
Тәуелсіз Қазақстанның 
орда бұзар 30 жылғы тари-
хынан тағылым іздеген адам 
ұлы бастамалардың кезеңіне 
кездесетіні анық. Тәуелсіз 
Қазақстанның іргетасын  қалап, 
шекарасын бекітіп, болашаққа 
бағыт - бағдар берген, жер - 

жаһанға танытып, бүгінгідей біздің 
беделді әрі қуатты мемлекетке 
айналуымызда – Елбасы, Партия 
төрағасы, Тұңғыш Президентіміз 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 
еңбегі ұшан-теңіз.

1 желтоқсан - Тұңғыш Прези-
дент күні – бұл тарихи таңдау күні, 
барлық қазақстандықтардың Ұлт 
көшбасшысы, Партия төрағасы, 
Тұңғыш Президент Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаевтың төңірегіне 
топтасу күні.

Сіздерді Қазақстан халқының  

Бүкілхалықтық Таңдауының Бірлігі 
күні ретінде енген мемлекеттік ме-
реке – Тұңғыш Президент күнімен 
құттықтаймын! 

Жандарыңызға жақсылық, 
отбасыларыңызға амандық, 
еңбектеріңізге табыс тілеймін!

Күләйхан ДӘУЛЕТБЕКОВА,
«Нұр Отан» партиясы 

Ақсу аудандық филиалы 
төрағасының бірінші 

орынбасары.

Халық Таңдауының Бірлігі күні 
ретінде енген мемлекеттік мереке 
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1 желтоқсан - Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті күні!

Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев – 1991 жылдың 1 желтоқсанында 
бірінші бүкілхалықтық сайлауда сайланған Қазақстанның Тұңғыш 
Президенті және Елбасы. Н.Ә.Назарбаевтың тұлғасы ел өміріндегі 
тұтас дәуірді белгілейді. Ұлттық рухты оятып, мемлекеттілігімізді 
жаң¬ғырту миссиясы қазіргі жаһандық саясат сардарларының бірі 
– Нұрсұлтан Назарбаевтың еншісіне тиді. Оның тұғырлы тұлғасы 
ғасырлар бойы бақытты ұрпағымыз үшін темірқазықтай жол сілтеп 
тұрады. Тәуелсіздік таңы атқан кезде халқымыз жаңа Қазақстанның 
негізін қалап, қалыптастыруды дәл осы азаматқа сеніп тапсырды. 
Уақыт осынау маңызды таңдаудың дұрыстығын дәлелдеді. 

Осының дәлелі 1 желтоқсан – Тұңғыш Президент күні қарсаңында 
Мамания орта мектебінде жоспар құрылып, мектеп директоры-
мен бекітілді. Жоспарға сәйкес кітапханашы М.Мұқашеваның 
ұйымдастыруымен 20 қарашамен 30 қараша аралығында «Елім 
– менің Елбасым» тақырыбында кітап көрмесі ұйымдастырылды. 
«Тұңғыш Президент – Ел бекемі» тақырыбында 1-11-сыныптар ара-
сында тәрбие сағаттары өтті. Педагог ұйымдастырушы С. Төркінбек 
«Рухани жаңғыру - Тәуелсіздік кепілі» тақырыбында» 8-10-сынып-
тар арасында дөңгелек үстелді жоғары деңгейде өткізді. 7-11 сы-
ныптар арасында «Елдің атын ер шығарар» тақырыбында 7-11 сы-
нып оқушылары шығарма жазды шығарманы өз деңгейінде жазған 
оқушылар 11 ә-сынып оқушысы Өмірбек Мерей, 10 ә - сынып оқушысы 
Жұматай Мадина, 9 а - сынып оқушысы Мұқаш Сұңғыла, 7 а - сынып 
оқушысы Намазшан Әсел, Директордың тәрбие жөніндегі орынба-
сары Е.Кажияхметов 8-10 - сыныптарға Елбасыға арналған деректі 
фильмдердің көрсетілімімен тәрбиелік сағаттар өткізді. 

Жалпы ел бойынша аталып өтілетін Елбасының жас мемлекеттің 
қалыптасуына қосқан баға жетпес үлесі туралы баяндайтын бірқатар 
іс-шаралар, тәрбие сағаттары, көрмелерді өткізуге Мамания мектебінің 
ұстаздары мен оқушылары өз үлестерін қосуда.

                                                     Е.ҚАЖИЯХМЕТОВ,
«Мамания орта мектебі, мектепке дейінгі

                                                      шағын орталығымен» КММ-нің 
                                                     директордың тәрбие жөніндегі 

                                                         міндетін уақытша атқарушысы. 

Сындарлы уақыттың сынынан 
сүрінбей, ғасыр тарихының айғағы 
болған бүгінгі тәуелсіздік таңы 
баршаға арайлы болсын.  Егемен  
елдегі еркіндіктен асқан құдірет 
қайда бар, Отаны бардың бәрі 
жақсы бақытты болар. Десе – де 
терезесі тең, керегесі кең болып 
өмір сүретін баяшатты өмір, кімге 
болса да керек-ау. Қуатты болудың 
басы бірлікте, бөлінбес берекеде. 
Адалдық пен адамдықта. Дүниеге 
құнықпай, адамшылықты ұмытпай 
таза жүрекпен өмір сүрген адам ғана 
халықтың салауатты өмір салтын 
қалыптастыратын нағыз кемеңгері 
атанбақ. Қу дүние, жалған өмірде 
пендешілікпен өткізетін қателіктер 
адам болған соң болатын шығар. 
Бірақ тойымсыздық ол болашақты 
құртатын жұт.

Адал болмаған адам, адам 
болыпта жарытпайды. Еркіндік 
алғаннан бері не бітірдім, не істедім, 
не жаңалық жараттық, дамыған ел-
дер қандай деңгейде, біз қай бағыт, 
қандай өредеміз. Міне толғанатын 

Тәуелсіздік таңы
сұрақ, толғандыратын мәселе.Ел-
дер ұшақ жасап аспанда жүрсе, 
біздер пышақ жасап малда жүреміз 
бе!? Елдер пойыз жасап, темір жол-
да зытқыса, біздер ат мініп, қара 
жолда дігідік-дігідік десек не ұттың 
сонда. Ойлану керек, хәм солай 
бағыт бұрып, бағдар дүзеген  абзал.
Азаматымыз ынжық болмасын де-
сек, дамыған адамзаттық қоғамға 
құлшыну, ол парыз. Алақандай Жа-
пон әлемді тіксінтеді. Кореа анау, 
көзіңді алартсаң көкеңе көрсетемін 
деп, теңіздің асты – үстін жерде 
жүргендей меңгерген. Тас лақтырсаң 
тау лақтыруға дайын тұр. Міне 
құдірет, алаңсыз орта, тұғыры мықты 
мемлекет. Біз де ел жасағанды жа-
сап, дана халықтың артықшылығын 
әлемге неге танытпасқа. Қаншама 
жастар ғылыми жоба жасап, 
таң қаларлық туындыны өмірге 
әкелуде. Соларды қолдасақ, жарқ 
етер жарқын өмір әлі – ақ бізге 
мойын сынып, күллі әлем біз  үшін  
ойланатын болады. Сондықтан 
ұпағымызды ғылымға, білімге, 
өркениетке үйретейік. Беделіміз 
асып, табанымыз тиянақты бол-
сын. Жалтақтап емес, жалтақтатып 
жүретін қорғанысы мықты құрметті 
ел болуды нәсіп еткей.

Тәуелсіздік таңның алтын арайы 
мәңгілікке болсын!...

      Бердібек ТӨЛЕПБАЙ,
Р.Тәжібаев атындағы мәдениет 

үйінің қызметкері.

Елбасы - елдің тұтқасы

Қазақстан өз Тәуелсіздігін жариялап, егемендік 
алғанына биыл 30 жылға толды. Осы уақыт 
аралығында Қазақстанды барша әлем таныды. 
Әлемдегі жоғары дамыған өркениетті мемлекет-
термен тәуелсіз Қазақстан терезесі тең, беделі 
жоғары, болашағы зор мемлекет болып қалыптасты. 
Мәдениетіміз, өнеріміз, экономикамыз, білім мен 
ғылымымызбен өркениетті мемлекеттердің қатарына 
қосылдық деп барша қазақстандықтар сияқты 
ақсулықтар да мақтанышпен айта алады.

Қадірлі жерлестер!
Баршаңызды Қазақстан Республикасының Тұңғыш 

Президенті күнімен құттықтаймыз!
Айтулы күннің барша халқымыз үшін маңызы мен 

мазмұны ерекше екендігі сөзсіз. Бұл - ғасырлар 
тоғысында ата-бабалар аңсаған аңсарлы әлем 
Азаттықтың алауын жағып, Тәуелсіздіктің тұсауын ке-
скен, қазақ жұртын әлемге бейбітсүйгіш ел, толерант-
ты ұлт ретінде танытқан Елбасының таққа отырған, 
Алаш баласының басына бақ орнаған күн болып та-
рихта қалатыны шындық.

Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев сындарлы шақта 
бірлік пен елдікті, татулық пен достықты ту етіп, 
тәуелсіздікті баянды, егемендікті еңселі ете білді.

Шындығында, мемлекет басшысының елімізді 
аяғынан нық тұрғызып, әлемге танытудағы еңбегі 
ұшан - теңіз. Осы егемендігіміз арқасында тари-

хымыз түгенделіп, тіліміз, дініміз қайта оралып, 
мемлекетіміздің ұлттық рәміздері қабылданды. Міне, 
халық сайлаған Елбасы әрқашан осындай жарқын 
істердің шыңынан табылып отырды. 

Халық алдында, мемлекет алдында осындай 
толағай тірлік атқарған Президент күнін атап өту Сіз 
бен біздер үшін үлкен қуаныш, зор мәртебе.

Елбасы – татулығымыздың, береке - бірлігіміздің, 
тұрақтылығымыздың кепілі. Тұңғыш Президентіміздің 
еңбек жолы - жас қазақстандықтар үшін үлгі мен 
тағылымның мектебі. Ел болашағы үшін жасалып 
жатқан игі істер табысты болып, еліміз, елін сүйген, 
ел қамқоры азаматтарымыз аман болсын!

Ардақты ағайын!
«Елі еріне, ері еліне» сенген еліміз бен 

Елбасымыздың мәртебесі әлем елдері алдында 
мәңгілік биіктей берсін!

Мемлекеттілік тарихымыздың мерейлі мерекесі - 
Тұңғыш Президент күні құтты болсын! 

Баршаңызға мерекелік көңіл - күй, табыс, сәттілік, 
сәулелі ғұмыр жанұялық бақыт, игілік, табыс тілейміз!

Есім Сейілханұлы БАЗАРХАНОВ, 
аудан әкімі,

Бейбіт Жаңылысұлы СҮЛЕЙМЕНОВ,
аудандық мәслихат хатшысы.

ЕЛБАСЫ – ТАТУЛЫҒЫМЫЗДЫҢ, БЕРЕКЕ - 
БІРЛІГІМІЗДІҢ, ТҰРАҚТЫЛЫҒЫМЫЗДЫҢ КЕПІЛІ

Қазақ жұрты Тұңғыш Президент 
күнін атап өтуде. 1991 жылдың 
1 желтоқсан күні тәуелсіз Қазақ 
елінде, алғашқы сайлау өтіп, 
онда басым дауыспен Назарба-
ев жеңіске жеткен болатын. Осы 
атаулы дата, міне сол уақыттан 
бері Елбасы күні ретінде тойла-
нып келе жатыр.

«Молықбай» мәдениет үйінде 
Тұңғыш Президент күніне 
арналған мерекелік шара 
өтті. «Елін сүйген Елбасы» 
тақырыбымен өткен мәдени 
іс - шараға ауыл әкімдері мен 
барлық мекеме, ұйым басшыла-
ры, басқа да қонақтар қатысты. 
Мемлекеттік әнұран орында-
лып, кешті жүргізушілер Ел-
басымыз Нұрсұлтан Әбішұлы 

Назарбаевтың өмірбаяны мен сая-
си еңбек жолына кең көлемді шолу 
жасады. Мереке Ақсу ауданында 
кең көлемде аталып өтті.

Елінің аманатын арқалаған 
Тұңғыш Президент күнінде ау-
дан әкімі Есім Базарханов аудан 
тұрғындарын мәртебелі мерекемен 
құттықтады.

- «Айтулы күннің барша халқымыз 
үшін маңызы мен мазмұны ерекше 
екендігі сөзсіз. Бұл күн азаттықтың 
алауын жағып, Тәуелсіздіктің 
тұсауын кескен, қазақ жұртын 
әлемге бейбітсүйгіш ел, толерант-
ты ұлт ретінде танытқан Қазақстан 
Республикасының Тұңғыш 
Президенті – Елбасымыздың күні 
болып тарихта қалатыны шындық», 
деп аудан басшысы Елбасының 

Қазақстан тарихында алатын 
ерекше орны мен оның кемеңгер 
саясаты арқылы мемлекетіміздің 
қол жеткізген жетістіктерін баса 
айтты.

Әр салада қызмет етіп, 
ауданымыздың әлеуметтік – 
экономикалық дамуына үлес 
қосқан жандарға Алғыс хаттар та-
бысталды. Осы тұста айта кететін 
ең бір ерекше жетістік өнер десе, 
ішкен асын жерге қоятын ел 
ішіндегі тума таланттардың басын 
біріктіріп, көркемөнерпаздардың 
өз күшімен құрылған халық те-
трын айтуға тұрарлық.  Жергілікті 
халықты театр өнерімен та-
ныстырып, олардың мәдени, 
қоғамдық өміріне әр беріп, ру-
хани - эстетикалық сұранысына 
сай қызмет етуге тырысып, дра-
ма өнерін дөңгеленткен, өзі әнші, 
шетінен биші сегіз қырлы, бір сыр-
лы өнерпазсыз ауданның бүгінгі 
мәдени өмірін көзге елестету еш 
мүмкін емес. 

Аудандық деңгейде өнер 
көрсетіп жүрген аз ғана адамнан 
құралған кішкентай ұжымдардың 
өнер үшін жасап жүрген жанкешті 
еңбегі ұшан-теңіз. Осындай 
жанкешті театрлардың бірі - 
Ақсу халық театры. Күні кеше 
Талдықорған қаласында халықтық 
атағы бар театрлардың облыстық 
фестивалі өтті. Байқауда Ақсу 
халық театры үздік өнер көрсеткен 
болатын.

Бүгінде ел тарихына ал-
тын әріптермен жазылатын 1 
желтоқсан – Қазақстан Республи-
касы Тұңғыш Президенті мерекесі 
елдікті ту еткен халқымыздың 
асқақ арманы мен айбарлы 
рухының мерекесіне айналуда.

Назым НҰРТАЙҚЫЗЫ.

КҮЛЛІ  ҚАЗАҚ ЖҰРТЫ ТҰҢҒЫШ 
ПРЕЗИДЕНТ КҮНІН АТАП ӨТУДЕ
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«Терроризм» ұғымы бұл - «қорқыныш», «үрей» деген мағынаны 
береді. Экстремизмнің шектен шыққан көрінісі.Терроризм ерекше 
қатал, қорқыту формалары мен зорлық көрсету әдістері арқылы 
маяси мақсаттарға қол жеткізу. Бейбітшілік пен татулықты арқау 
еткен мемлекеттің билігін күйретуге әсер ететін бүгінгі таңда бүкіл 
әлем бойынша жаһандық мәселе-терроризм. 

Терроризмге қарсы күрес жүргізу бейбітшілік пен мейірімділікке 
негізделген Ислам діні өкілдерінің міндеті. Елбасымыздың 
«Әлеуметтік экономикалық жаңғырту - Қазақстан дамуының басты 
бағыты» атты жолдауында біз сөз еткен ұғымдардың ерекше ата-
лып өтуі тегін емес, Сондықтан бәрімізге қастерлі тәуелсіздігіміздің 
нығаюы үшін, елімізде ұлтаралық және дінаралық татулықтың 
сақталуы үшін бір кісідей атсалысайық. Бірлігіміз бекем, 
тәуелсіздігіміз баянды болсын ағайын.

Қызылағаш ауылдық  Модельді  кітапханасында «Терроризм-
ге жол жоқ»  тақырыбында танымдық сағат өткізілді. Мақсаты 
- оқырмандарға терроризм туралы терең түсінік беру, себептері 
мен зардаптарын ұғындыру, қоғамның әлеуметтік, құқықтық, діни 
сипаттарын ұғындыра отырып,оларды террорлық, лаңкестік және 
діни экстремистік бағытта арандатуға жол бермеу, жасөспірімдерге 
бейбітшіліктің маңзын және мейірімділік пен ізгіліктің, адамдарға 
жақсылық жасай білудің өмірдегі басты ұстаным екенін ұғындыру 
болып табылады.

С.ХАСАНОВА,
Қызылағаш ауылдық Модельді кітапхана кітапханашысы.

Терроризмге жол жоқ!

Латын  әліпбиіне ауысу арқылы 
қоғам жан - жақты дамиды. Латын 
әліпбиіне көшудің  ұтымдылығы 
таңбаның ауысуы. Технологияның  
дамуына сай болып келеді. 
Мәңгілік  ел болып қалыптасу 
жарқын  болашаққа бастар жол, 
ал  латын әліпбиіне көшу - заман 
талабы.

Латын әліпбиіне көшу - 
ұйымыздың санасын бұғаудан 
босатады. Латын негізді қазақ 
әліпбиінің емле ережесін 
көпшілікке таныстыруда жаңа 
технологиялардың маңызы зор.

Елбасымыздың көреген 
көшбасшы ретінде «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» атты 
мақалаласы халықты айқын сара 
жолға бастайтынын айтып өтті. 
«Қазақ әліпбиін латын қарпіне 
көшіру - қазақ  халқының  алға 
жылжуына, жаңа заман талабына 
сай өсіп-өркендеуіне сөзсіз Ла-
тын әліпбиіне көшу - қазақ тілінің 
халықаралық дәрежеге жетуіне 
жол ашады». ҚР Президенті  
Н.Ә.Назарбаевтың 26 қазан 2017 

жылы №569 Жарлығымен латын 
графикасына негізделген қазақ 
әліпбиін бекітті. Осы мақсатта 
Қызылағаш ауылдық Модельді 
кітапханасында «Латын қарпіне 
көшу - рухани жаңғырудың та-
лабы» тақырыбында онлайн 
кітап көрмесі, «Латын әліпбиі 
- қазақ тілінің болашағы» 
танымдық сағаты т.б. іс-шаралар 
ұйымдастырылып өткізуліде. 

Қазақ тілінің әліде көсегесі 
көгеріп, көкжиегі кеңіп, қарыштап 
дамуы сөзсіз. Осы   орайда  латын  
әліпбиіне   көшуді  қолдау  әрбір   
Қазақстан   азаматының    абырой-
лы  міндеті.      

Латын әліпбиі - ХХІ
ғасырдың ғылыми және білім 
беру тілінің негізі

Терроризм – қазіргі жаһандық  
қатерлерінің бірі,ол өзінің 
маңызы бар объектілері мен 
коммуникацияларын, халықтың 
тіршілігін қамтамасыз ету 
жүйесін,мүлікті және басқа да 
материалдық объектілерді жою 
(зақымдалу) немесе жоюға 
қатер төндіру, мемлекет не-
месе қоғам қайраткерлерінің 
мемлекеттік немесе өзге де 
саяси қызметін тоқтату не осын-
дай қызметі үшін кек алу үшін 
өміріне қауіп төндіру.

***

Көреалмаушылық (хасад) 
дегеніміз Алланың өзінен басқа 
пендеге берген нығметін одан 
қызғану, онда болмауын қалау 
деген сөз. Мәселен, біреудің 
жақсы жұмысын, көрікті үйін, 
келісімді көркін,еңбекқорлығын, 
мал-мүлкі мен жетістігін көре 
алмай қызғанып, ол нығметтің 
одан кетіп, өзіне келуін қалау 
– көреалмаушылық болмақ. 
Ал бақ пен дәулеттің біреуден 
кетуін қаламай, өзінде де болу-
ын қалау көреалмаушылыққа 
жатпайды. Оған қызығу, тілеулес 
болу дейміз. Бұрынғы өткен 
ғұламалар: «Көреалмаушылық 
аспандағы ең алғашқы 
жасалған күнә. Ібіліс Адам (а.с) 
пайғамбардың мәртебесі мен 
дәрежесіне іштарлық етті. Со-
нымен бірге, жер бетінде де 
ең әуелі жасалған қылмыс пен 
күнә көреалмаушылықтың сал-
дарынан болды. Адам (а.с.) 
ұлдары бірін - бірі іштарлық 
кесірінен өлтірді»,-деген. 
Абдулла Ибн Омар (Алла ол кісіге 
разы болсын) жеткізген хадисте: 
 «Тек екі нәрседе ғана қызғаныш 
танытуға болады. Алла 
Тағала Құран беріп, онымен 
күні-түні құлшылық жасаған 
және Алла Тағала мал-дүние 
беріп, күні-түні қолындағы 
дүниесімен қайырымдылық еткен 
кісіге» (Бұхари). Яғни, хадисте 
айтылғандай  менде Алла жо-
лында алған білімімді, дүниемді 
тарқатсам деген қызғаныш 
жасауға болатынын айтылған. 
 Бауыржан Момышұлы атамыз: 
«Күншілдік, көреалмаушылық, 
іштарлық барлық пенделерде 
болады. Олар яғни, іштарлық, 
күншілдік, көреалмаушылық 
улы жылан секілді. Бас 
көтертпей, мыжып тастау керек. 
Іштарлыққа бой алдырып, ой 
жеңгізсең, ұлтыңа құштарлықпен 
қызмет ете алмайсың» деген.  
Бұрынғы өткен заманда 
сұлтанмен дастарқандас, ақыл-
кеңес беретін данышпан болып-
ты. Сұлтанның құзырынан шығып 
кетер кезде данышпан: «Жақсы 
адамға жақсылығына жараса 
жақсылық көрсетіңіз, ал жаман 
адамға сол өзінің жамандығы 
жетіп артылады»,-деп қош ай-
тысатын көрінеді. Данышпанның 
патша құзырындағы мәртебесі 
мен биік дәрежесін көрген 

Көреалмаушылықтан сақтану. (Хасад) 
сарайдағы қызметкерлердің бірі 
іштарлық етіп, көңілін қызғаныш 
билейді. Ақыры бір орайы келген-
де: «Әлгі кісі сіздің бойыңызда жа-
ман иіс бар», - деп ел-жұртқа айтып 
жүр, - деп данышпанды сұлтанға 
жамандайды. Патша: «Оның 
мұнысы қалай?», - деп ашуланады. 
Әлгі іштар көреалмаушы: «Келесі 
жолы құзырыңызға келгенде, 
өзіңізге жақынырақ шақырыңыз. 
Сонда оның сізден жиіркеніп 
мұрнын басқанын өз көзіңізбен 
көресіз»,-деп сөзін қуаттай түседі. 
Мұнан соң, жоспары толығымен 
жүзеге асу үшін данышпанды үйіне 
қонаққа шақырады. Іштар тамаққа 
сарымсақ пен пиязды қосып 
әзірлетеді. 

Данышпан да шақыруды 
қабыл алып, іштар бейбақтың 
үйінен дәм татады. Ертеңіне 
патшаның нөкерлері данышпан-
ды сарайға алып келеді. Сұлтан 
біраз әңгіме-дүкенді сылтаура-
тып данышпанмен сұхбат құрады. 
Ол жақынырақ келсе, даныш-
пан аузы-мұрнын қайта-қайта 
қолымен бүркей береді. Сұлтан 
оның бұл оқыс әрекетіне біраз 
шамданып қалады. Данышпан са-
райдан шығар кезде әдеттегідей: 
«Жақсы адамға жақсылығына жа-
раса жақсылық көрсетіңіз, ал жа-
ман адамға сол өзінің жамандығы 
жетіп артылады», - деп айтады. 
Сұлтан: «Мынаны ауыл әкіміне 
бер, не істеу керегін өзі біледі», 
- деп оның қолына хат береді. 
Сұлтанның құзырынан қаннан 
қаперсіз шыққан данышпанды 
аңдып тұрған қызметкер жетіп 
келеді. Қолындағы хатқа көзі түсіп, 
мән-жайды сұрайды. Ауыл әкіміне 
табыстау керек дегені сол-ақ екен 
қызметкер жармаса кетеді. Әдетте, 
сұлтан хатты біреуге сый-сияпат 
тағайындағанда беретінінен хабар-
дар іштар қызметкер: «Мен-ақ апа-
рып берейін», - деп тұрып алады. 
Данышпан: «Дегенің болсын» деп 
хатты ашпай-ақ ұстата салады. 
Іштар бейшара алып-ұшып ауыл 
әкіміне барады. Хатты ашса: 
«Хатты алып келушінің басын 
ал!», - деген бұйрық берілген 
екен. Сый-сияпаттан дәмеленіп 
келген бейшара зәре-құты 
қалмай: «Хат менікі емес, патша 
оны растай алады. Сенбесеңіз 
сұраңыз»,-деп сау басына өзі 
пәле тілеп алғанын түсінді. 
Бірақ кеш еді. Әкім: «Сұлтанның 

әмірі екі етілмейді»,-деп 
көреалмаушының басын шабады. 
Данышпан әдеттегі қалпымен 
бірер күннен кейін патшаның 
құзырына келеді. Патша қонағы 
кіре салысымен: «Менің хатым 
қайда, оны не істедің»,-деп жөн 
сұрайды. «Сарай қызметкері 
өтініп қоймаған соң, сіздің 
сыйлығыңызды сол-ақ алсын 
деп бере салдым»,-деп ағынан 
жарылады. Сонда патша: «Сол 
қызметкер сен менің бойымда жа-
ман иіс бар деп ел-жұртқа айтып 
жүр деп еді, сол рас па?!»,-деп 
сұрайды. «Уа, сұлтаным! Алла 
сақтасын, мұндай жалған сөзді 
қалайша дәтім барып айтамын», 
- деді. Сонда сұлтан: «Жарайды, 
дегеніңдей-ақ болсын! Онда неге 
өткен жолы мұрныңды тұмшалай 
бердің?»,-деп қайта сұрақ қояды. 
Данышпан: «Уа, сұлтаным! Күні 
кеше Сіздің сол қызметкеріңіз 
қонаққа шақырған еді. Сарымсақ 
қосылған асты жегендіктен иісінен 
қысылып, ауыз - мұрнымды жабуға 
тура келді», - дейді. Сонда сұлтан: 
«Айтқаның рас. Жаман адамға 
сол өзінің жамандығы жетіп 
артылады»,-деп данышпанның 
сөзін қайталаған екен. 
Пайғамбарымыз; (Оған Алланың 
салауаты мен сәлемі болсын)  «Бір 
- біріңді жеккөрмеңдер, бір - біріңе 
көреалмаушылық жасамаңдар, бір 
- біріңе айла - шарғы жасамаңдар! 
Ей, Алланың құлдары! Бір 
- біріңе бауыр болыңдар! 
Мұсылман өз бауырына үш күннен 
артық ренжуіне рұқсат жоқ» 
(Бұхари, Мүсілім) – деген. 
 Әбу Һұрайра (Алла ол кісіге 
разы болсын)  жеткен хадис-
те: «Көреалмаушылықтан 
сақ болыңдар. Өйткені, 
көреалмаушылық адамның ізгі-
сауап амалдарын от (ағаш) от-
ынды жандырып жібергендей жоқ 
етеді» (Әбу Дәуіт).

Қайсы бір пенделерден 
Алла әркімге өлшеп берген 
нығметін қызғану жасаймын деп 
жүріп,   жинаған аз ғана сауабымыз-
дан айырылып қалмайық ағайын!     
Алла баршамызды іштарлық 
пен көреалмаушылық дертінен 
сақтасын. Алланың бізге берген 
нығметіне, тағдырына разы бо-
лып, өзгенің басына қонған бағы 
мен дәулетіне қызғанудан аулақ 
болайық. 

Ақсу аудандық мешіті.

Тәуелсіздік – еліміздің баға жетпес 
байлығы. Тәуелсіздік – әлемдегі ең 
құдіретті сөз. Ел еркіндігі. Қазақстан  
тәуелсіздіктің бесігінде тербеліп 
жатқанына 30 жыл. Осы уақыт 
аралығында Қазақстан әлемде жеке 
дара дербез ел екенін дәлелдей білді. 
Өзінің белгіленген шекарасы, діні мен 
тілі, мемлекеттік рәміздері мен ұлттық 
құндылықтары, мәдениеті мен салт - 
дәстүрі бар тәуелсіз зайырлы елге ай-
налды.

1991 жылы 16 желтоқсан әлем кар-
тасында жаңа жас Қазақстан Респуб-
ликасы пайда болды. Бұл тәуелсіздік 
қанша ғасырдан бері армандап келе 
жатқан бұрынғы ата - бабаларымыздың 

ТӘУЕЛСІЗДІК – ЕЛІМІЗДІҢ БАҒА ЖЕТПЕС БАЙЛЫҒЫ

аңсаған арманы, аналарымыздың көз 
жасы. Қазақстанның тәуелсіздігін алғаш 
мойындаған түбі бір Түркия елі. Тек бір ел 
ғана емес, барша әлем елдері мойындап, 
қолдау көрсетті. 

Еркіндікке қол жеткізген жас 
мемлекеттің алдында жасалынатын 
көптеген жұмыстар тұрды. Өзінің ішкі 
және сыртқы саясатын, экономикасы мен 
валютасын қалыптастыру сынды жауап-
ты жұмыстар тұрды. Осының бәрін отыз 
жылда орындап, әлем жұртының алдын-
да өзіннің даңқты ел екенін мойындата 
білді.

 Б.ЖАҚСЫБАЕВА,
 Кеңжыра ауылының 

кітапханашысы.                          
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Құрметті отандастар!
Біз Тәуелсіздіктің отыз жылдығын айтулы 

жетістіктермен қарсы алып отырмыз.
Қуатты елге айналып, бірлігі бекем қоғам 

құрдық.
Сындарлы саясат жүргізіп, әлеуеті 

зор нарықтық экономикалық жүйе 
қалыптастырдық.

Ең бастысы, бабаларымыз ғасырлар 
бойы аңсап өткен Тәуелсіздікке қол жеткізіп, 
елдігіміз қайта жаңғырды.

Әлем қартасында Қазақстан деген еге-
мен елдің ойып тұрып орын алуы үшін аян-
бай еңбек еттік.

Ендігі кезекте осы жетістігімізді еселеп 
арттыру ел ынтымағы мен тұтастығына 
байланысты.

Отыз жылда 9,5 миллионнан астам сәби 
дүниеге келді.

Олардың алдыңғы шебі орда бұзар 
отызға толып отыр.

Бұл – көзі ашық, көкірегі ояу, санасы 
азат, ойы озық жаңа буын.

Мемлекеттілікті сақтап, Қазақстанды 
«Мәңгілік Ел» ету осы ұрпаққа 
жүктелетін тарихи миссия деп санай-
мын.

Осы орайда, жаңа дәуірдегі 
қазақстандықтарға бағдар болатын 
«Елдіктің жеті тұғыры» атты қағидаттар 
жиынтығын ұсынамын.

Бұл – отыз жылдық белесті елмен 
бірге өткерген Елбасы ретіндегі менің 
жас ұрпаққа жолдар үндеуім деп 
қабылдаңыздар.

Бірінші. Тәуелсіздік – кез-келген аза-
мат үшін ең қастерлі құндылық.

Тамыры терең тарихымызға құрметпен 
қарап, мемлекеттілігімізді қадірлеу, 
оны көздің қарашығындай қорғау – 
әрбір қазақстандықтың міндеті.

Жер жүзінде өз алдына дербестігі жоқ 
қанша ұлт пен ұлыстың барын ескерсек, 
еселі еңбекке арналған отыз жыл ұлт тари-
хында алтын әріппен жазылары анық.

Әлемде көлемі жағынан 9-шы орын ала-
тын байтақ атырапты еншілеу Жаратқанның 
халқымызға берген баға жетпес несібесі 
деп білеміз.

Қазақтың барша арман-мақсатының 
орындалуы тек Тәуелсіз мемлекет, 
дербес ұлт жағдайында ғана мүмкін 
екенін ұмытпауымыз керек.

Тәуелсіздікті нығайту – экономика-
ны нығайту.

Бұл барша халықтың еңбегімен келеді.
Сондықтан жас ұрпақ ел игілігі үшін 

әрдайым еңбек етуге дайын болуы қажет.

Екінші. Бірлік пен келісім – елдігіміздің 
мызғымас тұғыры.

Этникалық әралуандық – біртұтас 
ұлт ретінде қалыптасқан халқымыздың 
артықшылығы.

Бүгінде бірлік пен этносаралық татулықты 
сақтау жолында отыз жыл бойы жүргізген 
сындарлы саясаттың жемісін көріп отыр-
мыз.

Бір шаңырақтың астында тату-тәтті 
ғұмыр кешіп, татулық пен сыйластықты 

«Nur Otan» партиясы Саяси кеңесінің 
кеңейтілген отырысында Елбасы Нұрсұлтан 

Назарбаев «Елдіктің жеті тұғыры» атты 
қағидаттар жиынтығын таныстырды

қамтамасыз етуде Қазақстан халқы 
Ассамблеясының әлеуеті зор.

Конституцияны қастерлеу, 
мемлекеттік тілді білу, ұлттық 
құндылықтарды қадірлеу –  әр 
азаматтың парызы.

Бірлігімізді арттырып, ынтымағымызды 
күшейтсек қана елдігіміз нығайып, 
егемендігіміз баянды болады.

Үшінші. Жер – ата-баба мұрасы, халық 
қазынасы.

Жерден қасиетті ешнәрсе жоқ.
Қазақ үшін ел мен жер – тұтас ұғым.
Тарихымыздағы соғыс атаулының бәрі ел 

мен жерді қорғау үшін болған.
Біз Тәуелсіздікті жариялай салысымен ше-

карамызды құжат жүзінде бекітіп алуға күш 
жұмсадық.

Адамзат тарихында, тіпті қазіргі кезеңде 
де даулы территорияның соғысқа, қантөгіске 
алып келгенін көріп отырмыз (Таулы Қарабақ, 
Қырым, Грузия және т.б.).

Мен өскелең ұрпақты осындай қауіптен 
сақтап қалу үшін барымды салдым.

Енді ата-баба аманатына адал болып, 
ұлан-ғайыр жерімізді қорғау, оны болашақ 
ұрпаққа мирас ету – біздің ортақ борышы-
мыз.

Төртінші. Отбасы мен салт-дәстүр – 
қоғамның алтын діңгегі.

Отанға деген сүйіспеншілік – өз отбасыңа, 
ауыл-аймағыңа, еліңе деген махаббат пен 
жанашырлықтан басталады.

Отбасы – ұрпақ тәрбиесінің 
ұстаханасы, қоғамдық қатынастардың 
бастауы саналатын бірегей институт.

Жаһандану үдерісі тұрмысымыз бен салт-
санамызға өзгеріс әкелгенмен, ғасырлар 
бойы қалыптасқан құндылықтардан бас 
тартуға болмайды.

Қай кезеңде де біз үлкенге – ізет, кішіге 
– құрмет көрсетуді дәріптейтін ата 
дәстүрімізді берік ұстануымыз қажет.

Отбасы институты әлсіреп, салт-дәстүріміз 
ұмытылса, ел болып қалуымыз екіталай.

Сол үшін дәстүрдің озығын алып, тозығын 
тастап, елдік болмыстың өзегін сақтай 
білуіміз керек.

Сонда ғана саналы ұрпақ тәрбиелейміз.

Бесінші. Ұлттық мәдениет – 
халықтың рухани тірегі.

Біз – тамыры тереңнен бастау алатын ұлы 
көшпенділердің ұрпағымыз.

Болмысы ерекше, рухани-мәдени 
мұраларға бай халықпыз.

Қазіргі таңда жаһандық бәсекеге қабілетті 
болу үшін бірегей ұлттық мінез, асқақ рух ке-
рек.

Мұндай қасиеттер тарихты білу, мәдени 
құндылықтарды тану арқылы келеді.

Өркениетті отыз елдің 
қатарына қосылуда материалдық 
құндылықтармен қатар, рухани 
байлықтың маңызы зор.

Сол үшін мәдениетімізді зерделеп, өзге 
жұртқа насихаттай білген абзал.

Басқа халықтарды тек өнер құдіретімен, 
ғылыми ізденіспен ғана мойындата аламыз.

Алтыншы. Білім мен еңбек – бақуатты 
өмірдің кілті.

«Өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегің 
мен ақылың екі жақтап» деп дана Абай 

айтқандай, біз тек өз біліміміз бен күшімізге 
сенуіміз керек.

Елімізде талантты әрі дарынды, алғыр да 
өжет жастар жетерлік.

Әлемнің алпауыт компанияларында 
жұмыс істейтін, халықаралық деңгейде 
ғылыми жаңалық ашқан, түрлі салада 
еңбегімен танылып жүрген жалынды жас-
тарды көргенде ерекше қуанамын.

Бұл – біздің үмітіміздің ақталғаны.
Мен жалпыға ортақ еңбек қоғамын 

құру туралы идеямда оның бес 
принципін – эволюциялық даму, ортақ 
жауапкершілік, өзара серіктестік, ын-
таландыру мен кәсібилікке ұмтылуды 
атап көрсеттім.

Онсыз кез келген қоғам көштің соңында 
қалуы мүмкін.

Ендеше, табыстың кілті үздіксіз білім алу 
мен тынымсыз еңбек етуде.

Адал еңбек қана адамды мұратына 
жеткізеді.

Осыны жастардың санасына сіңіру қажет.

Жетінші. Прагматизм – бәсекеге 
қабілетті болудың кепілі.

Біз қолда бар ресурс пен мүмкіндікті 
пайдалануға, нәтижелі жұмыс атқаруға 
және көздеген мақсатқа тиімді қол жеткізуге 
тырысуымыз керек.

Қазір елімізде жастардың өзін-өзі дамы-
туына, білімін жетілдіріп, сүйікті ісімен ай-
налысуына мүмкіндік мол.

Сондықтан прагматизм принциптері бой-
ынша барынша қанағатшыл, үнемшіл, 
ұстамды болып, уақытты орынды 
пайдалануға талпынған жөн.

Осылайша біз Тәуелсіздігімізді баян-
ды етіп, ел тұтастығын сақтап, отбасылық 
құндылықтарды жаңғыртып, ұлт мәдениетін 
насихаттап, терең білім мен адал еңбекке 
ден қойған жасампаз ел боламыз.

Елдіктің жеті тұғыры дегеніміз – 
осы!

 
Ардақты ағайын!
Алдағы 30 жыл – елдігімізді нығайтудың 

жаңа кезеңі болары хақ.
Ол әр азамат ұлтымыздың болашағы 

үшін жауапкершілікті өз мойнына алып, оны 
толық сезіне білген кезде жүзеге асады.

Елдің ең ірі саяси партиясы ретінде «Nur 
Otan» осы бағытта атқарылар істердің 
алдыңғы шебінде болуы керек.

Осындай игі жұмыстың басы-
қасында жүру – билеуші партияның 
ұзақмерзімді көшбасшылығының кепілі.

Ендігі кезекте осы мерейлі күнге жеткізген, 
ырысымызды арттырған Жаратқанға 
шүкіршілік етіп, ертеңге сенімді қадам басу 
қажет.

Рухымызды қайрап, еңсемізді тіктеп, 
бұдан да биік асуларға жету үшін және 
Тәуелсіз Қазақстанның жарқын болашағы 
жолында тынбай жұмыс істеуге тиіспіз!

Біз кез келген сынақтан сүрінбей өтіп, 
жеңіске бірге жетеміз!

Тәуелсіздігіміздің отыз жылдық 
белесі құтты болсын!

Біз біргеміз!

Азаттық. Құлаққа қандай жағымды 
естіледі. Ал, осы қастерлі сөзді болашақ 
ұрпақ сезінсін деп, қаншама бабалары-
мыз жанқиярлық танытып, жазықсыздан-
жазықсыз жапа шекті. Жәнібек хан мен Ке-
рей хан халықтың қамын күйттеп, Қасым хан 
қайсарлықпен шайқасып, Абылай бабамыз 
аттан түскен жоқ. Бұлардың барлығы да 
болашақ ұрпағының бақытты ғұмыр кешуі 
жолында ерлікпен шайқасып, жандарын 
қиды. Осының бәрін екшеп отырып, мен 
кейде солардың ержүректілігіне, жаудың 
алдында қасқайып тұрып қарсы сөз айтқан 
қайсарлығына, кісі баласына жамандық 
түгілі артынан ғайбат сөз айтуды жаратпай-
тын зиялылығына, қара басының қамынан 
гөрі жерінің, халқының, елінің жағдайын 
ойлаған ұлылығына тәнті боламын. Алтай 
мен Атыраудың арасындағы ұланғайыр 
атырабтағы осынау сайын даланы ақ 
білектің күшімен, ақ найзаның ұшымен 
мына біздерге аманат етіп қалдырды.

1991 жылдың 16-шы желтоқсанында 
қазақ жерінде бұрын-соңды болмаған та-
рих орнады. Бодандықтың қамыты артта 
қалып, Алаштың төрінде тәуелсіздіктің 
таңы атты. Барша қазақ бөркін аспанға 
лақтырып, қуаныштан көз жасқа да ерік 
берді. Ол – жай жас емес, ішкі түйсікті жа-
рып шыққан шынайы жас болатын. Міне, біз 
ғұмыр кешіп жатқан Тәуелсіз Қазақстанның 
тарихи құндылықтары осындай. Ай-
тар сөзге оңай болғанымен, таусылмас 
төзім мен жаралы жылдардың жеңісі бұл. 
Біз, тәуелсіз ұрпақтың өкілі ретінде осы 
ерліктерді әрқашан жүрек сүзгісінен өткізіп, 
біліп жүруіміз керек деп ойлаймын.

Тәуелсіздік алғаннан кейінгі жағдайымыз 
қалай болмақ? Шындығын айту керек, осы 
сауал барша жұртшылықтың көкейінде 
тұрды сол тұста. Бірақ, баба тағылымынан 
тәбәрік алған Ұлт көшбасшысы Нұрсұлтан 

«Президент Назарбаев әлемдік саясаттағы бітімгер саясаткер. Оның саяси 
шешімдері әлем басшылары үшін үлгі болуы тиіс».

                                                          (Пан Ги Мун, БҰҰ бас хатшысы).

атты ел халқына арнаған кезекті Жолдау-
ында: «Ысырапшылдық пен даңғазалық 
қоғамның да, адамның да абыройын 
төгеді. Жауапсыздық немқұрайлылық бүкіл 
елді қасіретке ұшыратады. Ал, бос сөзділік 
пен бөспелік, мақтаншақтық қоғамның 
дамуын тежейді»,-деп бөлек ой айтты. 
Мен бұл сөзге толықтай келісемін. Бүгінгі 
бейбіт те берекелі өмірімізге халқымыздың 
ауызбіршілікті сақтауына бірден бір себеп-
кер - Тұңғыш Президентіміз, партия Лидері 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың сараб-
дал саясатының жемісі.

Елбасымыздың бейбітшілік және келісім 
саясаты біздің күшіміз бірлікте екендігін 
көрсетіп, береке орнаған Қазақстанда 
ұрпақ тәрбиелеп, жарқын болашақты бірге 
құруға жол ашып берді. 

Уақыт қашан да сайдың тасындай 
серкелерді іріктеп алады. Уақыт безбеніне 
шыдамағандар сахнадан түсіп қалатыны 
да жасырын емес. Еліміздің Тұңғыш Прези-
дент Нұрсұлтан Назарбаев сол тағдыр та-
разысында өз биігінен түскен жоқ. Керісінше 
ел артқан сенімді жауапкершілікпен 
арқалай білді. Оның кемеңгерлігі – елін 
сүйгендігінде, оның даналығы – халқына 
қалтқысыз қызметінде.

Тұңғыш Президент күніне орай  
Жаңатілеу орта мектебі, мектепке дейінгі 
шағын орталығымен коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінде түрлі іс-шаралар 
мен тәрбие сағаттары ұйымдастырылып 
өткізіліп жатыр. Солардың бірі 1-сынып 
оқушыларының тәрбие сағатынан көрініс 
болды. Сынып жетекшісі Б.Қойшыбаева 
өткізді.

Анар ШАЛҒЫНБАЙҚЫЗЫ,
Жаңатілеу орта мектебі, 

мектепке дейінгі шағын орталығымен 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 

педагог-ұйымдастырушысы. 

Назарбаев сол сауалдың қамалын бұзды. 
Нәтижесінде, кешегі өзгеден оқшау көрінген 
қазақ, бұл күндері дара да һәм дана 
қазаққа айналды. ЖаҺандық мінберлерден 
қадау-қадау сөз айтқан Елбасының ерлігін 
әлем жұртшылығы мойындады бүгінде. 
Анау-мынауға ұмсына бермейтін алып 
Америкаңыздың аспанында қазақтың тілі 
шарықтап сала берді. Сөйтіп, Елбасы 
Нұрсұлтан Назарбаевтың көреген көшбасшы 
екеніне көз жеткізген әлем жұртшылығы 

қаһарман қазақтың мықтылығын да мойын-
дады. Менің пайымымша, бұл бабалар арма-
ны орындалып, елдігіміздің, тәуелсіздігіміздің 
мойындалғаны деп білемін. Алдағы уақытта 
тәуелсіз елдің жалынды жастары жет-
кен жетістіктерімізді үсті-үстіне жетілдіре 
түссе деймін. Сонда ғана Елбасы бастап, 
қазіргі Президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев 
қостаған жаңа белестерді бағындыра ала-
мыз. Бұл жөнінде Мемлекет басшысы «Жаңа 
жағдайдағы Қазақстан: іс-қимыл кезеңі» 

Ұлт көшбасшысы

1 желтоқсан - Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті күні!



4 бетАЌСУ ӨЊІРІ3 желтоқсан 2021 жыл

Зымырап өте шығар қайран уақытқа 
әр адам өзіндік миссиясымен келеді де-
сек, сол миссиясын кейінгі ұрпаққа ізгілік 
болар жақсылыққа, туған жерінің жарқын 
болашағына жұмсай білсе зор ғанибет 
деген сол емеспе. Міне, біз мақаламызға 
арқау етіп отырған Қалимолданың 
ғибратты ғұмыр жолы осыған толы.

Иә, шағын ауылдың жалғыз көшесінің 
шаңын аспанға шығарып шапқылап жүріп 
өскеннен бастап өнегелік өмірінің әр 
сәтінде айналасына сәулесін төгіп, көппен 
дос, нағыз жолдас болып жақсылар мен 
жайсаңдарды жинап, үлкенге іні, кішіге аға 
болды. Есейіп етек жинаған шағында ел 
сыйлар білікті де, бірегей басшы ретінде 
атқарған ісін қалың бұқараның игілігіне 
арнады.  

Отбасының ұйытқысы, ортасының 
беттүзері бола білген ол әрбір жанға 
туысқандай қарап, достыққа берік, 
жолдасқа адал қасиеттерінен бөлек сонау 
бала кезден бергі еңбекке араласқан жолы 
бір әлем. Енді елі сыйлаған азаматтың 
ғибратты ғұмырындағы еңбек жолына ой 
тербейтін болсақ, әуелі әр адам өсе келе 
дара болсын, тіпті дана болсын ең алды-
мен бала болатыны айдай айқын емес 
пе. Олай болса, мақаламызға оның қол 
жеткізген жетістіктерін тізе бергенше оның 
балалық кезі мен бозбала шағындағы 
бейнесін бедерлеу үшін әуелі бала 
Қалимолданың, одан соң есейіп еңбек 
жолын бастаған шағында дұрыс бағыт 
- бағдар беріп, ел сыйлар азамат болып 
қалыптасуына ақылшы болған сол кездегі 
аудан басшыларының, тәуелсіздіктің 
алғашқы жылдарындағы таршылық пен 
тапшылық жылдарында қиындықты бірге 
көтеріскен әріптестер естеліктерімен 
әңгімені өрбіткенді жөн көрдік. Олай бол-
са, бала Қалимолданың естеліктерінен 
бастайық: 

– Өткен күндер өзінше бір дәуір, 
оны еске түсіру, айту, жазу тарих. 
Ауылдағы «Октябрь» мектебiнiң алғашқы 
табалдырығынан аттадым. Алғашқы 
ұстазым Зияш Дүйсебайқызы апаймыз 
еді, - деп жалғастырды. Мектепте барын-
ша зерек оқыдым, әрбiр пәндi сыныптас 
ұл - қыздар үздiк оқуға жарысушы едік. 
Ең алғашқы арманым ұшқыш болу. Ол 
кезде теледидар жоқ, электр жарығының 
өзі жаңадан қолға алынып жаткан шақ. 
Кинофильмдер айына екі рет клубта 
көрсетілетін. Ауыл ортасында биік ағаш 
бағандағы жалғыз радиодан ғана соңғы 
хабарларды еститінбіз.

Кеңес Одағының батырлары Талғат 
Бигелдинов, Сергей Луганский, Коже-
дуб секiлді ерлердің атын естіп, со-
лардай көкке самғап ұшатын, ұшқыш 
болсам деген балалық арманым ба-
сым еді. Сондағы ұстаздарымыздың 
бірі - Кәден Еркiнбеков деген ағамыз 
«Кiм – болам» деген тақырыпқа мектеп 
оқушыларымен кездесу өткiзiп, пікірлесіп 
әңгімеге тартқаны бар. Класс партасында 
жағалай отырған оқушылар келешекте 
кім болғысы келетіндерін айтып жатты. 
Біреулері дәрігер, біреулері ұстаз, ендi 
біреулері қаламгер журналист болсақ 
деуде. Кезек маған келгенде мен жұлып 
алғандай Кәден аға, мен мектептi жақсы 
бiтiрiп өскенде ұшқыш боламын,-дедім. 
Кәден ағамыз ойланып қалып, бала-
лар мiне көрдiңiздер ме бiздiң бүгiнгi 
кездесуiмiзден ұшқыш та шығайын деп 
тұр дегені бар. 

 - Қалимолда айналайын талабыңа жет, 
сен өте киын, әрі күрделі мамандықты 
айттың. Осы бағытта сабағың жақсы, 
саған дене тәрбиесіне үлкен мән беру 
керек деді. Өйткені, ол кезде жиі ауырып, 
ауыл дәрігеріне жүгiнетiн мен енді  спорт-
пен тұрақты айналысуға бел буып, бүгiнгi 
егде тартқан шағыма дейін қол үзбей 
келемін. Ал ұшқыштың орнына, кейін ин-
женер мамандығын таңдадым. 

Ауданымызға бірінші хатшы болған 
тұста әуелі жастарды қамқорлыққа 
алудан бастаған Тұрғамбаев Ғалым 
Тұрғамбайұлының естелігі былайша сыр 
шертеді:

– Мен алғаш ауданға басшы болып 
келіп жастар өмірімен танысқан кезімде 
Қалимолданың тағдыры маған ұқсас екен. 
Шешесi көп қиыншылық көріп өсірген 
жалғыз ұлынан үміт күтіп жүргенін сездім. 

Бір күні Қалимолданы кабинетке 
шақырып, қарама - қарсы отырғызып қойып 
біраз анкетасымен танысып үндемей от-
ырдым да неге жоғары оқу орындары-
на түсіп біліміңді жалғастырмадың,–деп 
сұрадым. Ол жалғыз шешемнің жағдайына 
қарайтын адам болмағандықтан, жоғарғы 
оқу орынының күндізгі бөлімшесіне түсіп 
оқуға жағдайларының болмағанын айт-
ты. Қалимолда сол кезде Алматыдағы 
Ауылшаруашылық институтының 4-ші 
курсында сырттай оқиды екен. 1985 
жылы Ауылшаруашылық институтының 
инженер - механик мамандығы бойынша 
аяқтап шықты. 

- Ал, сені мұнда неге шақырғанымды 
сезесің бе? - деп сұрап едім, жоқ 

   БҰЛ ӨМІРДЕ ЖАНЫ ЖАЙСАҢ ЖАҚСЫ АДАМДАР ҚАНША КӨП, АРМАН-
ДАЙМЫН СОНЫҢ БӘРІ МЕНІҢ ДОСЫМ БОЛСА ДЕПКҮЛЕ ҚАРАП КЕЛЕ ЖАТСА 
БІР АДАМ, ІШТЕЙ ГҮЛДЕП КЕТЕ БАРАМ, ШАТТЫҒЫНА ҚУАНЫП.

 
МҰХТАР ШАХАНОВ.

ТАРШЫЛЫҚТА 
ТАРЫҚПАЙ ҚУАНҒАН 

СӘТТЕРІМ АЗ БОЛҒАН ЖОҚ
(Құрмет орденінің иегері, Алматы облысының және Ақсу, 
Талғар аудандарының "Құрметті азаматы", еңбек және 

спорт ардагері Байболов Қалимолда туралы естелік сыр)

білмеймін,-деді. Сені шақырғаным 
аудандағы «Казсельхозтехника» 
мекемесіне басшы тағайындау керек. 
Осы орынға сенi белгілеп отырмыз. Аудан 
шаруашылықтарының басшыларын жақсы 
бiлесiң, осы ұсынысыма қалай қарайсың,-
деп сұрап едім, абыржығандай болып 
үндемей біраз отырып қалды. Егерде Сіз 
қолдасаңыз келісемін,-деді. 

Сен аудандық партия комитетінен 
қолдау тауып тұрасың, бiрақта барлығы 
өзіңе байланысты. Саған артқан сенiмдi 
сезініп жүріс тұрысыңа өзіңе сын көзіңмен 
қарап, әр ісіңе жауапкершілікпен кіріссең 
мекемені басқарып кете аласың. Сені 
ертең аудандық партия комитетінің екінші 
хатшысы Медведов Олег Михайлович 
жаңа жұмыс орныңа отырғызатын бола-
ды,- деп шығарып салдым. 

Сонымен Қалимолда 5 жылдай 
«Казсельхозтехника» мекемесін үздiк 
басқарып, облыс көлемінде өзін көрсете 
білді. Осыдан кейін Ш.Уәлиханов 
атындағы совхозында 4 жыл басшы бо-
лып жұмыс атқарды. Ш.Уәлиханов совхо-
зын 4 жылда әлеуметтік - экономикалык 
көрсеткіштері бойынша аудан көлемінде 
1 - ші орынға шығарып, 2 дүркін облыстың 
ауыспалы Қызыл Туын жеңіп алған - ды. 
Жалпы шаруашылыктың дамуында жақсы 
нәтижеге жеткізгеннен кейін, Аксу ауданы 
әкімінің 4 - жылдай 1 - ші орынбасары, ал 
1995 - 2001 жылдары осы ауданның әкiмi 
болып қызмет атқарды.

Ол туралы ерекшелеп айтылатын 
жай оның өз ортасындағы жұртпен ете-
не араласып, жасымен де, үлкенiмен 
де, қарапайым жұмысшы, қатардағы 
әріптестерден бастап мемлекеттік 
деңгейдегі тұлғаларға дейiн еркін тіл та-
быса бiлу қабiлетi жоғары еді. Бойындағы 
салмақтылығы мен сабырлылығы, өмiрдегi 
және тұрмыстағы қарапайымдылығы, 
осының бәрі басқаларды өзiне ерiксiз 
жақындатқызып, сыйлатқызып тұратын.

Енді Қалимолда Байболұлы тура-
лы «Таланттың аты талант» атты 
кітап жазған сол кездегі ауданның бірінші 
хатшысы Наурыз Қылышбайұлының 
естелігінен үзінділер келтірсек: 

– Бір жағы өндірісте, екінші жағынан 
үміткерлер тобының құрамында 
шыңдалған Қалимолда Байболов тура-
лы ауыз толтырып айтарым баршылық. 
«Қаракөз» қызылша совхозына директор 
бол деген ұсыныстан көңілге қонымды 
жауаптарымен бас тартқанын ұнатып, 
аудан өміріндегі ағымды жұмыстарға 
бұрынғысынан да жиі қатыстыратын бол-
дым. 

Аудандағы ірі шаруашылықтың 
бірі Шоқан Уәлиханов атындағы қой 
совхозының директорлығына ұсынылған 
кезде ойламаған жерден PTC ұжымының 
жұмысшылары қатты наразылық білдірді. 
Мәскеуден ескен демократияның ықпалы 
болар, ынталы топ құрылып Байболов-
ты орнында қалдыруымды талап етіп, 
аудандық партия комитетіне жолдаған ар-
найы хаттарына жауап беру үшін өзімнің 
баруыма тура келді. Әңгіме ұзаққа со-
зылды. Өз басшыларының жұмысына 
деген ризашылығынан бастап, соңғы 
бір жарым жылда 18 тұрғын үй салы-
нып, екі көшеге асфальт төселініп, елдің 
әлеуметтің жағдайының жақсарғанын, 
80-нен 140 адамға жеткен жұмысшылыр 
саны тұрақтанып қана қоймай, олардың 
жұмаққа бөленіп отырғанын бірінен соң 
бірі қайталай айтады. Сөздерінің төркіні 
қой совхозын басқаруға арнайы маман 
таппай инженерді ұсынғаныңызға жол 
болсын деген облыстық партия комитеті 
ауылшаруашылық бөлімі меңгерушісінің 
пікірімен ұштасып жатыр. Осының бәрін 
ұйымдастырып жүрген  «Қалимолданың өзі 
емес пе екен» деген ой да маза бермейді. 
Ірі шарушылықты басқару қолынан келеді 
деп резервке ұсынарда өздері бекіткен 
мінездемені ескеретін түрі жоқ. Сөздерін 
бөлмей айтқандарын үнсіз тыңдап отыр-
мын. Енді бірде тыныштық орнады. Не дер 
екен деп барлығы маған қарап отыр. 

Сол сәтті пайдаланып, аудандық партия 
комитеті Байболовты сіздердің ұжымдағы 
жұмақтың төрінен жұлып алып, «Шоқан» 
атындағы совхоздағы жерінің шаңы 
бұрқылдап жатқан тозақтың қазанына апа-
рып салады. Одан аман шығу - шықпауы 
тек өзінің қабілеттілігі мен шынайы 
шеберлігіне ғана байланысты. Бір жарым 
жылдың ішінде мына сіздерге жасаған 
қамқорлығын жаз болса күннің ыстығына 
тап болып, жауын мен желдің өтінде, қыс 
болса мұз жастанып, қар жамылып өмір 
бойы қойдың соңында жүрген қазақтарға 
жасасын деп жібермекпіз. Оның жетпіс 
мың қой өсіріп отырған «Шоқан» атындағы 
совхоздың шопандарына басшы болып 
баруы қалайша сіздерге қиянат болып 
көрінетінін түсіндіріп беріңдер маған,-
деп сөз кезегін енді өздеріне аудардым. 
Үнсіздік. 

В таком случае как говорят, молчание 
знак согласие, - дедім де, орнымнан тұрып, 
қош айтысып, артыма қайрылмастан 
ауданға  жүріп кеттім.

Бір жұманың ішінде Қалимолда Байбо-
лов «Шоқан» атындағы қой совхозының 
директоры қызметіне тағайындалды. 
Бұл 1988 жылдың күзі болатын. Енді 
бұрынғыдай 100 саулықтан 114 қозы алып, 
күзге 80-ін ғана аман сақтайтын совхоз 
шопандары, енді совхоз бойынша 98-ден 
қозы алып, тамыз айында 95-тен бөліп 
беріп қой басының өз төлінен тиянақты 
өсуін қамтамасыз етіп, «Мал өсірсең қой 
өсір, өнімі оның көл - көсір» қағидасын 
дәлелдеді. Осылай даңғазалыққа, 
рапортаманияға құмар басшылардың 
екпіні басылып, барлық шаруашылықтарда 
да көз бояушылыққа тыйым салынуы ау-
дан бойынша мердігерлік әдістің кеңінен 
ендірілуінен басталған еді. Сөйтіп, 14  мың 
бас тоқтыны ақпан айында қырқып, сәуір 
айында 45 - 50 килолық салмақпен ет 
комбинатына өткізілуін қамтамасыз етіп, 
толағай табысқа қол жеткізді.

Қалимолданың ізденімпаздығы, қажымас 
қайсарлығы, жұмысындағы тиянақтылығы 
жаңа қырынан айшықталып, ауылдың 
төрт көшесіне  асфальт төселініп, жарық 
жүргізілді. Үлгілі жобамен үш жүз орын-
ды Мәдениет үйі, «Арасан» атты жаңа 
типтегі монша салынып, ауыл жастарының 
аудандық деңгейдегі 5 - 6-ы спартакиадасы 
осы совхозда жаңадан іске  қосылған ауыл 
стадионында өтті. Совхоздың машина - 
трактор паркі қуатты трактор, автокөлік, 
комбайнмен толықтырылды. 

Осылай төс пен балғаның арасында 

шыңдалған болаттай берік Қалимолда 
2001 жылы Талғар ауданы әкімінің бірінші 
орынбасары, одан 2008 жылы аудандық 
басқарма бастығы қызметіне ауыстырыл-
ды. Бұл еліміздегі ең ірі аудандардың бірі 
еді. Ауылшаруашылық құрылымдардың 
саны 2001 жылы 1477 болса, бүгін 4495-
ке жетіп, оның 4426-ы шаруа қожалығы 
болып отыр. Аудан бойынша өндірілген 
ауылшаруашылық өнімдерінің көлемі 
2001 жылы 6,2 млрд. теңгені құраса, 2009 
жылы бұл көрсеткіш 17,2 миллиардқа 
жетіп отыр. Орта есеппен алғандағы 
сол кездегі жалақы мөлшері 5480 
теңгеден 27694 теңге деңгейіне өскені 
де көп нәрсені аңғартқандай. Иә, мұндай 
көрсеткіштерге Қалимолданың да қосқан 
үлесі, қолтаңбасы жатқанын бұл ауданның 
жұртшылығы да шындыққа балайды.

Иә, анасының ақ батасын алып, 
адалдықтан қия баспаған Қалимолда мен 
Жамал үш ұл өсіріп, жақсы жермен құда 
болып, үш немеренің ата - апасы атанған 
бақытты әулет иелері. 

Нарықтың қысқан шағында ау-
дан әкімінің орынбасары болған Ақсу 
ауданының "Құрметті азаматы" Серікбек 
Серпербаевтың ой - толғауына үңілсек:

- Қ.Байболовтың  аудан басшысы болған 
кезеңі  нарықтың, аудан экономикасының 
құлдырауының төменгi шегiне жеткен 
уақытпен сәйкес келді. Ерекше бір еске 
алар кезең - ол ауданның негізгі және 
жалғыз кәсіпорны - Ақсу қант зауытын 
қайта іске қосу - үлкен саяси - әлеуметтік 
мәселеге айналды. 

Міне, осы кезеңде Қ.Байболовтың 
қайсарлық, тапқырлық қасиеттері 
анықталды. Халықтың облыс басшысына 
тікелей кіруге батылдықтары жетпей жа-
татын кез туды. Қалимолда болса бірден 
Астанаға, Үкіметке халық атынан жол тарт-
ты. Нәтижесінде министр С.Мыңбаевтың 
тікелей және сол кездегі облыс басшыла-
ры С.Ә.Үмбетовтың, З.Қ.Нұрқаділовтың 
қосымша көмектерiмен зауытқа 25 млн. 
теңге қаржы бөлінді. 

Алайда, бұл керек қаржының жартысы 
ғана едi. Қалғанын басқа жолмен шешу 
үшін. Осы мақсатта аудандық бюджет 
мекемелерi қызметкерлерінің келісімдері 
бойынша бір айлық жалақылары қарызға 
- көмек ретінде алынып, Қырғыздардан, 
Қытайдан арзан бағамен нашар сорт-
ты болса да тұқым алынып, шаруаларға 
тартылды. Қарыздар жыл соңында таза 
қанттың есебімен толық қайтарылды. 

Ендiгi бiр үлкен мәселе -  Матай стан-
сасында да туындады. Ауылдық округтегі 
4 - 5 мыңдай халқының барлық тұрмыс 
- тіршілігі, күнкөрісі темiржолмен, оның  
мекемелерімен тығыз байланысты бо-
латын. Соған қарамай, оңтайландыру 
саясатымен стансаның Локомотив депо-
сын жауып, Ақтоғай стансасына қосу ту-
ралы шешім қабылданды. Осыған орай, 
Қалимолданың тағы да Астанаға жол 
тартуына тура келді. Бұл жолы ол, көлік 
министрі Қалиев Еркін Жекенұлының 
қабылдауында болып, халықтың, 
жерлестерінің  жан айқайын,  жүрекжарды 
тілектерін жеткізді. Мәселе оңды шешіліп, 
Матай стансасы өз орнында қалды. 

Енді аяқ астынан Халық банкiсiнiң Ақсу 
ауданындағы мекемесі жабылып, Сарқан 
ауданына өткiзiлiп кетті. Аудан тұрғындары 
жалақыларын, зейнетақыларын алу үшін 
Сарқанға сабылатын болып, ел арасында 
наразылықтар туындады. Бұл жолы да 
әкімнің Халык Банкісінің сол кездегі рес-
публикалык басшысы Кәрім Масимовқа 
бірнеше рет хабарласып, жағдайды 
қайта - қайта түсіндіруіне тура келді. 
Нәтижесінде, Кәрiм Масимовтың өзі 
ауданға келіп, ел жағдайын көзбен көріп, 
мекеменi қайтарып алуға нұсқау берді. 
Сөйтіп, ол да туған жері, халқының алғыс 
- ризашылығына ие болып кетті.

Ауданның Арасан ауылындағы «Қапал 
- Арасан» шипажайының да тағдыры 
қыл үстінде тұрып, оған  да сол Қалиев 
Еркiннiң тiкелей қаржылық көмегiмен ескi 
бiр ғимарат күрделi жөндеуден өткiзiлiп, 
жаңаша үлгiдегі шипажай iске қосылды. 
Онда ауданның жүздеген адамы арзан 
бағалы жолдамамен демалып емделді. 
Сол сияқты Ақсу өзені бойындағы ерте-
ректе тоқтап қалған ГЭС–ті қайта салу 
жұмысын бастап, кейін сәтті аяқталып іске 
қосылды. Міне, азаматтың азаматтығы 
осындай тар жол тайғақ кезеңде сына-
лады десек, Қалимолда әкім болғанда 
бұл сындардан сүрінбей өткені әлі жұрт 
есінде. 

Естеліктер сыр шертеді
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қоя бiлдi.  
Ауылдарда бос жүрген жастар көп. 

Олардың теріс жолға түсіп кетпеуін 
қадағалап өнер мен спортқа ерекше көңіл 
бөлдік. Соның нәтижесінде аудандық 
жарыс - спартакиаданы ауыл жастары 
Олимпиаданы күткендей күтетін. Жолдың 
алыс - жақынына қарамай, транспорттың 
жоқтығын сылтауратпай ауданда тамыз 
айында спорттың 8 түрiнен 23 - 25 ко-
мандалар іріктеліп, жазғы спартакиадаға  
спортшы қыздардың қатысуымен 
Е.Сиқымов атындағы аудандық стади-
онда спорт мерекесiн өткіздік. Бел орта-
сында баскетболшы, волейболшы әрі, 
төреші болып аудан әкімі Қалимолла 
Байболұлының өзі жүретін. Басшы 
болған жерде әрине қосшы да көбеймек. 
Ал, көркемөнерпаздар үйiрмесінің 
байқауы қандай дәрежеде өтетiнiн сол 
кездегі қатысушылардың естерiнде әлі 
ұмытылған жоқ. Ауданда 30-ға жуық 
көркемөнерпаздар ұжымдары жыл сай-
ын ақпан айында жергілікті жерлерде өз 
өнерлерін көрсетіп, олардың нәтижесi 
мерекелік салтанатқа ұласатын.  

Жастар ортасында рух, көңіл - күй 
көтерілді. Солардың ішінен №4 лицей, 
Қ.Сәтбаев, Е.Сиқымов, Ж.Сыдықов 
атындағы орта мектептер, аудандық ау-
рухана ұжымдары, көптеген округтер 
жүлделі орындарға ие болып жүрді. «Ақ 
әжелер», «Ақсу аруы», «Жiгiт сұлтаны» 
сияқты үлкен тәрбиелік, мағыналық 
мазмұны бар байқаулар өткізіліп тұрды. 
Қ.Сәтбаев атындағы орта мектеп 
гимназиясының, Қызылағаш, Кеңжыра 
ауылдарының әжелері, Суықсай ауы-
лы мен Матай поселкесiнiң арулары 
көріктеріне мінездері сай болса, Ойтоған 
ауылы, Телекоммуникация жiгiттерi 
«сегіз қырлы, бір сырлы» екендерін 
көрсетті. «Мамания» мектебiнiң 100, 
ауданның 70 жылдықтарын өткізу аса 
жауапты шаралар ретінде атқарылып, ол 
да көңілдегідей өтті.

Аппарат жиынында ауыл, аудан 
тұрғындары алдында бiр жылдық 
атқарылған жұмыстарға есеп беру тура-
лы әкiм сөз қозғады. Мақсаты - халықтың 
істелініп жатқан жұмыстарға баға беруі. 
Құп десе, жандандыра түсу, жоқ десе 
командасымен кету. Ол кезде респуб-
лика көлемінде аудан әкімінің жылдық 
қорытындысы бойынша есебін тыңдау де-
ген болмаған жағдай еді. Бұған біреулер 
түсінушілікпен, ал көбі бұл қалай болар 
екен деген күдiкпен де қарады.

Сонымен қараша, желтоқсан айла-
рында ауылдық, поселкелік округтерде, 
ал, желтоқсанның аяғында орталықта 
аудан әкiмiнiң есебі тыңдалды. Аудан 
әкімінің жылдық есебі 1996 жылдан бас-
талды. Қатысқан адамдардан ине шан-

ТӘУЕЛСІЗДІК ТАРЛАНДАРЫ

жүретін «Ақсу өңірі» газетінің бас ре-
дакторы Дүйсен Мұхамедшарұлының 
естелігінен:

- Қалимолда өз қызметiнде ешкiмдi 
алаламайтын, қудаламайтын, бәрi де 
болсын, бәрі де оңсын дейтін жаны таза, 
қылдай қиянаты жоқ, «Біреудің ала жiбiн 
аттама»,-деген анасының ақылын қасиетті 
тұмарғып ұстап, ешкімге жел болып тимей, 
көңiлдерiне көлеңкесін түсірмей жүретін 
көпшіл, қазақшыл еңбекқор жан болды. 

Ендi осынша қиындықтардан жол 
тауып шығу жолындағы аудан әкімі 
Қалимолданың кейбір ерен iстерiн естелік 
ретінде айта кетудiң еш артығы жоқ 
шығар деп ойлаймыз. Соның бірі - аудан 
жұртшылығының көмегімен іске қосылған 
қант зауытын коммуналдық мекеме 
ретінде аудан әкiмдiгi тiкелей қадағалап 
отырды. Жақсы iс жалғасын осылайша 
тауып, аудан халқы несібелерiн көрейін 
деп жатқанда «Жер астынан жiк шықты, 
екі кұлағы тік шықты»,-дегендей енді за-
уыт басшылары, мамандары ала жаздай 
«еңкейген шал мен еңбектеген баланың» 
бәрi атсалысып есігінің алдындағы 
бақшаға дейін өсірген қызылшаның 
ластығы көп деп пайызын көтерiп қанай 
бастамай ма. Бұл өзі күн бұзылып, суытып 
тұрған күз айы едi. 

Зауыт басшыларының қысымынан 
әбден зәрезеп болған еңбек адамдары мұң 
- мұқтажын аудан әкiмiне жеткiзiп, бүйте 
берсе көк тиынсыз қалатындарын айтқан 
ғой. Аса жауапты науқан - қызылшаны 
төкпей - шашпай жинап алудың қамында 
күндiз - түнi кiрпiк iлмей жүрген аудан 
әкiмiнiң шаршаңқырап бiр iске ашулы 
сәтiне тап келді ме, оның үстiне мұндай 
өрескел iстi бұрын да естіп, бiлiп жүрсе ке-
рек. Бірден қызылша жинау пунктіне келсе, 
жиналған топтың ортасында сол кездегі 
зауыт басшысы, қара костюм - шалбармен 
шiренiп сөйлеп тұрғанын көрген әкім жан 

- жағына қарап, алқапты аралап келген 
керзi етiгiмен түскен қызылшаларды түртіп 
аударыстырып қараса пәлендей дерлiк кiр 
қызылшалар көрiнбейді, талапқа сай. Зау-
ыт басшысына қараса жөн сөз тыңдар түрi 
жоқ. Кеңес дәуiрiнде осы зауыттың әбден 
қызығын көрген басшының тiптi шектен 
шығып бара жатканына шыдамаған әкім 
онымен қатты жаға жыртысқан ғой. «Ты 
что» дегенге ғана тiлi келiп, кабинетiне 
қарай жүре жорғалай жөнелген - ді. Мұнан 
соң қызылшашы азаматтарға жол ашы-
лып, тиiстi қанттарын, қызылша сiрнелерін 
алып қарық болғаны бар. Ал, аудан әкiмi 
мен зауыт басшысы қанша айтқанмен бір 
ауданның бiрге өскен азаматтары емес 
пе өзара тіл табысып, зауыт басшысы 
өмірден озғанша сыйлас дос болып кетті. 

Бiрде теміржол бойындағы ауылдарды 
аралап қайтуға іс - сапарға бiрге шықтық. 
Ол кезде Матайда төрт мыңнан астам 
халық тұрды. Әсіресе, құм қойнауындағы 
ауылдарға егістік жер аса қажет еді. Сол 
сияқты Молалы, Егінсу, Құрақсу елді 
мекендерінде де жер мәселесі болатын. 
Мiне, осы елдi мекендердi бетке алып 
жүйткіп келе жатқан әкімнің автокөлiгi ке-
нет кiбiртiктеп барды да кілт тоқтады. Түсе 
қалған жүргізуші «я же сказал»,-деп  без-
ектеп машинасын айналып жүр. Сөйтсек, 
бір темiрi шорт сынып кетiптi. Әне, 
міне жөндейсің деп уақыт бермеп едім, 
сынған жерін қарашы деп әкім тұр. Осы-
лай дағдарып тұрғанымызда бір жеңіл 
автокөлік ызғытып өте шықты да, қайта 
оралып келді. Автокөліктен домаланған 
бiр жiгiт түсе қалды да Қалимолдаға 
амандасып, екеуі шеткері шығып, біраз 
әңгімелесіп тұрды да қол алысып, шо-
фер мен сынған темірді салып алып әлгі 
жігіт аудан орталығын бетке алып жүйітки 
жөнелді. 

Олар кеткен соң Қалимолда мына 
көліктің бұзылғаны қандай жақсы болды, 
жаңағы жігіт жақсы таныс, әрi бiзге бере-
шек қарызы да бар теміржол бойындағы 
көмір қоймасының бастығы едi, әбден 
ұстатпай жүрген. «Енді бiрiншi кезекте 
сіздің ауылдарыңызға жетерлік көмiрдi 
жеткiзiп беремiн, әбден ұят болды» деп 
сөзін беріп кетті, - деді. Расында сол жылы 
аудан халқы да, мекеме, ұйымдар да қара 
көмірге қарық болғаны бар. 

- Иә, Қалимолданың өзгеден ерен, 
тумасы бөлек сырбаз жан екенiн, си-
рек кездесетін қаталдық мiнезi мен бе-
кем ұстамдылықтың, нәзік іңкәрліктің, 
парасаттылықтың иесі екенін күні бүгінге 
дейін замандастары, өзі басқарған аудан 
халқы ауыздарынан түсірмей келеді. 

Бұл жолы аудан әкімі телефон арқылы 
хабарласып, түстен кейін жөн білетін, 
көзі ашық молда мен ауылға сыйлы бір 
ақсақалды ертіп кабинетке кел,-деп тап-
сырма берді. Мен аң - таң болып, әуелі 
молда іздей бастадым. Ол кезде ауыл 
тұрмақ, ауданда мешіт жоқ. Бiрақ аудан 
имамы бар еді, ол басқа ауылда тұратын. 
Ол молда ауырып қалаға кеткен көрінеді. 
Шындығында имандылыққа ендi бет бұра 
бастаған ауданымызда оқымысты молда-
лар жоқтың қасы еді. Тығырыққа тіреліп 
тұрғанымда ұлты өзге елдi имандылыққа 
шақырып жүретін бір таныс молданың 
есiме сап ете түскені. Уақыт тығыз. Са-
лып ұрып үйiне барсам үйiнде екен, 
амандасып болған соң сен ендi дұрыстап 
киiн де менімен бірге жүр, қазір әкiмге 
кiремiз дедім. Ол да неге шақырды, - 
дейді. Мен қайдан білейін, қолына құран 
кітапшаларыңды алсаңшы деппін. Мол-
да маған ыржия күліп қарады да: - Бәрін 
жатқа білемін ғой, әкiм менен «емти-
хан» алады дейсiң бе? дегенi. Екеумiз 
қарқылдап тұрып күліп алдық.  

Айтқан уақытында жаңағы молда-
ны, Қаракемерлік бір ақсақалды ертіп 
әкімнің кабинетіне кірдік. Жылы қарсы 
алып, амандасты да, әңгімесін бастады. 
Ақсақалдар «Өлі риза болмай , тірі байы-
майды», - деген бар емес пе? Ел - жұрт 
болған соң өлім - жітім болмай тұрмайды. 
Мына аудан орталығындағы қазақтардың 
бейiтi тау жотасына орналасқан. Соңғы 
жылдары байқап жүрмін мәйітті тауға 

ЕСТЕЛІКТЕР СЫР ШЕРТЕДІ

шар жер жоқ болатын. Жетіспеушілік, 
кейбір жағдайда жоқшылық, бәрiнiң 
көкейінде не істеу керек? - деген сау-
алдар тұратын. Қалимолда болса өзіне 
тән сабырлылықпен, байыппен әрі 
азаматтықпен әр сұраққа тиянақты жауа-
бын беріп, атқарылған істерді айшықтап, 
алдағы істер жайлы айтып, жылдық есебін 
беретін. Халық әкімінің әр сөзiне сенді, 
оңды бағаларын беріп отырды. Осын-
дай ең қиын өтпелі кезеңде қарлығаштың 
қанатымен су сепкендей халқының 
жүрегіне жылылық, сенiмдiлiк себе білген 
жүректі азамат Қалимолда Байболұлымен 
әріптес болғанды қазір мақтан етемін. 

Барлық оқиғалардың бел ортасында 

Ақсу ауданының "Құрметті азама-
ты" Орал Исанова Сердалықызы өз 
естелігінде былай,- дейді:

- «Шақырғанда бармасаң, сығалауға 
зар боларсың»,-дегендей аудан әкімі 
орынбасарлыққа келіңіз деген соң  белдi 
бекем буып, танымайтын жер, жұмыс 
көп болса да, тәуекел деп келісім 
бердім. 1997 жылдың 21-ші шілдесiнде 
қызметке кірістім. Бұл кез халықтың 
тұрмыс - жағдайы төмендеп, елдiң 
сiркесі су көтермейтін дағдарыс шақ 
едi. Осы қиыншылықтарды жеңу үшiн 
ұйымдастырушылық пен жауапкершілікті 
басты мақсат еткен  Қалимолда өзіне де, 
басқаға да жұмысқа деген талапты катаң 

Фотодерек: Егемендіктің елең – алаң шағында тапшылық пен таршылықтың нағыз 
қысқан кезінде аудан әкімі Қ.Байболовтың командасында болып, аудан жұртшылығының 
әлеуметтік – тұрмыстық жағдайын қалыптастыруға елеулі үлес қосып, абырой биігінен 

көрінген бір топ аудандық мәслихаттың депутаттары.
Алдыңғы қатарда аудан әкімінің орынбасары Исанова Орал Сердалықызы, аудан әкімдігінің 

бас бухгалтері Күлпаш Мұстапова, (оңнан солға қарай) аудан әкімінің көмекшісі, аппарат бас-
шысы, кейін әкім орынбасары болған, қазір облыстық мәслихат депутаты  Шабдарбаев Берік 
Тынышбайұлы, аудандық мәслихат депутаттары Досмұхамбетов Асхат Сейденұлы, Сам-
бетов Элдар Ермолдаұлы, аудандық мәслихат хатшысы Бимұратов Бауыржан, «Ақсу өңірі» 
газетінің бас редакторы Дүйсен Мұхаметшарұлы.  

шығарып қоюда әсіресе, күз, қыс, 
көктем айларындағы қолайсыз ауа - 
райы қиындатып тұрған сияқты. Соған 
сіздермен акылдасып, әруақтарға құран 
бағыштап, бейіттің орнына жаңа қолайлы 
жер таңдауға ұсыныс берсеңіздер,-деп 
тоқтады. Ақыры Алтынарық ауылы-
на қарасты бесінші шақырымдағы елдi 
мекеннiң тұсындағы тау етегiндегi жазық 
жер таңдап алынып, құран бағышталып, 
белгітас қойылды. Күні бүгінге дейін 
ел - жұрт әкімнің әруақтарды сыйлап, 
жаңа жер бөлудегі сан жылдар бойы 
ешкімнің ойына келмеген осы шешіміне 
алғыстарын білдіріп келеді. 

Мен аудандық газеттiң редакторы 
болғандықтан аудан әкiмi iс - сапарларға 
жиі алып жүретін. Осындай бір іс - са-
парда аудан мектептерінің жаңа оқу 
жылына, қысқа дайындықтарын көріп, 
бiлiп кайтуға шықтық. Осы жылдары 
экономикалық - әлеуметтік саладағы 
жағдайлар жақсарып, ел еңсесi көтеріліп, 
мектептердi ағымды жөндеулерден 
өткізуге қаржы көздері табылып, 
мәдени - көпшілік жұмыстар тұрақты 
жүргізіліп тұратын. Сонымен тау жақтағы 
мектептерді аралап, ондағы сырланған, 
әктелген, айналасы тазартылып басқа 
да жұмыстарды көрген аудан әкімі ауыл 
әкіміне, мектеп басшыларына тиісті 
тапсырмаларын қосымша беріп жатты. 
Соңында Ащыбұлақтағы мектепке жол 
тарттық. Ауыл жастары өз күштерімен 
шағын клуб ашып, мәдени шараларын 
еткізуге жағдай жасап алған көрінеді. Ал, 
мектепте жылу жүйесін жаңадан салу 
аяқталып қалыпты. Бәрі жақсы, мектептің 
іші - сырты мұнтаздай. Аудан әкімі мек-
теп басшысына тапсырмалар беріп, біраз 
адамдармен әңгімелесіп тұрды да (атын 
атамауды жөн көрдім) бүкжектеп жүрген 
орта жастан асқан бір азаматты шақырып 
алды да, «Ей, сен бұдан былай арыз 
жазсам үріп кетейін»,-деп ант су iшкенiн 
кайда? Ер деген сертке берік болмаушы 
ма еді? Арыз жазып ауылыңа абырой 
әпермейсің дегенім кайда? Екеуміз жер-
лес едiк қой?», - деп сынай қарағаны.

«Сасқан үйрек артымен сүңгидінің» 
кері ме, әлде тексіз тек тұрмайдының 
кері ме: Ой, ағатай кешір, арыз жазбай - 
ақ қояйын деп ақ едім екі айға әзер - әзер, 
әрең шыдадым. Өзі мен қалаға кеткелі екі 
айдан асты. Ал, ауылдан кеткенде мек-
теп жабық, жөндеу жұмыстары жоқ бола-
тын. Содан әлі жабық тұрған шығар де-
ген ойда мектеп жаңа оқу жылына, қысқа 
дайын емес деп жоғары жаққа абайсызда 
арыз жазып жіберіппін. Жақында ауылға 
келсем мүлде басқаша сіздің алдыңызда 
жерге кірердей болып тұрмын, енді 
қолыма қаламсап ұстамаспын деп ыр-
жиып тұр. Әкім не десін, «Әй, сендерге 
дауа жоқ, елді дүрліктірмей таза, тыныш 
жүрмейсіңдер ме, ана бала - шаға не 
тәрбие көреді»,-деп жотасынан бір қағып 
қоя берді. Дегенiмен Қалимолда басқа 
жұмысқа ауысып кеткенше бірде - бір 
арыз жазу деген сөз де, іс те болған емес.

Кейіннен мынандай мысал - өлең жол-
дарын жазуыма тура келді:
Қолда барды қолпаштап жырламаған, 
Жәдүгейде күн жоқты тыңдамаған. Ағат 
басса аңдумен тізе берген, Бүгін – дос, 
ертең – дұшпан мұндай адам. Ұр да 
жық, ұрт мінезді, ұры сымақ, Талмайтын 
таласудан тырысып ап. Өзінше төрдің 
«текті» төрағасы, Жоғарыға жағымпаз 
жылы ұшырап. Бермегеннің үстінен 
арызданып, Куә бар деп жазады, нағыз 
анық. Құрыққа сырық жалғап ұзартады, 
Өтірік пен өсекті жазып алып. Зейнетке 
шыққандарды «кетірдім»,-деп, Тағынан 
талқан етіп «ұшырдым» деп. Өзін әділ, 
халыққа мұңшы жасап, «Жанашыр» 
екенмін,- деп түсіндірмек. Сияқты әділ, 
ұят, ар іздеген, Пәле - жала, өсектен қара 
үзбеген. Қартайып шал болса да жазасыз 
жүр, Қанша том жазылды екен арызбе-
нен.

Иә, біз Қалимолданың қол жеткен та-
быстарын тiзбелемей, азды - көптi бiрге 
жүрген сапарлас уақыттардан шағын 
сыр шерттік. Оның ес бiлiп, ел басқарған 
шағында алға қойған ең басты қағидасы 
мен кредосы - туған жері мен халқына 
адал болу еді. Солай болды да. 

***
Міне, мақаламыздың басты кейіпкері 

Қалимолда туралы кешегі аға - 
дана болған аудан басшыларының, 
әріптестерінің нақты естеліктері осылай-
ша сыр шертеді. Иә, Ел басқару – ерге сын 
десек, Қалимолда адал еңбегімен одан 
сүрінбей өтті. Ендеше, бұл естеліктерді 
Батыр Бауыржан бабамыздың «Мен 
істедім дегенше ер істеді десеңші, ер 
істеді дегенше ел істеді» десеңші деген 
қанатты сөзімен аяқтауды жөн көрдік.

Дүйсен МҰХАМЕДШАРҰЛЫ,
Қазақстан Журналистер 

Одағының мүшесі, Ақсу ауданының 
«Құрметті азаматы».

Тәуелсіздіктің қиын кезеңінде алғаш 
іске қосылған Ақсу қант зауыты
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Ақсу ауданының жерлерін аймақтарға бөлу жобасын (схемасын), елді мекендердегі 
бағалау аймақтарының шекаралары және жер учаскелері үшін төлемақының базалық 
ставкаларына түзету коэффициенттерін бекіту туралы

Қазақстан Республикасының Жер кодексінің 8-бабының 2-тармағына, 11-бабының 1-тармағына 
сәйкес, Ақсу аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

1. Ақсу ауданының жерлерін аймақтарға бөлу жобасы (схемасы) осы шешімнің 1, 
2-қосымшаларына сәйкес бекітілсін. 

2. Ақсу ауданының елді мекендеріндегі бағалау аймақтарының шекаралары және жер 
учаскелері үшін төлемақының базалық ставкаларына түзету коэффициенттері осы шешімнің 3, 
4, 5 -қосымшаларына сәйкес бекітілсін.

3. Ақсу аудандық мәслихатының кейбір шешімдерінің күші жойылды деп танылсын:
1). «Ақсу ауданы бойынша жерлерді аймақтарға бөлу жобасы (схемасы), жер учаскелері үшін 

төлемақының базалық ставкаларына түзету коэффициенттерін бекіту туралы» 2010 жылғы 10 
желтоқсандағы №39-242 (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №2-4-125 
болып тіркелген);

2). «Ақсу ауданының елді мекендеріндегі бағалау аймақтарының шекараларын және жер 
учаскелері үшін төлемақының базалық ставкаларына түзету коэффициенттерін бекіту туралы» 
2012 жылғы 08 маусымдағы №5-47 (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№2-4-156 болып тіркелген).

4. Осы шешім алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

  
Ақсу аудандық мәслихатының хатшысы  Б. СҮЛЕЙМЕНОВ.

Ақсу аудандық мәслихатының 
2021 жылғы 15 қарашадағы
№14-54 шешіміне қосымша

Ақсу ауданының жерлерін аймақтарға 
бөлу жобасы (схемасы) 

Ақсу аудандық мәслихатының 
2021 жылғы_______ _______
№ ____ шешіміне 2-қосымша

Жансүгіров ауылының жерлерін 
аймақтарға бөлу жобасы (схемасы)

Ақсу аудандық мәслихатының 
2021 жылғы_______ _______ 
№ ____ шешіміне 3-қосымша

Ақсу ауданының елді мекендеріндегі 
бағалау аймақтарының шекаралары

Ақсу аудандық мәслихатының 
2021 жылғы_______ _______
№ ____ шешіміне 4-қосымша

Жансүгіров елді мекеніндегі бағалау 
аймақтарының шекаралары

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі ________ облысының/қаласының Әділет 
департаменті

Нормативтік құқықтық акті 23.11.2021
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №25330 болып енгізілді.

    Ақсу аудандық мәслихатының 
2021 жылғы_________ _________ № ____ шешіміне 5-қосымша

Ақсу ауданының елді мекендеріндегі жер учаскелері үшін төлемақының 
базалық ставкаларына түзету коэффициенттері

Аймақ нөмірі

І

ІІ

ІІІ

IV

І
ІІ

Ақсу ауылы
Есеболатов ауылы

Матай ауылы
Қызылағаш ауылы

Қапал ауылы
Арасан ауылы

Суықсай ауылы
Сағабүйен ауылы

Б. Сырттанов ауылы
Кеңжыра ауылы
Ойтоған ауылы
Жаңалық ауылы
Қаракөз ауылы

Көшкентал ауылы
Көкөзек ауылы

Алтынарық ауылы
Қарашілік ауылы
Көкжайдақ ауылы

Егінсу ауылы
Ащыбұлақ ауылы

Қопа ауылы
Сағакүрес ауылы

Тарас ауылы
Кеңғарын ауылы
Энергетик ауылы

Өнім ауылы
Қызылқайың ауылы

Еңбек ауылы
Молалы ауылы
Ақтоған ауылы

Шолақөзек ауылы
Қызылжар ауылы

Ақтөбе ауылы
Баласаз ауылы

Қазақстан ауылы
Құрақсу ауылы
Алажиде ауылы
Колтабан ауылы

Арасан-Қапал
Қазсельхозтехника ауылы

Үлгілі ауылы
Қопалы ауылы
Құмтөбе ауыл

Береке разъезді
Ақөзек разъезді

Жасқазақ разъезді
Қайрақты разъезді
Қараой разъезді

Жансүгіров ауылы

1,2

1,1

1,0

0,9

1,5
1,5

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Жер учаскелері үшін төлемақының базалық ставкаларына түзету 
коэффициенттері

     Приложение 5 к решению Аксуского
                                                                         районного маслихата от ___________ 2021 года № ________

Поправочные коэффициенты к базовым ставкам платы за земельные участки 
в населенных пунктах Аксуского района

Номера зоны

І

ІІ

ІІІ

IV

І
ІІ

село Аксу
село Есебулатова

село Матай
село Кызылагаш

село Капал
село Арасан

село Суыксай
село Сагабуйен

село Б. Сырттанов
село Кенжыра
село Ойтоган
село Жаналык
село Каракоз

село Кошкентал
село Кокозек

село Алтынарык
село Карашилик
село Кокжайдак

село Егинсу
село Ащыбулак

село Копа
село Сагакурес

село Тарас
село Кенгарын
село Энергетик

село Оним
Кызылкайн
село Енбек

село Молалы
село Актоган

село Шолакозек
село Кызылжар

село Актобе
село Баласаз

село Казахстан
село Кураксу
село Алажиде
село Колтабан

село Арасан-Капал
село Казсельхозтехника

село Улгили
село Копалы
село Кумтобе

разъезд Береке
разъезд Акозек

разъезд Жасказах
разъезд Кайраты
разъезд Караой

село Жансугурова

1,2

1,1

1,0

0,9

1,5
1,5

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Поправочные коэффициенты к базовым ставкам платы 
за земельные участки

Приложение 1 к решению Аксуского 
районного маслихата от 

15 ноября 2021 года № 14-54
   Проект (схема) зонирования земель 

Аксуского района

Приложение 2 к решению Аксуского
районного маслихата от ___________

2021 года № ________
Проект (схема) зонирования земель села 

Жансугурова

Приложение 3 к решению Аксуского
районного маслихата от ___________

2021 года № ________
Границы оценочных зон населённых пун-

ктов Аксуского района

Приложение 4 к решению Аксуского
районного маслихата от ___________

2021 года № ________
Границы оценочных зон 

села Жансугурова

Управление юстиции ________ области/города Министерства юстиции Республики            
Казахстан

Нормативно-правовой акт 23.11.2021
Внесено в реестр государственной регистрации нормативных правовых актов под №25330. 

Об утверждении проекта (схемы) зонирования земель, границы оценочных зон и по-
правочных коэффициентов к базовым ставкам платы за земельные участки населенных  
пунктов Аксуского района

В соответствии с пунктом 2 статьи 8, пунктом 1 статьи 11 Земельного кодекса Республики Ка-
захстан, Аксуский районный маслихат РЕШИЛ:

1. Утвердить проект (схему) зонирования земель Аксуского района согласно приложениям 1, 
2 к настоящему решению.

2. Утвердить границы оценочных зон и поправочные коэффициенты к базовым ставкам платы 
за земельные участки населенных пунктов Аксуского района согласно приложениям 3, 4, 5 к на-
стоящему решению.

3. Признать утратившими силу некоторые решения Аксуского районного маслихата: 
1) «Ақсу ауданы бойынша жерлерді аймақтарға бөлу жобасы (схемасы), жер учаскелері үшін 

төлемақының базалық ставкаларына түзету коэффициенттерін бекіту туралы» от 10 декабря 
2010 года №39-242 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных 
правовых актов под №2-4-125);

2) «Об утверждении границ оценочных зон и поправочных коэффициентов к базовым став-
кам платы за земельные участки населенных пунктах Аксуского района» от 08 июня 2012 года 
№5-47 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов                              
под №2-4-156).

4. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня 
его первого официального опубликования.

Секретарь Аксуского районного маслихата  Б. СУЛЕЙМЕНОВ.

АҚСУ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТТЫҢ ШЕШІМІ РЕШЕНИЕ  АКСУСКОГО РАЙОННОГО МАСЛИХАТА 
2021 жыл 15 қараша                                  №14-45                                       Жансүгіров ауылы 2021 год 15 ноябрь                                  №14-45                                       село Жансугурова
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«Ақсу ауданның білім бөлімі» ММ, Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі, №5, 
«Ақсу ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі.

Мемлекеттік орта білім беру мекемелерінің басшылары лауазымдарына орналасуға конкурс жа-
риялайды: 

Бос орын: Қарашілік ауылындағы «Алматы облысы Білім басқармасының Ақсу ауданы бой-
ынша білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Қарашілік орта мектебі, мектепке дейінгі шағын 
орталығымен» коммуналдық мемлекеттік мекемесі;

Білім беру ұйымының басшысы лауазымына кандидатқа қойылатын біліктілік талаптары:
Шағын жинақты мектептер үшін: тиісті бейін бойынша жоғары (жоғары оқу орнынан кейінгі) 

педагогикалық немесе өзге де кәсіптік білім немесе педагогикалық қайта даярлауды растайтын 
құжат; педагогикалық жұмыс өтілі үш жылдан кем емес, оның ішінде білім беру ұйымдарындағы 
соңғы екі жылда педагогикалық жұмыс өтілі; педагогтің бірінші немесе жоғары біліктілік санатының, 
педагог – сарапшының немесе педагог – зерттеушінің немесе педагог - шебердің біліктілік 
санатының болуы (мемлекеттік қызметшілерді, педагогикалық өтілі кемінде бес жыл жоғары оқу 
орындары оқытушыларының қызметкерлерін, әдістемелік кабинеттер (орталықтар) әдіскерлерін, 
біліктілікті арттыру жүйесін қоспағанда).

Орта білім беру мекемесі басшысының лауазымдық міндеттері: Білім беру ұйымын оның 
Жарғысына сәйкес қызметінің барлық түрін басқарады.

ЛАУАЗЫМДЫҚ ЖАЛАҚЫ МӨЛШЕРІ:

Конкурсқа қатысуға өтінімдерді берудің мерзімі мен орны: конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар 
аталмыш хабарландыру жарияланған мезеттен бастап 7 жұмыс күн ішінде келесі мекен-жай бойынша 
тапсырылу керек. 

Мекен-жай: Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі, 5.                   
Конкурсқа қатысу үшін үшін қажетті құжаттар тізбесі:
1. білім беруді басқару органының басшысының атына тұрғылықты тіркеу орны, нақты тұратын жері, 

байланыс телефондары көрсетілген конкурсқа қатысуға өтініш;
2. жеке тұлғаны куәландыратын құжаттың көшірмесі;
3. білімі туралы құжаттың көшірмесі;
4. еңбек қызметін растайтын құжаттың құжаттың көшірмесі;
5. кадрлық есепке алу жөніндегі жеке парақ және фото;
6. ескертпелер мен көтермелеуді көрсете отырып, бұрынғы жұмыс орнынан өндірістік мінездеме;
7. біліктілік санаты және ғылыми дәрежесі туралы құжаттың көшірмесі (бар болса);
8. медициналық куәландырудан өтуі туралы анықтама;
9.соттылығының жоқ екендігі туралы анықтама;
10. сыбайлас жемқорлық сипатында қылмыс жасағаны туралы мәліметтің болуы не болмауы тура-

лы анықтама;
11. тестілеуден өткені туралы құжат (болған жағдайда);
12. біліктілікті арттыру, қайта даярлау курстарынан өткені туралы құжат (болған жағдайда);
13. білім берудегі менеджмент бойынша жетпіс екі сағаттан кем емес біліктілікті арттыру курстары-

нан өткенін растайтын құжат;
14. білім беру ұйымын дамытудың перспективалық жоспары.
Конкурсқа қатысу үшін  ұсынылатын құжаттардың көшірмелері нотариалды немесе жұмыс орнының 

кадрлық қызметі тарапынан куәландырылады.
Тестілеуден өту кезеңі үшін қойылатын талаптар: Қазақстан Республикасыны Конституциясын, 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңын, «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңы, Қазақстан Республикасының Еңбек кодексін, сондай-ақ, педаго-
гика және психология негіздері бойынша тестілеуден және әңгімелесуден өтеді. Тестілеуден өту үшін 
120 сұрақ ұсынылады, шекті деңгей 50%  құрау керек. 

Конкурс 4 кезеңде өткізіледі:
1) конкурсқа қатысушылардың біліктілігін бағалау;
2) мектептің Қамқоршылық кеңесімен кандидаттарды келісу;
3) облыстық білім беруді басқару органымен кандидаттарды келісу;
4) білім беруді басқару органының Конкурстық комиссиясының отырысында әңгімелесу;
Ақпаратты нақтылау үшін байланыс телефондары, электрондық мекен-жайлары: тел.: 8( 7283) 

21580, электронды мекен-жай: aksuroo@mail.ru 

«АҚСУ АУДАНЫНЫҢ БІЛІМ БӨЛІМІ» ММ.

МЕМЛЕКЕТТІК ОРТА БІЛІМ БЕРУ МЕКЕМЕЛЕРІНІҢ 
БАСШЫЛАРЫ ЛАУАЗЫМДАРЫНА ОРНАЛАСУҒА КОНКУРС 

ЖАРИЯЛАУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ

теңгеден
170223

Еңбек сіңірген жылдарына байланысты лауазымдық жалақысы
теңгеге дейін

174864

Санаты

А-1-3

МЕМЛЕКЕТТІК ОРТА БІЛІМ БЕРУ МЕКЕМЕЛЕРІНІҢ 
БАСШЫЛАРЫ ЛАУАЗЫМДАРЫНА ОРНАЛАСУҒА КОНКУРС 

ЖАРИЯЛАУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ

теңгеден
170223

Еңбек сіңірген жылдарына байланысты лауазымдық жалақысы
теңгеге дейін

174864

«Ақсу ауданның білім бөлімі» ММ, Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі, №5, 
«Ақсу ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі.

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдары мекемесінің меңгерушісі лауазымдарына 
орналасуға конкурс жариялайды: 

Бос орын:  Қызылағаш ауылы, Алматы облысы білім басқармасының  Ақсу ауданы бойын-
ша білім бөлімі мемлекеттік мекемесінің "Нұршуақ" балабақшасы мемлекеттік коммуналдық 
қазыналық кәсіпорны меңгерушісі

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдары мекемесінің меңгерушісі лауазымына кандидатқа 
қойылатын біліктілік талаптары:

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдары үшін: жоғары (жоғары оқу орнынан кейінгі) 
педагогикалық білім педагогикалық жұмыс өтілі бес жыл, оның ішінде соңғы екі жыл мектепке дейінгі 
ұйымда педагогтің бірінші немесе жоғары біліктілік санатының немесе педагог - сарапшының, пе-
дагог - зерттеушінің, педагог - шебердің біліктілік санатының болуы (мемлекеттік қызметшілерді, 
педагогикалық өтілі бес жылдан кем емес жоғары оқу орындарының оқытушыларын, әдістемелік 
кабинеттердің (орталықтардың), біліктілікті арттыру жүйесінің әдіскерлерін қоспағанда).

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдары мекемесінің меңгерушісі лауазымдық міндеттері: 
Білім беру ұйымын оның Жарғысына сәйкес қызметінің барлық түрін басқарады.

ЛАУАЗЫМДЫҚ ЖАЛАҚЫ МӨЛШЕРІ:

Конкурсқа қатысуға өтінімдерді берудің мерзімі мен орны: конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар 
аталмыш хабарландыру жарияланған мезеттен бастап 7 жұмыс күн ішінде келесі мекен-жай бойынша 
тапсырылу керек. 

Мекен-жай: Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі, 5.                   
Конкурсқа қатысу үшін үшін қажетті құжаттар тізбесі:
1. білім беруді басқару органының басшысының атына тұрғылықты тіркеу орны, нақты тұратын 

жері, байланыс телефондары көрсетілген конкурсқа қатысуға өтініш;
2.  жеке тұлғаны куәландыратын құжаттың көшірмесі;
3.  білімі туралы құжаттың көшірмесі;
4.  еңбек қызметін растайтын құжаттың құжаттың көшірмесі;
5.  кадрлық есепке алу жөніндегі жеке парақ және фото;
6. ескертпелер мен көтермелеуді көрсете отырып, бұрынғы жұмыс орнынан өндірістік мінездеме;
7. біліктілік санаты және ғылыми дәрежесі туралы құжаттың көшірмесі (бар болса);
8.  медициналық куәландырудан өтуі туралы анықтама;
9.соттылығының жоқ екендігі туралы анықтама;
10. сыбайлас жемқорлық сипатында қылмыс жасағаны туралы мәліметтің болуы не болмауы тура-

лы анықтама;
11. тестілеуден өткені туралы құжат (болған жағдайда);
12. біліктілікті арттыру, қайта даярлау курстарынан өткені туралы құжат (болған жағдайда);
13. білім берудегі менеджмент бойынша жетпіс екі сағаттан кем емес біліктілікті арттыру курстары-

нан өткенін растайтын құжат;
14. білім беру ұйымын дамытудың перспективалық жоспары.
Конкурсқа қатысу үшін  ұсынылатын құжаттардың көшірмелері нотариалды немесе жұмыс орнының 

кадрлық қызметі тарапынан куәландырылады.
Тестілеуден өту кезеңі үшін қойылатын талаптар: Қазақстан Республикасыны Конституциясын, 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңын, «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңы, Қазақстан Республикасының Еңбек кодексін, сондай-ақ, педагоги-
ка және психология негіздері бойынша тестілеуден және әңгімелесуден өтеді. Тестілеуден өту үшін 
120 сұрақ ұсынылады, шекті деңгей 50%  құрау керек. 

Конкурс 4 кезеңде өткізіледі:
1) конкурсқа қатысушылардың біліктілігін бағалау;
2) мектептің Қамқоршылық кеңесімен кандидаттарды келісу;
3) облыстық білім беруді басқару органымен кандидаттарды келісу;
4) білім беруді басқару органының Конкурстық комиссиясының отырысында әңгімелесу;
Ақпаратты нақтылау үшін байланыс телефондары, электрондық мекен-жайлары: тел.: 8 (7283) 

21580, электронды мекен-жай: aksuroo@mail.ru 

«АҚСУ АУДАНЫНЫҢ БІЛІМ БӨЛІМІ» ММ.

Санаты

А-1-3-1

«Ақсу ауданның білім бөлімі» ММ, Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі, №5, 
«Ақсу ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі.

Мемлекеттік орта білім беру мекемелерінің басшылары лауазымдарына орналасуға конкурс жа-
риялайды: 

Бос орын:  Көкжайдақ ауылындағы «Алматы облысы Білім басқармасының Ақсу ауданы бойын-
ша білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Абай атындағы орта мектебі, мектепке дейінгі шағын 
орталығымен» коммуналдық мемлекеттік мекемесіне Шолақөзек бастауыш мектебі, мектепке 
дейінгі шағын орталығының директоры

Білім беру ұйымының басшысы лауазымына кандидатқа қойылатын біліктілік талаптары:
Шағын жинақты мектептер үшін: тиісті бейін бойынша жоғары (жоғары оқу орнынан кейінгі) 

педагогикалық немесе өзге де кәсіптік білім немесе педагогикалық қайта даярлауды растайтын 
құжат; педагогикалық жұмыс өтілі үш жылдан кем емес, оның ішінде білім беру ұйымдарындағы 
соңғы екі жылда педагогикалық жұмыс өтілі; педагогтің бірінші немесе жоғары біліктілік санатының, 
педагог – сарапшының немесе педагог – зерттеушінің немесе педагог - шебердің біліктілік 
санатының болуы (мемлекеттік қызметшілерді, педагогикалық өтілі кемінде бес жыл жоғары оқу 
орындары оқытушыларының қызметкерлерін, әдістемелік кабинеттер (орталықтар) әдіскерлерін, 
біліктілікті арттыру жүйесін қоспағанда).

Орта білім беру мекемесі басшысының лауазымдық міндеттері: Білім беру ұйымын оның 
Жарғысына сәйкес қызметінің барлық түрін басқарады.

ЛАУАЗЫМДЫҚ ЖАЛАҚЫ МӨЛШЕРІ:

теңгеден
170223

Еңбек сіңірген жылдарына байланысты лауазымдық жалақысы
теңгеге дейін

174864

Санаты

А-1-3

Конкурсқа қатысуға өтінімдерді берудің мерзімі мен орны: конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар 
аталмыш хабарландыру жарияланған мезеттен бастап 7 жұмыс күн ішінде келесі мекен-жай бойынша 
тапсырылу керек. 

Мекен-жай: Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі, 5.                   
Конкурсқа қатысу үшін үшін қажетті құжаттар тізбесі:
1. білім беруді басқару органының басшысының атына тұрғылықты тіркеу орны, нақты тұратын жері, 

байланыс телефондары көрсетілген конкурсқа қатысуға өтініш;
2. жеке тұлғаны куәландыратын құжаттың көшірмесі;
3. білімі туралы құжаттың көшірмесі;
4. еңбек қызметін растайтын құжаттың құжаттың көшірмесі;
5. кадрлық есепке алу жөніндегі жеке парақ және фото;
6. ескертпелер мен көтермелеуді көрсете отырып, бұрынғы жұмыс орнынан өндірістік мінездеме;
7. біліктілік санаты және ғылыми дәрежесі туралы құжаттың көшірмесі (бар болса);
8. медициналық куәландырудан өтуі туралы анықтама;
9.соттылығының жоқ екендігі туралы анықтама;
10. сыбайлас жемқорлық сипатында қылмыс жасағаны туралы мәліметтің болуы не болмауы тура-

лы анықтама;
11. тестілеуден өткені туралы құжат (болған жағдайда);
12. біліктілікті арттыру, қайта даярлау курстарынан өткені туралы құжат (болған жағдайда);
13. білім берудегі менеджмент бойынша жетпіс екі сағаттан кем емес біліктілікті арттыру курстары-

нан өткенін растайтын құжат;
14. білім беру ұйымын дамытудың перспективалық жоспары.
Конкурсқа қатысу үшін  ұсынылатын құжаттардың көшірмелері нотариалды немесе жұмыс орнының 

кадрлық қызметі тарапынан куәландырылады.
Тестілеуден өту кезеңі үшін қойылатын талаптар: Қазақстан Республикасыны Конституциясын, 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңын, «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңы, Қазақстан Республикасының Еңбек кодексін, сондай-ақ, педаго-
гика және психология негіздері бойынша тестілеуден және әңгімелесуден өтеді. Тестілеуден өту үшін 
120 сұрақ ұсынылады, шекті деңгей 50%  құрау керек. 

Конкурс 4 кезеңде өткізіледі:
1) конкурсқа қатысушылардың біліктілігін бағалау;
2) мектептің Қамқоршылық кеңесімен кандидаттарды келісу;
3) облыстық білім беруді басқару органымен кандидаттарды келісу;
4) білім беруді басқару органының Конкурстық комиссиясының отырысында әңгімелесу;
Ақпаратты нақтылау үшін байланыс телефондары, электрондық мекен-жайлары: тел.: 8 (7283) 

21580, электронды мекен-жай: aksuroo@mail.ru 
«АҚСУ АУДАНЫНЫҢ БІЛІМ БӨЛІМІ» ММ.

«Ақсу ауданның білім бөлімі» ММ, Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі №5, «Ақсу 
ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі.

Мемлекеттік орта білім беру мекемелерінің басшылары лауазымдарына орналасуға конкурс жа-
риялайды: 

Бос орын: Қапал ауылы,  Алматы облысы Білім басқармасының Ақсу ауданы бойынша білім бөлімі» 
мемлекеттік мекемесінің «Есболған Жайсанбаев атындағы орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесінің директоры

Білім беру ұйымының басшысы лауазымына кандидатқа қойылатын біліктілік талаптары:
Бастауыш, негізгі орта, орта, шағын жинақты мектептерді қоспағанда білім беру ұйымдары үшін: 

тиісті бейін бойынша жоғары (жоғары оқу орнынан кейінгі) педагогикалық немесе өзге де кәсіптік 
білім немесе педагогикалық қайта даярлауды растайтын құжат; педагогикалық жұмыс өтілі бес жыл-
дан кем емес, бұл ретте соңғы екі жыл үздіксіз педагогикалық жұмыс өтілі, орта білім беру ұйымы 
басшысының орынбасары лауазымындағы өтілі бір жылдан кем емес; педагогтің бірінші немесе 
жоғары біліктілік санатының немесе педагог - сарапшының, педагог - зерттеушінің, педагог - шебердің 
біліктілік санатының болуы (мемлекеттік қызметшілерді, педагогикалық өтілі бес жылдан кем емес 
жоғары оқу орындары оқытушыларының қызметкерлерін, әдістемелік кабинеттер (орталықтар) 
әдіскерлерін, біліктілікті арттыру жүйесін қоспағанда).

Орта білім беру мекемесі басшысының лауазымдық міндеттері: Білім беру ұйымын оның 
Жарғысына сәйкес қызметінің барлық түрін басқарады.

ЛАУАЗЫМДЫҚ ЖАЛАҚЫ МӨЛШЕРІ:

теңгеден
170223

Еңбек сіңірген жылдарына байланысты лауазымдық жалақысы
теңгеге дейін

174864

Санаты

А-1-3

Конкурсқа қатысуға өтінімдерді берудің мерзімі мен орны: конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар 
аталмыш хабарландыру жарияланған мезеттен бастап 7 жұмыс күн ішінде келесі мекен-жай бойынша 
тапсырылу керек. 

Мекен-жай: Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі, 5.                   
Конкурсқа қатысу үшін үшін қажетті құжаттар тізбесі:
1. білім беруді басқару органының басшысының атына тұрғылықты тіркеу орны, нақты тұратын жері, 

байланыс телефондары көрсетілген конкурсқа қатысуға өтініш;
2. жеке тұлғаны куәландыратын құжаттың көшірмесі;
3. білімі туралы құжаттың көшірмесі;
4. еңбек қызметін растайтын құжаттың құжаттың көшірмесі;
5. кадрлық есепке алу жөніндегі жеке парақ және фото;
6. ескертпелер мен көтермелеуді көрсете отырып, бұрынғы жұмыс орнынан өндірістік мінездеме;
7. біліктілік санаты және ғылыми дәрежесі туралы құжаттың көшірмесі (бар болса);
8. медициналық куәландырудан өтуі туралы анықтама;
9.соттылығының жоқ екендігі туралы анықтама;
10. сыбайлас жемқорлық сипатында қылмыс жасағаны туралы мәліметтің болуы не болмауы тура-

лы анықтама;
11. тестілеуден өткені туралы құжат (болған жағдайда);
12. біліктілікті арттыру, қайта даярлау курстарынан өткені туралы құжат (болған жағдайда);
13. білім берудегі менеджмент бойынша жетпіс екі сағаттан кем емес біліктілікті арттыру курстары-

нан өткенін растайтын құжат;
14. білім беру ұйымын дамытудың перспективалық жоспары.
Конкурсқа қатысу үшін  ұсынылатын құжаттардың көшірмелері нотариалды немесе жұмыс орнының 

кадрлық қызметі тарапынан куәландырылады.
Тестілеуден өту кезеңі үшін қойылатын талаптар: Қазақстан Республикасыны Конституциясын, 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңын, «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңы, Қазақстан Республикасының Еңбек кодексін, сондай-ақ, педаго-
гика және психология негіздері бойынша тестілеуден және әңгімелесуден өтеді. Тестілеуден өту үшін 
120 сұрақ ұсынылады, шекті деңгей 50%  құрау керек. 

Конкурс 4 кезеңде өткізіледі:
1) конкурсқа қатысушылардың біліктілігін бағалау;
2) мектептің Қамқоршылық кеңесімен кандидаттарды келісу;
3) облыстық білім беруді басқару органымен кандидаттарды келісу;
4) білім беруді басқару органының Конкурстық комиссиясының отырысында әңгімелесу;
Ақпаратты нақтылау үшін байланыс телефондары, электрондық мекен-жайлары: тел.: 8 (7283) 

21580, электронды мекен-жай: aksuroo@mail.ru 
«АҚСУ АУДАНЫНЫҢ БІЛІМ БӨЛІМІ» ММ.
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aksuoniri.kz

Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш Президенті, Елбасы 
Н.Ә.Назарбаевтың бастамасымен 
келген, еліміздің тәуелсіздігіне отыз 
жыл толып отыр. 1991 жылы келген 
еліміздің тәуелсіздігі жақсылыққа ба-
стар жол болды.

Тәуелсіздік алған жылдары  
еліміздің экономикасы жанданып, 
халықтың әлеуметтік жағдайы 
көтеріліп, басқа да түрлі салалар 
көптеген жетістікке қол жеткізді.
Тәуелсіздік алғалы отыз жыл ішінде, 
еліміз көркейіп, қарқынды даму жо-
лында мол табыстарға кенелді.

 Тәуелсіздігіміз тұғырлы болсын! 

Соның ішінде білім саласына-
да көп көңіл бөлінді. Биылғы жаңа 
оқу жылының бастамасы осы 

«Тәуелсіздік жетістіктері» атты 
тәрбие сағатымен басталды. Бұл 
да тәуелсіз еліміздің өсіп келе 
жатқан жас ұрпағына үлгі, өнеге бо-
лары сөзсіз. Себебі, тәуелсіздікке  
қалай қол жеткізгенімізді бүгінгі 
ұрпақ, болашақ ел азаматтары есте 
сақтауы тиіс. 

«Бейбітшілік - орнай берсін 
                                                елімде,
Тәуелсіздік - жасай берсін 
                                             мәңгіге»,- 

дегендей, көк туымыз желбіреп, 
әнұранымыз қалықтап, 
тәуелсіздігіміз тұғырлы болсын.

Жетісу жері ежелден өнер адамдарының мекені екені 
бергілі. Солардың бірі де, бірегейі Жетісудың тұйғын 
ақыны атанған Қуат Терібаевтың биыл туғанына - 130 
жыл толып отыр. 

Соған орай, мектебіміздің сыныптар арасында әртүрлі 
тақырыпта  тәрбие сағаттары өтуде. Соның бірі  3- сынып 
оқушыларымен атамыздың мерейтойына «Жетісудың 
тұйғын ақыны» атты тәрбие сағаты өтті. Ондағы 
мақсаты - оқушыларға жыл сайын Қуат ата жайлы толық 
мәліметтерді беріп отыру. Тәрбие сағатында оқушылар 
ақын өлеңдерін оқып, соңында Қуат атаның Жақсыбай 
ақынның айтысынан үзінді көрсетумен аяқталды.

Осындай тәрбиелік мәні зор, оқушыларға қажетті 
тақырыпта өтетін тәрбие сағаттарымыз көбейе берсін. 
Атамыздың мерейтойы құтты болсын!

Зухра ҮКІБАЕВА,
«Қуат Терібаев атындағы орта мектебі, мектепке 

дейінгі шағын орталығымен»  КММ-нің бастауыш 
сынып мұғалімі.

Жетісудың тұйғын ақыны

ҚОҒАМДЫҚ - САЯСИ ГАЗЕТІНЕ 2022 ЖЫЛҒА 
ЖАЗЫЛУ БАСТАЛДЫ!

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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Бүкіл әлемнің саяси, мәдени, 
рухани, әлеуметтік және 
экономикалық жағдайына ықпал 
етіп отырған экстремизм мен тер-
роризм XXI ғасырдың ең бір өзекті 
мәселелерінің біріне айналып отыр. 
Террорлық актілерге итермелейтін 
қайшылықтар уақыт өткен сай-
ын өсе түсуде және де бір ғана 
аймаққа, бір ғана мемлекетке тән 
нәрсе болмай отыр. Түрлі топтар 
осыны пайдалану арқылы саяси - 
экономикалық мәселелерді шешуге 
тырысуда. 

Экстремизм  мен  терроризм 
кеше немесе бүгін ғана пайда 
болған құбылыс емес. Оның ер-
теден келе жатқан тарихи та-
мыры терең. Қазіргі лаңкестік 
әрекеттердің мәнін түсінуде адам-
зат тарихындағы діни көзқарастар 
мен саясаттарды ғылыми жағынан 
зерттеудің маңызы ерекше. 
Өйткені, ол осы кездегі діни экс-
тремизм мен терроризмнің саяси-
әлеуметтік негіздерін анықтауға  
жәрдемдеседі. Терроризм және 
экстремизм өздерінің қылмыстық 
мақсаттарын орындау үшін барлық 
объектілерді пайдаланады, соның 
ішінде әлемде ең қымбат - адам 
өмірін, оның денсаулығын және 
қоғамдағы күнделікті іс-қимылды 
жою болып табылады. Терро-
ризм және сепаратизм дегеніміз 
бар болғаны адамзаттың жасы-
рын дертінің сыртқы көрінісі ғана 
екенін барынша айқын сезінуге 
тиіспіз. Сондай-ақ, бұл дерт жеке-
жеке емдеуге көнбейді, ол барша 
елдер мен қауымдастықтардың 
ұжымдық жұмылуын қажет етеді. 
Ол аз болса, бұл дерт біреулерден 
белгілі дәрежеде құрбандықты, 
келесілерден ерікті ынтымақтастық 

ТЕРРОРИЗММЕН КҮРЕС - БАРШАНЫҢ МІНДЕТІ
пен татуластықты талап етеді. 

Террористік әрекеттің негізгі 
міндеттерінің бірі - халықтың ара-
сында наразылық тудыру. Бір 
жағынан террористердің әрекеттері 
биліктің заңдылығына тікелей қыр 
көрсетеді. Сондықтан оларға қарсы 
дер кезінде қарсы әрекет жасалын-
баса, онда тек террористер ғана 
емес, саяси оппонеттер мен тіпті 
халықтың өзі мемлекет билігінің 
тиімсіздігі мен дәрменсіздігіне көз 
жетеді. Осындай жағдай болмас 
үшін террористермен күресудің 
әдістерін қолдана білу керек және 
күресу әдісінің табиғатына талдау 
жасай білу керек. Терроризммен 
күрес тек арнайы қызметтің немесе 
құқық қорғау органдарының міндеті 
емес, ол мемлекеттің, қоғамның 
міндеті, яғни оны жеңу үшін бүкіл 
қоғам ат салысу тиіс. Терроризм 
мәселесінде жай және тез арада 
жеңетін оңай шешімдер жоқ. Тер-
роризмге қарсы шаралар жүйесі, 
кешенді және орынды қолдану тиіс. 
Терроризм  мен экстремизмге қарсы 
күресудің  басты жолы - жұмыссыз, 
NeeT санатындағылар, жұмыссыз 
жастарды еңбек етуге ынталан-
дыру болып табылады. Жастарды 
еңбекке, патриотизмге шақыру. 
Отан алдындағы борышын өтеу, ер 
намысын ояту өз қолымызда. 

Қорыта айтқанда, терроризм осы 
заманғы саяси - әлеуметтік тамы-
ры тереӊге тартатын құбылыстыӊ 
бірі. Оны болдырмау, алдын алу іс-
шаралары да жан-жақты тереӊ ой-
ластыруды талап ететіні сөзсіз. Сол 
себепті экстремизм мен терроризм, 
тұтастай алғанда, халықаралық 
қоғамдастықтың да, сондай-ақ, атап 
айтқанда, біздің ел үшін нақты қауіп 
түрі болып табылады. Еліміздің 
ертені, болашағы – жас ұрпақтар 
болғандықтан біздерден үйренетіні, 
түп санасына қабылдауы, әр адам-
заттын өз қолында. Экстремизм мен 
терроризмнің алдын алу – біздің 
елдің міндеті, сондықтан азаматтық 
қоғам өзінің экономикалық және са-
яси әлеуметін нығайту үшін теорро-
ризм атты зұлыммен бірлесіп күрес 
жүргізу – біздің міндетіміз.

Б.ҚҰРМАНҒАЛИЕВА,
халықты жұмыспен қамту
орталығының директоры,

«Nur otan» партиясының 
мүшесі.

Осман Елнұр, Қанатұлы Медеттің туу туралы куәліктері және Мұқанғали Әділбектің жеке куәлігі, сондай – ақ, 
үш күн жарыста Бақанас ауылындағы «Қараой» қонақ үйінде спортшылардың орналасқандығы туралы құжат 
жоғалғандығы туралы хабарлаймыз.

МЕМЛЕКЕТТІК ОРТА БІЛІМ БЕРУ МЕКЕМЕЛЕРІНІҢ БАСШЫЛАРЫ ЛАУАЗЫМДАРЫНА 
ОРНАЛАСУҒА КОНКУРС ЖАРИЯЛАУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ

теңгеден

170223

Еңбек сіңірген жылдарына байланысты лауазымдық жалақысы

теңгеге дейін

174864

Санаты

А-1-3

«Ақсу ауданның білім бөлімі» ММ, Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі, 
№5, «Ақсу ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі.

Мемлекеттік орта білім беру мекемелерінің басшылары лауазымдарына орналасуға 
конкурс жариялайды: 

Бос орын: Ащыбұлақ ауылындағы «Алматы облысы Білім басқармасының Ақсу ауда-
ны бойынша білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Мәншүк Мәметова атындағы орта 
мектебі, мектепке дейінгі шағын орталығымен» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
мектеп директоры.

Білім беру ұйымының басшысы лауазымына кандидатқа қойылатын біліктілік талап-
тары:

Шағын жинақты мектептер үшін: тиісті бейін бойынша жоғары (жоғары оқу ор-
нынан кейінгі) педагогикалық немесе өзге де кәсіптік білім немесе педагогикалық 
қайта даярлауды растайтын құжат; педагогикалық жұмыс өтілі үш жылдан кем емес, 
оның ішінде білім беру ұйымдарындағы соңғы екі жылда педагогикалық жұмыс өтілі; 
педагогтің бірінші немесе жоғары біліктілік санатының, педагог – сарапшының не-
месе педагог – зерттеушінің немесе педагог - шебердің біліктілік санатының болуы 
(мемлекеттік қызметшілерді, педагогикалық өтілі кемінде бес жыл жоғары оқу орындары 
оқытушыларының қызметкерлерін, әдістемелік кабинеттер (орталықтар) әдіскерлерін, 
біліктілікті арттыру жүйесін қоспағанда).

Орта білім беру мекемесі басшысының лауазымдық міндеттері: Білім беру ұйымын 
оның Жарғысына сәйкес қызметінің барлық түрін басқарады.

ЛАУАЗЫМДЫҚ ЖАЛАҚЫ МӨЛШЕРІ:

Конкурсқа қатысуға өтінімдерді берудің мерзімі мен орны: конкурсқа қатысу үшін қажетті 
құжаттар аталмыш хабарландыру жарияланған мезеттен бастап 7 жұмыс күн ішінде келесі 
мекен-жай бойынша тапсырылу керек. 

Мекен-жай: Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі, 5.                   
Конкурсқа қатысу үшін үшін қажетті құжаттар тізбесі:
1. білім беруді басқару органының басшысының атына тұрғылықты тіркеу орны, нақты 

тұратын жері, байланыс телефондары көрсетілген конкурсқа қатысуға өтініш;

2. жеке тұлғаны куәландыратын құжаттың көшірмесі;
3. білімі туралы құжаттың көшірмесі;
4. еңбек қызметін растайтын құжаттың құжаттың көшірмесі;
5. кадрлық есепке алу жөніндегі жеке парақ және фото;
6. ескертпелер мен көтермелеуді көрсете отырып, бұрынғы жұмыс орнынан өндірістік 

мінездеме;
7. біліктілік санаты және ғылыми дәрежесі туралы құжаттың көшірмесі (бар болса);
8. медициналық куәландырудан өтуі туралы анықтама;
9. соттылығының жоқ екендігі туралы анықтама;
10. сыбайлас жемқорлық сипатында қылмыс жасағаны туралы мәліметтің болуы не бол-

мауы туралы анықтама;
11. тестілеуден өткені туралы құжат (болған жағдайда);
12. біліктілікті арттыру, қайта даярлау курстарынан өткені туралы құжат (болған 

жағдайда);
13. білім берудегі менеджмент бойынша жетпіс екі сағаттан кем емес біліктілікті арттыру 

курстарынан өткенін растайтын құжат;
14. білім беру ұйымын дамытудың перспективалық жоспары.
Конкурсқа қатысу үшін  ұсынылатын құжаттардың көшірмелері нотариалды немесе 

жұмыс орнының кадрлық қызметі тарапынан куәландырылады.
Тестілеуден өту кезеңі үшін қойылатын талаптар: Қазақстан Республикасыны Консти-

туциясын, Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңын, «Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес туралы» Қазақстан Республикасының Заңы, Қазақстан Республикасының 
Еңбек кодексін, сондай-ақ, педагогика және психология негіздері бойынша тестілеуден 
және әңгімелесуден өтеді. Тестілеуден өту үшін 120 сұрақ ұсынылады, шекті деңгей 50%  
құрау керек. 

Конкурс 4 кезеңде өткізіледі:
1) конкурсқа қатысушылардың біліктілігін бағалау;
2) мектептің Қамқоршылық кеңесімен кандидаттарды келісу;
3) облыстық білім беруді басқару органымен кандидаттарды келісу;
4) білім беруді басқару органының Конкурстық комиссиясының отырысында әңгімелесу;
Ақпаратты нақтылау үшін байланыс телефондары, электрондық мекен-жайлары: тел.:   

8 (7283) 21580, электронды мекен-жай: aksuroo@mail.ru 

«АҚСУ АУДАНЫНЫҢ БІЛІМ БӨЛІМІ» ММ.


