шалқып тұрды демі.
Бір сезім бұрын-соңды байқалмаған,
Оянды, жұмбақ па еді, бұл жүрегі.

Буынар батыр енді белді бекем,
Көз жасын, іш құсасын көрді ме екен?
Қосынға ап қырық шілтенді, серік қылып,
Қызырдың өзі бастап келді ме екен?

Бір сәтке батыр буын босады да,
Сыйынып, аттан түсті ошарыла.
Құндаққа сақалымен сүңгіп кетті,
Сілкінді ата ырымын жасады да.

Оралып өткендегі түс есіне,
Қол салып күміс қатқан кісесіне.
Шақшадан шапақ сүйе нұр саулайды,
Ағзаға – алпыс екі мүшесіне.
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Самалға түріп тастап кең іргесін,
Қараша үй думан қылды өмір кешін.
Жасарын жақсылықтың жансыз жүзі,
Жаңғырсын, даңқы өрлесін, дәуірлесін.

Жайқалып жан жайлауы, гүл кілемі,
Малынып жүкті сезім тұрды үнемі.
Ғайыптан келген баққа қорықшы боп,
Күндерді сақылдатып күлдіреді.

Алаңсыз арсалаңдап ұл өседі,
 Ұл өссе үміт қоса ілеседі.
Бес жасар Аян сайлы серік таппай,
Әкенің аяғымен күреседі.

Күресіп шаршауменен таңы атады,
Қайыңнан жебе жонып, жақ атады.
Атойлап міне салып жайдақ атқа,
Қыранның қанат қағар балапаны.

Әкенің шатасады кейде есебі,
Күн озып, 
Ой да өседі, бой да өседі.
Бес жасар Саян ойлы серік таппай,
Күбірлеп өз-өзімен сөйлеседі.

Сөйлесіп бірде желмен, бірде сумен,
Жалықпай жақпар кезіп күн кешуден.
Түрулі шаңырақтан күнге қарап,
Таң атырар жұлдызбенен тілдесумен.

Осылай бірі нәзік, бірі күшті,
Шәрбатын егіз күннің күліп ішті.
Мәпелеп бірі жүрек, бірі білек,
Болмысты екі түрлі ұғынысты.

Ұғысқан жылдар арман арқалатты,
Құмар да бірдей болып тарқамапты. 
Он жаста Саян бала күй шығарып,
Он жаста Аян бала арқар атты.

Егіз ұл – егіз өрім несібелі,
Күндері шал мерейін өсіреді.
Аспаннан ән сауғалап сары танда,
Аузы да ақ сабаның шешіледі.

Үміт қып ер шығатын Аянынан,
Ат сайлап аз үйірдің саяғынан.
Ап шықты, әбдіренің тереңінде,
Жататын ақ қылышты баяғыдан.

Сілтесе, майдан тілеп сарнап тұрған,
Жауына жан таптырмай,
Қан қаптырған,
Шығарып ата даңқын алты алашқа
Дәуірде сонау бір кез қалмақ қырған.

Толғана өткенді ойлап қарт баһадүр,
Алдында сайрап жатты аппақ адыр.
Қосылды алдаспанға көк кіреуке,
Тізілген күміс теңге тақтаға дүр.

Егесте ер қаруы, жау-жарағын,
Ұмытар осылайша озған ағым.
Патшадай өз еркімен тақтан түскен,
Қолына берді әкеліп бозбаланың.

Тотыққан қорғасындай қара сұр өң,
Жай тастап жарқылдаған қарасымен.
Шықшытты, доғал шүйде, дөңес мұрын,
Таласқан қас қыранның баласымен.

Жас батыр жалындаған бабындағы,
Антымен ата салтын қабылдады.
Қылтыңдап қыр астында жау жатқанда,
Қылыштың қиын ба екен, шабылмағы.

Ширығып шәулі қыран тарамыстай,
Сілкіне сірі болған балағы ұшпай.
Өзек сап домбыраға доланадан,
Кептірген отқа қақтап ала қыстай.

Сый етіп, Саянына сайланған-ды.
Түн жылы, 
Ошақта от, ай қараңғы.
Қараша үй,
Алакөбең төр алдында, 
Сұңғыла сал домбыра сайрағанды: 

Жарысса қалар дөнен,
Озар құнан.
Жалтақтап қалмақ қашты көз алдынан.
Жаутаңдап жаны сауға, басы- дауда,
Гаремнің періштесі – өз алдына ән.

Найза алды тақ таласы, бақ таласы,
Жағадан бастар ұшты.
Батырдың кетіп жатты жатқа басы.
Қылыштар шәпілдесіп кетті әне,
Белгісіз қайсысының ақ - қарасы.

Күштінің күшенгенін қабыл көріп,
Ғазауат қайта қозды дабыл керіп.
Жарлы ауыл жасы кеппей жұбанады,
Барымта жанын алып, малын беріп.

Оралып кербез күндер көңілге ескі,
Кең жайлау...
Қыстау қыздың теңін шешті...
Баяғы өзі кешкен көне мақам
Күй болып,
Көз алдынан өмір көшті.

Шау тартсын,
Шашау шықсын озған ағым,
Кеудені қозғама, мұң,
Қоздама мың.
Патшадай таққа мінген желпінді әке,
Күйіне күмбірлеткен бозбаланың.

6
Бермейді бұ заманда тағдыр ерік,
Аянда аялдау жоқ дағдыға еріп.
Таң атпай саят қуып атқа қонды,
Сонарға қалың жауған қарды көріп.

Қоян жым, түлкі іздері ара кідік,
Ойнаған қар үстіне сала бүлік.
Маужырап таңғы арайдан тау шыңдары,
Мүлгіген тобығынан тұман іліп.

Серпіліп сері көңіл, думан ойнап,
Қылыштай қиятынын қырдан ойлап.
Бекемдеп бет қайтпаған бердеңкесін,
Кетті Аян құшақ жайған нуға бойлап.

Қорымды аз кешті ме, көп кешті ме,
Түлкінің екі-үшеуін оқ тесті де.
Желігіп қыран көңіл құлшынған сәт,
Үркектеп мінез бітті көк бестіге.

Сенімге кірген текті өресімен,
Туғаннан есті шіркін енесінен.
Жер тарпып осқырына, пысқырына,
Қарайды әлденеге төбесінен.

Аңдыған абайсызда бар да дұшпан,
Қалайша айырылсын ер намыстан?
Айқаста арпалысып өлері хақ,
Қу ажал келсін, мейлі жолбарыстан.

Шым-шымдап енбегенмен үрей бойға,
Шабуыл шалт қимылды тірейді ойға.
Мылтықтан ыңғайлырақ көрді-дағы,
Кездікті алды қолға бұл абайлап.

Сығымдай кездік сабын қармады да,
Назарын салды байқап жан-жағына.
Қапталда,
Жалбыр шашы иық жапқан, 
Әйел тұр қарайтындай аңтарыла.

Әйел тұр тілін жұтып аңтарылған,
Қай сұмдық елсіз шетте сайтан тұрған?
Дуылдап бара жатыр батыр тұлға,
Кеткендей қатты қайнап қан тамырда.

Аруақ па,
Жын ба мынау,
Пері ме бұл, 
Жабысқан бет сүйегі теріге құр?
Ай келбет, бір кездегі таң ажары
Құйғандай себезгілеп өліге нұр.

- Кімсің, әй
Сайтансың ба, емессің бе?
Мүсәпір пендесің бе,
Елессің бе?-
Бой тежеп, қатқыл шыққан ер даусына
Үн қатпай тұра берді «елес» мүлде.

Тұр міскін, сағы сынып, дірдектеген,
Тілі жоқ, Тірегі жоқ құрметтеген.
Қара көз, әу бастағы тұманданып,
Қарайды сүле-сапа, мұң кептеген.

Пері емес, жын емесін білді  дағы,
Іш жиіп, қос жанары бұлдырады.
Шімірікпес кеудедегі шымыр жүрек,
Қыл бұрау түскен аттай шыңғырады.

Кейіпте бәйек болып алас ұрған,
Кем тұтпай жұмбақ жанды анасынан.
Шырқырап шыбын жаны, қондырды атқа,
Түршігіп шерлі ананың наласынан.

Жорыған жамандыққа бұрын қазақ,
Болса да ұғымға жат,
Ырымға жат,  Ауылға дүбірлетіп шауып кірді,
Жанды егеп әйел дерті, буын қажап.

Ілкіде абыр-сабыр есік алды,
Алаңдап ата-анасы шошыған-ды,
Аянды – алдында әйел,
Шауып жеткен,
Тағатсыз күпті күйде тосып алды.

«Жазмыштан озмыш қайда?»- дейді емес пе,
Жазғырып, тезге салмақ кім құдайды?

Тағдырдың тырнағы іліп, тісі батқан,
Кесел дерт жалын боп ішін қапқан.
«Алланың бір жіберген елшісі»- деп

Анасы жұмбақ жанды түсірді аттан.

Ошақта от маздады, 
Су қайнады.
Отаудан жалын шалқып, буды айдады.
Табанға қара қидың қозын басқан,
Тынымсыз ақ құман да сырнайлады.

Көбікке нәрестедей көмілдіріп,
Бейбақтың бойын баптап жеңілдіріп.
Өбектеп шашын тарап, қасын керді,
Дүр жаңа киіндірді, шомылдырып.

Құлқы жоқ тараққа да, айнаға да,
Көз қадап мағынасыз айналаға.
Отырған бейшараның тектілерден,
Шыққанын ойша білді қайран ана.

Білді де, «кімде болса зиялы» деп,
Там –тұмдап санасына құяды кеп.
Қасынан қайда барса – қалдырмады,
Шерліні пайдасы жоқ, зияны жоқ.

Ботадай соңына ерсе майпаңдайды,
Сорлы әйелде
Содыр мінез байқалмайды.
Баладай ішек тартып, басын шайқап,
Сұраққа сөзбен жауап қайтармайды.

 Сұраққа сөзбен жауап қайтармайды.
Қайғысын, қасіретін айта алмайды.
Ұйықтап тыныш жатқан көздегі мұң,
Жел тұрып,
Толқын қуып, шайқалмады.
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Ай өтті. Апта кетті таңдай қағып,
Жас кепті қара көзден тамбай не қып?
Желпінген Саян күйі желік көріп,
Барады міскінді аяп, зарға айналып.

Шерлі күй шемен болған пернедегі,
Бұлайша күңіреніп көрмеп еді.
Топшыдан қырғи тепкен лашын құстай,
Бұлт асып, көк заңғарға өрмеледі.

Сезімтал, сал бозбала сергек ойлап,
Күй сауар саусақтары перне бойлап.
Шанақтан шырқайды үн.
Дала – дүбір,
Жау жорық... босқан ауыл андағайлап.

Көрмеген құдіретін бұлдап әлі,
Күй кешер сазға бөлеп, бұл даланы.
Қалтырар қарт жүрегі күрсінгенде,
Қараша үй бейуақта мұңданады.
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Бейбіт кеш. Берекелі ас алдында,
Ақ бата сақал сипай жасалды да,
Астауға енді ғана қол салғанда,
(Қырықтан, Болса болар жасы арғыда.)

Шұбар көз,
Қошқар тұмсық,
Дене – бапты.
Мысық мұрт кем иекке төне қапты.
Құдайы қонақ едік, кеш жарық! - деп
Төрге озып, төртбақ жігіт келе жатты.

Құйындай қырды кезген малын айдап,
Қалың ел,
Ата руын, ауыл – аймақ
Алаңсыз амандығын сұрап жатты,
Қарт батыр
- Е, құдайлап, а, құдайлап.

Бүтін – сау баяғыдай, баяғы елім,
Армансыз кешіп тірлік сая-белім.
Нағашы жұртын іздеп ат арытқан,
Найманның сал мінезді саяғы едім.

Деді де, тәмәм қылып әңгімесін,
Қонағы
Демін бір сәт алды десін.
Әйелге көзі түсіп бұрыштағы, селк етті,
Жинай алмай қалды есін.

Реңі өрт шалғандай қуарады,
Жанары батқан күндей суалады.
Қипақтап, қыбыжықтап,
Тығырықтан
Шығарар таптырмайды қу амалы.

Тер қатып арқа мұздап, қолқа сыздап,
Жандай бір жоқ іздеген қалтасыз қап.
Қарманып қынның түбін, мүйіз шапқан,
Атылар аш бөрідей дәл қазір нақ.

Қонақтың жайын бағып алас ұрған,
Шатынап,
Қос жанардың шарасын қан тепкендей,
Күреңітіп  іш жинады,
Қарт батыр жараудай боп таң асырған.

Жараудай ішін жинап, бекемделген,
Борышы құдайылық, өтелмеген.
Баһадүр көме қармап бүрді иықтан,
Қонақты жедел-қабыл кетем деген. 

Жарқыным, сен бір сырды білер, деймін,
Мен қанбай сол сырыңа жібермеймін.
Ақ пейіл адам болсаң аттанасың,
Жат пиғыл жауыз болсаң – шідерлеймін.

Жауыз боп, Тағы кімнен құт ұрлайсың?
Жаныңды ашып айтсаң, ұтылмайсың,
Қонақ боп енсең-дағы, тұтқын етем,
Ашпасаң сырларыңды, құтылмайсың.

Қанықпын тарап кеткен атағыңа,
Таймапты кәрі батыр қаһарынан.
Сал мінез, сайқал жігіт тез көндікті,
Құтылу ләзім шалдың шатағынан.

Қолқа емес, қорқытқан сөз тез құпталды,
Ай бедер алмас жүзді кездікті алды.
Қашан да қын үстінде серт жүрмеген,
Лақтырды болмаса да өзге ықпалы.
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Алдыңа, міне қару, міне басым,
Біл өзің, Кесесің бе, не қыласың?
Кезінде қанға жерік қарақшы едім,
Қараның қалтасында соғым, асым.

Қазақтың, қалмақтың да қалың елін,
Сыналып, атағыммен жарып едім.
Оны қой, іргеңдегі ана отырған,
Бейбақтың көз жасына қалып едім.

Күтпеген мына жайға, батыр дағы,
Елеңдеп, еңсеріле жақындады.
- Малтаңды езе бермей, турасын айт,-
Зілдене қарақшыны тақымдады.

- Жаббарым жауыз қылып жаратқаны, 
Дүние, қуанар ем талақ қылса.
Кетпекші ем түн жамыла, із суытып,
Дәт қылмай тыныстауға таң атқанша.

Алдыңа амалсыздан жүгіндірдің,
Дәрісі болмақ менің құным кімнің?
Тайпалған текірексіз хан жорға едім,
Заманның өткендігін бүгін білдім.

Бас міне,
Аяма сен.
Аянбаймын.
Тағдырым сәтін салмас маған дәйім,
Опасыз тіршіліктің бар шындығын,
 Ал тыңда,
Мен басынан баяндайын.

Саудалы,
Салиқалы,
Салалы бай,
Құндыз  ішік, жағалы бай.
Халқына қылығымен жақты-дағы,
Хан болды біздің елге Жанәлі бай.

Хан болып қайраттанды Жанәлі бай,
Не пайда
Жан арыды, мал арымай.
Қырықтың қырқасына шыққанынша,
Бермеді Жанәліге бала Құдай.

Хандарды қашанда да қатын билеп,
Таз кепті, қатын билеп, батыр кимек.
Орданы уысынан шығармаған,
Бәйбіше шешкен екен ақыр бүй деп:

-Ұнасын, мейлі сөзім ұнамасын,
Тең бөліп бедеу қатын сыбағасын.
Баласыз өмір өксіп, ер азар дүр,
Қашанғы хан тағына тұра аласың?

Қан шықпас қалмақ нәсіл төбедегі,
Жел аптап,
Күнге күйген кебенегі.
Еркесі көзсіз ноян,
Ер мінезді,
Айыбы бәйбішенің бедеу еді.

Мұны да артық көрмей намысынан,
Жарылып жар алдында ағысынан.
Төсегін жаңғыртуға берді рұқсат,
Күрсініп күйіп тұрған, сағы сынған.

Осылай хан жүрегін шаттандырды,
Жорыққа жаушы сайлап,
Атты алдырды.
Әсеттің он екінші  жаңасында,
Шешенді не бір түрлі аттандырды.

Құлпырған хор қызындай көрік – айна,
Ибалы,
Үні жылы,
Демі майда,
Араға апта салып жаушы жетті,
Қыз бар деп Ұлы жүзде, Малыбайда.

Қыз бар деп Малыбайда жаушы жетіп,
Қымыздан қалың елді аусыл етіп.
Қырық күнге жалғасты да той-думаны,
Тарастық талай жұртты таңсық етіп.

Нұр тамып хор қызындай көрік-айна,
Қолаң шаш,
Бота көзді,
Демі майда,
Отаудың төріне кеп тоты қонды,
Арман не шалқып жатқан Жанәлі байда?

Арман не алақанда құт күреген?
Өң қашты бәйбішеден мықты деген.,
Арада бір жыл өтті, өтпеді ме,
Сөзді естіп,
«Хан тоқалы жүкті» деген.

Қай қазақ қыр жайлаған білмес мұны,
Аңдысқан ит пен мысық күндес күні.
Тоқалдың жүкті екенін көзбен көріп,
Күндесті басып қалды мұң көшкіні.

Шынымен бастан бағы ұшқаны ма,
Күлкі боп көре алмаған дұшпанына?
Қанжарды қақыратып қадар ма еді,
Кеудеге, қалмай тағдыр қыспағына?

Дөңбекшіп көзін ілмей түніменен,
Пәленің жолын іздеп күніменен.
Бәйбіше төр алдында аһ ұрады,
Басынан бағы ұшқан шыныменен.

Тартынбас қалмақ нәсіл төбедегі,
Сор татып, сауыс болған кебенегі.
Ноянның жортуылсыз нәр сызбаған,
Еркесі,
Бар айыбы – бедеу еді.

Таусыла тағдырына налыды да,
Серт қылды шалып түсер қарымына.
Тоқалды көкіректен баспақ болды,
Қос қолын созар шақта жарығына.

Сұмдықты ол біледі, мен білемін,
Жауызды қылығыммен сендіремін.
Дүние  күресінге көзін сатқан,
Ол кезде бұдан гөрі өндір едім.

«Сасық- қар соры қайнап тентіресін,
Баласын туған бетте өлтіресің.
Өлтіру жолын айту міндетті емес,
Ретін оның өзің келтіресің».

Енген соң бәйбішенің сеніміне,
Осындай тапсырма алдым өміріме.
Бас шайқап,
Бұра тартып кете алмадым,
Елігіп қу дүние желігіне.

Ай толып, күні жетіп баламалы,
Тұмса әйел толғақ қысып алқынады,
Бәйек боп бәйбіше жүр,
Сұмдықты ойлап, 
Қалмақы құзғын ойы шарқ ұрады.

Хан да жоқ ордасында,
Тізіп думан,
Нөкер ап қырды шалған, қызық қуған.
Тыпыршып жер баса алмай алқынады,
Сорлы әйел, қайғы-мұңға жүзіп туған.

Жан қинап,
Көз көгертіп,
Толғақ пісті,
Бұл күні бәрімізде салмақ күшті,
Құлаққа ер баланың үні жетіп,
Мамыққа қос шарана аунап түсті.

Күткенім осы менің, араластым,
Безіндей, дәт дегенін, қара ағаштың,
Құндақтап егіз ұлды
Жұрт көзіне,
Шалынбай ай далаға ала қаштым.

Мен кеттім мойынға артып басты дауды,
Сел көшіп,
Хан ордаға тасқын ауды.
Қарынын буаз сиыр жарып алған,
Әлі де жетілуі пәс бұзауды.

Әкеліп, міне сенің аппағың деп,
Сен бізге қандай пәле сақтадың деп.
Бәйбіше қойнына әкеп сала берсін,
Көр өзің, қандай бала тапқаның деп.

Шошынып қас пен көздің арасында,
От шарпып жан-дүние,
Санасын да.
Жас ару есі ауыса талып кетті таң алды,
Жұлдыз сөнген шамасында.

Қызыл от,
Қара түнек аттатпайды,
Дәрмен жоқ,
Түкке ақыл тоқтатпайды.
Хош иіс Иранбақтың райхан гүлін,
Жіберді табанға шап, таптап қайғы.

Сел қаптап,
Хан ордасын бұзып кетті,
Сән тарқап, сауық көшті, қызық кетті.
Ем таппай қанша бақсы жиналса да,
Үмітті біржолата үзіп кетті.

Қарғыстың ауыр қабын арқалатпай,
Тұл өмір берсін маған мархабат қай?
Құндаққа пенделікпен көз сап едім,
Аумаған бір-бірінен балпанақтай.

Егізді толықсыған толған айдай,
Қол батып, өлтіре алмай, қорғай алмай.
Жатқызып сандықтасқа, тұра шаптым,
Жүрдім де арлы-берлі жол қарайлай.

Жендеттің қызметін орындаған,
Ауыз қан,
Мойнымда қан,
Қолымда қан,
Жарық күн, жазықсыздың киесі ұрып,
Өмірге ендім түнді торулаған.

Түн қатып ұлыған аш бөрі болдым,
Қан ұрттап,
Құмарлықтан желігермін.
Аяусыз елге тидім, малға шаптым,
Дедім де, мақшарда бір көрінермін.

Жан дерті бұл фәниде сауықпаған,
Ру жоқ мен дегенде жауықпаған.
Үш ұлыс қоңыраулата қырғын салып,
Амалсыз шүршіт жаққа ауып барам.

Айтарын бүкпелемей, бұқпаламай,
Ақтарып,
Қарақшы отыр тік қарамай.
Сызданып жаздың таңы белгі берді,
Перде ғып көкжиектен тұтқан арай.

Баһадүр ойға шомды кәрі сынбай,
Түнеріп жаңбыр шайған кәрі шыңдай.
Бір түнде бүлік тиген өмір кешсе,
Шыдар ма, бел үзілмей, қары сынбай.
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Жия алмай жаңылысқан есін мүлде,
Үміттің жібі мүлде кесілді де.
Жанәлі қайын жұрттан қолын үзді,
Тоқалды керексіз ғып көшірді де.

Қыз еді еркін өскен,
Оң жақтағы,
Белгілі сезім отын маздатпағы,
Зердеге келбеті сай перизатқа,
Бұл елдің түгел іңкәр боздақтары.

Сай келмей соның бірі таңдауына,
Құс еді ерік берген самғауына.
Жанәлі құрған торға түскен келіп,
Дауа не тағдырының арнауына.

Дауа не?
Ойдың ,
Бойдың асқағына.
Күн сөніп, күлі қалды аспанында,
Заманы талақ қылған ғаріп болды,
Он екіде бір гүлін ашқанында.

Дерт меңдеп бір күн өзін құлатардай,
Өрт шалған көк желегін құба талдай,
Кезінде көз қуаныш еткен халқы,
Мүсіркер іштен тынып,
Жұбата алмай.

Бет жыртып,
Жасты төгіп, көлдеткенмен,
Із-түзсіз, таптырмады сол кеткеннен.
Қалың ел жамандыққа жорыды да,
Тоқтады құдайы асын бермекпенен.
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Малынып шығыс нұрға түн түрілді,
Түнеріп мұңға батқан шың тірілді.
Жазмыштың не саларын көріп алмақ,
Еріні қарақшының қымқырылды.

Суалып екі ұрты,
Өңі ескірген,
Көзіне күдер үзген елес кірген.
Қонақты – тазқараша қонақтаған,
Көрген жан қарақшы екен демес бірден.

Бәрібір,
Жансын бағы, аусын бағы,
Жігіттің қиын екен таусылғаны.
Мейманға жаны ашыды амалсыздан,
Тәрк еткен жер сулары, тау шыңдары.

Бар сырға қанды шалың қанудай –ақ,
Түнерер ұлдарды ойлап, аруды аяп.
Бір түнде барлық кепті баян қылды,
Жазған жақ мүдірмей-ақ, жаңылмай-ақ.

Мұндар – ай, жүзіқара, көнтерілі,
Екенсің сорлы ананың тентек ұлы.
Өмірің ертегідей шежіре екен,
Түні ұзақ, түнерілген, келте күні.

Үйірден үрке қашқан ата күзен,
Салауат – өткеніңе.
Батамыз – оң.
Тілегім – қарақшылық кәсіпті қой.
Сәт сапар, 
Қоныс аудар, тақа түзел.

Есі ауған елден безіп, бүлік тектім,
Айта алды лайыңды тұнық деп кім?
Қараулық қорқауға тән,
Алайда сен, 
Егіз ұл аман қалған біліп кеткін.

Мына сөз қарақшының жидырды  есін,
Өті еріп, іш қалайша жидімесін?
Өкіріп келіп шалдың құшты аяғын,
Тағдыр-ай,тоңдырасың, күйдіресің.

Ағатай, құлағыма нанайын ба?
Нанайын да,
Құлың боп қалайын ба?
Дәл қазір естігенім қағыс болса,
Ақ тақыр сорға бөгер самайым да.

Тағы айтшы: егіз мұңлық тірі деші,
Сөнген жоқ шырағы да, нұры деші.
Бақытты, бір ананың қос арланы,
Бақытты бір атаның ұлы деші.

Хабарын кім жеткізді ұлдың мұнда,
Тағы айтшы,
Тірі ме еді, шындығында?
Құлақ кес, мұрнымды тес – тірі болса,
Өтейін мәңгі-бақи құлдығыңда.

Бәрібір жансын бағы, аусын бағы,
Жігіттің қиын екен таусылғаны.
Көміліп көз жасына кемиек бет,
Қысылды. Селкілдеді. Қалшылдады.
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Шешілді де жұмбақтың түйіні енді,
Ер кеудеге жаңа бір күйік енді.
Мұнысын айтса ма екен оңашаға,
Айтса ма екен жар салып, жиып елді.

Ештеңеден хабарсыз ару әлі,
Сауығары беймәлім, ауырары.
Сүле –сапа, тірі өлік, мәңгүрт қалпы,
Жабығады, біресе, қамығады.

Кәрі жүрек кеудеде бұлқынады,
Жыртылады, кім білсін, құлпырады.
Қарт баһадүр екі ұдай күйге түсіп,
Ұлдарына аттанды жылқыдағы.

Ұлдарына аттанып жылқыдағы,
Жанарында балқыған күн тұнады.
Кепті неден бастарын біле алмай,
Кәрі жүрек құлшына шырқырады.

Шарт сынатын болаттай мәрт емес пе,
Алды өткенде мәрттіктің, арты егесте.
Жүзге дара шабатын қайран заман,
Бордай тозған бейшара қарт емес пе?

Бордай көңіл үгіліп, егіледі,
Боз кірпіктен бүлдірген төгіледі.
Шалқұйрықтар шыбындап шұрқыраған,
Қоңыр қос та бір белден көрінеді.

Келген бетте,
Құлақ сал, ал ағайын.
Бала жайын, бейшара ана жайын.
Татысқан дәм,
Танысқан жолаушыны,
Жыр қылады, ендігі бар уайым.

Дала тынып тыңдады,
Көл күрсінді,
Аспан өксіп тыңдады,
Жаңбыр сіңді.
Ене ембеген, тыңдады егіз қозы, 
Тау жылады, білмейтін көлгірсуді.

Тынды айтып атасы да осыны енді,
Тұрады ұлдан кезек тосып енді.
Сол сәтте Саян батыр домбыра ап,
Күй – дауыл күңірене көсілген-ді.

Қан ұйып,
Көкіректе күйік қалды.
Жөн көріп жылқы жатты бұйығанды.
Дем беріп дауылдай күй домбырадан,
Денені қансыраған, 
Иыққа алды.

Дем бере баһадүрге, Аянға да,
Алқынта аңыратар Саян дара.
Батырға бекемдік - дос, беріктік – ел,
Дұшпаны мүсіркеу мен аяу ғана.

Күй кетті жаланса да, ұран сала,
Жасырмай мұңайса да, қуанса да.
Боздаған бота кетті тапырақтап,
Жайраңдап ұлан шапты ұран сала.

Өзектен уыз ембей қапаланған,
Тіл құрғап,
Таңдай кеуіп,
Қаталаған.
Інгендей ыңыранған ішектерден
«Апатай, апа, жаным, апалаған»

Шер өртеп, өксік қысқан үн шығады,
Толқынға бір батады, бір шығады.
Сол бір күй жүректерді алай-түлей
Тырнады,
               Тістеледі,
                                Шымшылады.

Күй толқып көк теңізді сапырады,
Күш кернеп долы арыстан ақырады.
Дабылын дүңкілдетіп кек майданы,
Ұрысқа,
Жекпе-жекке шақырады.

Қас қыран шың түбінен сілкінеді,
Көз сүртіп, көктің күні күркіреді.
Шалқыған дауыл күйдің ділін ұғып,
Сезімдер қалың қолдай дүркіреді.

Күй тілін, күмбірлеген таулар ұғып,
Ақ нөсер алқылдатып аунады бұлт.
Бөкендей бөлек қалып бөрі қуған,
Үш атқа міне салып, заулады үміт.
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Жебедей атырылған шаң шұбайды,
Тұяқпен турайтындай таңсық айды.
Аңырап ақ ордаға асыққан жұрт,
Осқылап ат сауырын қамшылайды.

Қарашық жасқа толып боталаған,
Үн жетті:
Апажаным ,апалаған,
Түк ұқпай бейбақ ана аңырады, 
Әлі ешкім өзін бұлай атамаған.

Тірідей түсер ме отқа бекер адам?
Үн жетіп:
Апажаным, апалаған,
Кейуана көкірегі айырылады,
Ісіне қос құлынның қаталаған.

Желкенін жел кеулеген қайық құсап,
Бір жаулық жүгіреді жайып құшақ.
Бір жаулық аңтарылып орта жолда,
Қуаныш бере алмай жүр лайықты сәт.

Қауышты. Қара құрша шұрқырасты,
Көңілдің алтын сағақ құлпын ашты.
Аз думан,
Аз ауылда аза қылып,
Қайғының қара қаптал бұлты басты.

Бұлт басты жылағанды, жырлағанды,
Көз алды бірде жарық,
Бір қараңғы,
Жанкешті, жарым әлем жайын бағып,
Баһадүр босқа қарап тұрмаған-ды.

Жан дерті зарлы күйге шыдамаған,
Күдерін үзсін бе әлі, ұл анадан?
Шыңғырта жас құлынды тыпыршытып,
Семсермен салып өтті бұғанадан.

Ыстық қан көпіршіді сауып көкті,
Бет жүзін сорлы әйелдің жауып кетті.
Оянар ана сезім бір оянса,
Осылай етсем бір деп – тауып кетті. 

Жалақтап бұрымында өрт,
Жұлынында өрт,
Қанменен жуылды бет, қуылды дерт.
Қызыл өрт әлдеқайдан лап етті де, 
Шыңғырды жандалбаса:
- Құлыным!-деп.

Шыңғырып айдағандай шалық күшті,
Айырмай анық өңді,
Анық түсті.
Өңіне салған шөптей, үрей еніп,
«Құлыным, құлынымдап!» талып түсті.

Тіл шықты, суалған жақ тынып қалмай,
Үн шықты, күмбірлеп те құмыққандай.
Жазылды әжім тарап ақ маңдайда,
Толғанып бейбіт атқан тынық таңдай.

Күңірене күрсінбейді жүрек тегін,
Күрсініп, білсін қанша жыл өткенін.
Қанды көл,
Қара иірімге қойып кеткен,
Сәбидің ести салып шыр еткенін.

Сергітіп көкіректі, серпілмеген,
Шығарып дүниенің көркін де естен.
Қапыда қатыгездік құрбаны боп,
Өмірдің он жеті жыл дертін кешкен.

Көрісіп сартап ана,
Сүйінді ұл,
Өң кірді,
Қара көзге құйылды нұр.
Батырдың қараша үйін қасиетті,
Той кернеп,
Думандатты ұлы дүбір.

Жамау БҰХАРБАЕВ.
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Талдықорған
Көксу мен Қараталдың екі арасы,
Әлдилеп, аялаған жер анасы.
Гүлденген, қанат жайған – Талдықорған,
Киелі Жетісудың бас қаласы.

Көксу мен Қараталдың екі арасын,
Көз салсаң ғажабына таң қаласың.
Қорған боп айбозына орын беріп,
Алаштың аластамас әр баласын...!

Алыстан көз тартады мұнар жатқан,
Еркелеп егіз өзен қатар аққан.
Кең жұпар тыныс алсаң ауасымен,
Жаныңды айықтырар мұңға батқан.

Сәулетті ғимараттар бой көтерген,
Көшесі көп гүлдермен көмкерілген.
Мұнадалап сыр айтардай шақырады, 
Жайқалған көне талдар көпті көрген.

Кәрі тал, жас қайыңдар сыбырласып,
Тарихтан сыр ақтарар таң асырып...
Айналған тас мүсінге тұлғалардың,
Көмескі бейнесі тұр мұнарланып...

Тым ұзақ тарихы да, бұл қаланың,
Таңдарын қуанышпен қарсы аламын.
Шаһарға мадақ айтып, жырлау үшін,
Ақындар дайындайды жыр қаламын.

Көркіне көз тоймайды көрген адам,
Бозторғай, тоты құсы әнге салған.
Қаланың жан жылуын сезінуге,
Ешқандай керегі жоқ бөлек талғам.

Қос өзен қос бұрымдай тарқатылған,
Қос ғашық сезім сырын таңға ақтарған.
Қаратал жағалауы куә болған,
Махаббат бесігі ғой - Талдықорған!

Ақ ару
Ақ құба ақ ару аяңдап келеді,
Ақ бұлтқа ұқсаған кейіпке енеді.
Көңілге қаяу боп түскенде от сезім,
Аққан шоқ жұлдыздай жоқ болып кетеді.
Сусыған сол бойда ұстатпай кетеді,
Ерітіп, балқытты еріксіз бал тілі.
Теңегім келмейді мен оны өзгеге,
Айтуға жарайтын жақсылар жетеді.

Ақ құба ол ару ай болып толысып,
Жарқырап тұрады түндерде табысып.
Татулық белгісі осы деп қаламын,
Тұрғандай болады бақытқа асығып...
Алысып тағдырмен
күн кешіп жалғанмен,
қаншама тағдырлар танылды жырымен.
Ақ ару әрқашан айтатын әнім боп
қалады жүректе биязы үнімен.
Ақ құба ақ ару келмейді білемін,
Айтатын әнімді айта алмай келемін.
Тоғыспай қалса да тағдырлы жолдарым,
Бәрібір онымен биікте екенмін...

***
Қаншама түстер көрдім,
Түстерде сені көрдім.
Екеуміз бірге жүрдік,
Шыңында сезімдердің.

Үміт келді ереуілмен, 
Көңіл күпті болғанмен.
Жаңа тарих ел есінде,
Қаңтардағы дүрбелең. 

Жаңалықтар жаңарады,
Бейне бір сәт қалады.
Айыра алмай ақ-қараны,
Талай боздақ таланды...

Атты міне қаңтар таңы,
Сейілді бұлт аспаны.
Болашаққа бет бұрамыз.
Таңып алып жараны...

Тәуелсіздік - 
тұғырым

Тәуелсіздік - ол мен үшін ұлы ұғым, 
Тәуелсіздік - биік болған тұғырым!
Құлдық сана тепкісінен құтылған,
Тәуелсіз ұлт екеніңді ұғынғын!

Өткен күннің парақтары жаралы, 
Бабалардың төккен қаны, көз жасы.
Егеменді азат елде әр қазақ,
Еркін жүріп, еркін сөйлеу хақылы.

Тарихымнан мұңлы әуен, сыр ұқтым,
Бабалардың үніменен сырластым. 
Жат қолына бермеу үшін ырысын,
Жан аямас күрескерлік ғұмырым... 

Тәуелсіздік - ол, мен үшін ұлы күн!
Азаттықтың алаулатқан ақ таңын.
Ұрпақ үшін - азат болып, күн кешіп,
Болашақты бағындыру деп ұқтым. 

Ұлы Далам қанат жайып көктеген,
Тебіренем жайқалса егер көк пен бел.
Алла өзі нәсіп еткен бұл сыйдың, 
Қадіріне жете білгін, Туған Ел!

Болашаққа қайрайлап өс жас буын,
Аманат - ол жерің, көлің, тау-суың. 
Күш жігерің, ырыс-құтың бірлікте,
Мәңгілікке желбіресін көк туым! 

Қалқаман АБДЫРАХМАНҰЛЫ, 
ақын, журналист.

Оянсам сол баяғы,
Сол орта, сая бағы...
Бір үміт от кеудеме,
Сол ғана саялады.

Үмітпен өтер ме екем,
Кешігіп жетер ме екен?!
Жүрекке сыйған екен,
Күндерім сенсіз өткен.

Сәл үнсіз ойланамын,
Тағдырды қолға аламын.
Өзіңсіз әрбір күнім,
Сарғайған сары уайым.

Айтпаймын арыз-шағым,
Бұл өмір сәт қас-қағым.
Ал бүгін түстен табам,
Жүректің тыныштығын.

Келесің білем ертең,
Таңым боп күліп еркем.
Уақытша сәтсіздіктер,
Көңілдің күйін шертем...

Қаңтардағы 
қасірет

Қаңтар айы, қарсыз дала,
Қараңғы түн айнала.
Дауыл тұрса тербеледі,
Орман-тоғай, сай-сала.

Алып таулар жатыр үнсіз,
Елден жырақ тау мұңсыз.
Буырқанған өзендерден,
Тек бұлақтар кіршіксіз...

Асқақтықты көрсететін
Арпалысты күн мен түн.
Алаңдағы долы күштің,
Мінездері асқақ тым...

Дүрбелеңде ел теңселді,
кім жеңілді, кім жеңді.?
Сұлап түстім жерді құшып,
Көтере алмай еңсемді.

Әлдекімдер сес көрсетіп,
Әлдекімде ес кетіп...
Жанарыма жас тығылды,
Ал кеудемде тұр өксік...

Ақсу аудандық мәслихаты Ақсу ауданының Қоғамдық кеңесін қалыптастыру 
жөніндегі жұмыс тобынының мүшелерін іріктеу бойынша конкурстың өткізілетіндігі 
туралы хабарлайды (жұмыс тобының сандық құрамы: 5  мүше коммерциялық емес 
ұйымдардың өкілдері және азаматтар, 2 мүше мемлекеттік органдардың өкілдері).

Конкурсқа қатысуға ниет білдірген азаматтар, коммерциялық емес ұйымдардың 
өкілдері белгіленген мерзімде мынадай құжаттарды ұсынады:

1) осы хабарландыруға қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш;
2) жұмыс тобының мүшесіне кандидатура (болған жағдайда) ұсыну туралы 

коммерциялық емес ұйымның жазбаша ұсынысы; 
3) кандидаттың кәсіптік және (немесе) қоғамдық қызметі туралы мәліметтер;
4) Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігінің көшірмесі.    
Құжаттарды тапсыру мерзімі – осы хабарлама жарияланған күннен бастап 5 жұмыс 

күні ішінде.
 Ақсу ауданының Қоғамдық кеңесін қалыптастыру бойынша  жұмыс тобына канди-

датуралар туралы ұсыныстарды және өтініштерді қабылдайтын мемлекеттік орган 
- Ақсу аудандық мәслихатының аппараты, пошта мекен-жайы Алматы облысы, Ақсу 
ауданы, Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі, №5, индекс: 040100, электрондық 
поштаның мекен-жайы – aksu_maslihat@mail.ru

http://maslikhat.aksu.zhetisu.gov.kz сайтында өтініштер формалары тіркелген

Ақсу ауданының Қоғамдық кеңесін 
қалыптастыру жөніндегі жұмыс тобынының 

мүшелерін іріктеу бойынша конкурстың 
өткізілетіндігі туралы ХАБАРЛАНДЫРУ

Ақсу ауданының мәслихатына
____________________________________________тұратын

(елді мекен, көше, үй, пәтер) кімнен
____________________________________________

______________________
(өтініш берушінің А.Ә.Т., жеке куәлік № ____, берілді (қашан, кім))

ӨТІНІШ
Ақсу ауданының қоғамдық кеңесті құру жөніндегі жұмыс тобының мүшелігіне қосу 
үшін өз кандидатурамды ұсынамын.
Мен осы өтініш арқылы «Қоғамдық кеңестер туралы» 2015 жылғы 2 қарашадағы 
Қазақстан Республикасы Заңының ережелерімен танысқанымды растаймын және 
оның талаптарын сақтауға міндеттенемін.
Мынадай құжаттарды қоса беремін:
1) __________________________________________________________
2) _______________________________________________________
3) _______________________________________________________
4) ___________________________________________________________
5) _____________________________________________________ 
6) ___________________________________________________ _ 
7) _______________________________________________________

Байланыс телефонының нөмірі        
             
(жұмыс тобының отырысы туралы хабарлау үшін ) 

20___ ж. «____» ___________ Өтініш берушінің қолы _______________

Маслихат Аксуского района объявляет о проведении конкурса по отбору членов 
рабочей группы по формированию общественного совета Аксуского района (количе-
ственный состав рабочей группы: 5 членов представители некоммерческих органи-
заций и граждане, 2 члена представители государственных органов). 

Граждане, представители некоммерческих организаций, желающие принять учас-
тие в конкурсе, подают в установленные сроки следующие документы:

1) заявление по форме согласно приложению к настоящему объявлению;
2) письменное предложение некоммерческой организации о выдвижении канди-

датуры (при наличии) в члены рабочей группы;
3) сведения о профессиональной и (или) общественной деятельности кандидата;
4) копию удостоверения личности гражданина Республики Казахстан.
Срок подачи документов – в течение 5 рабочих дней после  дня опубликования 

настоящего объявления.
Государственный орган принимающий предложения и заявления о кандидатурах в 

состав общественного совета Аксуского района - Аппарат маслихата Аксуского рай-
она, почтовый адрес Алматинская область, Аксуский район,село Жансугурова, ул. 
Желтоксан, №5, индекс: 040100, адрес электронной почты - aksu_maslihat@mail.ru 

На сайте http://maslikhat.aksu.zhetisu.gov.kz прикреплены формы заявлении

ОБЬЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору членов 

рабочей группы по формированию 
общественного совета Аксуского района 

В маслихат Аксуского района _____________________________________________
___________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя, удостоверение
личности № ____, выдано (когда, кем))

проживающего (ей): ___________
(населенный пункт, улица, дом, квартира) 

ЗАЯВЛЕНИЕ
Выдвигаю свою кандидатуру для включения в состав Рабочей группы по формиро-
ванию общественного совета Аксуского района
Настоящим заявлением подтверждаю, что я ознакомлен с положениями Закона Ре-
спублики Казахстан от 2 ноября 2015 года «Об общественных советах» и обязуюсь 
соблюдать его требования.
Прилагаю следующие документы:
1) __________________________________________________________
2) ___________________________________________________________
3) _______________________________________________________
4) ___________________________________________________________
5) __________________________________________________________
6) __________________________________________________________
7) __________________________________________________________

Контактный номер телефона       
 
(для оповещения о заседании рабочей группы ) 

«____»____________20___ г. Подпись заявителя _______________
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Аусыл - жұқпалы, жіті өтетін және тез тара-
латын аша тұяқты жануарлардың аса қауіпті 
ауруы, қоздырғыштары О, А, С, САТ-1, САТ-
2, САТ-3, Азия-1 типтер. Өткінші қызбамен 
қоса ауыз қуысының кілегейлі қабықтарында, 
жұлықтың терісінде және тұяқтарының ара-
сында, жалтыр танауында, желінде аф-
тылар мен эрозиялардың болуы аурудың 
клиникалық белгілеріне тән қасиет. Ауырған  
жануарлардың клиникалық белгілері білінбей, 
жазылып кетуі мүмкін. Жаңа  туған төлдерде 
аусыл өте жітілі түрде өтеді, онда афты пайда 
болмайды және өліммен аяқталады. Аурудың 
бір типімен ауырып  жазылған жануарлар 
аусылдың басқа типтегі қоздырғыштары 
жұғып, қайтадан ауруы мүмкін.

 Індеттің көздері болып аусылмен ауырған 
жануарлар, оның ішінде аурудың жасырын 
кезеңінің 1 күннен 7 күнге дейін, кейде 21 күнге 
созылатын ескеру қажет, аталған жануар-
лар вирустарды сыртқы ортаға афтылардың 
қабықтарымен, сүтпен, сілекейімен, демалған 
ауамен, дәретімен және нәжістерімен сыртқа 
шығарады. Аусылдан жазылған, сонымен 
қатар аусылға қарсы егілген және аурулар-
мен бірге тұрған кейбір жануарлар, ұзақ уақыт 
бойы вирустасығыш болып, індеттің қауіпті 
көзі айналуына мүмкін.

Аусылмен ауырған жануарлардан алынған 
залалсыздандырылмаған  тағамдар мен 
шикізаттар, сонымен бірге ауру жануарлардың 
бөлінділерімен ластанған мал азығы, су, 
төсеніш, күту заттары, күтушілердің киімдері 
және аяқ киімдері, көліктер аусылдың 
вирустары ұзақ (1 жылға дейін) уақыт 
сақталатындықтан аусылдың таралу фактор-
лары болып табылады. Аусылдың вирустары 

Мән берген жөн!
жұққан мал азығының, топырақтың, төсеніштің 
ұсақ бөлшектері желмен бірнеше шақырым 
жерге ұшып барады. 

Диагнозды эпизоотологиялық деректер-
мен қоса, клиникалық белгілердің және 
лабораториялық зерттеулердің талдауын 
негізге алып қояды. Ажырату диагнозын 
жүргізгенде везикулярлы стоматитті, вирустік 
диареяны, зілді катарлы горячканы, ірі қара 
обасын, шешекті және стоматитті ескереді.

Қазақстан Республикасы 2017 жылдың 25 ма-
мырынан бастап Бүкіләлемдік жануарлардың 
денсаулығын қорғау ұйымының тарапы-
нан вакцина қолданылатын (буферлік) және 
қолданылмайтын (таза) аймақтарға бөлінген ау-
сыл ауруы бойынша қолайлы мемлекет ретінде 
танылды. Халықаралық эпизоотиялық бюросы-
мен белгіленген талаптарға сай Қазақстан Рес-
публикасы аумағы аусыл ауруы бойынша таза 
болып келеді.

Аусыл бойынша вакцина қолданылмайтын 
қолайлы аймаққа: Атырау, Батыс Қазақстан, 
Манғыстау, Ақтөбе, Қостанай, Қарағанды, 
Солтүстік Қазақстан, Павлодар, Ақмола облы-
стары жатады. 

Аусыл бойынша вакцина қолданылатын 
қолайлы аймаққа: Шығыс Қазақстан, Алма-
ты, Жамбыл, Қызылорда, Түркістан облы-
стары (Шымкент қ.) кіреді. Осыған байла-
нысты Қазақстан Республикасы аумағында 
аусылға бейім ауыл шаруашылығы жану-
арларын (ірі қара, қой-ешкі, шошқа, түйе) 
вакцина қолданылатын аумақтан вакцина 

қолданылмайтын аумаққа орын ауыстыруға 
(тасымалдауға) тыйым салынады.

Еуразиялық экономикалық одаққа мүше 
мемлекеттер (Ресей, Беларусь, Қырғызстан, 
Армения) мен бұдан басқа шетелдердің 
эпизоотиялық ахуалы әртүрлі болуына бай-
ланысты, аудан аумағында эпизоотиялық 
ахуалдың тұрақтылығын қамтамасыз ету 
мақсатында КазАгро институттары арқылы сырт 
мемлекеттерден әкелінетін ауыл шаруашылығы 
жануарларына несие алатын жеке және заңды 
тұлғаларға, шаруа қожалықтарының иелеріне 
төмендегіні ескертеміз!

Шет елдерден аудан аумағына әкелінетін 
ауыл шаруашылығы жануарларының әрбір 
партиясы мен жүру бағыты Ақсу аудандық 
аумақтық инспекциясының ұсынысы арқылы 
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 
министрлігінің Ветеринариялық бақылау және 
қадағалау Комитетінің келісімімен жүзеге 
асырылады. Рұқсатсыз эпизоотиялық ахуа-
лы қолайсыз аймақтардан (алыс-жақын шет 
елдерден) ауыл шаруашылығы жануарлары 
және аусылға бейім ауыл шаруашылығы жа-
нуарлары (ірі қара, қой-ешкі, шошқа, түйе) 
вакцина қолданылатын аумақтан орын ауысты-
рылатын (тасымалданатын) болса, дереу кері 
қайтарылады немесе межелі орнында жойыла-
ды.

Қазақстан Республикасы Ауылшаруашылығы 
министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы №7-
1/700 бұйрығымен бекітілген «Жануарларды 
карантиндеу қағидаларының» 3-тармағының 

4-тармақшасына сәйкес Қазақстан Респу-
бликасы ішінде вакциналанған саламат-
ты аймақтан вакциналанбаған саламатты 
аймаққа жануарларды әкелу, сатып алу, ор-
нын ауыстыру, келтіру жүзеге асырылмайды.

Заң талаптарын бұзған жағдай 
анықталғанда Қазақстан Республикасының 
«Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» 
Кодексінің 406 бабына сәйкес айыппұл са-
лынады, осы заңсыз әкелген малдардан 
инфекциялық аурулар анықталып, сол себепті 
жергілікті жерлердегі малға жұғатын болса 
Қазақстан Республикасының «Қылмыстық 
Кодексінің» 327-бабына сәйкес, эпизоотиялық 
аурулардың таралуына жол бергені үшін — 
үш мың айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi 
мөлшерде айыппұл салуға, не сол мөлшерде 
түзеу, не сегіз жүз сағатқа дейінгі мерзімге 
қоғамдық жұмыстарға тартуға, не үш жылға 
дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге 
не сол мерзiмге бас бостандығынан айыруға 
жазаланады.

Аудан аумағында аусыл ауруының 
таралуының алдын алу баршамыздың 
міндетіміз болып саналады. Сондықтан, 
Сіздерді Қазақстан Республикасының «Ве-
теринария туралы» Заңының 25 бабының 
талаптарын орындауға және ветерина-
рия қызметіне жәрдем көрсетіп, ауданның 
эпизоотиялық тұрақтылығын сақтауға өз 
септіктеріңізді тигізеді деген ойдамыз.

А.ТӨЛЕГЕНОВ,
ҚР АШМ Ақсу аудандық аумақтық 

инспекциясының бас маманы,
ветеринариялық санитариялық 

инспекторы. 

«Ұстаз бақыты - ұрпағында», - демекші 
жас ұрпаққа біліммен тәрбие беру жо-
лында, үздіксіз еңбек етіп, өз бақытын 
ұстаздықтан тауып жүрген білікті де, 
білімді ұстаздарымыз баршылық. Осын-
дай тәжірибелі ұстаздың бірі - Қуат 
Терібаев атындағы орта мектепте ұзақ 
жылдар бойы директордың тәрбие ісі 
жөніндегі орынбасары қызметін адал 
атқарып келе жатқан, орыс тілі мен 
әдебиеті пәнінің мұғалімі Самихов 
Серік Мұхаметкәрімұлы. Ұлағатты ұстаз 
өзінің бойындағы білімі мен тәрбиесін 
болашақ ұрпаққа үйретуде елеулі еңбек 
етіп келеді. Сондай- ақ, өзінен кейінгі 
жас мамандардың бойында өзінің 
тәрбиесімен қатар, ұстаздықтың да қыр- 
сырын үйретуден жалыққан емес. 

Қоғамымыздың болашақ иелерін  селқос 
емес - сергек, сезімтал, енжар емес- 
екпінді, елгезек, белсенді, мол тәлімді етіп 
тәрбиелеу ұстаздарға қойылып отырған 
үлкен өмір талабы екені сөзсіз. Осындай 
үлкен өмір талабын мойнына жүк етіп ар-
тып, шаршамай, жалықпай елеулі еңбек 
етіп жүрген бақытты ұстаз Серік ағаймен 
әрдайым мақтанамыз. Серік ағайдың 
ұстаздық жолында еңбегі шығармашылық 
табыстарға мол болғай. 

Осындай жас ұрпаққа білім мен 
тәрбиені ұштастырып отырған адал да, 
үлгілі ұстаздар қатары көбейсе екен 
деймін.

Бақытты 
ұстаз

Көкөзек елді мекен, ұжымды ауыл,
Берекелі халқы бар, сәнді ауыл.
Төрт - түлікті малымен, игерілген жері бар,
Еңбек сүйгіш шаруасымен, мәнді ауыл.
Көкөзекті ойладым менде жырлайын - 
                                                                    деп,
Өткенді есіме бір алайын - деп.
Өтті жылдар, айлар, өтті күндер,
Жылжыған уақыт пен, сырғыған кезеңді, 
                                таразыға салайын - деп.
Айтайын бұл ауылдың өткендерін,
Басқарып ауылды да кеткендерін.
Көрсету бәрін бірдей мүмкін емес,
Тердім мен жемісті еңбек еткендерін.
Басқарды ұзақ жылдар, Гүлбаршын апай,
Жақсылығын халықтан еш аямай.
Тазалықты басты орында ұстай біліп,
Мінсіз қызмет атқарды ешбір тынбай.
Басқарды одан кейін, ағайларда,
Мұхаметбай, Шабденбек, Жанайларда.
Жұмыстарын атқарып кезегімен,
Халықтың шығып жүрді ойынан да.
Басшы болған апай менен ағайлар,
Енді бізге Сіздей жандар қайда бар. 
Үміт артып кеттіңіздер жастарға,
Көз  жүгіртіп артқа деп, бір қарар.
"Жас келсе іске" деген жақсы сөз- ау,
Ісіменен дәлелдесе көңіл толар.
Болашаққа бет алып келеміз - ау,
Құлдыратпай ауыл қамын бір ойлар.

Перизат МҰХАМЕТАЛИНА. 
Көкөзек ауылы. 

Ауылым 
жайлы

Құқықтық статистика органдарымен 
мемлекеттік 9 түрі қызметтері алдағы 
уақытта көрсетіліп жүрген болатын, қазіргі 
кезде мәлімет және жұмыста пайдалану 
үшін Қазақстан Республикасының Цифрлық 
даму, инновациялар және аэроғарыш 
өнеркәсібі министрлігінің «Соттылықтың бо-
луы немесе болмауы туралы анықтама беру», 
«Наркологиялық ұйымнан анықтама беру», 
«Психоневрологиялық ұйымнан анықтама 
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметтерін 
«Е-қызмет» персоналды басқарудың 
интеграцияланған ақпараттық жүйесі арқылы 
алу мүмкіндігі іске толығымен асқандығын ха-
барлайды.

Атап айтқанда, осы бағытта Цифрлық даму, 
инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі 
министрлігі Мемлекет басшысының неғұрлым 
талап етілетін анықтамалар мен қағаз рас-
тамаларды алып тастау жөніндегі тапсыр-
масын орындау шеңберінде ақпаратты 
цифрлық растауды қамтамасыз ете отырып, 
яғни өткен жылдың қазан айында және 
ағымдағы жылдың сәуір айында мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер тізіліміне (бұдан әрі 
– тізілім) мемлекеттік органдардың ұсынған 
ұсыныстары және анықтамалардың күшін жою 
бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстар негізінде 
өзгерістер енгізілді, 9 мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер қазіргі кезде алынып тасталды, мы-
салы мына төмендегі көрсетілгендей: 

- Тұлғаның әкімшілік құқық бұзушылық 
жасағаны туралы Қазақстан Республикасы 
Бас прокуратурасының Құқықтық статистика 
және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің 
есептері бойынша мәліметтер беру (404 629 
жыл бойы қағаз  айналымдар); 

- Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры 
салымшысының (алушысының) зейнетақы 
жинақтарының (инвестициялық кірістерін 
ескере отырып) жай-күйі туралы ақпарат беру 
(жылына 1 млн-нан астам анықтама); 

- Жалғыз тұрғын үйі авариялық деп 
танылған азаматтарға анықтама беру (жылы-
на 44 анықтама); 

- Жылжымайтын мүліктің меншік иесі (құқық 
иеленушісі) туралы мәліметтерді қамтитын 
техникалық паспортқа қосымша беру (жылына 
307 224 анықтама); 

- «Заңды тұлғалар» мемлекеттік деректер 
қорынан анықтама беру (жылына 3 288 055 
анықтама); 

- Жылжымайтын мүлікке тіркелген 
құқықтар және тоқтатылған құқықтар туралы 
анықтамалар беру (жылына 40 856 анықтама); 

- Жылжымалы мүлік кепілін тіркеу 
тізілімінен үзінді-көшірме беру (жылына 106 
079 анықтама); 

- Тауар таңбаларының мемлекеттік 
тізілімдерінен, тауар шығарылған жерлердің 
атауларынан үзінді көшірме беру (жылына 192 
анықтама).

Жоғарыда көрсетілетін қызметтер 
қазіргі кезде 9 мемлекеттік қызмет көрсету 
анықтамаларды алып тастағаннан кейін 
мұндай ақпаратқа қол жеткізуді қамтамасыз 
етудің әртүрлі тәсілдері бар, мысалы: 

1) мекенжай анықтамасы дербес 
деректердің болуын ескере отырып, үшінші 
тұлғаларға арналған сервис арқылы беріледі 
(https://egov.kz/cms/ru/services/pass_sr11); 

2) есепке алынуы Мемлекеттік кірістер ор-
гандарында жүргізілетін берешектің жоқ (бар) 
екендігі туралы мәліметтерді ақпараттық ре-
сурста қолжетімді ету болып табылады kgd.
gov.kz (https://kgd.gov.kz/ru/app/culs-taxarrear-
search-web); 

 Құрметті қала және аудан тұрғындарының назарына! 
Құқықтық статистика органдарымен көрсетілетін мемлекеттік қызмет алу тәртібіндегі оң 

өзгерістер мен Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі 
Мемлекет басшысының неғұрлым талап етілетін анықтамалар мен қағаз растамаларды алып тастау 
жөніндегі тапсырмасын орындау шеңберінде ақпаратты цифрлық растауды қамтамасыз етілгендігін 

хабарлайды
3) азаматтың жеке өзіне қажетті кейбір 

мәліметтер оның «электрондық үкімет» 
порталының жеке кабинетінде қосымша 
көрсетіледі; 

4) мемлекеттік органдар үшін интеграциялық 
өзара іс-қимыл; 

5) «Электрондық үкімет» порталында 
жалпыға қолжетімді нысанда жүзеге асырыла-
ды.

Осыған орай, азаматтар мен мемлекеттік 
органдар арасындағы артық қағаз айналымын 
болдырмау мақсатында «электрондық үкімет» 
порталында Шығыс құжатты басып шығару 
мүмкіндігінсіз ақпаратты қарау режимінде 
тізілімнен шығарылған мәліметтерді көрсетуді 
іске асыру туралы атап өтеміз. Алайда, жеке 
және заңды тұлғалардан анықтамалардың 
қағаз нысанын, әсіресе «Заңды тұлғалар» 
«мемлекеттік базасынан анықтамалар беру» 
қызметі бойынша басып шығарудың мүмкін 
еместігіне қатысты өтініштер келіп түседі. 

Жоғарыда көрсетілген анықтаманың 10 кіші 
түрі бойынша ақпарат жалпыға қолжетімді бо-
лып табылады, яғни ол ЭЦҚ-сыз (бір реттік па-
роль бойынша) тапсырыс бере алатын кез кел-
ген портал пайдаланушысына қарау режимінде 
қолжетімді. 

Сонымен қатар, заңды тұлғаларды, олардың 
филиалдары мен өкілдіктерін мемлекеттік 
тіркеу/қайта тіркеу туралы анықтама тізілімнен 
шығарылмаған, оны алу техникалық жағынан 
pdf-форматында қолжетімді.

Мемлекеттік қызметтер тізілімінен 
(бұдан әрі – МҚТ) шығарылған жекелеген 
мемлекеттік қызметтер бойынша мәліметтерді 
«электрондық үкімет» порталында шығу 
құжатын басып шығару мүмкіндігінсіз ақпаратты 
қарау режимінде көрсету жүзеге асырылғаны 
туралы халыққа түсіндіру жұмыстарын 
жүргізу қажет. Шығу құжатын басып шығару 
мүмкіндігінің болмауы техникалық ақаудың 
салдарынан емес, азаматтар мен мемлекеттік 
органдардың арасындағы артық қағаз айналы-
мын жою мақсатында жасалғанын азаматтарға 
түсіндірілді. Бұдан бөлек, цифрлық даму, 
инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі 
министрінің 2020 жылғы 17 қазандағы №390/НҚ 
бұйрығымен (2020 жылы 21 қазанда № 21463 
Әділет министерлігінде тіркелген) «Қазақстан 
Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық 
статистика және арнайы есепке алу жөніндегі 
комитеттің есебі бойынша тұлғаның әкімшілік 
құқық бұзушылық жасауы туралы мәлімет 
беру» мемлекеттік қызметі оны толықтай 
автоматтандыруға және порталдың жеке 
кабинеті арқылы ұсынуға байланысты МҚТ 
алынып тасталған. 

Бұл процесстің автоматтандырылуы 
Мемлекеттік корпорацияны және қызмет 
берушінің кеңсесін айналып өтіп, ЖСН бойын-
ша онлайн режимде азаматтардың әкімшілік 
анықтамасын алуға мүмкіндік берді. Анықтама 
алу уақыты 3 жұмыс күнінен 15 минутқа дейін 
қысқарды. Бұдан бөлек, «Анықтаманы үшінші 
тұлғамен алу сервисі» және eGov mobile 
арқылы әкімшілік анықтаманы үшінші тұлғамен 
алу мүмкіндігі жүзеге асырылған.

Бұдан басқа, көрсетілген ақпараттарды еркін 
қолжетімділікте «Өзіңнің айыппұлыңды біл» 
атты қосымшадағы Комитеттің http://qamqor.
gov.kz сайтынан алуға болады, өзіңнің ЖСН 
және жеке бас куәлігінің нөмірін енгізе отырып. 

Бүгінгі күнде, біздің үш мемлекеттік 
қызыметімізді оңайлатып және жеделдетіп 
порталдан алуға болатын мүмкіндік жүзеге 
асырылған. «Соттылықтың болуы не болмауы 
туралы анықтама беру» мемлекеттік қызметі 

толықтай автоматтандырылған. Мемлекеттік 
қызмет көрсетуге құжаттар қабылдау және 
нәтижесін беру портал арқылы жүзеге асыры-
лады. 

Жүргізілген бұл жұмыс азаматтардың 
сұрауларының көп бөлігін үйден шықпай, 10 
минуттың ішінде алуға мүмкіндік берді. 

Қызметті оңтайландыру аясын-
да азаматтарға оны ұялы байланыстың 
абоненттік қондырғылары арқылы, яғни 
порталдың ұялы түрі арқылы алу мүмкіндігі 
ұсынылған. 

Азаматтар үшін тағы да бір ыңғайлылық шет 
елге шығу үшін анықтамаға сұрауды электрон-
ды түрде беру мүмкіндігі, қағаз жүзінде алуға 
өтініш білдірген Мемлекеттік корпорацияның 
филилдарының мекенжайын таңдай отырып. 
Бұрын сұрау тек қағаз жүзінде міндетті түрде 
Мемлекеттік корпорацияға барып жолдана-
тын. 

Порталда «Анықтаманы үшінші тұлғамен 
алу сервисі» көмегімен сұрау салған баста-
машы өз бетінше егерде бұл тұлғаның келісімі 
болған жағдайда, басқа тұлғаға қатысты 
электрондық сұрау жолдай алады.  
Электрондық анықтама алуға Мемлекеттік 
корпорацияның форнт-кеңсесіне азаматтарды 
жіберудің қажеті жоқ. 

Анықтаманы «EgovKzBot» қосып Telegram 
мессенджері көмегімен де алуға бола-
ды. Анықтама алуға керектің барлығы - 
азаматтардың мобильді базасына тіркелу. 

Соттылықтың болуы не болмауы туралы 
анықтаманы апостильмен беру бізге оны 
азаматтарға композитті беруге мүмкіндік 
берді, яғни «бір өтініш» қағидаты бойынша. 
Бұл үшін композитті қызмет алуға өтінішті 
электронды түрде беру, электрондық үкіметтің 
төлем шлюзінің көмегімен онлайн режимде 
баж салығын төлеу, қағаз жүзінде нәтижені алу 
үшін, порталда Мемлекеттік корпорацияның 
филилдарының мекенжайын таңдау мүмкіндігі 
жүзеге асырылған. 

Комитеттің қызметтерін 100% электрондық 
нысанға көшіру мақсатында, ҚР Әділет 
министрлігінің «Е-Апостиль» сервисін жүзеге 
асыру аясында апостиль қою бойынша 
қызметті толықтай автоматтандыру бойынша 
жұмыстар жүргізілуде. 

«Қазақстан Республикасы Бас 
прокуратурасының Құқықтық статистика және 
арнайы есепке алу жөніндегі комитеті және 
оның аумақтық басқармаларының архивтері 
шегінде архивтік анықтамалар және/болма-
са архивтік құжаттардың көшірмесін беру» 
мемлекеттік қызметі жеке және (немесе) 
заңды тұлғаларға электронды (жартылай 
автоматтандырылған) және қағаз жүзінде 
көрсетіледі. 

Мемлекеттік органдардың аумақтық 
бөлімшелерінің кадр қызметтері азаматтарға 
жүк салмай, құқықтық статистика және ар-
найы есепке алу органдарының мәліметтерін 
дербес құрамды басқарудың «Е-Кызмет» 
интеграцияланған ақпараттар жүйесі арқылы 
жеке және заңды түлғалар өздері ала алатын-
дары туралы түсіндірілді.

Талғат Әскербекұлы ОМАРХАНОВ, 
Қазақстан Республикасы Бас 

прокуратурасының Құқықтық 
статистика және арнайы есепке алу 

жөніндегі комитетінің Алматы 
облысы бойынша басқармасы 

азаматтық және әкімшілік салалардағы 
құқықтық ақпаратты қалыптастыру 

бөлімінің аға прокуроры.

МАМАН КЕҢЕСІ

***
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Құттықтаймыз!

Жұмағали әулетінің келіні, қара 
шаңырақтың иесі – Сержанымыздың 
жұбайы Әлия келініміз қаңтардың 16 – 
да асқарлы 60 жасқа толды. Келінімізге 

1941 жылы 21 қаңтарда Алматы 
облысының Ақсу ауданында дүниеге 
келген. Мектеп жасынан алғашқы 
өлеңдерімен көзге түскен. «Өмір нұры» 
газетінде редактор болған. Алғашқы 
өлеңдері мен американдық ақын Эд-
гар По, Пушкин мен Есениннен, Гей-
не мен Байроннан, Ғамзатовтан ау-
дармалары баспасөз беттерінде 
1957 жылдан жарияланған. Шекспир 
шығармашылығының шыңы саналатын 
«Король Лирдің» де тұңғыш аудармашы-
сы. Тұңғыш жыр жинағы «Қабырға тал» 
(1963), «Соңғы сот», «Зауал», «Жол-
да қалған жолаушы» пьесалары жарық 
көрген. 

Еңбек жолын 1957 жылы Ақсу 
аудандық «Ленин жолы», 1958 жылы 
Талдықорған облыстық «Советтік 
Жетісу» газеттерінен бастап, 1975–1984 
жылдары «Жазушы» баспасында қызмет 
істеген. Шығармалары азды - көпті ше-
телдерде кітап болып шыққан, мерзімді 
баспасөзде жарияланған. ҚазМУдің жур-
налистика факультетінде сырттай оқып, 
1965 жылы бітірген. Қазақстан Жазушы-
лар одағының және Қазақстан Жазушы-
лар одағының Ағалар алқасының мүшесі, 
ақын, жазушы, аудандық «Ақсу өңірі» 
газетінің алғашқы редакторларының 
бірі, Қазақстан           Республикасы 
«Экология» қоғамдық академиясының 
академигі. Тұрсынзада Есімжанұлы 80 
жасынан асқанда өмірден озды.

ЕСІМЖАНОВ ТҰРСЫНЗАДА

Мұқағали Мақатаев «Болашақ 
дәрігерге» деген өлеңінде:
«...Жолың болсын, бара ғой, айналайын,
Айналайын, қорғаушым, қарғадайын!
Кәсібіңе мен сенің басымды ием,
Басымды ием, несіне арланайын...» – 

деп жырлайтыны бар. Иә, дүйім халық 
мамандығына шын берілген дәрігерлерге 
басын иеді.

Бірінші байлық – деннің саулығы. Сол 
себептен, басымыз ауырып, балтыры-
мыз сыздай қалса ем іздеп, бәріміз ал-
дына баратын дәрігерлер қауымының 
қоғамдағы орны ерекше екені сөзсіз. Олар 
аянбай тер төгіп, әр адамның өмірі үшін 
қолдан келгенін аямайды. Әр науқастың 
жанына желеу болып, ауруға қарсы 
тұрып, саулығын қалыптастырып қана 
қоймай, адам бойына өмірлік күш - қуат 
беріп, «Гиппократ антын» өзінің өмірлік 
кредосы ретінде қабылдап, қоғамның 
басты байлығы саналатын адам өмірінің 
сақшысы бола білген дәрігерлердің 
ерен еңбегі, атқарған істері, әрқашанда 
халықтың көңілінен шығады. 

Сондай адамзат баласы ерекше қадір 
тұтатын мамандық иелері, халыққа 
қалтқысыз қызмет атқарып жүрген білікті 
мамандар біздің аудандық орталық ау-
руханасында да қызмет етеді. Жергілікті 

аудан тұрғындарына дәрігерлік көмек 
көрсетуде өздерінің білімі мен біліктілігін, 
тәжірибелі маман екенін олар бірнеше 
мәрте дәлелдеп тастаған нағыз ма-
мандар, денсаулық сақшылары. Олар 
осы қызметтің негізгі бағыты – аудан 
тұрғындарының амандығын қамтамасыз 
ету екенін толық біледі. Ақ халатты абзал 
жандарды - адам жанының арашасы деп 
тегін айтпаса керек. Әрбір науқастанып 
қалған адамды шипалы қолымен 
уақытында емдеп, дендеріне саулық 
сыйлап, жан дауасын тауып жүрген осы 
қарапайым аудан дәрігеріне мен де өз 
атымнан, халықтың атынан алғысымды 
білдіргім келеді.

Өмір жолын денсаулық саласымен 
ұштастырып, бүгінде халыққа алғашқы 
дәрігерлік көмек көрсетуде аудан 
тұрғындарының алғысына бөленіп жүрген 
ақ халатты абзал жандарға шын көңілден 
ризамыз. Иә, халықтың алғысынан артық 
не бар? 

Аурудың жасқа да, кәріге де қарамастан, 
ұрымтал жерден соға беретіні ақиқат. 
Сондықтан ине мен пышақты өмірлеріне 
серік еткен ақ халатты, алтын қолды 
медбикелер қауымына бесіктегі баладан 
есіктегі қартқа дейінгі адамдардың айтар 
алғысы шексіз болар. 

Мен 1 қаңтар күні Қарашілік ауылында 
аяқ астынан есімнен танып құлап, қатты 
қысылып ауырдым. Ауыл дәрігерлері 
келіп алғашқы көмек көрсеткеннен 
кейін, жедел жәрдем шақыртып дереу 
ауруханаға жеткізді. Тексеру нәтижесі бой-
ынша асқазан, бауыр, ұйқы безім, жалпы 
іш құрылысымда жара бары белгілі бол-
ды. «Жедел панкреатит» деген диагноз 
қойылды. Ауруханада барлық жағдай жа-
салды, өте ыңғайлы болды. Дәрігерлер 
жағдайымды күніге тексеріп, менің  дене 
қызуым мен қан қысымымды өлшеп, 
уколдарын салып, системаларын қойып, 
күн демей, түн демей жағдайымды біліп 
тұрды. 

Сонда мұнда өз ісінің нағыз білікті ма-
мандары жұмыс істейтініне көз жеткіздім. 
Айтайын дегенім, мұндағы тазалық, 
қызметкерлердің ілтипаты, науқастармен 
қарым - қатынасы көңілімнен шықты. 
Әсіресе, хирургия бөлімінің бас 
дәрігері Нуруллаев Шерзод Усарұлына 
ризашылығымды білдіремін. Мен қатты 

ауырып жатқанда білікті мамандар жұмыс 
жасап жатса да, аудандық аурухананың 
бас дәрігері Салтанат Мықтыбаева, 
орынбасары Байқадам Болатұлы да 
келіп жағдайымды біліп, халімді сұрап, 
тексеру жасады. Тексеру нәтижесі 
шыққанша төрт күн фильтр – изолятор 
бөлімінде жаттым. Мұндағы медбикелер 
– Садуақасова Алма Кеңесханқызы, Ба-
кеева Гүлнұр Елубайқызы және Айнұр 

Қайратқызы, тазалықшылар – Жанна 
Ақшолақова, Жазира Есіркеевалар күн – 
түн демей аянбай қызмет жасады. Одан 
кейін хирургия бөліміне ауыстырды. Бұл 
жерде дәрігерлер – Құрманхан Айдос 
Несіпбекұлы, Саудаев Мақсат Ерғазыұлы, 
Адалбек Серікбек Адалбекұлы және 
медбикелер – Есімханова Ақмарал 
Баймұханқызы, Қанғабылова Бану 
Мұратбекқызы, Боранханова Гүлстан 
Есенқызы, Қазиева Раушан Бірлікқызы, 
Сейдахмет Әсемгүл Серікболқызы, 
Мөлдір Ошанова, Мақұлбекова Зәуре 
Ержігітқызы, тазалықшылар – Бөлекенова 
Қымбат Әлімғалиқызы, Жұмықова Ардақ 
Төкенқызы, Майра Қожахметова, Майра 
Малтүгелова, Рабиға Шанкетова, Ләззат 
Аршабаева және Рашида Қуатовалардың 
нағыз өз істерінің мамандары екеніне 
көзім жетті. 

Ақ халатты абзал жандар - Сіздерге 
мың алғыс. Сіздер адамзаттың 
денсаулығы үшін күн - түн демей 
еңбек етіп, адам жанына араша бо-

лып жүрсіздер. Еңбектеріңіздің жемісін 
көріңіздер. Халықтың алғысына 
бөленіңіздер. Халықтың жүрегіне жылу 
ұялатып, дертіне шипа, көңіліне медеу 
бола алғандарыңыз үшін алғыс айта-
мын! Аман жүріңіздер! Қиын да жауапты 
еңбектеріңізге табыс тілеймін! Әрқашан 
ел сенімін ақтап, қошеметке бөлене 
беріңіздер дегім келеді.

Ербол СЫМХАНОВ.

АЛҒЫС АЙТАМЫН

Аудандық Халыккқа қызмет көрсету орталығының ғимаратының 1 қабатында Но-
тариус ашылды. Жұмыс уақыты дүйсенбі күннен бастап жұма күнге дейін. Нотариус 
Құндақбаева Анар Мұратқызы. Байланыс телефондары: 2-10-45, 8-702-705-94-91.

Ақсу ауданының әкімдігі, аудандық 
мәслихат депутаттары, аудандық 
ардагерлер кеңесі, аудандық «Ақсу 
өңірі» газетінің ұжымы Тұрсынзада 
Есімжанұлының қайтыс болуы-
на байланысты артында қалған 
ұрпақтарына, туған - туыстарына 
қайғыларына ортақтасып көңіл ай-
тады.

Ағамыздың жатқан жері жайлы, 
топырағы торқа, жаны жәннатта, тәні ра-
хатта болсын. Артындағы ұрпақтарына 
сабыр берсін.

тілейтініміз өмір жасы ұзақ болып, Сер-
жан екеуі үш баласының қызығын көріп, 
келін түсіріп, солардың қызығына той-
май, бақытты да, баянды ғұмыр кешуіне 
тілектеспіз. 

Жұмысында беделді Әлия 40 жылдан 
астам аудан орталығында байланыс 
торабында еңбек етіп  келеді. Еңбегіне 
табыс, еңбегінің зейнетін көруге Алла 
Тағала нәсіп етсін,-дей келе мына өлең 
шумақтарын жолдаймыз.

Бауырдың тапқан көңілін,
Керемет менің келінім.
Қызметте де беделді,
Ақтаған елдің сенімін.

Өзіңде енді келін ал,
Отбасын құрып өз ұлың.
Алпысты тұрсың алқымдап,
Ұзақ та болсын өмірің.

Зор денсаулық тілейміз,
Жүгіңнің көтер жеңілін.
Отбасың аман болсыншы,
Жаныңда жүрсін серігің.

ІЗГІ ТІЛЕКПЕН: Жұмағали әулеті.


