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МӘҢГІЛІК  ЕЛ  -  ҰЛЫ  МҰРАТЫМЫЗ!

aksuoniri@mail.ru

Ақсу өңірі

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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Газет  1934 жылѓы  
1 ќазаннан  шыѓады

Құрметті Алматы облысының 
тұрғындары!

Алматы облыстық терроризмге қарсы 
күрес жөніндегі  жедел  штабы  облыстағы  
жағдайдың тұрақталғаны туралы хабар-
лайды. 

Қабылданған шешімге сәйкес облыстың 
барлық аумағында  26 қаңтар күні сағат 
00.00 бастап терроризмге қарсы опе-
рациялар режимінің қолданылуы және 
террористік қауіптіліктің аса жоғарғы 
«қызыл» деңгейі   тоқтатылады. 

Осы уақыттан бастап Талдықорған, 
Текелі қалаларында, сондай-ақ,   
Еңбекшіқазақ, Іле, Талғар, Жамбыл, 
Қарасай, Ақсу, Көксу, Ескелді және 
Қаратал аудандарында террористік 
қауіптіліктің жоғарғы «қызғылт сары» 
деңгейі   енгізіледі.

Арнайы және құқық қорғау орган-
дарымен облыс аумағында жаппай 
тәртіпсіздіктердің қатысушылары мен 
ұйымдастырушыларын анықтау бой-
ынша  жедел - іздестіру іс - шараларын  
жүргізу   жалғасуда. 

Террористік  қауіптіліктің  қазіргі  
деңгейі  жайында   қару - жарақ пен 
жарылғыш заттарды табу мақсатында 
құқық қорғау органдарына көлік 
құралдарын тексеруге рұқсат  етіледі.  

Шыдамдылық танытып, құқық қорғау 
органдарының жұмысына түсіністікпен 
қарап, олардың заңды талаптарын 
қатаң сақтауды  сұраймыз. 

АЛМАТЫ ОБЛЫСТЫҚ  
ТЕРРОРИЗМГЕ ҚАРСЫ КҮРЕС  
ЖӨНІНДЕГІ  ЖЕДЕЛ   ШТАБЫ. 

Шыдамдылық танытып, құқық қорғау органдарының 
жұмысына түсіністікпен қарауды сұраймыз 

Аудан тұрғындарының назарына!

Алматы облысында 396 адам 
коронавирус жұқтырған. Олардың 
105-і 14 жасқа дейінгі балалар 
болса, 50-і оқушылар. 

Облыс өңірлері бойынша КВИ 
аурушаңдығы бөлінісі келесідей: 
Ақсу - 2, Алакөл - 35, Балқаш - 14, 
Еңбекшіқазақ - 22, Ескелді - 14, 
Жамбыл - 15, Іле - 4, Қарасай - 47, 
Қаратал - 10, Кербұлақ - 4, Көксу 
- 28, Панфилов - 20, Райымбек - 
1, Сарқан - 14, Талғар - 31, Ұйғыр 

- 15, Талдықорған қаласы - 108, 
Текелі - 11, Қапшағай қаласы - 1.

Облыс бойынша КВИ өсу 
қарқыны соңғы 2 аптада 0,5% - 
дан 0,7% - ға дейін артып отыр.

Алматы облысында 105 баладан 
"COVID-19" анықталды 

Қарасу ауылдық округі әкімі 
аппараты, бастауыш пар-
тия ұйымының мүшелерінің  
ұйымдастыруымен, қаңтар 

айының 21-і күні "Бақытты отба-
сы" жобасы аясында көп балалы 
отбасыларға, мүмкіндігі шектеулі 
отбасыларға және жалғыз басты 

қарттарымызға, жалпы 11 отбасыға 
1 тоннадан қатты отын таратылды.

Қайырымды істеріңіз ілгері бол-
сын!

Қаракөз ауылдық округі әкімі, бастауыш партия ұйымының төрағасы 
Д.Көпелбаевтың ұйымдастыруымен "Nur Otan" партиясының 
"Ардагерлерді ардақтайық!" жобасы аясында Малшыбеков Абылайхан 
атамыздың үйіне қыстық отын дайындалып берілді.

Жангүл ЕРБОЛАТҚЫЗЫ,
аудандық партия филиалының эксперті.

Қайырымды істеріңіз ілгері болсын! Ардагерлерді ардақтайық!
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ЖОБА
Ақсу ауданы бойынша шетелдіктер үшін туристік жарнаның мөлшерін бекіту 

туралы

Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік 
басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2021 жылғы 5 қарашадағы №787 "Шетелдіктер үшін туристік жарна төлеу ережесі" 
Қаулысының 2-тарауының 4,5-тармақтарына сәйкес, Ақсу аудандық мәслихаты 
ШЕШТІ:

1. Туристерді орналастыру орындарындағы шетелдіктер үшін туристік жарнаның 
мөлшері 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап 31 желтоқсанды қоса алғанда – болу 
құнының 0 (нөл) пайызы бекітілсін.

2. Осы шешімнің орындалуын бақылау Ақсу ауданы әкімінің орынбасары Ғазиз 
Отарбайұлы Есжановқа жүктелсін.

3. Осы шешім 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

         Ақсу аудандық мәслихатының
хатшысы                                                                      Б. СҮЛЕЙМЕНОВ.

АҚСУ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТЫНЫҢ 
ШЕШІМІ

ПРОЕКТ

Об утверждении ставок туристского взноса для иностранцев по Аксускому 
району

В соответствии Закона Республики Казахстан «О местном государственном управ-
лении и самоуправлении в Республике Казахстан», с пунктами 4,5 главы 2 постанов-
ления  Правительства Республики Казахстан от 5 ноября  2021 года №787 «Правила 
уплаты туристского взноса для иностранцев»,  Аксуский районный маслихат РЕШИЛ:

1. Утвердить ставки туристского взноса для иностранцев в местах размещения ту-
ристов с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно – 0 (ноль) процентов от 
стоимости пребывания;

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  заместителя акима 
района Газиз Отарбаевич Есжанову.

3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.

         Секретарь Аксуского
районного маслихата                                                Б. СУЛЕЙМЕНОВ.

РЕШЕНИЕ АКСУСКОГО РАЙОННОГО 
МАСЛИХАТА

Қандай да бір халық болмасын, 
оның ұлттық тұрмыс-тіршілігінде 
тіл маңызды рөл атқарады. 
Тілдің ұлт өміріндегі аса маңызды 
орны жайлы халқының ертеңгі 
қамын ойлаған талай тама-
ша қоғам қайраткерлері жеріне 
жеткізе айтқан пікірлері кейінгі 
ұрпақтардың есінде . Солардың 
бірі, қырғыз елінен шыққан ұлы 
жазушы Шыңғыс Айтматов: 
“Халықтың мәңгі ғұмыры- тілінде. 
Әрбір тіл өзінің халқы үшін-ұлц” 
- депті. Сондықтан да әрбір ұлт 
өзінің болашағы жайлы істерін, 
күресін - тілін, сол тілде жасалған 
рухани құндылықтарды дамыту-
дан, соған кең өрістер ашудан 
бастаған. Тіл мәселесін шеше 
алмаған талай халықтар тілі 
жойылып, сонымен бірге өзі де 
тарих сахнасынан түсіп құрдымға 
кеткен. Сондықтан да ертеңін 
ойлаған халық барлық уақытта 
да тілін көзінің қарашығындай 
сақтап, тілі күшейгенде күшейіп, 
әлсірегенде әлсіреп отырған. 

Қай тұрғыдан алғанда да тіл 
мәдени өмірімізде шешуші рөл 
атқарады. Тіл сөйлеу мен ойды 
жеткізудің құралы болуымен 
қатар, өткендегі олжаларды бүгінгі 
күнге, ал бүгінгі пайымдарымыз-
ды келешекке жеткізу үдерісінде 

Тіл дегеніміз - ұлт 

де өте маңызды дәнекерлік міндет 
атқарып келеді. Қабырғалы ел 
ата - бабадан мұра болып қалған 
және қазіргі уақытта жаңа синтез-
ге, жаңа бейнеге жаңа кейіптерге 
айналып үлгерген біртұтас 
зерделі, аңсар - мұратты, ғылыми 
жетістіктер мен байлықтарды иге-
ре алатын құдіретті тіл арқылы 
ғана мәңгілік тұрақтылығын сақтай 
алады. Себебі, халқы қай деңгейде 
тілдің бай қорымен көркемділігін 
сақтап сөйлейтін болса, соғұрлым 
өрелі; қай деңгейде ойласа , сол 
аяда сөйлейді”,- деген терең 
тұжырымдармен жалғастырады. 
Бізге өткеннен аманат болып жет-
кен біртұтас тарихи және ұлттық 
құндылықтарымыз міндетті түрде 
ұлт мүддесіне қызмет етуі тиіс. 
Ана тілінің түп - тамырына балта 
шаппаған және тілге осы деңгейде 
кеңдік пен серпінділік танытқан ел-

дер ұдайы өзіндік үні бар, емін-
еркін сөйлейтін және терең ой 
қозғайтын ең серпінді қоғамға ай-
налады.

Тілдің дамуы ұлттың дамуы-
мен тікелей байланысты. Тіл 
мен ой бір нәрсенің екі жағы 
сияқты. Сондықтан да тіл белгілі 
бір ұлттың ұлттық ойы мен сана-
сезім дәрежесін де аңғартады. 
Демек, ертеңін ойлауға тиісті ұлт 
болашақ даму жолдарын дұрыс 
анықтау. 

Туған елім - тірлігімнің айғағы,
Тілім барда айтылар сыр 
                                              ойдағы,
Өссе тілім, менде бірге өсемін, 
Өшсе тілім, мен де бірге 
                    өшемін! - деп 

ақын Ә.Тәжібаев жырлағандай 
тіл қай елде болса да қастерлі, 
құдіретті. Ол достықтың кілті, 
ынтымақтастықтың бастауы, 
ырыс - берекенің алды, ұлттың 
әрі жаны, әрі ары. Тіл әрбір 
адамға ана сүтімен бірге еніп, 
қалыптасады. Тіл байлығы - әрбір 
елдің ұлттық мақтанышы . Ол ата-
дан балаға мирас болып қалып 
отыратын баға жетпес мұра. 

Меруерт УАЛИ, 
Ақсу ауылдық мәдениет  

үйінің директоры. 

«Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік 
бағдарламасы инфрақұрылымды дамытуға, 
адам капиталын жақсартуға, экономика саласын 
цифрландыруға және мемлекеттік қызмет көрсету 
жүйесін жетілдіруге бағытталады. Бағдарламаның 
4 негізгі бағыты бар. Бірінші – ауыл-аймақты кең 
жолақты интернетпен қамтамасыз етіп, еліміздің 
транзиттік мүмкіндіктерін арттыру. Екінші бағыт – 
экономиканың салаларына (көлік және логистика, 
денсаулық сақтау, білім беру, ауыл шаруашылығы 
және электронды сауда) цифрлы технологияны 
енгізу. Үшіншісі – мемлекеттік органдар жұмысының 
сапасын арттыру. Төртінші – IT мамандарды да-
ярлау. Тұтастай алғанда, бағдарламаның басты 
мақсаты – қазақстандықтардың өмір сапасын арт-
тыру. 

Цифрлы технология біздің өмірімізге 
тәуелсіздігіміздің бастапқы жылдары-ақ батыл 
енгізіле бастады. Ең алдымен, мектептерді жап-
пай компьютерлендіру қолға алынды. Компьютер-

«Цифрлы Қазақстан» жаңғыруға 
бастайтын қадам

лер кеңседе де, үйде де негізгі ақпараттық құрал 
ретінде пайдаланылып, ақпаратпен орындалатын 
кез келген жұмыс компьютер көмегімен жүзеге 
асырылатын болды. Ақпаратты сақтау да, тасы-
малдау да жолға қойылды. Жалпы, Қазақстанда 
ақпараттық технологияларды мемлекеттік 
секторға ендіру жұмыстары осыдан он жыл бұрын 
сәтті басталған. Оған мысал – «eGov» жүйесі не-
месе Қазақстанның электронды үкіметі. Дәл осы 
жүйенің көмегімен бүгінде жүздеген операцияны 
компьютер алдында отырып-ақ жүргізе аламыз. 
Құжат ресімдеу, коммуналдық қызмет түрлерінің 
ақысын, салық, айыппұл, сақтандыру және өзге де 
қызмет түрлерін үйде отырып, төлеуге кез - келген 
қазақстандықтың мүмкіндігі бар. Бұл істер алдағы 
кезде одан әрі жетілдіріле түседі.

А.БАЯХМЕТОВ,
Арасан ауылдық округі әкімі

 аппаратының жастар ісі жөніндегі 
әдіскер нұсқаушысы.  

Елімізде орын алған дүрбелең бәрімізді дүр 
сілкіндіргені анық!

Дегенмен сындарлы сәтте саналы қадамдар 
жасап, жан таппай жатқан Президентіміз Қасым-
Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың бастамаларының 
арқасында еліміз егемендігін сақтап қалды.

ҚР Президенті Қ.К.Тоқаев Үндеуін  жария-
лап, саяси және әлеуметтік - экономикалық 
салалардағы өзекті мәселелерді шешу жөніндегі 
нақты міндеттерді атап өтті.

Қазақстан Республикасының Президенті 
Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың еліміз 
бойынша қалыптасқан төтенше жағдай мен 
қоғамдық тәртіпсіздікке қатысты Мәжілісте 
жасаған мәлімдемесі мемлекетімізде жылдар 
бойы қордаланып қалған терең әлеуметтік, 
экономикалық, саяси, қауіпсіздік және қорғаныс 
мәселелерін шешуге бағытталды. 

Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мемлекет 
және ұлт үшін осындай қиын - қыстау уақытта 
көрегендік танытып, стратегиялық шешімдер 
қабылдап, елде болған қасіретті оқиғадан сабақ 
алу керек екенін айырықша атап өтті.

Ең бастысы Мемлекет басшысы елдегі 
азаматтардың арыз - өтініштерін ескеретін, 
"тыңдаушы мемлекет" қағидасын дамытып, 
әлеуметтік мемлекет құруды, баға тұрақсыздығы 
мен қымбатшылықты, ұлттық валютаның де-
вальвациясын және инфляцияны ауыздықтауды, 
олигархиялық әділетсіз жүйені жоюды, елдің ішкі 
қауіпсіздігі мен сыртқы қорғанысын қамал етуді 
стратегиялық міндеттер ретінде алуы-  Қазақстан-
ды тұрақтылық пен бейбітшілікке, экономикалық 
даму мен гүлденуге жеткізетініне, бейбітшілік пен 
тәртіптің сақталатынына сенімдіміз.

ҚР Президенті Қ.К.Тоқаевтың еліміздің 
тұтастығын, бірлігін, бейбіт болашағын сақтау 
үшін жасалып жатқан іс-әрекеттерін Ұлт болып 
ұйысып, бірге қолдайық! Еліміз аман, жұртымыз 
тыныш болсын.

Назира АУБАКИРОВА, 
«Nur Otan» партиясының мүшесі, 

Б.Сырттанов ауылдық кітапханашысы.      

Үндеу 
болашағымызды 

нықтайды

2022 жылдың 25 қаңтар айына, Ақсу ауданы бойынша ко-
ронавирус инфекциясына оң нәтиже берген 14 адам тіркелді. 
Ауырғандардың ішінде 14 жасқа дейінгі тіркелген балалар саны 
-  4. Коронавирус жұқпасына оң нәтиже бергендер мына ауыл-
ды мекендерде тіркелген; 

1. Қапал ауылы – 7 адам.
2. Жансүгіров ауылы - 3 адам.
3. Сағабүйен ауылы – 2 адам.
4. Қаракөз ауылы – 1 адам.
5. Көшкентал ауылы – 1 адам.
Оң нәтижемен тіркелгендердің кәсіби мамандығы бойынша 

тіркелгендердің 42,8% жұмыссыздар, 21,4% зейнеткерлер,  
33,3% ұйымда жоқ балалар, 8,3% мұғалімдер.

Жұмыссыздар – 6, зейнеткерлер - 3, ұйымда жоқ балалар - 4, 
мұғалімдер - 1. 

Аурудың жұқтыру көзі анықталғандар; Қарым-қатынастағылар 
саны - 1 немесе 7,1%. Алматы - Талдықорған қалаларына ба-
рып келіп ауырғандар саны - 12 немесе 85,7%. 

Тіркелген 14 коронавирусқа оң нәтиже бергендердің 4 
аурудың белгісі барлары (симптомами) немесе 33,3%, 10 
белгілері жоқтары (без симптомами) 71,4%.

Тіркелгендердің ауру белгілерімен ауруханада жатқандар 
саны - 4. 

Үйде карантинде ауру жоқ белгілерімен 14 күнге карантинде 
жатқандар саны - 10.  

Барлық қарым - қатынастағылар саны - 27. Карантинде 
жатқандар - 27. 

Аурудың ошақтар бойынша тіркелуі:
1). Жансүгір ауылынан 2-жағдайдан 1-отбасынан, 
2). Қалған ауылдарда ошақтарда 1-жағдайдан тіркелді.
2022 жылдың 25 қаңтар айына дейіні коронавирус ауруына 

қарсы екпе алып ауырғандардың саны 4 – адам. Оның ішінде 
2-екпені алғандар саны - 3,

1 – екпені алып ауырғандар саны - 1.
Барлығы 2020-2022 жылдары 25.01.2022 ж. тіркелгендер 460 

адам 100 мың адамға шаққандағы көрсеткіш 1269,3.  Соңғы екі 
аптада тіркелгендер 14 жағдай, 11.01-17.01.2022ж аралығында 
тіркелгендер 7 жағдай өсу қарқыны 0,22%. 18.01-24.01.2022 ж.  
аралығында тіркелгендер 7 жағдай өсу қарқынмен 0,22%, бір 
тәулікте тіркелген 2 жағдай өсу қарқынмен 0,4%.

Мониторинговая группамен барлығы 2021 жылы жүргізілген 
рейдтер саны 1335, тексерулер саны 3471. 26 жеке тұлғаға 
әкімшілік іс қозғалып 118385 теңге көлемінде айыппұл салын-
ды, 2+8обтект жеке тұлға, жеке кәсіпкерге хаттама толтырылып 
1040950 теңгеге айыпұл салынды. 23 адамға ескерту берілді.

Биылғы 2022 жылдың қаңтар айында рейдтер саны – 49, 
тексерілген обьектілер саны – 134. Кемшіліктер анықталған 
жоқ.

25.01.2022 ж. 1-компанентпен «Пфайзер»компаниясының 
вакцинасымен егілгендер саны-1189. Оның ішінде 12-17 
жастағы балалар-938. Үлкендер 251 адам. Оның ішінде жүкті 
әйелдер – 64, бала емізетіндер саны – 187.

Ревакцинациямен қамтылғандар саны – 2364 адам, ревакци-
нация (Комирнати)вакцинасымен егілгендер саны - 91. 

Б.ТЕМІРХАНОВ,
 аудандық СЭБ басқармасының басшысы.                  

Аудан бойынша 
коронавирус жұқпасының 
эпидемиологиялық ахуалы
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"Құқықтық статистика органдарымен мемлекеттік қызметтің 3 түрі көрсетіледі: 
соттылықтың болуы туралы анықтама, мұрағаттық анықтама және прокуратура ор-
гандарынан, тергеу және анықтау органдарынан шығатын ресми құжаттарға апос-
тиль қою туралы анықтама беру. 

Мемлекет Басшысының мемлекеттік қызметті электрондық форматқа көшіру бой-
ынша тапсырмасын іске асыру шеңберінде Комитет мемлекеттік қызметтің үш түрін 
автматтандыру және оңтайландыру жөнінде бірқатар іс-шаралар жүргізді. 

Сонымен "Соттылықтың болуы немесе болмауы туралы анықтама беру" мемлкеттік 
қызмет толық автоматтандырылды. 

Құжаттарды қабылдау және мемлекеттік қызметтерді көрсету нәтижесін беру 
www.egov.kz «Электрондық үкімет» веб-порталы (әрі қарай – портал) арқылы 
альтернативті түрде де, сонымен бірге анықтаманы қағаз үлгісінде алу қажет болған 
жағдайда Мемлекеттік корпорация арқылы жүзеге асырылады.

Сонымен бірге қызметтерді оңтайландыру шеңберінде азаматтарға жылжыма-
лы жүйенің абоненттік қондырғысы арқылы, яғни, mGov порталының мобильдік 
қосымшасы арқылы электрондық анықтама алу мүмкіндігі берілген. 

Азаматтарға арналған жаңа енгізулердің бірі Мемлекеттік корпорация 
филилалының мекенжайын таңдаумен шетелге шығу үшін анықтама алуға 
электрондық сұрау беру мүмкіндігі болып табылады, ол жерде қағаз түрінде жауап 
алуға болады. Бұрындары Мемлекеттік корпорацияға міндетті бара отыра қағаз ва-
рианты ғана жіберу мүмкін болатын. 

Электрондық анықтаманы «EgovKzBot»Telegram-бота көмегімен алуға болады. 
Анықтама алу үшін «Мобильді азаматтар базасына» (МАБ) тіркелу қажет. Бұл үшін 

eGov.kz порталында Жеке кабинетке өзінің деректерін енгізу қажет. 
Анықтама алу үшін Telegram мессенджерді көшіру керек, «EgovKzBot» іздеу жо-

лына енгізу, енгізу/қайта енгізу. Әрі қарай «Қызметтер» бағанында "Соттылықтың 
болуы немесе болмауы туралы анықтама беру" атты сервисті таңдау, содан кейін 
азаматқа растау коды көрсетілген SMS – хабарлама келеді, кодты енгізгеннен кейін 
соттылықтың болуы немесе болмауы туралы ақпарат берілетін болады. 

Сондай-ақ, порталда электрондық анықтаманы ЭЦҚ қоймай-ақ «Бір реттік SMS 
паролінің сервисінің» көмегімен алуға болады. 

Сонымен қатар, порталда «Үшінші тұлғалармен анықтама алу сервисі» жүзеге 
асырылған. Енді, жұмыс берушілердің өздері он-лайн қызметін қолдана отыра «жеке 
кабинет» және (немесе) sms-растау арқылы сұрау жіберілетін адамға қатысты, 
адамдардың келісім шарты болған кезде басқа адамдарға қатысты соттылықтың бо-
луы немесе болмауы туралы электрондық сұрау жібере алады. 

Осындай қызметті алудың негізгі шарты МАБ-на тіркеу болып табылады. МАБ-не 
тіркелу үшін қызмет алушыға порталдағы «жеке кабинетте» «телефон» деген бағанда 
телефон нөмірін көрсету керек немесе оны ЖСН-ді Мемлекеттік корпорацияның кез 
келген фронт-офисіне тіркеу қажет. 

«Комитеттің және оның аумақтық бақсармаларының мұрағаттары шеңберінде 
мұрағаттық анықтамаларды және/немесе мұрағаттық құжат көшірмелерін беру» 
мемлекеттік қызметі ішінара автоматтандырылған. 

Қызмет алуға үшін электрондық сауалдарды жіберу сервисі портал арөылы іске 
қосылды. Қазіргі уақытта, қызметті портал арқылы немесе Мемлекеттік корпора-
ция арқылы тапсыруға болады. Қызметтің нәтижелерін Мемлекеттік корпораци-
ясы арқылы ғана алуға болады. Қызмет көрсету мерзімі 30 күнтізбелік күннен 10 
күнтізбелік күнге дейін қысқартылған. 

«Прокуратура органдарынан, тергеу және анықтау органдарынан шығатын рес-
ми құжаттарға апостиль қою» мемлекеттік қызметі автоматтандырылмаған, ол 
Мемлекеттік корпорация арқылы қағаз түрінде көрсетіледі. Қызмет көрсету мерзімі 
5 жұмыс күні.  Прокуратура органдарынан шығатын апостиль қоятын құжаттардың 
99%  есепке ала отыра, соттылықтың болкы немесе болмауы туралы анықтаманы 
құрайды, мынадай мүмкіндік іске асырылады: 

- композиттік қызметке электрондық өтініш беру –соттылықтың болуы немесе бол-
мауы туралы апостиль қойылған анықтама;

- мемлекеттік бажды онлайн режимінде электрондық үкіметтің төлем шлюзі (ЭҮ 
ТШ) арқылы төлеу;

- қызмет алушының филиалдың мекенжайын порталда таңдау.
Қызметтердің нәтижелерін қағаз түрінде алу үшін қызмет көрсететін Мемлекеттік 

корпорациялар. 
Комитеттің қызметін электрондық форматқа 100% көшіру мақсатында, ҚР 

ӘМ «Е-Апостиль» сервисін іске асыру шеңберінде апостильдендіру бойынша 
қызметтерді электрондық форматқа толық көшіру жұмысы жүргізілуде. 

Талғат 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.

 Құқықтық статистика 
органдарымен көрсетілетін мемлекеттік 
қызмет алу тәртібіндегі оң өзгерістер 

енгізілгенін хабарлайды25.05.2020 жылы «Қазақстан Рес-
публикасында бейбіт жиналыстарды 
ұйымдастыру және өткізу тәртібі туралы» 
Заң қабылданды.

Аталған Заң Қазақстан Республикасының 
Конституциясында белгіленген Қазақстан 
Республикасы азаматтарының бейбіт және 
қарусыз жиналып, жиналыстар, митингілер 
мен демонстрациялар, шерулер мен пикет-
теу өткізу құқығын іске асыруға бағытталған.

Заңда бейбіт жиналыстарды өткізудің 
хабарламалық және регламенттелген 
тәртібі көзделген.

Бірінші жағдайда жиналыстарды, 
митингілер мен пикеттерді ұйымдастырушы 
өткізілетін күніне дейін 5 жұмыс күнінен 
кешіктірмей олардың өткізілетіні тура-
лы жергілікті атқарушы органды алдын 
ала хабардар ету көзделген, ал демон-
страция мен шеру өткізу үшін іс-шараны 
ұйымдастырушы өтініштер өткізілетін күнге 
дейін 10 жұмыс күнінен кешіктірілмейтін 
мерзімде оларды жіберуге тиіс.

«Қазақстан Республикасында 
бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру 
және өткізу тәртібі туралы» Заңның 
5-бабының 4-тармағына сәйкес бейбіт 
жиналыстарды ұйымдастырушы немесе 
ұйымдастырушының өкілі болмаған кезде 
бейбіт жиналыстар өткізуге жол берілмейді.

Бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру 
және өткізу зорлық - зомбылықсыз 
сипаттағы, заңдылық, мемлекеттік 

Қазақстан Республикасында бейбіт 
жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу 

тәртібі туралы
қауіпсіздікті, қоғамдық тәртіпті қамтамасыз 
ету, денсаулық сақтау, басқа адамдардың 
құқықтары мен бостандықтарын қорғау, 
қатысу еріктілігі, бейбіт жиналыстарды 
өткізу пайдасына презумпция, тараптардың 
жауапкершілігі қағидаттарына негізделуі 
тиіс.

Соңғы жылдары интернет кеңістігінде 
азаматтарды хабарламалар мен 
бейнероликтерді тарату арқылы заңсыз 
акцияларға қатысуға шақыру жиілеп, аза-
маттарды заңды бұзуға итермелейтіні құпия 
емес.

Бейбiт жиналыстар, митингiлер, ше-
рулер, пикеттер және демонстрациялар 
ұйымдастыру мен өткiзу тәртiбi туралы 
заңдарды бұзу, оны  ұйымдастырушылардың 
және қатысушылардың Әкімшілік құқық 
бұзушылық туралы Қазақстан Респуб-
ликасы Кодексінің 488 - бабымен 
әкімшілік жауапкершілікке және Қазақстан 
Республикасының Қылмыстық кодексiнің 
400 - бабымен қылмыстық жауапкершілікке 
әкеліп соғуы мүмкін. 

Осыған байланысты Ақсу ауданының 
прокуратурасы қолданыстағы, соның 
ішінде Қазақстан Республикасында бейбіт 
жиналыстарды ұйымдастыру мен өткізуді 
реттейтін заңнама нормаларын мүлтіксіз 
сақтауға шақырады.

АҚСУ АУДАНЫНЫҢ 
ПРОКУРАТУРАСЫ.

Қазіргі қоғамның басты өзекті тақырыптарының бірі – гендерлік саясат. Гендерлік саясат 
– қоғамдық өмірдің барлық салаларында ерлер мен әйелдердің теңдігіне қол жеткізуге 
бағытталған мемлекеттік және қоғамдық қызмет. Гендерлік саясат туралы сөз қозғалған 
кезде  қоғамда  екі түрлі  ой қалыптасқан. Гендерлік теңдікті көбі «әйелдің билікке тала-
суы» деп қабылдайды. Себебі, Хорватия, Литва, Бангладеш, Жаңа Зеландия, Словакия, 
Грузия, Грекия сияқты елдерде  әйелдер басқарушы қызметте болғаны белгілі. Сондай-ақ, 
әлемде үкімет басқарған әйелдер саны да аз емес. Мысалы, былтыр 34 жастағы Санна 
Марин Финляндияның Премьер-министрі қызметіне тағайындалды. Бұл мемлекетте со-
нау 1907 жылдың өзінде депутаттардың 10 пайызы әйелдер болған екен.  «Әйелі ерінен 
бір саты төмен тұратын отбасында береке болады»,-деп санайтын біздің қоғамда бұл 
көзқарастың болуы да орынды. Дегенмен гендерлік саясат дегенміз әйелдерді билік ба-
сына әкелу деген мағына да емес, оның бас-ты мақсаты – нәзік жандылардың құқығын 
қорғау. 

Гендерлiк саясаттың негiзгi қағидаттары Қазақстан Республикасының Конституциясы-
мен кепiлдiк берiлген және әйелдер мен ерлердiң тең құқығы мен еркiндiгiн белгiлейдi. 
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев өзінің «Сындарлы қоғамдық диалог – 
Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі» атты Жолдауында әйелдер мен 
балаларға қарсы зорлық - зомбылық үшін жазаны күшейтуді тапсырды. Сонымен қатар, 
Қазақстан гендерлік теңдік бойынша 2019 жылы әлемдегі алғашқы елулікке енген бола-
тын. Осылардың барлығы біздің қоғамымызда жынысқа байланысты кемсетушілік жоқ 
екенін, әйелдердің құқығы басты назарда екенін көрсетіп тұр. Бүгінде әйелдер саясатта, 
бизнесте, экономиканың барлық салаларында ер азаматтармен қатар еңбектеніп, қабілет 
дарынымен, іскерлігімен көзге түсіп қана қоймай, мемлекетіміздің өсіп - өркендеуіне өз 
үлестерін қосуда.

Халықаралық аренада әйелдердің саяси көшбасшылығы уақыт өткен сайын 
айқындалып келеді. Жалпы әйел заты қазақ қоғамы үшін қазақ мемлекеті үшін қашанда 
ардақты саналған. Бүгінде әйелдер ошақ басындағы қазанның құлағын ғана емес, 
денсаулық сақтау, ағартушылық жүйенің, мемлекеттік қызметтің, сондай-ақ, бизнестің де 
құлағын ұстаған. «Бір қолымен бесікті, екінші қолымен әлемді тербеген» нәзік жандылар, 
отбасының ұйытқысы болып қана қоймай,  қоғамдық - саяси, әлеуметтік - экономикалық 
және рухани-мәдени салада табысты еңбек етіп келе жатыр. 

                        А.САЙЛАУБЕКОВ,
 аудандық сотының кеңсесінің бас маманы. 

Гендерлік саясат – қоғамдағы 
өмір теңдігі

Қазақстан Республикасы Қорғаныс 
Минстрінің «Әскери міндеттілер мен 
шақырылушыларды әскери есеп-
ке  алу  қағидаларын  бекіту  туралы »   
2017 жылғы 24 қаңтар  айындағы №28 
бұйрығы  негізінде және  «Әскери қызмет 
және әскери  қызметшілердің мәртебесі 
туралы» 2012 жылдың 16 ақпанындағы 
№561-IIV заңының 16 бабына сәйкес,  
2022 жылдың  қаңтар – наурыз  айлары 
аралығында,  Ақсу  ауданының  қорғаныс 
істері жөніндегі  бөлімінде тіркеу жы-
лында 17 жасқа толған,  (2005 жылдың 
қаңтар айының 1–нен  31 желтоқсан айы-
на дейінгі аралықта туылған)  ер азамат-
тары әскерге шақыру учаскелеріне тіркеу 
жұмыстары жүргізіледі.

Азаматтарды әскерге шақыру 
учаскелеріне тіркеу – бұл әскерге шақыру 
жасына дейінгілерді әскери есепке 
қою үшін жергілікті әскери басқару ор-
гандарымен бірлесіп, тиісті  жергілікті 
атқарушы органдар жүргізетін әскери 
есепке алу іс-шаралары.

Шақыру учаскесіне тіркелуге келген 
азаматтар алғашқы дәрігерлік  комиссия-

Ақсу ауданының қорғаныс істері жөніндегі бөлімінде 2005 жылы туылған 
ер азаматтарды әскерге шақыру учаскесіне тіркеу жұмыстары басталды

дан өткізіліп, талап етілген құжаттарына  
сәйкес, тіркеу жөніндегі комиссияның 
шешімімен, әскерге шақырылушыларды 
әскери  есепке алуға қабылданады.     
Әр мекемеден, ұйымнан, тұрғылықты 
жері бойынша алынған тізім арқылы 
тіркеу жасына дейінгі азаматтарға са-
лыстыру жүргізіліп, тексеріледі, келуі 
қадағаланады.

Ақсу ауданының қорғаныс істері 
жөніндегі бөлімінде жүріп жатқан 
жұмыстар барысында сыбайлас 
жемқорлықты болдырмау, оның ал-
дын алу шаралары жеке құрамға 
ұдайы  жеткізілуде. Мемлекет пен қоғам 
жемқорлыққа қарсы күресетін бір күш бо-
луы тиіс. Қоғам, бүкіл әлеумет, әр азамат 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы шешім 
қабылдауға тиіс, сонда ғана жемқорлыққа 
жол   берілмейтіні анық. Болашақ ұрпақты 
да, біздің Отан қорғаушыларымызды 
әділдікке, адалдыққа тәрбиелеу біздің 
парызымыз.             

АҚСУ АУДАНЫНЫҢ ҚОРҒАНЫС 
ІСТЕРІ ЖӨНІНДЕГІ БӨЛІМІ.                            

ОТАНДЫ ҚОРҒАУ - АЗАМАТТЫҚ БОРЫШЫМЫЗ
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Байланыс желілері мен құралдарын үндестіру, пошталық технологиялар-
ды нарықтық жағдайларға бейімдеу мақсатында 1991 жылғы желтоқсанда ТМД 
елдерінің байланыс әкімшіліктерінің басшыларымен байланыс саласындағы 
аймақтық достастық (әрі қарай – АБД) құрылған болатын. 1992 жылы Қазақстан Рес-
публикасы дүниежүзілік пошта желісінде еркін жұмыс істеуді және сапалы деңгейде 
халықаралық пошта алмасуды ұйымдастыруды қамтамасыз ету үшін әлемнің 190 
елін біріктіретін Дүниежүзілік пошта одағына ресми түрде қабылданған болатын.

Бірнеше ғасырдан бері халыққа қызмет етуді жалғастырып келе жатқан байланыс 
түрі, яғни, пошта қызметі мен аудан экономикасының дамуына үлес қосып отырған 
біздің ауданның "ҚазПошта АҚ"-ның пошта байланысы қызметкерлерінің атқарар 
қызметі жоғары.

Соңғы күндері елімізде коронавирустық 
инфекциямен сырқаттанушылықтың 
өсуі байқалады. Әлеуметтік медициналық 
сақтандыру қоры коронавирустың 
белгілерін анықтаған пациенттерге 
қалай әрекет ету керектігін еске сала-
ды. 

ПТР-ТЕСТ
Егер Сіз суықтың, тұмаудың немесе 

пневмонияның белгілерін сезсеңіз, онда 
ПТР әдісімен коронавирусқа тест тапсыра 
аласыз. Мұны емхананың сүзгі-кабинетіне 
жүгіну арқылы жасауға болады. Сондай-
ақ, басқаларға жұқтыру қаупін төндірмеу 
үшін Сіз емхананың тіркеу бөліміне не-
месе анықтама бөліміне қоңырау шалып, 
үйге мобильді топ шақыра аласыз. Бұл 
жағдайда зерттеу тегін медициналық 
көмектің кепілдік берілген көлемі 
шеңберінде ақысыз жүргізіледі, өйткені 
бұл айналадағылар үшін қауіп төндіретін 
инфекциялық ауру. Яғни сақтандырылған 
болу міндетті емес. 

Сондай-ақ, ПТР-тестілеу коронави-
рус анықталған пациентпен байланыста 
болған адамдарға жүргізіледі. Сонымен 
қатар, сүзгі кабинеті арқылы байланысуға 
немесе мобильді топты үйге шақыруға бо-
лады.

Шетелге шығуға мүмкіндік алу үшін 
ПТР азаматтың  өз есебінен төленеді. 
Сондай-ақ, егер теріс ПТР бар сертификат 
қандай да бір ұйымға немесе жұмыс орны-
на бару үшін талап етілсе, онда тестілеу 
өз қаражаты есебінен немесе жұмыс 
берушілердің келісімі бойынша төленеді. 

ПТР-тест тегін жүргізілетін 
жағдайлардың тізбесі:

• медициналық көрсеткіштер бойынша 
фильтр кабинетіне жүгінген кезде - ЖРВИ 
және вирустық пневмония белгілері 
болған кезде;

• коронавирустық инфекцияға күдікті 
науқас үшін мобильді топты үйге шақырған 
кезде; 

• жедел тест нәтижесі оң болған 
жағдайда стационарға шұғыл емдеуге 
жатқызу кезінде;

• жоспарлы емдеуге жатқызуға неме-
се ауруханаға дейінгі тексеруге жіберу 
кезінде;

• жүкті әйелдерге 37 аптадан бастап 
босануға емдеуге жатқызу үшін;

• гемодиализдегі пациенттерге.

МОБИЛЬДІ БРИГАДАЛАР
Пациенттер айналасындағыларға 

қауіп төндірмеуі және ауру белгілері бар 
емханаға баруы, сондай-ақ үйде қажетті 
медициналық көмек алуы үшін әрбір 
МСАК ұйымының жанынан COVID-19 бар 
науқастарды амбулаториялық бақылау 
бойынша мобильді бригадалар құрылды. 
Олар өз аумағындағы қоңырауларға 
қызмет көрсетеді, жұмыс уақыты – 8.00-ден 
20.00-ге дейін. Егер пациент тіркелген жері 
бойынша емхана аумағында тұрмайтын 
болса, оған 103 - ке көмек сұрап жүгіну 
қажет. 20.00-ден кейінгі қоңырауларға же-
дел жәрдем де қызмет көрсетеді.

Мобильді бригаданың функцияларына 
мыналар кіреді:

• ЖРВИ белгілері бар немесе 
алғашқы жүгінген кезде коронавирустық 
инфекцияға күдікті пациентке үйге бару;

• Амбулаторлық бақылаудағы немесе 
үйде оқшаулаудағы пациенттерге шығу;

• СOVID-19-ға күдік болған кезде ПТР-
тестілеуді өткізу;

• Дәрілерді тағайындау және қажет 
болған жағдайда оларды ауруханадан тыс 
пневмония және созылмалы аурулары 
бар пациенттерге жеткізу;

• Пациенттерге олардың жай-күйіне 
дербес мониторинг жүргізу үшін көмек 
көрсету;

• Амбулаториялық пациенттің меди-
циналық картасын ресімдеу.

КТ НЕМЕСЕ РЕНТГЕН
Егер өкпеде қабыну процестерінің даму-

ына күдік болса, компьютерлік томография 
немесе кеуде қуысының рентгенография-
сы жасалады. Диагностиканың бұл түрлері 
пациентке тегін медициналық көмектің 
кепілдік берілген көлемі шеңберінде 
тәуліктік стационарға емдеуге жатқызу 
кезінде тегін жүргізіледі. Сондықтан пнев-
мония белгілері бар сақтандырылмаған 
науқастарға да  көмек көрсетіледі.

Ауруханаға жатқызу денсаулық жағдайы 
үйде емделуге мүмкіндік бермейтін па-
циенттерге қажет-сатурацияның төмен 
деңгейімен, ентігудің жоғарылауымен 
және өздігінен дем ала алмауы-
мен, өкпенің зақымдануының жоғары 
деңгейімен байланысты жүргізіледі. 

Науқастың бағыты: 
КОРОНАВИРУСТЫ ЕМДЕУ 

ТУРАЛЫ НЕНІ БІЛУ КЕРЕК?

Жазбаша хат - хабарлар, сәлемдемелер, мерзімдік баспасөз басылымдары, 
бюджеттік ұйымдардың жұмыскерлеріне еңбекақы, зейнеткерлерге зейнетақы және 
жәрдемақы төлеу, коммуналдық төлемдер мен салықтар қабылдау, депозиттер, 
ақша аударымдары және басқа да хат - хабар тасу пошта қызметінің түрлеріне жата-
ды. Ғаламторлық байланыс дамып, адамдар бұрынғыдай хат жазысып, ашық хаттар 
салмаса да, пошта қызметін пайдаланудан бас тарта қойған жоқ. Ауданымыздағы 
пошта қызметі екінші деңгейлі банк болса да, қаңтар айының басындағы төтенше 
жағдайлар кезінде қалтқысыз елге қызмет жасады. Ол кезде бірінші деңгейлі бан-
ктер жұмысын тоқтатқан болатын. Ал, пошта қызметкерлері қиын кезеңде ауыл – 
ауылды аралап, округтердегі пошта бөлімшелерімен бірлесіп, ауыл тұрғындарының 
зейнетақыларын, басқа да қызметтерді көрсетіп, өз істерін мүлтіксіз орындады. Бұл 
орайда инкассатор – жүргізушілер мінсіз қызмет атқарды.

Аудан орталығындағы орталық бөлімшеде операторлар, хат тасушылар 
тұрғындарға қай уақытта болсын ілтипатпен қызмет көрсетеді. Тіпті пандемия кезінде 
де санитарлық талаптарды сақтай отырып, халықпен тығыз жұмыс жасады. Осындай 
шағын ұжымды Айжан Ысқаққызы басқаруда. 

Пошта байланысы мерзімдік баспасөз таратуда зор міндет атқарады. Олар 
баспасөзге жазылу науқанына бір кісідей атсалысып қана қоймай, оларды 
оқырмандарға дер кезінде жеткізуді де қамтамасыз етеді. 

Соңғы кезде қосылған жедел ақша аудару қызметімен қатар, теміржол билеттерін 
сату да аталмыш мекеме арқылы жүзеге аса бастаған. Түрлі ғаламторлық 
дүкендерден киім - кешек пен бұйым сатып алу да артқан. Қаншама озық техно-
логиялар енгізілсе де, бұл жүйе адамзатқа қызмет ете береді. Жылдың қай мезгілі 
болсын, ауа - райының қандай жағдайы болсын, пошта қызметкері міндетті түрде 
Сіздің үйіңізге келген хат - хабарды кешіктірмей жеткізеді. Жаңалық жаршыларына 
қызметтері үшін алғыс айтамыз.

Ербол ӘБДІКӘРІМҰЛЫ.

Сатурацияның бірдей төмендеуімен екі 
науқаста ауруханаға жатқызудың әртүрлі 
көрсеткіштері болуы мүмкін екенін ескер-
ген жөн. Сондықтан емдеуге жатқызу үшін 
ПТР-дің оң нәтижесі жеткіліксіз. 

Егер сөз емхана деңгейінде (емдеуге 
жатқызусыз) тексеруден өту туралы болса, 
онда ол жүйелі түрде жарналар төлейтін 
және сақтандырылған пациенттерге тегін 
жүргізіледі, өйткені бұл диагностикалық 
қызметтер МӘМС пакетіне кіреді. 

Үйде, оның ішінде учаскелік дәрігердің 
бақылауымен емдеу нәтижелері бойын-
ша белгілі бір уақыттан кейін пациентке 
динамикалық жағдайды тексеру үшін КТ-
дан өту қайтадан тағайындалуы мүмкін. 

Үйде емделуді шешкен пациенттерге 
еске салу маңызды: аурудың клиникалық 
белгілерінің жоғарылауы және әл-
ауқатының нашарлауы орын алған 
жағдайда учаскелік дәрігерге хабарлау 
қажет.

Сонымен қатар, қажет болған жағдайда 
инъекциялар, тамшылар алуға тіркелген 
пациенттер үшін үйде күндізгі стационар 
ашу қарастырылған. Мұндай жағдайда 
оларға үйде дәрігерлік тағайындаулар (ма-
нипуляциялар) жүргізу үшін емхананың 
медицина қызметкері барады.

Дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету
Тәулік бойғы стационарға емдеуге 

жатқызу кезінде пациент емдеу хаттама-
сына сәйкес қажетті дәрі-дәрмектерді ала-
ды. 

Амбулаториялық деңгейде емдеу кезінде 
ҚР ДСМ №75 бұйрығына сәйкес дәрілік 
қамтамасыз ету көзделген (белгілі бір ау-
рулары (жай-күйлері) бар Қазақстан Ре-
спубликасы азаматтарының жекелеген са-
наттарын тегін және (немесе) жеңілдікпен 
амбулаториялық қамтамасыз етуге 
арналған дәрілік заттар мен медициналық 
бұйымдардың тізбесі). 

Бұл жағдайда пациент емдеуші 
дәрігерден рецепт алады, оның негізінде 
оған емхана дәріханасында дәрі беріледі. 
COVID-19 ағымының жеңіл және орташа 
ауырлық дәрежесінде (ЖРВИ белгілері) 
пациент парацетамол, ибупрофенге 
сүйенеді. Егер пневмония, тромбоэмбо-
лия қаупінің ықтималдығы туралы айтатын 
болсақ, амбулаториялық деңгейде паци-
ент дабигатран капсулалары мен риварок-
сабан, апиксабан, парацетамол және ибу-
профен таблеткаларын ала алады.

Оңалту және қалпына келтіру
Тексеруден, диагноздан және емдеу-

ден кейін кейбір жағдайларда ағзаның 
қалпына келуіне көмектесу керек. Әсіресе, 
егер науқаста созылмалы аурулар болса, 
ентігу қалады, әлсіздік байқалады.

МӘМС жүйесін іске асырудың оң 
факторларының бірі медициналық 
оңалтуды қаржыландыруды арттыру және 
тиісінше пациенттердің оны алу мүмкіндігі 
болып табылады. 

МӘМС арқылы коронавирустық инфек-
циядан кейін медициналық оңалтудан 
қалай өтуге болады?

1. Емханадағы дәрігерге бару керек. 
2. Дәрігер реабилитолог дәрігердің не-

месе мультидисциплинарлық топтың 
(МДТ) консультациясына жолдама береді.

3. Реабилитолог немесе MТД науқастың 
жағдайын бағалайды және қалпына келтіру 
шараларының қажетті курсын таңдайды. 

4. Оңалту шаралары тыныс алуды 
қалыпқа келтіруге, асқынуларды азайтуға, 
өмір сүру сапасын жақсартуға және 
мазасыздық пен депрессия белгілерін 
жеңілдетуге бағытталған. 

5. Функционалдық бұзылу дәрежесіне 
байланысты медициналық оңалту 
стационарлық, сондай-ақ амбулаториялық 
жағдайларда да жүргізілуі мүмкін.

МАҢЫЗДЫ: көрсетілімдер болған кезде 
оңалтудан үйде емделіп, медициналық 
ұйымдарға жүгінбеген пациенттер де өте 
алады. Олар үшін әрекеттер алгоритмі 
бірдей. 

Қорда медициналық көмектің сапа-
сы мен қолжетімділігі бойынша сұрақтар 
туындаса, емхананың Пациенттерді 
қолдау және ішкі аудит қызметіне жүгіну 
керектігі еске салынады. Егер мәселенің 
шешілуіне қол жеткізу мүмкін болмаса, 
Әлеуметтік медициналық сақтандыру 
қорына өтінішті ыңғайлы байланыс арнасы 
арқылы қалдыру керек: fms.kz ресми сай-
ты, 1406 байланыс орталығы, Qoldau 24/7 
мобильді қосымшасы және Telegram -дағы 
SaqtandyryBot.

«ӘЛЕУМЕТТІК МЕДИЦИНАЛЫҚ 
САҚТАНДЫРУ ҚОРЫ» 

КЕАҚ АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША 
ФИЛИАЛЫ.

ЖАҢАЛЫҚ 
ЖАРШЫЛАРЫНА АЛҒЫС!
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ЕСТЕЛІКТЕР СЫР ШЕРТЕДІ

Ақсудан шыққан академик абыз ата-
мыз Жүрімбек Сыдықов биыл 100 жасқа 
толғалы отыр. Бұл кісінің даналығы мен 
даралығын,білімділігі мен біліктілігін, 
атағын мен абыройын айта берсек, 
тереңдігі теңіздей, биіктігі таудай бо-
лып айтыла бермек, жазыла бер-
мек. Жүрімбек атамыз 1922 жылы 22 
қыркүйекте Алматы облысы Ақсу ау-
данында дүниеге келген.Руы-матай 
ішінде кенже оның ішінде ноғас руынан 
тарайды. Мен бұл кісімен 96 жасында 
Алматыға барып,қонақта болып көп та-
рихи дүние жазып алып едім.Бұл кісі Әбу 
Сыдық Егіз деген үш әкеден қалған екен. 
Өз әкесі Әбу ерте қайтыс болып, ортан-
шы әкесі Сыдық бағып алған. Әкелерінен 
жастай жетім қалып, балалар үйінде 
тәрбиеленгенін айтты. 1931 жылы Қазақ 
ССР-на еңбегі сіңген Мәкей Еркінбеков 
Қарағашта Маман мектебінде меңгеруші 
болған. Жүрімбек атамыз сол кісіден 
білім алып, тәрбиеленген адам. Мен 
сұхбаттасқанда өте сабаз, момын, терең 
білімді,ойшыл адам екенін ұқтым. Қойған 
сұрақтарыма байыппен қарап, аяғына 
дейін тыңдап болған соң,асықпай жау-
ап берді. Отырған диванының арқасына 
бір-екі жастық сүйеп қойдым, 96 жас де-
генде оңай емес екенін байқап отырдым. 
Сөз арасында шаршаңқырап қалады. 
Кішкене демалып қайта жалғастырады.
Өткен өміріндегі тарихы сол қалпы 
есінде екен. Бір жерден шатаспай, нақты 
ай күні жылымен айтып беріп отырды. 
Мен бәрін видеоға жазып алдым. Енді 
ары қарай айтар болсақ, бұл кісі нақ бірі 
дана, шежіре адам екен. Ал, өмірі мен 
қызметі жайлы баяндайын.

1940-1944 жылдары әскер қатарында 
болып, Ұлы Отан соғысына қатысқан. 
Соғыста көрген қиындықтарының өзі бір 
бөлек. Ол газеттің келесі сандарында ай-
тылады. 

1944 - 1949. Қазақ тау-кен 
институтындағы геологиялық барлау 
факультетінің (қазіргі академик 

Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ Ұлттық 
техникалық университетінің студенті.

1949-1952. Қазақ ССР ҒА Геология 
ғылымдары институтының аспиранты 
және кіші ғылыми қызметкері.

1952. Геология-минералогиялық 
ғылымдары дәрежесі бойынша 
кандидаттық диссертация қорғады.

1952 - 1954. Қазақ ССР ҒА Геология 
ғылымдары институтының кіші ғылыми 
қызметкері.

1954 - 1959. ССР ҒА Геология 
ғылымдары институтының аға ғылыми 
қызметкері.

1956. «Гидрогеология» мамандығы 
бойынша аға ғылыми қызметкер атағы 
берілді.

1960 - 1965. Қазақ ССР ҒА Қ.И.Сәтбаев 
атындағы Геология ғылымдары 
институтының гидрохимия және суды 
тұщыландыру секторының меңгерушісі.

- Геология - минералогиялық ғылымдар 
дәрежесі бойынша докторлық диссерта-
ция қорғады.

- Қазақ ССР ҒА қайта құрылған Гидроге-
ология және гидрофизика институтының 
директорының орынбасары, соны-
мен қатар гидрогеохимия секторының 
меңгерушісі және институттың Ғылыми 
кеңесінің төрағасының орынбасары және 
«Гидрогеология және гидротермия» 
мәселелері бойынша ғылыми кеңес 
төрағаларының орынбасары болып 
бекітілді.

1967. КСРО Министрлер Кеңесі 
жанындағы ғылым мен техника жөніндегі 
мемлекеттік комитеттің «Су қорларын 
қорғау және кешенді пайдалану» 
мәселелері бойынша ғылыми кеңесінің 
мүшесі.

- Қазақ ССР ҒА Қ.И.Сәтбаев атындағы 
Геология ғылымдары институты 
жанындағы докторлық және кандидаттық 
диссертациялар қорғау жөніндегі ғылыми 
кеңесінің мүшесі.

1968. «Гидрогеология» мамандығы 
бойынша профессор атағы берілді.

- КСРО Министрлер Кеңесі жанындағы 
гидрометеорология қызметі Бас 
басқармасының қазақ гидрометрология 
ғылыми кеңесінің мүшесі.

ӨМІРІ МЕН 
ҚЫЗМЕТТЕГІ 

ЖОЛЫ
1977. Қазақстан Ленин комсомолының 

ғылым, техника және өндіріс 
салаларындағы сыйлықтарын беру 
жөніндегі эксперттік комиссиясының 
мүшесі.

- Ғылым мен техника саласындағы 
Қазақ ССР Мемекеттік сыйлықтарын беру 
комитетінің геологиялық секциясының 
мүшесі.

- Қазақ ССР Геология министрлігіндегі 
Қазақ гидрогеология басқармасы ғылыми-
техникалық кеңесінің мүшесі.

1979. География және геология атау-
лары жөніндегі Қазақ ССР Министрлер 
Кеңесінің мекемеаралық республикалық 
комиссиясының мүшесі.

1980. «Кешенді карталар» атты еңбегі 
үшін  ғылым және техника саласындағы 
Қазақ ССР мемлекеттік сыйлығы берілді.

- КСРО ҒА Инженерлік геология 
және гидрогеология саласындағы 
ғылыми кеңесінің және оның Орта Азия 
мен Қазақстан бойынша аймақтық 
секциясының мүшесі. 

1981. КСРО Халық шаруашылығы 
жетістіктерінің көрмесіне қатысты.

- Жер асты су қорларын зерттеуге 
арналған Халықаралық гидрогеолог-
тар ассоциациясының симпозиумына 
қатысты.

1982. Ауыл шаруашылығы саласындағы 
ғылыми зерттеу жұмыстарын бірлесе 

жүргізу жөніндегі Қазақ ҒА, ВАСХНИЛ-
дың шығыс бөлімшесінің мекемеаралық 
ғылыми кеңесінің мүшесі.

1984. «Көп пішінді Жер қазынасы» де-
ген кітабы үшін бүкілодақтық «Білім» 
қоғамының екінші сыйлығы берілді.

- КСРО Халық шаруашылығы жетістіктері 
көрмесінің қола медалімен марапатталды.

- 27 - ші Халықаралық геологиялық 
конгрессіне баяндама жасай отырып 
қатысты (Мәскеу).

1985. «Европаның геотермиялық ат-
ласы» Халықаралық жобасын жасаушы 
советтік жұмысшы тобының мүшесі.

1988. Гидрогеологтардың Халықаралық 
ассоциациясының мүшесі.

1988-1994. Қазақ ССР ҒА Жер туралы 
ғылымдары бөлімінің академик-хатшысы 
және Академияның президиум мүшесі.

1989. Қазақ ССР ҒА-ның академигі бо-
лып сайланды.

- «Қазақ ССР Ғылым академиясының Ха-
барлары. Геология сериясы» журналының 
Бас редакторы.

1990. Арал мәселесіне арналған 
Халықаралық симпозиумға қатысты (Ну-
кус).

1991. Қазақ КСР ҒА У.М. Ахмедсафин 
атындағы гидрогеология және гидрофизи-
ка институтындағы  кандидаттық диссерта-
ция қорғау жөніндегі мамандандырылған 
кеңес төрағасы.

- О.К. Ланге атындағы ГИДРОИНГЕО 
институтында докторлық диссертация 
қорғау жөніндегі  мамандандырылған 
кеңестің мүшесі.

- Арал мәселесі жөніндегі Халықаралық 
эксперттің мүшесі.

- «Қазақ КСР ғылымына еңбегі сіңген 
қайраткер» деген құрметті атақ берілді.

1992. «Қазақстан Ұлттық ғылым ака-
демиясы Баяндамалары» журналы 
редколлегиясының мүшесі.

- Республика Жоғарғы Кеңесінің әл-
Фараби атындағы қолдайтын «Дарынды 
жастар» республика қорының құрметті 
атағы берілді.

1993. Академик Қ.И. Сәтбаев атындағы 
сыйлық берілді.

- Қазақстан Республикасы алдында 
ерекше еңбегі сіңген үшін зейнетақы 
тағайындалды.,

- Үрімші және Алматы қалаларында 
өткен Орталық Азия су ресур-
стары жөніндегі Халықаралық 
(Қазақстан – Қытай) симпозиумының 
ұйымдастырушысы.

- Талдықорған (кейіннен Алматы) 
облысы Ақсу ауданында Жансүгіров 
ауданындағы орта мектепке Ж. 
Сыдықовтың атағы берілді.

1994. «Қазақстан геологиясы» журна-
лы редакция алқасының мүшесі.

- ҚР ҰҒА У.М. Ахмедсафин 
атындағы гидрогеология және гидрофи-
зика институттың аға ғылыми қызметкері.

- ҚР ҰҒА У.М. Ахмедсафин атындағы 
гидрогеология және гидрофизика ин-
ститутын докторлық және кандидаттық 
диссертациялар қорғау жөніндегі 
мамандандырылған кеңес мүшесі.

1995. Қазақстан Республикасының 
Министрлер Кеңесі жанындағы 
республикалық терминология комитетінің 
мүшесі.

- ҚР ҰҒА су ресурстары жөніндегі 
кешенді - ғылыми кеңестің төрағасы.

- ҚР ҰҒА-ның 50-жылдық мерейтойын 
өткізу жөніндегі комиссияның мүшесі.

- М.Ахмедсафин атындағы гидрогео-
логия және гидрофизика институттың 
кеңесшісі болып тағайындалды.

1996. Қазақ Республикасы Ғылым ака-
демиясы – Ғылым министрлігінің Жер ту-
ралы бөлімшесі академик - хатшысының 
орынбасары болып сайланды.

- Пекин қаласында өткізілген 30-шы 
халықаралық геология конгрессіне баян-
дамамен қатысты.

- «Алматы» энциклопедиясының 
Бас редакциясының мүшесі болып 
тағайындалды.

- Қазақ КСР-сы Ғылым министрлігі – 
Ғылым академиясының Жер туралы 
бөлімшесінің академигі Ш.Е.Есеновтың 
70 жылдығын өткізу жөніндегі 
комиссияның орынбасары.

1997. Қазақстан Республикасы Білім 
және ғылым министрлігі жанындағы 
ақсақалдар кеңесінің мүшесі.

1998. Қазақстан Республикасы Білім 
және ғылым министрлігінің академигі 
Қ.И.Сәтбаевтың 100 жылдық мерейтой-
ын өткізу жөніндегі комиссияның мүшесі.

- Академик Қ.И.Сәтбаевтың ғылыми 
еңбектері жинағының редакция мүшесі.

- Қазақстан Республикасы ҒА 
президентінің академигі Қ.И. Сәтбаевтың 
100 жылдық мерейтойын өткізу 
жөніндегі тапсырмасын жүзеге асыру 
жайындағы Білім және ғылым министрлігі 
комиссиясының мүшесі.

- ҚР үкіметінің жанындағы ғылым және 
білім саласындағы Мемлекеттік сыйлық 
жөніндегі президиумының мүшесі.

1999. ҚР Білім және ғылым 
министрлігінің Жер және металлургия 
бөлімшесінің Қ.И.Сәтбаев атындағы 
сыйлықты беру жөніндегі Комиссия 
секциясының төрағасы.

2000. Қазақстан Республикасы 
үкіметінің жанындағы ғылым,техника 
және білім бағытындағы Мемлекеттік 
сыйлық комиссиясының мүшесі.

2001. Қазақстан Республикасы ҰҒА Гид-
рогеология және гидрофизика (кейіннен 
гидрогеология және геоэкология) 
институтының Бас ғылыми қызметкері 
болып тағайындалды.

2006. Алматы облысы Ақсу ауданының 
«Құрметті азаматы» атағы берілді.

Академик абыз атамыздың ғылым 
жолындағы өмірі осылай екен. Алдағы 
газетіміздің нөмірінде атамыздың 
өміріндегі қиын да қызықты кезеңдері 
жарияланатын болады. Сол жолғы 
барғанымда атамыз риза болып, ақ ба-
тасын берді. Мен де риза болып, қуанып 
шаңырағынан аттанып қайттым.

 СҰХБАТТАСҚАН:
Бекболат АТАМБАЕВ,

 Қазақстан Республикасының 
"Құрметті азаматы", Ақсу ауданының 
айтыскер бас ақыны, Мәкейтанушы. 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ ҒЫЛЫМ АКАДЕМИЯСЫНЫҢ АКАДЕМИГІ ЖҮРІМБЕК СЫДЫҚОВТЫҢ ТУҒАНЫНА - 100 ЖЫЛ!
1969. С.М. Киров атындағы Қазақ 

мемлекеттік университетіндегі география 
факультетінің кандидаттық диссертация 
қорғау жөніндегі ғылыми кеңесінің мүшесі.

1970. Қазақ ССР ҒА корреспондент-
мүшесі болып сайланды.

1971. КСРО геологтарының Ұлттық 
комитеті гидрогеологиялық секциясының 
мүшесі етіп бекітті.

- КСРО Халық шаруашылығы 
жетістіктерінің көрмесіне қатысушы.

- Қазақ Совет энциклопедиясының бас 
редакциялық алқасының мүшесі.

1972. Қазақ ССР ҒА Әлем және Жер 
туралы ғылымдары бөлімінің академик-
секретарының орынбасары.

1975. Қазақ ССР ҒА –сы редакциялық-
баспа кеңесінің мүшесі.

1976 - 1990. Өзбек ССР Геология 
министрлігінің О.К.Ланге атындағы ГИД-
РОИНГЕО институтында докторлық дис-
сертация қорғайтын мамандандырылған 
кеңестің мүшесі және Қаз КСР ҒА-сы 
У.М. Ахмедсафин атындағы Гидрогео-
логия және гидрофизика институтында 
докторлық және кандидаттық диссертация-
лар қорғайтын мамандандырылған кеңес 
төрағасының орынбасары.

СУРЕТТЕ: Академик Жүрімбек Сыдықовпен әңгімелесу сәті.
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Біздің таңдауымыз – жемқорлықсыз 
болашақ!

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. Сыбайлас 
жемқорлық барлық мемлекеттер мен 
халықтарға тән және терең ғасырлық та-
мыры бар.

Сыбайлас жемқорлық мемлекетті 
ішінен жоюдың бастамасы мен 
жетістіктерді жоққа шығаратын, ұлттық 
қауіпсіздікке қауіп-қатер әкелетіндігі 
күмәнсіз. Сондықтан да Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік 
саясатының негізгі басымдылықтарының 
бірі болып осы зұлымдықпен күресу бо-
лып табылады.

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес туралы» Заң талабының аясын-
да жемқорлыққа қарсы іс - әрекеттер әр 
салада жүзеге асырылуда. Б.Сырттанов 
ауылдық кітапханасында «Адал ұрпақ, 
тәуелсіздік тірегі» атты сторителлинг 
ұйымдастырылды.

АДАЛ ҰРПАҚ – 
ТӘУЕЛСІЗДІК ТІРЕГІ

Мақсаты - «Жемқорлық» туралы айта 
отырып, патриоттық  тәрбие беру, әділдік, 
адалдық қағидаларын қалыптастыруға 
шақыру. адам құқықтары жайлы 
түсініктерін қалыптастыру.

«Жемқорлыққа қарсы күрес жан - 
жақты, үздіксіз, ашық әрі әділетті түрде 
жүргізілуі тиіс. Біз сонда ғана алға қойған 
биік мақсаттарға қол жеткізе аламыз». 
Сондықтан қоғамды жегідей жеп жатқан 
қауіпті індетпен көп болып күресуіміз қажет. 
Мемлекетіміздің әрбір азаматы Қазақстан 
Республикасының Конституциясын және 
заңдарын сақтауға, басқа адамдардың 
құқықтарын, бостандықтарын, абыройы 
мен қадір-қасиетін құрметтеуге міндетті. 

рады. Террористік әрекеттер қашанда жариялы түрде жүреді және қоғамға, билікке 
әсер етуге бағытталады. Б.Сырттанов ауылдық кітапханасында «Біз терроризімсіз 
әлемді қолдаймыз» атты шок урок ұйымдастырылып, адастырушы діни ұғымдар ту-
ралы мәлімет беріліп, терроризм акті жасалған жағдайдағы әрекеттер туралы жады-
намамен таныстырылды.

Мақсаты - терроризммен күресу мемлекеттік органдардың ғана борышы емес, әрбір 
қазақстандықтың міндеті екенін ұғындыру. Бір сөзбен айтқанда терроризм қазіргі 
заманның өткір ғаламдық мәселелеріне айналды.Қазақстан мемлекеті терроризм, 
лаңкестік және экстремизм сияқты қауіп - қатерге бөгет болып, сүттей ұйыған бірлікті 
шайқалтуға, ел ішінде туындауы мүмкін бөлінулерге төтеп беруі қажет.

Назира АУБАКИРОВА,              
«Nur Otan» партиясының мүшесі, 

Б.Сырттанов ауылдық кітапханашысы. 

БІЗ ТЕРРОРИЗМСІЗ ӘЛЕМДІ ҚОЛДАЙМЫЗ
Терроризммен күрестің бір тетігі - 

ұлттық тәрбие. Қазіргі уақытта терро-
ризм мен экстремизмнің  таралу қаупі  
еліміздің қауіпсіздігіне төнетін шынайы  
қауіпке айналып отыр. "Террор" ұғымы 
қазіргі әдебиеттерде диктаторлық немесе 
тоталитарлық жүйелердің өз азаматтары-
на қатысты күш қолдану және үрей тұғызу 
саясатын сипаттауда қолданылады. 

Терроризм - ұйымдасқан топ діттеген 
мақсатына жету үшін дүрсін-дүрсін күш 
қолдану арқылы көрініс табатын әдіс. 
Қазіргі жағдайларда террористер аманат 
алуды, қоғамдық мәндегі ғимараттарды 
басып алу, жарып жіберу, ұшақтарды 
алып қашу және басқа да әрекеттерге ба-

Aуыз әдебиет халықтың та-
рихи және рухани тіршілігімен 
бірге жасасып келе жатқан 
қоғамдық елеулі құбылыстың 
бірі. Халықтың басынан кешкен 
кезеңдері осы ауыз әдебиетінде 
бейнеленген. Ұлы Қазан 
төңкерісінен кейін Қазақстанда 
халық ақындарының 
шығармашылығы жақсы да-
мыды. Сол кездегі мықты 
ақындардың бірі - жерлесіміз, 
«Тұйғын ақын» атанған Қуат 
Терібаев. Ол 1936 жылы 
республикалық айтысқа 
қатысып, жүлде алды. Сол 
жылы «Қазақ КСР - нің халық 
ақыны» деген құрметті атаққа 
ие болды. 

Ауданымызда жыл сайын 
аудандық "Қуат оқулары" өтіп 
тұрады. Биыл «Қуат Терібаев 
атындағы орта мектебі, мектеп-
ке дейінгі шағын орталығымен» 
коммуналдық мемлекеттік 
мекемесінде жылдағы дәстүр 
бойынша «Жетісуға әйгілі 
Терібаев Қуатпын» атты 
аудандық Қуат Терібаев 
оқулары өтті.

Аудандық әдістемелік 
кабинеттің әдіскері Болат 
Нұрсұлтанов  және «Ақсу өңірі» 
газетінің директор – бас ре-
дакторы Қасымбекова Ләззат 
Қалмұхамбетқызы қатысушы 
талапкерлерді ортаға шақырып, 
құттықтап сөз сөйледі. 

Аудандық байқауға аудан 
мектептерінен талапқа сай 
дайындалған 31 талапкер 
қатынасты. 

«Ақсу өңірі» газетінің ди-
ректор – бас редакторы 
Л.Қасымбекова, Көлтабан  
негізгі мектебінің қазақ тілі  
мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, 
Е.Біржанов, Есеболатов  
атындағы орта мектебінің қазақ 
тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалі-
мі Ж.Жамантаева, Жансүгіров 
атындағы орта мектебінің 
қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің 
мұғалімі Э.Жомартова және 
аудандық білім бөлімінің 
әдіскері Б.Нұрсұлтанов Қуат 
Терібаев оқуларына қатысушы 
талапкерлерді бағалайтын 
әділқазылар алқасы болды.

«Жетісуға әйгілі Терібаев 
Қуатпын» атты Қуат Терібаев 
оқулары ІІІ кезең бойынша өтті.     

І кезең. Шығарма байқауы.
ІІ кезең. «Өлең сөзге кел-

генде, ағып тұрған бұлақпын» 
атты ақын өлеңдерін жатқа 
мәнерлеп оқу.

ІІІ кезең. «Талаптың мініп 
тұлпарын...» Қуат Терібаевқа 
арнау. 

Осы үш кезең бойынша 
сайысқа түскен талапкерлер-
ден үздік шыққан оқушылар бір 
І орын, екі ІІ орын, үш ІІІ орын 
және үш номинация бойынша 
марапатталды. 

І орын Кеңесбекқызы Айзат      
Матай  атындағы орта  мектеп  
оқушысы.    

ІІ орын Ерғалиұлы Асу-
бек Терібаев атындағы орта 
мектебінің оқушысы.

ІІ орын Данабек Асылжан     
Көлтабан негізгі мектебінің 
оқушысы.

ІІІ орын     Мұқанжан Нұртілек     
Мамания атындағы орта 
мектебінің оқушысы.

ІІІ орын Көшербай 
Ернұр Сәтбаев мектеп- 
гимназиясының оқушысы.

ІІІ орын Қимуран Жарқын       
Сыдықов орта мектебінің 
оқушысы.

«Үздік шығарма» номи-
нациясы  Үмбетай Аружан    
Қ.Мұқашев орта мектебінің 
оқушысы.

«Ақын ізбасары»  номинация-
сы Қалиас Бүрлен Сиқымов 
орта мектебінің оқушысы.

«Сәтті қадам» номинациясы  
Дүйсембек Еркебұлан Егінсу 
орта мектебінің оқушысы.  

Байқаудың жүлдегерлерін 
аудандық білім бөлімінің 
әдіскер Болат Нұрсұлтанов   
марапаттап, мектеп ди-
ректоры Ермек Ноғайбаев 
қорытындылады.

Ләззат ҚАСЫМБЕКОВА.

Көкөзек ауылы.

ЖЕТІСУҒА ӘЙГІЛІ ТЕРІБАЕВ 
ҚУАТПЫН

Бөрібай батыр − ер Қаптағайдың тікелей ұрпағы. Жоңғар 
шапқыншылығы кезінде қол бастаған мыңбасы. Қаракерей Қабанбаймен 
үзеңгілес, майдандас жаужүрек батыр бабамыз. Халқымыздың әйгілі 
хандары мен ұлан-байтақ жерін жаудан қорғап, басқыншылардан азат 
еткен қас батырлары, жақсы мен жайсаңдарының кейбірі Қожа Ахмет 
Ясауи кесенесіне жерленгені баршамызға мәлім. Сол кесенедегі 82 
тұлғаның басына қойылған құлпытастың 45-інде «Бөрібай батыр (1694-
1756-60 жылдары)» деп тізімде көрсетулі тұр.

 Бөрібай батыр Қазақ жерін Жоңғар-Қалмақтан азат ету ісіне бел шеше 
кірісіп, елді жаудан қорғауды үйлестірген батыр. Қаптағайда Бөрібай, 
Кенже-Матай екеуі Жоңғар жойқынында перзенттік парызын адал 
атқарған асыл тұлғалар.

ХVІІІ ғасырдағы Матай елінің ұраны — Бөрібай, таңбасы – бөрі, 
қылыш. Жоңғар жаугершілігінде Бөрібай батыр қаша көшкен елді ба-
стап Алтайдан Алатауға, Жетісудан Сырға, одан Арқа, Атбасар, Сары-
су бойына көшірген. Сарысу бойында Қалмақ қолын бөгеп, батыс жаққа 
өткіздірмеген. 

Бөрібай батыр басқарған ел Қаратауда бас қолбасы Қожаберген 
Толыбайұлы мен қанжығалы Бөгенбай батыр қосынына, Қазақтың 
жайсаң-жақсыларымен қосылады. Бөрібай батыр Қазақ жерін жау 
қолынан азат ету ісіне бел шеше кірісіп, елді жаудан қорғаған.  Қазақ 
қолдарымен бірлесіп Бөрібай батыр 1724 жылы Түркістанды жау қолынан 
азат етуге қатысады. 1725 жылы қазақ қолдарымен жауға бірігіп аттана 
шабу әрекеттеріне іс-қимыл әрекет, айла-тәсіл, ақыл-күшін аянбайды.

Отырар, Сайрам, Түркістан аймағын жау қолынан азат етуде ерен 
ерліктерімен танылады. Қаратаудағы Теректі алқабында, Боралдайдың 
саласында, Садыр-Қамалбұлақ деген шағын өзенде қалмақтардың қалың 
қолын қазақтың біріккен қолымен талқандайды. Жаудың қашқандарын 
Үлкентұз тауына қуып тығып жояды. 1726 жылғы Ордабасындағы 
алқалы жиында жауды жеңу үшін күш біріктірудің қажеттілігін түсініп, 
өзіне қарасты елге, сарбаздар түйсіміне ұқтырады.

1728 жылғы Ұлытау етегіндегі Қарасиыр Бұланты немесе Білеуті 
өзендері аралығындағы шайқаста мұздай қаруланған жауды жеңуге 
талай ержүректердің басын қосып, ел мен жерді қорғау ортақ іс екенін 
ұқтырып, «сен тұр, мен атайын» деген озықтарды жұмылдыра білген 
ұйытқы. 1730 жылғы тамыз айының аяғында өткен Іле өзенінің Аңырақай 
ағысы тұсындағы шайқасқа Бөрібай батыр қосағымен атқа қонып, «етек-
тен тартып бөрідей анталаған» жауды найзасының ұшына мінгізген 
батыр. 1732 жылы жеті мың қолдан тұратын жоңғар әскері Орта жүзге 
шабуыл жасайды. «Қысқа күнде қырық шапқан» Қалмаққа зор тойтарыс 
беріледі. Бөрібай батыр бел шешпей, Ер Тоқпанбет екеуі бұл шайқастан 
сырттап қалмайды.

Жоңғарлар 1739 жылы 10 мың қолмен және 1742 жылы 20 мың қолмен 
Орта жүз жерін қайта ойрандайды. Зеңбіректен оқ атып қазақ қолын 
талқандайды. Соған қарамастан Жоңғарға тойтарыс беріледі. Осы той-
тарыс соғыстарда Бөрібай батыр ерен ерлік, ұйымдастыру қабылетімен 
еректенеді. Елді Бетпақтың даласына жасырып аман алып қалады. 1745 
жылы жоңғарлар үлкен қолмен орта жүзді тағы шабады.

Бірақ, бұл жолы зеңбіректері болмайды. Осы соғыста беделді Қазақ 
батырлары мен билеушілері жекпе-жек ұрысты талап етіп, ұрыс майда-
нына шығады. Бөрібай батырдың Жоңғарлық қолбасы Қапалды жеңуі 
осы соғыста болып, содан Абылай ханның бұйыруымен есімі үш Матай 
елінің ұранына айналады. Жоңғар жойқынында Жалайыр елінің ұраны 
«Бөрібай» болғанын шежірелерде келтіріледі.

Кенже-Матай Ер Тоқпанбет жекпе-жек ұрысында майданға қатарынан 
үш мәрте шығып, қарсылас жоңғар батырларын жеңіп, Абылай ханның 
«өсімтал бол» деген батасын алып, бас қолбасы Бөгенбай батыр бір 
түмен жасақты басқаруға тағайындағаны осы соғыста еді.

— Матай елі атынан майданға кім шығады? – дегенде, Жоңғарлық 
қолбасы Қапалдың намысқа тиер сөзі мен қылығына назаланып, басқа 
батырларға жолын бермей, ең алғашқы болып Матай елі атынан қолбасы 
Бөрібай батырдың өзі жекпе-жек майданына шығып, жеңіске жетіп, мерт 
қылады. 

Абылай хан Бөрібай батырдың ерлік жеңісін жоғары бағалап, хандық 
жарлығымен бұйыра: «Есімің Матай елінің ұраны болсын!» — депті. 
Дес бермес, қайсар ерлігі үшін Бөрібай батыр есімі Абылай ханның 
ұйғаруымен Найман-Матай елінің ұранына айналады. Бәйгеден аты 
озған бала «Бөрібайлап» келген. Жауға шапқан ұлан «Бөрібайлап» 
шапқан.

Еліміздің тәуелсіздігі мен азаттығы үшін күрескен, асқан ер, кемеңгер 
тұлға – Бөрібай батырдың есімін елге танытып, бүгінгі ұрпақты 
елжандылық пен отансүйгіштік руһта тәрбиелеудің маңызы зор. 

Айсауле ЖАЙЛАУХАН, 
Қапал ауылдық модельді кітапхана кітапханашысы.

Ел қаймағын бұзбаған 
Бөрібай батыр
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Көктерек, Шұбарағаш, Алмалыға
Бататын алмағы да, салмағы да.
Оязда төре нәсіл төбе болған,
Бүйідей түре тиіп жан-жағына.

Байтұяқ, жамбы, алтын-күмісі ме,
Баж салып өлісі мен тірісіне.
Малсыздың маңыратып жанын алса,
Көз жасын құйып ішкен күбісіне.

Пар қойсын қара табан құлға нені,
Тұқымын төре қылған пұлдап елі.
Апайтөс Ақан – Аппас егіз шонжар
Ежелгі Есугейдің жұрнағы еді.

Қалың ел құмды кешкен, тау сағалап,
Кіндіктес Садыр - Матай, Қыпшақ, Абақ
Дүреге дүмін төсеп жығылатын,
Сор кетпес тақыр басын тұмшалап ап.

Қос тентек қоқырша ел мәртебе еткен,
Үн шалып тұрар бізге ертеректен.
Қылшықсыз болған ба еді, ит тезегі,
Солардан сарқып ішіп Мәңке жеткен.

Айтатын бір көзіне шел піскен деп,
Бұл дағы басқалардан кем түскен жоқ.
Төріне талай маңғаз тәуәп еткен,
Верныйдан, Алакөл мен Ертістен кеп.

Шені мен шеңгелі бар, себебі дәл,
Мәңкенің сен де толық дерегін ал.
Алтыннан салпыншағын жарқыратып,
Патшадан қарғы таққан беделі бар.

Бет қайда, бедел қайда? Боқ ішінде,
Тойын да, түтініңді теріс үрле.
Кереку мен Хиуада пұлдайды бұл
Қыл аяғы битінің терісін де.

Аралас адалы да, арамы да,
Құйылар алтын теңге табағына.
Патшаны жұмыр басты пенде десек,
Қараған Құдай дағы қабағына.

Пәрманы  Пәрудігер  сырнайлаған,
Әукеге білеу - білеу шыр байлаған.
Қой-түйе, қырдағы елдің түлік басы – 
Жылқыдан шұрқыратып мыңды айдаған.

Төренің іші ластау, мол қатпары,
Қайтейік алғы күнін болжап тағы.
Аршылған жұмыртқадай аққу – Мәулім
Қызы еді бұлаң қаққан оң жақтағы.

Мінезі ерге лайық – өрт есебі,
Қыз өссе, арман бүрлеп, дерт өседі.
Ұл-ұлдан кейін туып, кенже атанған
Қыз Мәулім күллі әулеттің еркесі еді.

Ерке қыз еркін өсіп бұлаңдаған,
Буын жоқ,
Мың бұралмай тұра алмаған.
Басы бос,
Қиыр шалып, құда жетіп,
Бағы да саудаланып сыналмаған.

Ай Мәулім,
Аппақ Мәулім, қайран Мәулім,
Жүрегің – жас жапырақ, тәнің балғын.
Аулыңда Алмалының ардақтысы ең,
Өзіңе тең келерлік табылар кім?

Сүмбіл шаш,
Сүрмелі қас,
Алма мойын,
Сылатқан күңге емес, таңға бойын.
Таңдаулы бір адамдай сауаты бар,
Әзірге біз білмейміз арман-ойын.
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Көп ата көшпелі елде – Садырдағы
Ер туса,
Осы болар қабырғалы.
Жалындап жас жылқышы келе жатты
Он алты- он жетілер шағындағы.

Күш – дауға,
Кіріптарлық – төмендік-ті.
Киген жоқ, іздеген жоқ берен күпі.
Бәйгеге басын тіккен барымтада
Шатырбай – Мәңкенің бас төлеңгіті.

Аршын төс,
Сом иықты, қалыпты ұл да,
Бура сан, 
Бөкен қабақ,
Алып тұлға,
Жұлқысқан жүзбен жалғыз жанкешті боп,
Жүдеген халін ойлап халықтың да.

Дүние көше берер думаны көп,
Заманда зордың ісі тұрған үдеп.
Ер Шатыр бір кіндіктен жалғыз еді,
Өзінен басқа жақын, туғаны жоқ.

Қатардан нешеме озып,
Неше қалған,
Жат бауыр жетім қозы көшер арман.
Әкені мал соңында дауыл жұтып,
Шешені сиыр жылы шешек алған.

Көлденең көбейсе де кесір деген,
Кеудеден жігер отын өшірмеген.

ШАТЫРБАЙ- МӘУЛІМ
(АҢЫЗ-ДАСТАН)

Өткен жүзжылдықтың аяқ шенін ала Сарқант жерінде болған бұл 
оқиға ауыздан ауызға тарап, аңызға айналған. Қазір Теректі өзенінің 
арғы және бергі бетіндегі қос жотаның бірі – Шатырбай, екіншісі 
Мәулім аталады. Махаббат құрбаны болған мұңлықтарға халық 
орнатқан ұлы да мәңгілік ескерткіш бұл.

                                                                                                              АВТОР.

Шатырбай мәрт мінезді балғын еді,
Жанының мол жұмбағы шешілмеген.
Жығатын жұдырықпен ұрып атты,
Сайыскер,
Ділі мықты,
Діні қатты
Жігіттің жалқы есімі – жүрегінде,
Мәулім қыз Шатырбайды шын ұнатты.
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Мамырда 
Мал құйрығы майланды да,
(Алаңсыз бейқам батыр жайдан мына)
Төрінде Биесыймас тепсең қуа,
Ұмытқан қызойнақшыл сайранды да.

Бұл күнде кімге дәрі көн етік ер,
Төрінен төре болып төбет үрер,
Қыз түгіл,
Қымызына қол созсын ба
Мәңкенің залымдығын білетін ел.

Өзінің артық санап бірін көптен,
Дүмшесі дүлдүлді де дірілдеткен.
Байы өлген жесіріне көзі түсіп,
Келгенбай ажалынан бұрын кеткен.

Бой салып боталайтын бұлты қашқан,
Тұрғанда ащы зәрін бүркіп аспан.
Бүкіл жұрт оның үшін – бұратана,
Алдында «алдиярлап» шұрқырасқан.

Жемі – бал,
Жегені – тоқ,
Желегі – асыл,
Той шалып тұра тұрсын төбе ғасыр.
Келейін мен қайтадан Мәулім қызға,
Ашылмай
Жер бетінде қала ма сыр?

Қылыштай кірпіктерін мұңға малып,
Тілдесіп,
Тынши алмай сырға қанып,
Асқынып сағынышты ғашық дерті,
Өрекпіп шерлі жүрек тұрғаны анық.

Әкенің шу шұбырған төрін кенен,
Жерді де
Жасыл шырша тебіндеген,
Не қылсын, қайран ару, қадір түнін
Қасынан қалаулысы көрінбеген?!

Бұйырған бұл өмірде тәтті кімге,
Не қылсын сұлулығын,
Пәктігін де?
Күйігі сыртқа лықсып шығар бір күн,
Жатпайды алтын кездік қап түбінде.

Не қылсын дүниені олқы мәнді?
Алды – зар,
Қыз ғұмырдың арты ылаң-ды.
Зарығып,
Жапырақтай сарғайған қыз
Кеудені запыранға толтырады.

Сағыныш  дерті асқынып,
Бой бермеді.
Сананы «көрсем» деген ой кернеді.
Шыдамай, Шатырбайға жансыз салды.
Болмаса іңкәр сезім, сөйтер ме еді?
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Бұйырған жарық күннің дәмін татып,
Жарым сор,
Кешкені де жарым бақыт, - 
Шатырбай бірге өреді жылқыменен,
Әсеттің әнін сала дауылдатып.

Ен тауда 
Сырласы да серігі – әні,
Қарауыл,
Төре малы – қорығаны.
Құз - шатқал.
Қара лашық баспанасы,
Белгісіз бұл жалғанда жоғы-бары.

Бары – бар,
Дүнияда белгісі жоқ,
Сан жұлдыз сұр аспаннан сөнді сиреп.
Ақ Шолпан қыздың жайын білсін қайдан
Жүретін өзін аңсап, көргісі кеп.

Өзімен өзі болып қамсыз көңіл,
Тағы да талып атар таң сыз берді.
Таудан күн тұсау бойы көтеріле,
Мәулімнен сәлем алып жансыз келді.

Ағатын қысы-жазы көбіктеніп,
Ұмсынған Теректегі төніп келіп,
Мәулімнің сейілдейтін жотасы бар
Жаутаң көз,
Асыранды елікке еріп.

Мамырда шұғынық гүл ашылатын,
Жусайы ат тұяғын жасыратын.
Таңқурай тілін жұтып тамсанатын,
Тәу етіп мың қайталай ғашық атын.
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«Жотаның күнгейіне тұстан келіп,
Басайық шөлімізді үшқат теріп.
Жанымды,
Жүрегімді тапсырайын,
Қолыңа мен өзімді ұстап беріп.

Көкекте қары ерімей, қырау басқан,
Шілі еріп,
Кекілігі  «құраулатқан» 
Төрінен керегетас мені тосып,
Жолдарсың хабарыңды рауғаштан.

Қайтейін, Жасағанның жарлығы да,
Аттадым ата салтын, арды мына,
Жиналып, бір өзіңе жетпеген соң
Атақ-даңқ, бақ пен дәулет барлығы да...»

Қыз хаты, 
Қызғыш үні құлап әрман,
Құпия болып кетті –ау мына жалған!
Батырдың көз алдында гүзал келбет
«Мен сенің Мәулімің» деп тұра қалған.
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Апталар өтті арада алқындырып,
Мұңдасып,
Бір-бірінің парқын біліп,
Екі жас табысады оңашада,
Жүректер жамыраса жарқын күліп.

Жай сонар,
Жарық сөнген,
Жадағай түн.
Көрінбей айдың дағы садағы айқын,
Көкше көл,
Құрысады кең арқасы
Бипаздап қаз қанатын сабалайтын.

Күй шалып,
Күйек салып сырнай далам,
Бөстекте бөртіп жатыр «мыңды 
                                                      айдаған».
Таулардан 
Ызбалана жел соғады 
Маңдайын дәуір – қолмен шимайлаған.

Қараша үй қаумалаған ақ орданы
Аралап,
Қыз отауын табар дағы.
Жарым түн.
Жарғақ киіп,
Жаңбыр кешкен
Шатырбай шығар сонау сонардағы.

Көктемдей өміріне көрік берген
Жары үшін шыбын жаннан безіп көрген.
Ес кеткен
Ой буалдыр,
Екі ғашық 
Ел барын аңдамады сезіктенген.

Аңызға арқау болып жыр дерегі,
Ол дәурен жұлдыз терген түндер еді.
Жай сонар,
Жауған жаңбыр байқатпады
Тыңшыны 
Аңдып тұрған іргедегі.

Даңғой ма,
Дарақы ма,
Дөрекі ме,
Үретін тұмсық тіреп жел өтіне,
Адам мен айуанды талауға епті
Төренің өзі тектес төбеті де.

Бас салып,
Түтіп жеуге тап-тап беріп,
Ырылдай, итше жұлқып жатпақ, тегі,
Аралас сақалдысы, бақандысы
Қамады қыз отауын қаптап келіп.

Дақ салмас, тірі тұрса, намысына,
Мәулімнің не айтары бар арысына?
Ай жүзді алдаспанды ұстата сап,
«Қаш, жаным... Құтыл!» - деді жан 
                                                         ұшыра.

Ойлайтын жауқыспақта ғапыл қайла,
Қашатын бас сауғалап батыр қайда?!
«Қарағым, 
Сені қорғап өлермін»,- деп,
Кәріне мінді келіп Шатырбай да.

«Болмайды,
Бетті қанмен жуыспағын,
Қағып қаш саған сілтер қылыштарын.
Қыз үшін ердің қанын мойныңа артпа,
Бұл иттер – менің төре туыстарым».

Соны айтқан қыздың көніп дегеніне,
Бас иді батыр Шатыр себебіне.
Бәріне бейіл болған ғашықтарды
Жауыздар байлап салды. Керегі не?

Байқалмай базар төрі босап қалған,
От сөнді,
Қазан түсіп ошақтардан.
Баянсыз балбыраған бақыт сарай
Тұтқынға түрме болды қоса қалған.
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Жігер құм,
Намыс күлде, ар атталса,
Қайтпекші бала қыран, қанат талса?
Шықты үкім құлақтыны түршіктіріп,
Сот құра төре үйінде таң атқанша.

Сот болып,
Адал кеуде серпілмеді,
Жендеттер жемтік іздеп желпілдеді.
Ер Шатыр, Мәулім қызды
Аян болды
Үкімнің оққа байлап өлтірмегі.

Сүйенер күші басым туғаны жоқ,
Қанменен қайран батыр жумады бет.
Дүние көз алдынан көшіп берді,
Опалы тұрлауы жоқ, бұлдауы көп.

Қыз дағы, қанындағы асылдықпен,
Көрсетпей көп жауына жасын тіптен.
Жары үшін тіршілікті тәрк қыла,
Бәйгеге, көзді жұмып, басын тіккен.

Шақырып төресін де, қарасын да,
Шерлі өзен – Теректің жағасында,
Құрылтай құқыменен жасалды үкім
Қапысыз,
Қас пен көздің арасында.

Жалшының жалынышын тыңдамас паң,
Сасқаннан сұрғұлт тартты сырдаң аспан.
Қиылып Шатыр – Мәулім жүре берді,
Арманшыл жас ғұмырды бұлдамастан.

Жамау БҰХАРБАЕВ.

ЖАМАУТАНУ БЕТІ
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Энергетика министрлігі Атомдық 
және энергетикалық қадағалау 
мен бақылау комитетінің Алма-
ты облысы бойынша аумақтық 
департаменті» ММ бөлім бас-
шысы (С-О-4 санаты, 1 бірлік) 
және бас маман (С-О-5 санаты, 
1 бірлік) мемлекеттік әкімшілік 
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дейін. Бас маманның орташа 
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(ескерту: Лауазымдық жалақы 
хабарламада көрсетілгеннен 
нақты қызметшінің жұмыс 
өтіліне байланысты 
ерекшеленуі мүмкін).

ЖҰМЫС ІЗДЕУШІЛЕРДІҢ 
НАЗАРЫНА!

«Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік қызметі тура-
лы» Заңның 28 - бабының 
3 - тармағына сәйкес жалпы 
конкурсқа қатысуға тестілеу 
рәсімдерінен алдын ала 
өткен және уәкілетті орган 
белгілеген мәндерден төмен 
емес нәтижелері бар азаматтар 
жіберіледі.

Сұрақтар бойынша келесі 
мекенжайға хабарласуға бола-
ды:

«Қазақстан Республикасы 
Энергетика министрлігі Атомдық 
және энергетикалық қадағалау 
мен бақылау комитетінің 
Алматы облысы бойынша 
аумақтық департаменті» ММ, 
Талдықорған қаласы, Болашақ 
көшесі,  1 үй, 2 қабат, 201 каби-
нет.

Тел: 8 (7282) 60-00-68, 8 
(7172) 74-12-05, ұялы нөмірі: 
8-776-294-25-05.

Қазақстанның  орнықтылық 
қоры, 24 қаңтар. "Қазақстанның 
орнықтылық қоры" АҚ 
Басқармасының шешімімен 
төтенше жағдайды енгізу 
нәтижесінде зардап шек-
кен қарыз алушыларды 
қолдау шараларын іске асы-
ру шеңберінде "7-20-25" және 
"Баспана хит" ипотекалық 
б а ғ д а р л а м а л а р ы н ы ң 
клиенттеріне айыппұлдар мен 
өсімпұлдар есептелмей, 2022 
жылғы 5 қаңтардан бастап 90 
күнге дейін төлемді кейінге 
қалдыру ұсынылды.

Қазақстан Республикасы 
Қаржы нарығын реттеу және 
дамыту агенттігінің 2022 жылғы 
10 қаңтардағы бұйрығымен 
төтенше жағдайды енгізу 
нәтижесінде зардап шеккен 

Тарихы XV - ғасыр қойнауынан бас-
тау алған Қазақ мемлекеті күні бүгінге 
дейін өз тіршілігін бейбіт өмірде кешуде. 
Естігенде денеңді түршіктіріп, жүрегіңді 
сыздататын оқиғалар нәтижесі - бүгінгі 
күн. 

Әр оқиғалар мен талас тартысқа 
толы шайқас кезеңдеріне көз жүгіртсек 
жау қолының айыздана елге шабар кезі 
қазақ сұлтандарының ынтымағы кетіп, 
өзара алауыздығы күшейген шағы еді. 
Шынында, үш жүздің басы қосылып, бір 
жұдырыққа жұмылғанда тісін қайраған 
жау қолы да  қылыш серпи алмай 
дағдаратын, тіпті қылыш серпіген күннің 
өзінде өздері ойсырай жер жастанған. 
Таққа талас, жер дауы, барымташылық 
әрекеттер, әйел дауы мәселелері тамы-
ры тереңдеп шарықтау шегіне жеткен 
мезетте барша ел мен ұлыс - ру арасын-
да бейбіт күннің қарасы суый бастай-
ды. Осылайша сыртқы жаулар қазақтың 
ең мықты әрі осал тұсы ауызбіршілік 
екенін аңғарып ру арасына іріткі салып 
нәтижесінде жеңіс туын өздеріне жыққан. 

Сын сағаттарда ел арасындағы ұлт 
ұйытқысына айналған шешен, ақын-
жырау, би - ұлықтар өздерінің көкейтесті 
ойларымен және айқын да турашыл 
сөздерінің арқасында халық бірлігінің 
нышанына айналды. Ондай шыншыл 
толғау жырлар әлі күнге дейін әдебиет 
төрінде өшпес мәнімен сақтаулы. 
Сан тараптан келген ауыр соққылар 
ықпалынан XVIII ғасырда Кіші жүз аяғы 
алшаң басып, бір тізені бүгуге мәжбүр 
болды. Қайта - қайта ыдырап кете 
беретін жүз, рулардың басын бір өлкеге 
біріктіруші басшы орны ойсырап Дешті 
Қыпшақ жерінде Ресей империясының 
иелік етуіне жол ашты. Қазақстанды 
"Орта Азияға кіретін кілт" деп бағалаған 
I Петр патшаның бұрыннан шұрайлы 
жерге көзі де қолы да тартқан, сол 
қалауы үш жүзден бауырлық суығанда 
орындала бастады. Өзгенің тұсауында 
шырмала қиналған ел күйі күндер өткен 
сайын төмендей түсті. Дегенмен бұл 
езгіні тоқтатып, мемлекеттің дербестігін 
қалпына келтіруге ниетті азаматтар бірлік 
туын көтеріп сан тараптан бой көтерді. 
Абай, Жамбыл, Әлихан сынды ерлердің 
әрекет - амалы әр түрлі болғанымен 
мақсаты бір - егемендік... бейбітшілік..

Қазақ қоғамы атам заманнан әділ 
болғаны тайға таңба басқандай, ал 
егер әділетсіздік орнап, шектен тыс 
барымташылық қалыптасса ондай 
жандардың сыбағасын жақсылап 
беретін. Алайда XVIII ғасырда орын 
алған жағымсыз өзгерістер ұлт сана-
сынан  бастап тәрбиесіне дейін  ұлт 
тағдырын мүлдем өзге бағытқа бұрды. 
Парақорлық, алаяқтық пен ашкөздік 
бұрыннан қалыптасқан ауызбіршілік, 
кеңпейілділік, адалдық қасиеттерін 
ығыстыра бастады. Бірақ, мәңгіге өшіре 
қоймағанымен қазіргі таңға дейін ізі 
сөнер емес. 

Бірлігі берік қалыптасқан 
мемлекет керегесін 
ешқандай күш сөге 

алмайды 
әлсіреуінен шешілуі қиын мәселелеге 
айналып ынтымағынан айырылған. Ал 
енді бірі өз болашақтары мен егемдігі 
мәңгі жасау үшін өмір бойы күресуде. 
Сондай елдің бірі келер күн үшін қасық 
қандары қалғанша күрескен, тәуелсіздік 
таңын қанды шайқас нәтижесінде 
атырған Қазақ мемлекеті. Дегенмен 
Тәуелсіз әрі бейбіт елде ешқашан 
қиындықтар туындамайды, бәрінің ойы 
бір жерден шығады деген сөз емес. 
Себебі, халық құрамындағы әр тұлғаның 
ой - пікірі өзгенікінен өзгеше болуының 
есебінен өзара немесе басшылар тара-
пына айтылатын шағым, келіспеушіліктер 
орын алады және бұл заңды. Егер сол 
түсініспеушілік дер кезінде әрі әділ 
шешімін тапса келешекке ешқандай зия-
нын тигізбесі анық. Ең бастысы елде 
бой түзеген бүлік бетін қандай тәсілмен, 
тапқырлықпен шешілетіні. Бір өкініштісі 
қазақ қоғамын ақсаңдатып, артта 
қалдырып келетін де осы жағдай. 

"Ынтымаққа алауыздық неден келеді" 
деген сауал көкірегімде жаңғырып сала 
берді. Менің ойымша, әу бастан басқарушы 
тарап пен бағынушы жақтың арасын-
да орын алған дағдарыстың ұтымды 
шешімі табылмағандықтан өзара бітімге 
сызат түсе бастауынан түсініспеушілік 
пен бүкпесіз саясаттың әлсіреуіне әкеп 
соқтырды. Жемқорлықтың кеңінен етек 
жайуы мен Отанға адал басшылардың 
қатары күннен күнге кеми түсуі  алқымнан 
буындырғандай даму процесіне салынған 
тұсау секілді алға бастырмайды. Ар-
дан аттаудан тайынбағандар өз істерінің 
нәтижесі неге әкеп соқтыратынын жете 
аңғармағандықтан халық наразылығының 
молайуы мен сенімнің сергелдең болуы 
туындай бастады. Әркімнің болмашы 
нәрсе деп қарайтын қиянаттары Отан 
үшін ауыр соққылармен теңесті. 

Бұрыннан  ата - бабамыз бойымызға 
ұлағаттап, өздерінің тәрбиелік мәні асқақ 
ән - жырларында асқан шеберлікпен 
қазақтың ұл - қызына толғанған ада-
ми  құндылықтар қазіргі заманауи ұрпақ 
бойында еш бұрмалаусыз сақталса 
болашақта еңсерер шың - белесіміз әлі 
асқақ. 

Егер ұлттық сана әлсіреп, шет елге 
еліктеушілік арта отырып ардан озушылық 
пен сан ғасырлар тіршілік еткен ру-
хани да мәдени азық аяққа тапталса 
және тілден безінушілік қалыптасса 
мұндай әрекеттермен адам өз қолымен 

Қазақ жастарының бірлігі мен 
отансүйгіштігін жоюға ұмытылған зілді 
қоғам, керісінше 1986 жылдың кешінде 
дүр сілкінді. Қазақ елі момын әрі аңқау деп 
есептеген ресейліктер сол кештегі бұқара 
жиылысын көргенде абдырап естерін 
әрең жыйды. Аға - әпкелеріміздің қаны 
текке кетпей, өз өмірлерінен болашақ 
Қазақстанның кемел жолын құрастырды. 

Сол кезеңдегі саясаттың озбыр 
әрекеттерінен ыдыраған мемлекет 1991 
- жылдың 16 - жұлдызында қайта бой 
көтерді. Жұтынаған халықты, ұлан байтақ 
өлкені тек өз мақсаттарына пайдаланған 
өгей елдің қалдырған жарасы лезде өше 
қоймады. Бастапқыда қолдаушылардан 
қарағанда "бұл елдің болашағы бұлыңғыр, 
қадамы әлсіз" деушілер басым болды, 
әрине. 

Дегенмен де, ата - бабадан өсиет 
болған ауызбіршілік, ынтымақ, бірлік 
барша жұртты бір тұғыр астына бас 
қостырды. Үсті - үстіне қабаттасып, 
ушыққан мәселелерді шешудегі Ел-
басымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың 
қара халықпен бірлесе отырып асқан 
тапқырлықпен атқарылған ерен еңбектері 
әр уақытта жоғары бағаланады. Мың өліп, 
мың тірілген қалың жұрттың басынан не-
лер көшіп, не кетпді. 

Енді міне егемендікке қол жетіп, көз 
тойғандықтан ба ел зарымен  көтерілген 
шаңырақ өз қадір - қасиетін жоғалта баста-
ды. Әлде расымен де жерім дейтін сана-
лы да салалы ұрпақ тәрбиесі  Еуропаның 
мәдениетіне еліктеп, өзіне өмір сыйлаған 
Отанынан шиеттей бастады ма?  
Әлемде ешбір елмен араздығы жоқ 
қазақ арасы өзара сенімсіздіктің 
әсерінен сергелдеңге түсе бастады.  
Бірлік ұғымы сан алуан түсінікке ие. Ал 
бүгінгі қозғалмақ  мәселе - Ел бірлігі. 
Мемлекеттің біртұтастығы дегеніміз-
қарапайым халық пен басқарушы биліктің 
арасында және де халық арасында 
орнаған әділ сенімнен бастау алып, қос 
тараптың мемлекет үшін қабылдаған 
өзара шешімдері бір мақсатқа құрылуы. 
Егер басшылық тарап қара халықпен біте 
қайнасып кете алмаса және туындаған 
мәселелерге әділетті шешімнен  алшақтаса 
бұл ел тағдырын құрдымға сүйрейді.  
Бұл әлемде тағдыры тоқырап, өмір 
сүруін тоқтатқан және жойылып кету 
қауіпі төніп тұрған ұлттар өте көп. 
Олардың әрқайсысы болсын өзара 
түсіністіктен айырылып, әділеттіліктің 

болашақты тұншықтырғаны болмақ.  
Отансүйгіш өр рухтымыз деген жастар 
анығында қайратын ақылға жеңдіре 
алмай, мемлекетімізді қорлағысы кел-
ген сыртқы тарап жетегіне еріп жүр. 
Шын мәнінде ұлтжанды адам қолына 
қару алып қырғын ұйымдастырған 
жан емес, жауапкершілік пен адалдық 
ұғымының басын біріктірген тұлға.  
Өткеннің сәтсіз  елестерін жадымыз-
да сақтамай, болашаққа адал сеніммен 
қадам басайық. 

 Күшіміз Бірлікте. Жаңа бағдар, жаңа 
болашақ құруға ешқашан кеш емес! 

Отыз жылдық. Ел құрдық деп ең мықты, 
Барша әлемге жар салып ел дүрлікті,  
Шарықтаған мәселе көп алайда, 
Халық үшін болған енді іріткі.  
 
Ынтымақ - бірлік орнамай елдік мәңгі        
                                                        болмайды, 
Халық - басшы бір болмай болашағы  
                                                           оңбайды,  
Әділетсіз, алауыз жұрт күн кешсе       
                                                         шашырап, 
Керегесі сөгіліп, шаңырағы шайқалған        
                                     зар заманы орнайды. 
 
Аққу, шортан, һәм шаян  күйіне түссе 

                                                     бұл халық,
Жан жағына бытырлап тартатыны 
                                                                                                                                  ол анық, 
Жетегінде азғырып, от салғанның 

                                                                                                                        жүрсек біз, 
Бабам бетін шұбарлап төніп келер 

                                                                                                                              күн алып. 
Ғасыр бойы арман қылған бұл күнді, 
Қанды жолмен қуып жеттік тәуелсіздік 

 толқынды, 
Ардан аттап есіргендер қылығына  олқылы, 
Тулап жүрек тоқтамады асау аттай 

 жұлқынды. 
 
Көрген кезде шашыраған ұлт күйін, 
Алқынады, жұлқынады жұрт дүйім, 
Өткен тарих елестейді елесі,  
Ал болашақ елестету бұл қиын. 
 
 
Көңіл кетіп мұң шалады халқымды, 
Арсыз қастар жау сымақтар артылды,  
Тұтқиылдан боршалаған, аяусыз,  
Бейбіт елдік өміріне атылды. 
 
Ұмыт болар қымқуыты бұл кештің 
Жан - тәнімен баба үнімен тілдестім 
Бір тұғырға бір-біріңді үгіттеп 
Ала болсын, қара болсын күн кешкін 
 
Қасіретке душар болған күн елес,  
Қызба мінез, ашушаңдық бұл өрес,  
Кеткен қате, өкінішті түзетіп,  
Болашақты бастау әлі кеш емес!

Аяжан ТІЛЕКТЕС,
Қ.Сәтбаев атындағы орта мектебінің 

11-сынып оқушысы.

"7-20-25" және "Баспана хит" ипотекалық 
бағдарламалары бойынша төлем мерзімі 

90 күнге дейін мерзім ұзартылды
жеке және заңды тұлғалардың 
қарыздары бойынша төлемдерді 
кейінге қалдыруды ұсыну 
тәртібі бекітілді. "7-20-25" және 
"Баспана хит" ипотекалық 
бағдарламалары бойынша 
төлемді кейінге қалдыру осы 
тәртіп шеңберінде қолданылады.

Тәртіпке сәйкес Банктер 
төлемдерді 2022 жылғы 5 
қаңтардан 5 сәуірге дейінгі 
кезеңге кейінге қалдыруды 
ұсынады.

Төлемді кейінге қалдыру қарыз 
алушының кредиттік тарихына 
әсер етпейді. 

Төлемді кейінге қалдыру 
мүмкіндігін алу үшін қаржылық 
жағдайының нашарлағанын рас-
тайтын құжаттарды қоса бере 
отырып, банкке еркін түрде  
өтініш білдіру керек. Өтініш 

электрондық поштаның, "банк-
клиент" онлайн - жүйесінің, 
интернет-ресурстың, мобильді 
қосымшаның, басқа да байла-
ныс құралдарының көмегімен 
немесе қарыз алушының банк 
бөлімшесіне келуі арқылы 
беріледі. 

Өтініштерді қарастыру 
мерзімі 10 жұмыс күнін құрайды.

Төлемді кейінге қалдыру ту-
ралы өтініштер 2022 жылғы 4 
сәуірге дейін (қоса алғанда) 
қабылданады.

Қазақстанның орнықтылық 
қоры Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкінің еншілес ұйымы 
болып табылады.

Айбар ОЛЖАЕВ, 
сыртқы байланыстар 

қызметі бас менеджері.


