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Еліміздің тәуелсіздігіне биыл 30 жыл.   
Тәуелсіздік – ең басты құндылығымыз. 
Егемендік,  ең алдымен, қазақ халқының 
бостандыққа ұмтылған асқақ арманы мен 
қайсар рухының жемісі. Сондықтан да біз 
үшін тәуелсіздік күші – ең қадірлі күш. Еліміз 
тәуелсіздігін жариялап,  дербес мемлекет 
ретінде әлемге танылды. Бүгін Қазақстан 
әлем назарында, өзінің болашағынан үлкен 
үміт күттіретін, жері, халқы бай ел. 

Еліміздің көгінде тәуелсіздік туы 
желбірегеннен бері өшкеніміз жанды, 
өлгеніміз қайта тірілді, ата-баба дәстүрі 
көш түзеді, халқымыз еңсесін тіктеп жарқын 
болашаққа қол созды. Содан бері атқан 
оқтай зулап, табандатқан 30 жыл өтті. 
Қазақстанның отыз жылдық ғұмырына 
көз салсақ, ауыз толтыра айтарлықтай, 
көкірегіңді мақтаныш сезімі кернеп еске 
аларлықтай  жеткен жетістіктері, асқан 
асулары мен бағындырған жаңа белестері 
бар. Экономикалық, әлеуметтік, интеллек-
туалды тұрғыда өркендеп келеміз. Елбасы-
мыз Н.Ә. Назарбаев айтқандай, Қаз тұрып, 
қадам басқан Тәуелсіздік сәбилік тұсауын 
өміршең уақытқа кестірген кезден бастап, 
Қазақстанымыз айшылық жерді алты-ақ 
аттаған алып секілді, дәуір жалынан мығым 
ұстап, тізгінін бекем қаға білді.

Тәуелсіздік – ең алдымен Қазақ халқының 
бостандыққа ұмтылған асқақ армандары 
мен қайсар рухының жемісі. Сондықтан да 
біз үшін Тәуелсіздік күні – ең қастерлі күн. 
Еліміз тәуелсіздігін жариялап, дербес мем-
лекет ретінде әлемге танылды. Елбасының 
«Қазақстанның тәуелсіздігі қазақтарға 
тартқан тағдырдың сыйы емес, өзінің ежелгі 
жерінде қилы кезеңді бастап кешу арқылы 
қол жеткен өз мемлекттілігін құруға де-
ген заңды құқығы бұл даусыз және саяси 
фактіге ешкім күмән келтірмеуі тиіс», — деп 
атап көрсетуінде үлкен мағына жатыр.

Осы жылдар ішінде елімізде қыруар істер 
атқарылды. Атап айтсақ, тарихи жеріміздің 
шекарасы халықаралық шарттарға сай 
бекітілді. Мемлекеттік рәміздеріміз, 
Ата Заңымыз, ұлттық валютамыз және 
Сарыарқаның кең жазық даласында бар-
ша елдің өзінің тез көркейіп өсуімен таң 
қалдырып, жаңа астанамыз дүниеге келді. 

ТӘУЕЛСІЗДІК ЕЛ ТҰҒЫРЫ

Әлемдік қауымдастық алдында «Қазақстан 
Республикасы» деген асқақ рухты ел екенін 
мойындаттық. Ел экономикасы да жылдан-
жылға нығайып, мәдени, рухани даму деңгейі 
белеске көтерілуде. Өзіне тән барлық ин-
ституттары бар, әлемдік қауымдастықтың 
ықпалды мүшесі болып табылатын тәуелсіз 
мемлекет құрылды.

Сондықтан бұл күн жас мемлекетіміз 
үшін – біртұтас елдіктің, ынтымақтастық 
пен татулықтың, сонымен қатар өткенге де-
ген тағзымды салауат пен болашаққа деген 
сенімді үміттің мерекесі болып табылады. 

А.САПАРОВА, 
Ақын Сараның мемориалды музейінің 

экскурсия жүргізушісі.

Адамзат ұрпағының тарихи тағдыры 
қилы-қилы болғанымен, жүріп келе жатқан 
даңғылы жалғыз. Сонау есте жоқ ескі 
күндерден бүгінгі дәуірімізге дейінгі аралықта 
адам баласы басынан кешірген барша 
аламан-сүргіндердің астарында жалғыз 
ғана сыр түюлі. Ол - барша ұлттар мен 
ұлыс атаулының азаттығы мен мемлекеттігі 
жолындағы қастерлі күресі. Осы қасиетті са-
парда жеңіске жетіп, байрағы көкте желбіреп, 
мемлекет болып қалыптасқандар да, жер 
бетінен біржола жойылып тынғандар да аз 
емес. Ата-бабалары ұлы тарих сахнасында 
от кешіп жүріп орда тігіп, бүгінгі күні Отансыз 
қалғандар қаншама?  Құдайға шүкір, біздің 
қабырғалы қазақ жұртының несібесі зор. 
Дүниені таңырқатқан кешегі Кеңес Одағының 

шаңырағы шайқалған тұста он бес Одақтас 
Республика құрамынан шығып, егемендігін 
жарияға жар салған Қазақстанды бұл күнде 
әлем таныды. Егемендік-бұл әрбір халық 
үшін маңызы өте зор қасиетті сөз, ұлы ұғым.  
Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев: “Желтоқсан 
көтерілісі ерліктің ғана емес, елдіктің де 
нышаны” деп баға берген 1986 жылғы  
Желтоқсан оқиғасынан  кейінгі жылдарды 
ғасырға бергісіз “алтын кезеңге” баласа да 
болады.  Қазақ халқы басынан небір ауыр  
тағдырды  аштықты,  саяси қуғын-сүргінді, 
нәубатты басынан өткерді. Желтоқсан 
қаһармандарының ерлігі жастарға рух 
берді, от берді, ертеңгі күнге сенім ұялатты. 
Отанға деген махабббаттың ұрығын екті.  
Біз - қазір өз еркіміз өзіміздің қолымызға 
тиген, ешкімнің алдында есеп бермейтін, 
әлем мойындаған тәуелсіз мемлекетпіз. 

Тәуелсіздік жылдары  мемлекеттік 
рәміздің бекітілуі, шекарамыздың 
айқындалуы, Астана қаласының салы-
нуы, төл теңгеміздің дүниеге келуінің өзі 
бізді болашақта бастайтын батыл қадам.  
Қазақстан Республикасының Тұңғыш 
Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 
«Тәуелсіздік тағлымы»  атты мақаласында   
«Тәуелсіздіктің алғашқы күндерінен бас-
тап біз береке - бірлікке, ынтымаққа, 
ұлтаралық татулық пен дінаралық келісімге 
негізделген саясатты жүзеге асырдық. Бұл 
елімізді үздіксіз өсу мен өркендеуге баста-
ды. Осының қадірін білуіміз керек.  «Бірлігі 
бар ел озады»,-дейді дана халқымыз-деп 
жазды.  Шын мәнінде Тәуелсіздіктің қадірін  
түсініп, елміздің дамуы жолында аянбай 
еңбек ете берейік. Тәуелсіздігіміздің 30 
жылдық мерейтойы құтты болсын!

Б.ТАЛҚАНБАЕВА,
Ғ.Мұратбаев атындағы 
орта  мектептің тәрбие 

ісі жөніндегі орынбасары.  

БІР ТАҚЫРЫПТА ЕКІ МАҚАЛА

Н.Ә.Назарбаев «Мүмкіндігі 
шектеулі азаматтарымызға 
көбірек көңіл бөлу керек. Олар 
бізде аз емес, ондай адамдарға 
қамқорлық көрсетілуге тиіс, бұл – 
өзіміздің және қоғам алдындағы 
біздің парызымыз»,-деп атап 
көрсеткен болатын. Мүмкіндігі 
шектеулі жандарға аялы алақанын 
тосып, жүрек жылуын ұсыну, 
сауабы мол іске ат салысу әрбір 
адамның- азаматтық парызы. . 
Бұрын мүмкіндігі шектеулі жандар 
қоғамнан шеттетіліп,жұмыспен 
де қамтылмай қалатын. Қазір 
мұндай жандарды жұмыс орны-
мен қамтамасыз ету шарала-
ры белгіленіп отыр. Жыл санап 
оларға  деген қоғамның көзқарасы 
өзгеріп, қоғамның бір мүшесі 
ретінде қарауға бет бұрды

Бүгінде осындай жандар ара-
сынан небір дарын иелері , 
өнер иелері, кәсіпкерлер мен 
тігіншілер, әншілер мен саяси 

Мүмкіндігі шектеулі азаматтар арасында
 ДАРЫНДАР ІСКЕ 

II облыстық байқауы

қызметкерлердің шығып жатқанын 
бәрімізге мәлім. 

6 желтоқсан күні мүмкіндігі 
шектеулі жандар арасында 
«Молықбай» мәдениет үйінде 
облыстық байқаудың аймақтың 
кезеңі өтті. Жобаға 18-45 жас 
аралығындағы дарынды азаматтар 
қатысты. Іріктеу кезінде байқаудың 
әділқазы мүшелері мен аудан, қала 
әкімдігі мәселенің шешу жолдарын 
қарастырып, азаматтардың өзара 
келелі мәселелерін анықтады.. 
Бизнесті бастау және оны қалай 
құру бойынша бизнес – сабақтар 
беріп, сауаттылығын арттыр-
ды. Байқауға қатысушылардың 
бірқатары өз қолдарымен 
жасаған ағаш, тоқыма, квилинг 
бұйымдарынан, тәтті тоқаштардан 
көрме ұйымдастырса, енді 
біреулері  ән және терме айтып, 
өнерлерін ортаға салды. Аталмыш 
облыстық жобаның авторы жур-
налист, қоғам белсендісі, қазылар 

алқасының төрағасы Ахмедиева 
Алия Қасымханқызының айту-
ынша жобаның негізгі мақсаты 
мүмкіндігі шектеулі азаматтар 
арасындағы дарындыларды 
анықтап, олар өндіретін өнімді 
нарыққа шығару. Осылайша 
аталған азаматтарға қолдау 
білдіре отырып, оларға қоғамда 
өздерінің кәсібін жүргізе алатындай 
бағыт-бағдар беру. Көрермендер 
өз кезегінде дарынды жандардың 
іскерлік ұмтылыстарына қошемет 
пен қолдау білдіріп, белгілі бір 
деңгейде жетістіктерге жеткен 
оларға сүйіспеншіліктерін жасыр-
мады.

Байқауға Ақсу, Алакөл, Сарқан 
аудандарынан Алтынбеков Ди-
дар, Ахметов Сәбит, Дүйсенұлы 
Ермұхамбет, Бекенова Айгүл, 
Тасболат Айбол, Жәмеш Бау-
ыржан сынды бірнеше өнерлі 
жандар байқауға қатысып бақ 
сынасты. «Өмірге келмегенде 
қайтер едік»,-деп жырлайтын-
дай, мүмкіндіктерінің шектеулі 
болғанына қарамастан қоғамның 
белсенді мүшесі екендіктерін та-
нытып, бойдағы шеберліктерін 
көрсетуге талпынған байқауға 
қатысушылардың өнерлерін 
бағалап, барлығын арнайы дип-
ломдармен, сыйлықтармен мара-
паттады.

Назым НҰРТАЙҚЫЗЫ.

Бүгінгі таңда  әлемді  дүр  
сілкіндіріп жатқан індеттің  
арқасында адамзат бала-
сы астамшылықтан ары-
лып, тәуекелшілдік қасиет  
қалыптастырды. Осы  әлемді  
жаулап  жатқан вирустың  тара-
луы   қоғамға  түсініксіз  әсерлерін 
тигізді.  Адамда  вируспен  күресу  
керек  деген  ұғым  болмады.

Қоғамның санасында   сенімсіздік  
үстем  болды.   Ұлы   Абай  ата-
мыз  айтқандай     «адам  өзі  көз  
жеткізіп,   басынан     өткермейінше   
ештеңеге  үйренбейді»  деген-
дей,  халық   өздерінің   көздері  
жетіп,  бастарынан   өткізгеннен   
кейін   ғана індеттің  ушығып, та-
лай адамның   денсаулығына  
нұқсан келтіргендігіне көз  
жеткізді. Алайда, бүгінгі за-
ман талабының алға жылжу 
әрекетінің  арқасында     медицина 
саласының  түрлі  технологиялық 
тәсілдерінің  пайдаланылуы ба-
рысында індеттің  алдын алу  
шаралары  қолға  алынып,  түрлі   
екпе  түрлері  шығарылды. Осын-
дай  екпе  түрлері шығарылғанға  
дейін әлем халықтарының  ажа-

Коронавирус нені үйретті?   

лына  араша  болған  медици-
на   қызметкерлері  ерен  еңбек  
көрсетті. Бұқара халықтың 
амандығын ойлап, мектептер-
де, балабақшаларда, тікелей  
қоғамдық   орындарда  сақтандыру  
шаралары  жүргізіліп, жастарды 
мейірімділікке, шыдамдылыққа, 
тазалыққа  үйретті. Азаматтардың  
бойына  имандылық  қасиеттің   
қалыптасуына жол көрсетті. 
Әр  мемлекеттің  өзіндік  сенімі,  
ұстанымы, қалыптаса  отырып,  
сақтық  шараларын  ұйымдастыру  
арқылы   жаппай  екпе  салды-
ру  шаралары  жүргізілді. Қазіргі  
таңда қоғамымызда екпе сал-
дыру арқылы вирусты жеңе 
алатындығымызға көз жеткізіп  от-
ырмыз. 

«Денсаулық - зор  байлық»  сау 
болайық!  Әр  адамның денсаулығы 
өз қолында. Дендеріңіз сау бол-
сын, аман - есен болайық!   

Сарқыт МҰХАМЕТЧИНОВА,    
Н.Есеболатов атындағы орта 

мектебі мектепке  дейінгі шағын  
орталығының тәрбиешісі.   

COVID - 19
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ТӘУЕЛСІЗДІК – ЕЛІМІЗДІҢ БАҒА ЖЕТПЕС БАЙЛЫҒЫ

Қазақстан Республикасының Тұңғыш 
Президенті - Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев 
өзінің «Қазақстанның әлемдегі бәсекеге ба-
рынша қабілетті 50 елдің қатарына қосылу 
стратегиясы, Қазақстан өз дамуындағы жаңа 
серпіліс жасау қарсаңында» атты халыққа 
жолдауында ұлттық қауіпсіздік пен қоғамдық 
тұрақтылыққа төнген қатер ретінде сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі 
жалпыұлттық кешенді бағдарламаны дәйекті 
түрде жүзеге асырудың қажеттігін айтып, 
сыбайлас жемқорлық қоғамның барлық 
мүшелеріне, сондықтан жемқорлықпен күрес 
жалпы барша халықтың борышы екенін атап 
көрсетті.

Біздің мемлекетіміз, басқа да көптеген 
мемлекеттер сияқты, сыбайлас 
жемқорлықтың алдын алу және оны болдыр-
мау мақсатында қарқынды жұмыс жүргізуде. 
Қазіргі уақытта, сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес жөніндегі негізгі принциптерін 
айқындап, сыбайлас жемқорлыққа бай-
ланысты құқық бұзушылықтың түрлерiн, 
сондай-ақ міндеттемелік шарттарын 
белгілеп, сыбайлас жемқорлыққа байла-
нысты құқық бұзушылықтың алдын алу, 
анықтау, жолын кесу және ашу, олардың 
зардаптарын жою және кiнәлiлердi жауапқа 
тарту арқылы сыбайлас жемқорлық қарсы 
күрес туралы заң азаматтардың құқықтары 
мен бостандықтарын қорғауға, сыбайлас 
жемқорлық көрiнiстерiнен туындайтын қауiп 
- қатерден Қазақстан Республикасының  
ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, 
мемлекеттік функцияларды орындайтын 
мемлекеттік органдар, лауазымды тұлғалар 
және оларға теңестірілген тұлғалардың 
тиімді қызметін қамтамасыз етуге 
бағытталған.

Жүргізілетін іс-шараларды тиімді ету 
мақсатында мемлекеттік органдарында сы-
байлас жемқорлыққа көріністерін шектеуге 
бағытталған іс-шаралар жоспары әзірленеді 
және жүзеге асырылады. Жоспарланған 
іс-шараларды іске асыру қылмыстық ша-
буылдан азаматтардың конституциялық 
құқықтары мен бостандықтарын қорғауға, 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресте 
мемлекеттік органдар мен қоғамның 
белсенділігін арттыруға мүмкіндік береді.

Қазақстан Республикасының Президенті 
Қ.Тоқаев сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл туралы сұрақтарына қатысты 
20.05.2019 жылы өткізген кеңейтілген 
жиналыс барысында қарамағындағы 
қызметшілердің сыбайлас жемқорлық 
әрекеттері үшін бірінші басшылардың 
жауапкершілікке тартылу мәселесін ерекше 
атап өткені баршамызға мәлім. Сондықтан 
осы кеңейтілген мәжілісте көтерілген өзекті 
мәселені түпкілікті шешу мақсатында «Сы-
байлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл тура-
лы» Заң талабының аясында жемқорлыққа 
қарсы іс-әрекеттерді алдын алу бойынша 

Жемқорлықпен күресу - баршамыздың 
міндетіміз

тиісті жұмыстар жүргізілуі тиіс.
Сыбайлас жемқорлық - заманмен 

бірге өсіп-өркендеп, небір тегеурінді 
қарсылықтарға төтеп беріп, қайда мол 
қаражат, пайда болса, сол жерге тамыр 
жайып, бүгінге дейін жойылмай отырған 
қауіпті кеселдің бірі. Басқа елдер сияқты, 
біздің жас мемлекетімізді де айналып 
өткен жоқ. Мемлекеттік қызметшілердің 
сыбайлас жемқорлық қылмыстар және 
осы тұрғыдағы құқық бұзушылықтарға бой 
алдыруының себебі көп. Оған ең алдымен 
қызметшілердің білім деңгейінің, әдептілік 
ұстанымының төмен болуы әсер ететін бол-
са керек. Кей мемлекеттік қызметшілердің 
құқық бұзушылыққа немқұрайлылық таны-
туы, кәсіби әдептілігінің жетіспеуі де, жеке 
басының қамын ойлауы да парақорлықтың 
дендеуіне септігін тигізуде. 

Сондай-ақ, кейбір мемлекеттік орган 
басшыларының сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы заң талаптарын атқаруда ынта та-
нытпай, жұмыс жүргізбеуі де жемқорлықтың 
тамырын тереңдете түседі. Айналасындағы 
салауатты, таза және сау ортаны шар-
пып, тыныс-тіршілігн тарылтатын, заңсыз 
әрекеттермен қоғамдық ортаның және 
мемлекеттік органдардың, ұйымдардың, 
дара кәсіпкерлердің, азаматтардың қызмет 
етуіне қатер төндіретін қауіпті дертті 
болдырмаудың тетігі халықтың өзінде. Бұл 
дерттің алдын алып, қоғамға таралу жол-
дарын кесіп, оның ұлғаюына жол бермеу 
керек. 

Ол үшін аталған дертке болып, ат салы-
сып, қарсы күресуіміз қажет. Сонда ғана 
ел мүддесі үшін зор үлес қосатынымыз 
және халық сенімінен шығатынымз анық. 
Сыбайлас жемқорлық әрекеттері бой-
ынша тиісті шара қолданудың негізі - ол 
азаматтардың арыз - шағым, өтініштері. 
Мемлекетіміздің кез - келген азаматы 
Қазақстан Республикасының Конститу-
циясын және заңдарын сақтауға, басқа 
адамдардың құқықтарын, бостандықтарын, 
абыройы мен қадір-қасиетін құрметтеуге 
міндетті. 

Ендеше, жемқорлықты жоюды мақсат ет-
кен жергілікті атқарушы органдар жолдауда 
берілген тапсырмалардың шындыққа ай-
налып, заңнамалардың талапқа сай орын-
далуына мүдделілік танытуды міндеті 
деп санайды. Елбасымыз өз сөзінде 
«Жемқорлыққа қарсы күрес жан-жақты, 
үздіксіз, ашық әрі әділетті түрде жүргізілуі 
тиіс. Біз сонда ғана алға қойған биік 
мақсаттарға қол жеткізе аламыз».

Сондықтан қоғамды жегідей жеп жатқан 
қауіпті індетпен баршамыз бір кісідей атса-
лысып, күресуіміз  қажет.

Жандос АТАБАЕВ,
 аудандық қазынашылық 

басқармасының бас маман - бас 
қазынашысы.

Сыбайлас жемқорлық заман ағысымен 
бірге өсіп-өркендеп, мол қаражат және 
қоғамдық бәсекелестік пайда болған 
жерлерге тамырын жайып, бүгінгі күнге 
дейін жойылмай отырған кеселдің бірі. 
Бұл кесел дамушы елдердегідей біздің 
жас мемлекетімізге де орасан зор 
кедергі келтіріп отыр. Сондықтан да 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
саясатының негізгі басымдықтарының 
бірі осы зұлымдықпен күресу болып та-
былады. «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл туралы» Заң талабының аясын-
да жемқорлыққа қарсы іс-әрекеттер әр са-
лада жүзеге асырылуда. Әсіресе, халық 
парақорлық дертімен жиі бетпе-бет келеді. 
Сыбайлас жемқорлықпен күресті жеке 
қарау мүмкін емес. Сондықтан кез келген 
ортада пара беру мен пара алудың жолын 
кесуде қоғам болып белсенділік танытуы-
мыз қаже 

Кез - келген өркениетті қоғам үшін сы-
байлас жемқорлықпен күрес – ең өзекті 
мәселенің бірі. Бүгінгі күнге дейін бұл ке-
сел түбегейлі жойылған жоқ. Transparency 
International үкіметтік емес ұйымы жыл 
сайынғы зерттеуінің нәтижесін жариялады. 
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жүргізу 
қажеттігін түсініп, атсалысатын ел ретінде 
180 мемлекеттің ішінде 113 орынға иелендік. 
Бұл – былтырғы жылдың көрсеткіші. Ал 
өткен жылмен салыстырғанда, үш пайызға 
өскен екен.

Осы күні «Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл туралы» заң талабының 
аясында жемқорлыққа қарсы іс-әрекеттер 
әр салада жүзеге асырылуда. Әсіресе, 
халық парақорлық дертіпен жиі күресуде. 
"Transparency Kazakhstan" қоғамдық 
қорының атқарушы директоры Ольга 
Шиянның айтуынша, былтырға жылдың 
жүргізген зерттеуінің нәтижесі бойынша 
Қазақстанның үш облысы парақорлықпен 
жиі кіркелген екен.  Ол – Қызылорда, 
Атырау, Алматы облыстары. Зерттеу 
үш республикалық маңызы бар қалада, 
14 облыс орталығында, 163 ауданда 
өткізілді. Сауалнамаға жалпы 9 мың адам: 
7 мыңнан астам тұрғын мен 2 мың жуық 
кәсіпкер қатысқан. «Параның орташа 

Сыбайлас жемқорлық - қоғам 
дерті

көлемі қарапайым тұрғындар арасында – 30 
және 55 мың теңге. Сауалнамаға қатысқан 
тұрғындардың 70%-і ақшаға келісетінін айт-
ты. Ал, қалғаны пара ретінде кәмпит, гүл 
және сувенирлер берген. Тұрғындар ара-
сында параның төменгі құны 500 теңгеден 
басталып, 500 мың теңгеге дейін жеткен. 
Кәсіпкерлер арасында параның орташа 
көлемі – 70 мың теңге. Мұнда да олар 70% 
жағдай мәселені тезірек шешу үшін ақша 
берген. Қалған жағдайда сыйлық емес, 
басқа қызмет түрін көрсеткен. Бизнесмендер 
көп жағдайда параны құжат рәсімдеу үшін 
беріпті» дейді ол.

Мемлекеттік қызметшілердің сыбайлас 
жемқорлық қылмыстар және осы тұрғыдағы 
құқық бұзушылықтарға бой алдыруының 
себебі көп. Оған ең алдымен қызметшілердің 
білім деңгейінің, әдептілік ұстанымының 
төмен болуы әсер етеді. Кей мемлекеттік 
қызметшілердің құқық бұзушылыққа 
немқұрайлылық танытуы, кәсіби әдептілігінің 
жетіспеуі де, жеке басының қамын ойла-
уы да парақорлықтың дендеуіне септігін 
тигізуде. Сондай-ақ, кейбір мемлекеттік ор-
ган басшыларының сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы заң талаптарын атқаруда ынта таныт-
пай, жұмыс жүргізбеуі де жемқорлықтың та-
мырын тереңдете түседі.

Әрине, сыбайлас жемқорлық дәрі беріп 
емдейтін сырқат емес. Айналасындағы 
заңсыз әрекеттер мен азаматтардың 
қызмет етуіне қатер төндіретін қауіпті дертті 
болдырмаудың тетігі халықтың өзінде. 
Сондықтан дерттің алдын алып, қоғамға 
таралу жолдарын кесіп, оның ұлғаюына 
жол бермеуіміз керек. Ол үшін «жұмыла 
көтерген жүк жеңіл» дегендей, бәріміз бірге 
күресуіміз тиіс. Сонда ғана ел мүддесіне 
үлес қосып, халықтың сенімін ақтай аламыз. 
«Заңды бұзған екенсің, оның баптарына 
сәйкес жауапқа тартыласың»  делінген Ел-
басы Жолдауында. Ендеше, жемқорлықты 
жоюды мақсат еткен сот жүйесі де жолдауда 
берілген тапсырмалардың шындыққа айна-
лып, заңнамалардың талапқа сай орында-
луына мүдделілік танытуы тиіс.

Д.НҰРТӨЛЕУҰЛЫ,
Ақсу ауданының қорғаныс істері 

жөніндегі бөлім басшысы, майор.

Алматы  қаласы. Ескі алаң. Осы алаңның 
қақ төрінде осыдан 35 жыл бұрын Қазақ 
Кеңестік Республикасын басқарған орталық 
коммитеттің ғимараты тұр. Бұл ғимарат 
ұлт тағдыры сынға түсіп, құбан болған та-
лай боздақтардың түбіне жеткен қаһарлы 
жылдардың айғағындай болып, сона-
дай жерден көз тартады. Осы ғимарат 
сол қанды оқиғаның басталуына бірден 
- бір себепкер болып, кейінгі отыз жылдық 
тарихымыздың беттерінде «Желтоқсан 
оқиғасы» деген атты қанды әріптермен 
жазып қалдырғанын қазіргі таңда еңкейген 
қарттан бастап, еңбектеген балаға дейін 
біледі. 1986 жылдың желтоқсан айы. Ал-
маты қаласында бірқалыпты өмір ағымы 
өтіп жатты. Барлық оқу орындары өздерінің 
дәстүрлі сабақ беру кестесінен ауытқымай 
жұмыстарын жалғастыруда. Студенттер 
жатақханаларында қызыққа толы мамыра-
жай өмір. Сол жалынды жастықтың арма-
нына толы  кезеңде, ботагөз қыздар мен сай 
тасындай жігіттер 16 күні өз тағдырларының 
мүлдем басқа арнаға бұрылып, 
тоталитарлық жүйенің құрбанына айнала-
тынын білді ме екен. Әрине жоқ. Барлығы 
да аяқ астынан болғандай, желтоқсанның 
13 күні орталық коммитеттің ұйғарымымен 
Дінмұхамет Ахметұлы Қоневтың өз еркімен 
қызметтен босап, оның орнына Қазақстанда 
мүлдем болып көрмеген Генадий Колбиннің 
келуі бүкіл жұртты төбеден жай түскендей 
дүр сілкіндірді. Осы хабар түрткі бо-
лып, жоғарыда аталған, қанды ғимарат 
орналасқан қанды алаңға кеуделерінде 
оты бар студент қыз- жігіттердің легі құзды 
құлататын тау тасқынындай ағылды. Бірақ 
құлауына санаулы жылдар қалса да кеңес 
өкіметінің тоталитарлық жүйесі өз күшінде 
еді. Империяның түпкір – түпкірінен мұздай 
қаруланған әскер алдырып, алаңда тайсал-
май үш күн тұрған студент жастарды аяу-
сыз басып-жанышты. Студенттер де жан 
аямай қарсыласты, бірақ жалаңаш колмен 

қарулы әскерге қарсы тұра алмады. Соның 
нәтижесінде жүздеген студент алаңда мерт 
болды, көпшілігі қуғын-сүргінге түсті, талай-
лары сотталды, одан қалғандары оқудан 
қуылды, тіпті сол жылдары қуғынға түскен 
1-курс  студенттері өз еріктерімен сұранып 
Ауғанстанға кеткендері де кездеседі. 
Сол қан жауған жылы, қандыбалақ 
империяның құрбанына айналған Қайрат 
Рысқұлбеков, Ербол Сыпатаев, Ләззат 
Асанованың ерліктері ел есінде. Бұл ай-
тулы азаматтар құрбан болған, буыршын 
мұзға тайған сол мұнар күндерде қанды 
алаңда болған азаматтар өз жерімізде де 
кездеседі. Нақтырақ тоқталсақ, сол жылы 
дене тәрбиесі институтының 1-курсында 
оқыған Жиенқожанов Арман Махметұлы, 
КазПИ-дің химия-биология факультетінің 
4-курсында оқыған Жақыпбекова Гүлнар 
Оразалықызын ерекше айтуға болады. 
Осындай қайсар да табанды азаматтардың 
ерліктері себеп болып, жалпы халықтың 
санасына сәуле түсіп, «Желтоқсан 
оқиғасы» сол кездегі бүкіл одақ көлемінде 
бостандыққа қарай  жасалған, алғашқы 
демократиялық қадам болды. Бұл қадам 
1991 жылы алған тәуелсіздігіміздің ең 
бірінші негізгі баспалдағы болып тарихта 
қалады. Содан бері 35 жыл уақыт өтіпті. 
Сол қанды алаңның қақ ортасында, қанды 
ғимаратқа қарсы қарап, сол кездегі студент-
жастарша қасқайып Тәуелсіздік моннументі 
тұр. Бұл моннументтің ұшар басында 
қанатты барысты қасқая мініп, ерліктің 
қыран құсын қолына қондырып, садағын 
қыса ұстап тәуелсіздігіміздің символы ал-
тын адам бейнеленген. Бұл алтын адам 
рухы биік халықтың ерлігін паш еткендей 
сол қанды алаңға ерекше көрік беріп, ат 
шаптырым жерден көз тартады.

Айдын ЖАҚЫПБЕКОВ,
Ақын Сараның мемориалды 

музейінің қор сақтаушысы. 

Санаға сәуле түсірген-
ЖЕЛТОҚСАН
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Діни экстремизм белгілі бір идеология 
немесе көзқарастар жүйесі ғана емес, 
бәлкім бірқатар елдердегі партиялар мен 
қозғалыстардың, ағымдар мен топтардың 
қызметін құрайтын қозғаушы күш болып та-
былады. Экстремистік діни ұйымдардың іс-
әрекеті кең ауқымды әрі сан алуан әдістерді 
қамтиды. Олар өз мақсаттарына жету 
үшін қолдарындағы барлық құралдар мен 
әдістерді – заңдыдан заңсызға дейін, тіпті 
террорлық түрін қолдануға әзір.

Экстремистік ұйымдардың мүшелері 
кейбір мемлекеттер аумағында жариялы 
түрде қызмет етсе, кей жерлерде заңсыз, 
жасырын әрекеттерге көшу арқылы, сол 
елдің ресми билігі тарапынан қудалануға 
ұшырайды. Мұндай ұйымдар, әдетте, 
қызметін жүргізіп жатқан көптеген ел-
дерде биліктегі үкіметке қарсы болған 
оппозициялық тарапты жақтайтындығын 
байқауымыз мүмкін.

Экстремистік діни құрылымдар 
деструктивті сипаттағы мақсаттарды алға 
қойып, елдің конституциялық құрылысын 
күшпен өзгертудi, оның егемендігі 
мен аумағының тұтастығын бұзуды, 
өкiметтi күшпен басып алуды, заңсыз 
әскерилендiрілген құралымдарды құруды, 
сондай-ақ қоғам ішінде діни өшпенділіктер 
мен алауыздықты қоздыруды көздейді.

Қазақстан мен Орталық Азия аумағында 
діни экстремизмнің таралуы бүгінде 
халықаралық сипатты алып бара жатқан 
біршама күрделі проблемаға айналған. 
Қалыптасқан діни ахуалдың көрінісінен 
Қазақстандағы діндарлардың, солардың 
ішіндегі, әсіресе жастардың арасында ради-
калды, діни-экстремистік тенденциялардың 
таралуы бірнеше факторларға 
негізделгендігін көруге болады: Мұнда ең 
алдымен, елдегі шешілмеген әлеуметтік-
экономикалық проблемалар ескерілген жөн. 
Кейбір ақпараттық көздердің мәліметтері 
бойынша экстремизм мен терроризм жолы-
на түскен адамдардың 80 пайызға жуығы 
19 жастан 28 жасқа дейінгі жұмыссыз жа-
стардан тұрады. Радикалды ағымдарға 
кіргендердің басым бөлігі тұрмыс жағдайы 
төмен әлеуметтік қабаттардағы отбасы-
лардан шыққан, әрі тұрақты жұмыспен 
қамтылмаған тұлғалар. Діндарлардың 
діни-радикалды немесе экстремистік 
ағымдардың қатарларына кіруіне се-
беп ретінде, олардың діни сауаттылық 
деңгейінің төмендігін атап көрсетуге бо-
лады. Экстремистік және террористік іс-
әрекеттері үшін сотталғандардың көбісінің 
арнайы діни білімі жоқ. Олар дінді жат діни 
топтардың идеологтарының дәрістерінен 
үйренетін болған. Бастапқы діни сауаттылық 
деңгейі төмен болған соң, жаңа адеп-
ттер идеологтардың насихаттарындағы 
деструктивті элементтерді байқай алмай-
ды.

ЖАЛҒАН ДІНИ ҰЙЫМДАР
Елді құлатуды мақсат етіп алған түрлі 

теріс пиғылды күштер саяси және діни 
экстремизмді насихаттайтын материалдар-
ды қоғамға бағыттап, кең көлемде интернет 
желісі арқылы таратуда. Дінді бүркемелеген 
радикалды экстремистік және жалған діни 
ұйымдар түрлі құқық бұзушылықтарды жа-
сап, тіпті адамның денсаулығы мен өміріне 
қауіп төндіретін қылмыстарды да жүзеге 
асырудан тайсалмайды. Белгілі болғандай, 
діннің қоғам өміріне ықпалы орасан зор. 
Өйткені дін қоғамның, әрі оны құрайтын жеке 
тұлғаның санасы мен көзқарастарын, әрі 
халықтың рухани-мәдени құндылықтарын, 
ұстанымдары мен салт-дәстүрлерін 
қалыптасуына тікелей әсер етеді. Сондықтан 
діни идеология қоғамдық санаға күшті ықпал 
етуі мүмкін. Тіпті, діндар қоғамды біріктіретін 
немесе ыдыратуға қауқары жететін қуатты 
идеологиялық тетікке айналмақ.

Жат діни ағымдардың іс-әрекеттеріне, 
экстремизмге тосқауыл қоюдың ең 
негізгі құралы ол – профилактика, яғни 
ақпараттық-насихат жұмыстарының тиімді 
жүргізілуі. Осыған қатысты Елбасымыз 
Нұрсұлтан Назарбаев өзінің «Қазақстан 
– 2050» Стратегиясы»:қалыптасқан 
мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты 
Жолдауында: «Бізге қоғамда, әсіресе жа-
старарасында діни экстремизмгеқарсы 
профилактиканыкүшейтуқажет» деп, бағыт-
бағдар берген.

Экстремизмге қарсы күрес жүргізуді екі 
жолмен жүзеге асыруға болады: ең алды-
мен, «оқшауланып» кетпеген, экстремисттік 
идеологияның қақпанына түспеген 
халықты ескерту мен олардың арасында 
профилактикалық жұмыстарды белсендірек 
атқару керек.

Мұндай жұмыстарға жоғары білімді, білікті 
теологтармен қатар, психологтар, педагог-
тар мен дінтанушылар, қоғамдық ұйымдар 
мен құзыретті органдардың қызметкерлері 
бірлесе үйлесімді атсалысып, ақпараттық-
насихаттау жұмыстарын тағы да тиімдірек 
жүзеге асыру қажет.

Ал, екінші жол бойынша «оқшауланған» 
идеологияға жақтасқандармен кешенді 
түрде тікелей жұмыс жүргізу, әр іоларды 
қайта иландыру жолдарын, айла-тәсілдерін 
зерттей отыра, ондай шараларды іске асы-
руды қолға алу. Қортындылай келе, отбасы, 
қоғам болып жұмылып, жастарымызға діни-
рухани, патриоттық, дәстүрлі ұстанымдар 
мен сенімнің негізінде тәрбие беру арқылы 
оларды түрлі деструктивті әрі радикалды-
экстремистік ықпалдарға қарсы иммунитетті 
қалыптастыруға болады. Дәстүрлі діни-
мәдени құндылықтар мен отан сүйгіштікке 
негізделген қоғам немесе халық қана 
өміршең келіп, өзінің жарқын болашағына 
қолжеткізеді.

Ғазиз ЕСЖАНОВ,
аудан әкімінің орынбасары.

Әр адамзат өмірінде маңызды да мәңгі 
есте қаларлық бір киелі орын бар. Ол 
орында адамның алғашқы жүрек қағысы, 
алғашқы демі, алғашқы дауысы және жалпы 
өмірінің ең алғашқы минуттары сақталады. 
Сондықтан болар, осы киелі жердің ауасы 
да, топырағы да ерекше ыстық сезіммен 
адам жадында қалатыны. Бұл орынды біз 
«Туған жер» деп атадық. Қарапайым екі 
сөз, бірақ қаншама естелік пен артта қалған 
күннің іздері десеңші.

Туған өлке, тарихи Отаныңды сүю – 
ақылдың ісі емес, жүректің ісі. Біздің де 
сонау дәуірлерден бері тамырын тереңге 
жайған бір ғана Отанымыз бар. Ол – Қазақ 
жері. Осынау алып қазақ сахарасын көздің 
қарашығындай қорғап, оны шексіз сүю әр 
қазақтың міндеті және азаматтық борышы. 
Егер осы бір төрт әріптен құралған сөздің 
түпкі мағынасына үңілер болсақ, оның 
қаншалықты қастерлі ұғым екендігіне көз 
жеткіземіз. Өйткені Отан деген тек туып өскен 
жерің ғана емес, ол – күнделікті отбасы, ошақ 
қасың, ауасын жұтып, суын ішіп, байлығын 
игілігіңе жаратып отырған кең-байтақ жерің, 
қазыналы қариясы мен ақ жаулықты анасы 
бар алтын бесігің, тай-құлындай бірге өскен 
құрбы-құрдастан құралған ыстық ауылың, 
қадірлі ата-ана, сүйікті жар, сүйкімді балаң 
жүрген туған елің. Қойнауы қазынаға, өрісі 
малға толы ырысты атамекен, «атамыз 
күйеу, анамыз келін болған жер». Міне, осы 
туған ел мен жерге еге болу, амандығын 
тілеу, ұрпақтың болашағына жауаппен қарау, 
ел тыныштығымен қатар рухани бірлікті 
сақтау – әрбір мұсылманның парызы.

Мәдинаға хижрат жасаған уақытында 
адамзаттың ардақты елшісі (с.ғ.с.) Хазрауа 
деген жерге түйесін шөгіп, кіндік қаны тамған 
Меккеге жабырқаған көңілмен қимай ұзақ 
қарап тұрып: «Уаллаһи, сен жер бетіндегі ең 
көрікті, ең сүйікті мекенсің. Мен үшін сенен 
артық жер болмас. Егер тағдыр тауқыметіне 
ұшырамағанымда, өзіңнен бір сәтке 
жырақтамас едім», – деген еді.

Сонымен қатар келесі бір хадисте: «Екі 
көз ақыретте тозаққа күймейді: біріншісі 
күнәсіне өкініш білдіріп, оңашада егіліп 
жылаған көз, екіншісі Отанды қорғап шекара 
күзеткен көз» делінген. Демек, «өлсек шейіт, 
қалсақ ғазимыз» деген асқақ мұратпен «А, 
Құдайлап» жауға шапқан жүрегі түкті батыр-
баһадүрлеріміз білектің күші, найзаның 
ұшымен дұшпан жолатпаған кең байтақ жер-
ге бабалар аманаты деп қарай білген жөн.

Отан отбасынан басталатынын ескерсек, 
әрбір саналы адам қастерлі сөздің қасиетін өз 
ұрпағына ұқтыра білу керек. Пайғамбарымыз: 
«Әркім өз қарамағындағылардан жауапқа 
тартылады», - деген. Демек, біз ұрпақ бой-

ӨЗГЕ ЕЛДЕ - СҰЛТАН БОЛҒАНША, 
ӨЗ ЕЛІҢДЕ – ҰЛТАН БОЛ

ында отаншыл сезім қалыптастыруға жау-
аптымыз. Өйткені туған елге деген құрметті, 
патриоттық рухты өз ата-анасынан көрмеген 
баланың болашақта өзіне бейтаныс сезімді 
жатсынуы бек мүмкін.

Туған жерге деген сүйіспеншілік елді 
көркейтуді, білім іздеген жастардың тала-
бына қолдау білдіруді де ұқтырады. Сол 
себепті Ислам дінінде ең жақсы садақа ілім 
жолындағыларға берілген садақа екендігі 
айтылған. «Бір жылыңды ойласаң, егін 
ек. Он жылыңды ойласаң, ағаш ек. Жүз 
жылыңды ойласаң, ұрпақ тәрбиеле, білімге 
көңіл бөл» демекші, бұл ел болашағына 
жасалған қамқорлық болары сөзсіз.

Елге қызмет етудің тағы бір жолы сол 
елдің тілін, дінін, салт-дәстүрін, мемлекеттік 
рәміздерін құрметтеу болып табыла-
ды. Сондай-ақ, халық игілігіндегі мүлікті 
талан-таражға салмау, кісі ақысына көңіл 
бөлу, ұлт мүддесі үшін жұмыс істеу де 
Отан алдындағы адалдықтың белгісі. Сол 
себепті кез келген ел мемлекет мүлкіне зор 
жауапкершілікпен қарайтын, ұлт мүддесін 
өз мүддесінен жоғары қоя білетін, арды 
ақшадан биік көретін ерлер көбейгенде ғана 
гүлденері хақ. 

Қорыта келгенде, отанды сүюмен па-
триотизм, ұлтжандылық, туған елге 
ізет, туған жерге қызмет - бәрі қатарлас 
ұғымдар. Отанға деген сүйіспеншілік - 
оған жанашырлықпен қарауға, көркейтуге 
үлес қосуға, адал қызмет етуге, халықты 
сыйлауға, халықтың тілі, діні, салт-дәстүрі, 
қалыптасқан мәдениеті, сүннет жолы, 
мәзхабы, мемлекеттік рәміздері, шека-
ра аумағы, атамекен секілді қастерлі 
ұғымдарын құрметтеуге негізделуі тиіс.

Отанды, елді қорғағанда, атақ алу үшін, 
абыройға кенелу үшін емес, ұрпағым, 
елім болашақта жетім болмасын, 
Отансыздықтың азабын тартпасын деп 
қорғау керек. Жер бетінде Отансыз ұлттар 
қаншама?! Оларды дәл біздегідей бауыры-
на басып, жақсылық жасап отырған елдер 
некен-саяқ. Жергілікті ұлттың ызғарына 
тоңып, қаһарына ұшырап отырғандары 
және бар. Біздің де ұрпағымыз біреудің 
қас-қабағына қарап жәутеңдемесін, қолына 
қарап дәметпесін десек, атадан қалған асыл 
мұраны сақтап, ақылды ұрпақ тәрбиелеу – 
мүлт кетпес парызымыз болу керек. 

Иә, «Отан үшін өлемін» деген құр сөзбен 
іс бітпейді. Қайта атына кір келтірмей, 
кетігіне кірпіш болып қалансақ қана өшпес 
із қалдырып, өнегелі іс тындырарымыз хақ.

 Амантай АЙТБАЕВ,
аудандық Ардагерлер кеңесінің 

төрағасы.

ЖАТ ДІН - ҚАРАҢҒЫ ІН

1 желтоқсан – біздің тарихымыздың жаңа  парағы ашылған күн. 
Халқымыздың тәуелсіздік алып, бүгінгі дәрежеге жетуі –   Елбасының 
ерен еңбегінің нәтижесі. 1 желтоқсан – Тұңғыш Президент күні бар-
ша Қазақстан халқының мерейлі мерекесі ретінде аталып өтіледі. 
«Қарасу негізгі орта мектебі, мектепке дейінгі шағын орталығымен» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінде 1 желтоқсан – Тұңғыш Пре-
зидент күні қарсаңында жоспарға сай іс-шаралар ұйымдастырылды. 
7-8- сыныптар арасында Елбасымыздың  еңбек жолын насихаттау  
мақсатында «Елдің атын ер шығарар» атты тақырыпта шығарма 
байқауы ұйымдастырылды. 2-8-сыныптар арасында жас шәкірттерді   
асқақ  рухта тәрбиелеу, оларға рухани бағыт-бағдар беру, оқушылар 
арасында жас ақындар табу мақсатында «Елім деп соққан жүрегі» 
атты тақырыпта өлең жазудан байқау ұйымдастырылды. Жоспарға 
сай іс-шара өз кезегімен жалғасын тапты.

Біздің мақсатымыз Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 
ұлы мүдделерді мұрат тұтып, ел игілігі үшін аянбай қызмет еткенін  
жас ұрпақ бойына сіңіре  білу.Елбасы өз сөзінде «Сол жылдары ел 
тізгіні өзімізге тиген уақытта мен тек халықтың сеніміне сүйендім. 
Ел сенімі маған күш-қуат берді.Содан бері тәуелсіз мемлекетте өмір 
сүріп келеміз» дейді. Әр жас ұрпақ осындай дербес елді аяғына 
тұрғызып, мерейін үстем еткен Елбасына құрмет көрсете білуі керек.

Н.Ә.Назарбаевтың «Біз тәуелсіздікке аңсап, зарығып, жеттік. 
Енді сол тәуелсіздіктің қасиетті белгілерін  ерекше қадірлеуіміз, 
қастерлеуіміз керек» - деген сөзін әрбір жан жүрегінің терең түкпіріне 
сақтап, қашанда жадында ұстау керек. Бұл баршамыздың туған ел 
алдындағы перзенттік борышымыз.

Эльмира ӘМІРЕНОВА,
«Қарасу негізгі орта мектебі, мектепке дейінгі шағын 

орталығымен» КММ-нің қазақ тілі мен 
әдебиеті пәнінің мұғалімі.     

ЕЛБАСЫ – ЕЛ 
ТІРЕГІ

Батыр бабамыз Нұрсұлтан Есеболатов 
атындағы біздің ауыл өте береке - бірлігі ұйыған, 
ынтымағы жарасқан, тату - тәтті ауыл. Оның 
дәлелі алғашқылардың бірі болып, атты сарбаздар 
ұйымдастырып, ауылдың тыныштығын қорғаған 
ауыл.

Кейіннен әлеуметтік желілер арқылы ауылы-
мызда "Алға Діңгек" т.б. чаттар ашылып, ауылы-
мыздан алыста жүрген жерлестеріміз ауылдың да-
муына үлкен үлес қосты. Олардың ішінде марқұм 
Нұртілеу Иманғалиұлы да бар еді. Сол жақсы 
дәстүр әлі күнге дейін жалғасып келеді. 

"Малым жанымның садақасы, жаным арымның 
садақасы",-деп өскен елміз ғой. Менің бауы-
рым Егізбаев Батырхан да ауылда аздаған мал 
ұстайтын. Жақында тілсіз жаудың кесірінен қысқа 
дайындап қойған мал азығы, бір мая шөбі бірақ 
өртеніп кетті. Отты тоқтатуға мүмкіндік болмады. 
Кеуіп тұрған шөп бір демде күлге айналды. 

Осы кезде ауыл жастары да үнсіз қалмай 
көмекке келді. Ауылдың азаматтары Ернұр 
Бейісбеков, Ерлан Осман, Амангелді Бұрхабаев, 
Бейбіт Сәбитұлы бастаған ауыл жастары жина-
лып, 200-ге жуық  престелген шөп, жоңышқасы мен 
шөбі аралас, бір тонна жем т.б. қажетті мал азығын 
бір күнде жинастырып алып келді. Бұл жағдайды 
естіген сырттағы ауыл азаматтары ақшалай 
көмектерін көрсетіп, ауылдың берекесін көрсетті. 

"Бетеге кетсе бел қалар, берекең кетсе нең 
қалар?" - деген ғой ата - бабаларымыз. Осындай 
ауылдың берекесін кетірмей, мерекесін көбейтіп 
жүрген ауыл азаматтарына алғысымыз шексіз.

Олар осы бір шаңырақтың ауыртпалығын ғана  
жеңілдеткен жоқ, ауылдағы көптеген игі істерге 
ауыл болып атсалысып келеді. Биылғы жылы шөп 
тапшылығын көрген оңтүстікке де ауыл азаматта-
ры қолдарынан келгенше көмек көрсетті. 

Осындай береке - бірліктерің ешқашан ажы-
рамасын, ауылдың жанашырлары болып жүре 
беріңдер. "Ауылына қарап азаматын таны",-деген 
ғой. Осындай азаматтары бар ауыл әрқашан дами 
берері сөзсіз.

Бауыржан ЕГІЗБАЕВ,
ауыл тұрғыны. 

БЕТЕГЕ КЕТСЕ БЕЛ ҚАЛАР, 
БЕРЕКЕҢ КЕТСЕ НЕҢ ҚАЛАР?
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Ұстаз деген – жарық күні ғаламның,
Ұстаз деген - анасы ол адамның
Бүкіл әлем мойындайды еңбегін,
Сен де одан адам болып жаралдың...
Иә, ұстаз - ұлы есім. Ұстаздық - ұлы 

мамандық. Ұстаз - әрқашан ілім мен ізгілікті 
алға қоятын, баланың болмысына  ата - 
анасынан кейін ақыл-ой, адамгершілік, 
әдеп  пен ар - ұятты, сана-сезімді, рухани 
құндылықты сіңіретін тұлға. Күн сәулесі 
өмірге қандай жарық берсе, ұстаз да 
шәкіртіне сондай жарық береді. Ұстаздық 
ету  тағылымы терең өнермен тең. Өйткені 
ұстаздық ізгілікті ізденісті, ерен еңбекті, 
шығармашылық шабытты, теориялық терең 
білімді, педагогикалық озық      тәжірибені 
қажет етеді. Адамзат баласына білім беруде 
басты тұлға-ұстаз. 

Мемлекетімізді дамытатын, халқымызды 
бақытқа бастайтын бірден бір құдірет-білім 
десек, қазақтың бірегей тұлғасы Шоқан 
Уәлиханов: «Халықтың кемеліне келіп, 
өркендеп өсуі үшін, ең алдымен азаттық 
пен білім қажет»,-деген екен. Білім-өмірде 
таяныш, жолда – дос, жалғыздықта – жол-
дас, қуанышта-бастаушы, қайғыда-медет, 
күресте-құрал, зұлымдыққа қарсы айла. 
Білім-шексіз қымбат қазына, өлшеусіз 
байлық болса, білімді ұрпақ- жарқын 
болашақтың кепілі.  

Ғылым мен техника қарыштап дамыған 
заманда өзгермелі қоғамның көшіне 
ілесу, әлемдік білім кеңістігіне қол 
жеткізу, жасөспірімдерді  кемел біліммен 
қаруландыру - ұстаздың еншісіндегі жау-
апты әрі аса маңызды іс.Ұлы ағылшын  
ағартушысы Уильям Уорд: «Жай мұғалім 
хабарлайды, жақсы мұғалім түсіндіреді, 
керемет мұғалім көрсетеді, ұлы  мұғалім 
шабыттандырады»,-деген екен. Шәкіртінің 
санасына шексіз кемел білімнің нәрін 
сеуіп, шабыттандырып, еліміздің ертеңін 
жарқын ететін зияткер, дарынды ұрпақ 
етіп тәрбиелеу-ұстаздардың басты міндеті. 
Ұстаз тек білім берумен шектелмейді. 
Тәрбие мен білім- егіз ұғым. Осы орайда 
ойыңа еріксіз әлемнің екінші ұстазы, дана, 

ТӘУЕЛСІЗ ЕЛДІҢ ҰСТАЗЫ
ойшыл Әл-Фарабидің  «Тәрбиесіз берілген 
білім-адамзаттың қас жауы»  деген пікірі ора-
лады. Тәрбие-сапалы білімнің негізгі  діңгегі, 
арқауы. Құсқа қос қанат қалай керек бол-
са, адамға білім мен тәрбие сондай керек. 
Ұстаз шәкіртінің бойына білімге негізделген 
этикалық құндылықтар мен өнер қуатын 
дарытады. Ұстаз еңбегінің әлеуметтік мәні, 
елдің мәдени өміріндегі рөлі де ерекше. 
Мемлекетіміздің өркениетті даму саясатының 
мектептегі насихаттаушысы, қоғамды дамы-
тушы, тәуелсіз мемлекетіміздің белді мүшесі, 
өзіндік орны ерекше өкілі-ұстаздар. Нағыз 
ұстаз өзінің ісімен, көркем мінез-құлқымен, 
әдепті жүріс-тұрысымен тәуелсіз еліміздің 
эталондық бейнесі болып табылады.  Орыс 
ойшылы Анатолий Луначарскийдің «Ұстаз-
бұл жас ұрпақтың бойына ғасырлар бойы 
жинақталған барлық асылдарды сіңіруші, 
оларды соқыр сезімдерден, жамандықтардан 
және жұқпалы мінездерден аулақтатушы 
адам»,-деген пікірі қашан да құнды дер 
едім. Жас ұрпақтың жарқын болашаққа ба-
рар жолын айқындап, бағыт - бағдар беру, 
патриоттық, Отансүйгіштік, зияткерлік 
тәрбие беруде ұстаздардың рөлі ерекше. 

Еліміздің тұңғыш Президенті 
Н.Ә.Назарбаев: «Зияткер ұрпақ-елдің 
ертеңі, дарынды ұрпақты жетілдіру мен 
тәрбиелеуге баса мән беру-бүгінгі білім 
саласының басты міндеті»,-деп тәрбие 
саласының маңыздылығын атап көрсеткен 
еді. Салмағы ауыр саланың жүгін көтеріп, 
мемлекеттің маңызды мүддесін, негізгі 
саясатының басым бағыттарын жүзеге 
асырып жүрген ұстаздар қауымы екенінде 
дау жоқ. Осы орайда мемлекетімізде 
ұстаздардың мәртебесін көтеру мәселесіне 
үлкен мән беріп, 2019 жылы «Педагог 
мәртебесі туралы» Заң қабылданды. Педа-
гог мәртебесі, педагогтің кәсіптік қызметін 
жүзеге асыру кезіндегі құқықтары, педагогтің 
материалдық қамтамасыз етілу құқығы, 
педагогтің көтермеленуге құқығы, әлеуметтік 

кепілдіктер туралы қағидалардың  нақты 
баптарда көрсетілуі  мұғалімге деген зор 
құрмет екенін көрсетеді. Ұлы мамандық 
иесі-ұстаздықты таңдаған түлектер үшін 
шектік балдың мөлшері 70 балдан кем 
болмау талабының өзі осы мамандықтың 
жауапкершілігі  жоғары екенін айғақтайды. 
Сонымен қатар ұстаздардың білім беру 
саласындағы аса үздік жетістіктері және 
Қазақстан Республикасына сіңірген 
айрықша еңбегі үшін оған «Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік наградала-
ры туралы» Қазақстан Республикасының 
Заңына сәйкес мемлекеттік наградалар, оның 
ішінде «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы» 
құрметті атағы беріледі. «Қазақстанның 
еңбек сіңірген ұстазы» құрметті атағына ие 
болған педагог республикалық бюджет ту-
ралы заңда белгіленген және тиісті қаржы 
жылының 1 қаңтарында қолданыста бола-
тын айлық есептік көрсеткіштің 1000 есе-
ленген мөлшерінде біржолғы төлем ала-
ды. Жыл сайын республикалық бюджет 
қаражаты есебінен «Үздік педагог»атағын 
иеленушіге Қазақстан Республикасының 
Үкіметі айқындайтын мөлшерде және 
тәртіппен сыйақы төленеді. Оған дәлел 
облысымыздың 15 ұстазы Республикалық 
байқауға қатыса отырып, үлкен жетістіктерге 
қол жеткізіп, бір миллион теңгеден  қаржылай 
сыйлыққа ие болды.  Осындай ынталанды-
рулар ұстаздардың кәсіби құзыреттілігі мен 
шығармашылық әлеуетін дамытып, нәтижелі 
еңбек етуге, үлкен жетістіктер мен биік 
белестерді бағындыруға  өзіндік ықпал етуде 
рөлі ерекше.  

Алаштың ақиық ақыны Мағжан Жұмабаев: 
«Алты алаштың игі жақсылары бас қосса, 
төрдегі орын мұғалімдікі»,- деп бекер айт-
паса керек.  Жер жаһанға таралып, әлемді 
жайлаған, адамзат өміріне үлкен қауіп 
төндірген пандемия кезеңі білім беру сала-
сына да өзіндік әсер еткені белгілі. Пандемия 
кезеңінде коронавирустық инфекциясының 

таралуының алдын алу және қауіпсіздікті 
сақтау мақсатында елімізде тұңғыш рет 
қашықтан білім беруді жүзеге асыруда  
білім беру саласы қызметкерлері, үлкен 
армия-барша ұстаздар жұмыла кірісіп, 
тығырықтан жол таба білді. Сындар-
лы сәтте оқу-тәрбие үдерісін тоқтатпай, 
білім алушыларды онлайн форматын-
да оқытып, ақпараттық - коммуникативтік 
технологияларды мүмкіндігінше кеңінен 
пайдаланып, өзгерістерге тез бейімделіп, 
жаңашылдықпен қиындықты еңсере білді. 
Бұл жағдай мұғалімнің мәртебесінің  қашан 
да жоғары тұратынын, қоғамда мұғалімнің 
алатын орны ерекше екенін дәлелдеп 
берді. Ата-аналар да, жұртшылық та, қоғам 
да мұғалім еңбегінің өлшеусіз екеніне көз 
жеткізді.  

Ғылым иесі ғалым да, ел қорғаған ба-
тыр да, ел басқарған басшы да, көркем 
сөздің шебері ақын да, жазушы да, көк 
күмбезінен әрі өткен ғарышкер де,  тегеуріні 
темір балқытқан жұмысшы да, егін салған 
диқан да, мал баққан шопан да, бәрі - бәрі 
ұстаздан білім, тәрбие алған. 

Хан бол, мейлі, қара бол,
Дарын бол, мейлің, дара бол.
Өтетін бәрі алдыңнан
Ұстаздар - бейне сара жол.
Ұстаздар - ұлттың тірегі,
Ұстаздар - мектеп жүрегі.
Ұрпаққа жетер ұстазбен
Халықтың  ұлы тілегі,-деген тамаша өлең 

жолдары ұстаз есімін асқақтата түседі. 
Ойымды қорытындылай келе, тарихтағы 
ең ұлы іспен шұғылданатын мәртебелі, 
қасиетті мамандық иелері тәуелсіз 
мемлекетіміздің тірегі және болашақты 
болашаққа жалғаушы қуатты күш дер 
едім. Ендеше, қашан да ұстаз деген ұлы 
мамандық иелерінің мәртебесі биік болып, 
асқақтай берсін! 

                      Рахат ИБРАИМОВА,  
Е.Сиқымов атындағы орта мектебінің 

директоры, аудандық мәслихат     
депутаты, «Шоңай батыр» БПҰ – ның 

төрайымы. 

де келісімде өзгеше көзделмесе. 
Ерлі-зайыптылардың бірлескен 
кәсіпкерлігін жүзеге асырған кез-
де ерлі-зайыптылардың бірі екінші 
жұбайының келісімімен іскерлік ай-
налымда ерлі-зайыптылардың аты-
нан әрекет етеді. 

5. Трансплантау (алып қою) 
тиндерді (тінің бұлігін) жане (немсе) 
азаларды (азаларды) Адам жүзге 
асылу мүмкін тек қана онык жазбаша 
нотариалды куеландырады). 

6. Кепіл ұстаушы банктік қарыз 
шартын қамтамасыз ету ретінде 
берілген кепілдің туындауын және 
өзгеруін тіркеу туралы өтініш бер-
ген жағдайда, мұндай тіркеуге 
кепіл берушінің нотариалды 
куәландырылған келісімі қажет. 

7. Мүдделi құқықтың меншiгiне, 
сипатына немесе мазмұнына 
әсер ететiн мемлекеттiк тiркеу 
кезiнде жiберiлген қателердi түзету 
(құқықтардың ауыртпалықтары 
және мемлекеттiк тiркеудiң басқа 
да объектiлерi) Мүдделі тұлғаларға 
осындай түзетулер енгізу қажеттілігі 
туралы хабарлансын. Мұндай 
түзетулердi енгiзуге барлық мүдделi 
тұлғалардың жазбаша нотариат 
куәландырған келiсiмiмен немесе 
тiркеушi органға жеке келiп берiлген 
жағдайда жол берiледi. 

8. Егер Қазақстан Республикасы-
ның кәмелетке толмаған азама-
ты Қазақстан Рес-публикасынан 
еріп жүруінсіз кетсе, онда оның 
заңды өкілдері: ата-аналары, асы-
рап алушылары, қорғаншылары 
мен қамқоршылары кету уақытын 
және ол ниет білдірген мемлекетті 
көрсете отырып, кетуге нотариат 
куәландырған жазбаша келісім беру-

2019 жылғы 21 қаңтарда Қазақстан 
Республикасының Президенті 
"Қазақстан Республикасының кейбір 
заңнамалық актілеріне меншік 
құқығын қорғауды күшейту, төрелік, 
сот жүктемесін оңтайландыру және 
қылмыстық заңнаманы одан әрі 
ізгілендіру мәселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы"  заңға қол қойды.

"Нотариат туралы" ҚР Заңының 58-
бабы 3-тармағымен толықтырылды, 
онда нотариустардың келісімді 
міндетті түрде куәландыруы 
көзделген. Келісімдер нормативтік 
құқықтық актілердің талаптарына 
сәйкес: 

1. Нотариаттық куәландыруды 
немесе мемлекеттік тіркеуді талап 
ететін мәмілелерді жасау кезінде 
егер мүлік бірнеше адамның 
бірлескен меншік құқығында болса, 
тіркеу. бірлескен меншікке басқа 
қатысушылардың мәміле жасауға 
келісімі нотариалды түрде расталуы 
керек. 

2. Ерлі-зайыптылардың бірі жыл-
жымайтын мүлікке билік ету бой-
ынша мәміле және нотариаттық 
куәландыруды және/немесе тіркеуді 
талап ететін мәміле жасаған кез-
де екінші жұбайдың нотариат 
куәландырған келісімін алу қажет. 

3. Суррогат ана болу шартын жа-
сасу кезінде, егер суррогат ана не-
кеде тұрса, жұбайының нотариат 
куәландырған келісімі қажет.

4. Жеке тұлға өзіндік 
кәсіпкерлікті жүзеге асыру үшін 
ерлі - зайыптылардың ортақ мүлкін 
пайдаланған жағдайларда, егер 
заңдарда немесе неке шартында не 
ерлі-зайыптылар арасындағы өзге 

Электрондық үкімет құру идея-
сын алғаш рет Мемлекет басшысы 
Нұрсұлтан Назарбаев 2004 жылы 
жариялаған болатын. Сол жылы 
елімізде электронды үкіметті 
қалыптастыру бағдарламасы 
бекітіліп, 2006 жылы алғаш рет 
Қазақстан Республикасының 
электрондық үкімет порталы іске 
қосылды.

Қазіргі уақытта Қазақстанда 
нормативтік-құқықтық база бар, 
әрбір азамат үшін электрон-
ды үкіметтің қолжетімді болуы 
қамтамасыз етілген.

Қазақстандықтар арасын-
да www.egov.kz порталдың 
танымалдығы жылдан жылға ар-
тып келеді, себебі ол мемлекеттік 
қызметтерді үйде отырып-ақ ин-
тернет, электронды терминал-
дар және мобильді қосымша 
арқылы алуға мүмкіндік береді. 
Электронды түрдегі қызметтердің 
қолжетімді болуы да азаматтарға 
электрондық цифрлық 
қолтаңбаны тегін ұсынудың 
арқасында мүмкін болды.

Бүгінгі таңда www.egov.
kz порталда Сіз кез - келген 
мемлекеттік қызметке қатысты 
кез келген қызықты ақпаратты 
тауып, онлайн анықтама алып, 
ол үшін мемлекеттік бажды 
бірден төлеуге, кезекте тұрып 
уақытыңызды жоғалтпайсыз.

Сонымен қатар процестерді 
үнемі жетілдіру және 
оңтайландыру жүреді. Осы-
лайша, оңтайландыру бірнеше 

АХАТ ҚЫЗМЕТІ
«ЭЛЕКТРОНДЫҚ ҮКІМЕТ» 

ПОРТАЛЫ АРҚЫЛЫ ЖҮЗЕГЕ 
АСЫРЫЛАДЫ

қызметтерді күрделі қызметтерге 
біріктіруге мүмкіндік берді.Мы-
салы, егер азамат бала туылған 
кезде оған үш рет қызмет 
көрсетуге өтініш беру қажет бол-
ды: баланың тууын тіркеу, содан 
кейін әлеуметтік жәрдемақы алуға 
өтініш беру және қайтадан баланы 
кезекке қою. балабақша, қазір бұл 
қызметтердің барлығы «Баланың 
тууы» бір құрамдас қызметке 
біріктірілген, яғни. бір қадамда 
адам бірден үш қызметті алады.

АХАТ қызметті бойынша ең та-
нымал қызметтердің бірі - некені 
тіркеуге өтініш беру. Неке қиюды 
www.egov.kz порталы арқылы 
тіркеудің қолайлылығын жас 
жұбайлардың көпшілігі бағалады. 
Барлық жас жұбайлардың бір 
мезгілде АХАТ-ға келіп, некені 
тіркеуге өтініш беру мүмкіндігі бола 
бермейді. Жоспарланған үйлену 
күнінен бастап 30 күнтізбелік күн 
ішінде онлайн өтінімді толтыру, 
мемлекеттік баж салығын төлеу 
- бұл өтініш берушілерден талап 
етілетін нәрсе.

Сонымен қатар, АХАТ 
бөліміндегі www.egov.kz 
«электрондық үкімет» порталы 
арқылы азаматтар некені бұзуды 
тіркеу, қайтыс болуды тіркеу, атын 
өзгерту, қайталама анықтамалар 
мен анықтамалар беру сияқты 
қызметтерге жүгіне алады.

Аида ДОСЫМБЕКҚЫЗЫ,
Ақсу ауданының АХАТ 

қызметінің бас маманы. 

ге міндетті. 
9. Қазақстан Республикасының 

он сегiз жасқа толмаған азамат-
тары тұрақты тұрғылықты жер-
ге кеткен кезде ата-анасының 
бiреуiмен (қамқоршысымен және 
қамқоршысымен) бiрге Қазақстан 
Республикасының аумағында 
тұратын екiншi ата-анасының но-
тариат куәландырған келiсiмiн 
Қазақстан Республикасы талап 
етіледі.

Басқа жағдайларда нотариус 
өтініштердегі қойылған қолдардың 
түпнұсқалығын куәландырады. 
Ескерту: Жоғарыда аталған 
заң қолданысқа енгізілгенге 
дейін азаматтардың жоғарыда 
көрсетілген әрекеттері арыз 
түрінде жасалған, онда өтініш 
берушілер қойған қолдарының 
дұрыстығы куәландырылған. 
2-тармағына сәйкес.   Қазақстан 
Республикасының «Нотариат 
туралы» Заңының 79-бабына 
сәйкес өтінішке қол қойған адам 
қойған қолдың түпнұсқалығын 
куәландыратын нотариус 
құжатта көрсетілген фактілерді 
куәландырмайды, бірақ қол қоюды 
белгілі бір тұлға қойғанын растай-
ды. 

Нотариустардың КЕЛІСІМДІ 
куәландыруы үшін тариф мына 
мөлшерде қолданылады: 1-бапқа 
сәйкес. ҚР 611НК, мемлекеттік 
баж -0,5 АЕК + бап бойынша. 30-1 
Қазақстан Республикасының «Но-
тариат туралы» Заңы, техникалық-
құқықтық сипаттағы қызметтер - 1 
(бір) АЕК.

Ж.МЫҚТЫБАЕВА,
нотариус. 

НОТАРИУС КЕЛІСІМДІ 
КУӘЛАНДЫРАДЫ 
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ЕСТЕЛІКТЕР СЫР ШЕРТЕДІ

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы Ақсу 
аудандық кітапханасы "Адалдық, 
Парасаттылық, Әділдік және Сенім" 
құндылықтарын насихаттауда. «Парасат 
жолы»орталығы «Адалдық алаңы» жобасы 
аясында  «Адамдықтың шыңы - адалдық»  
атты мақаласын назарларыңызға  ұсынып 
отырмыз. Негізгі мақсаты - жас ұрпақа  
адалдық, парасаттылық, әділдік, сенім 
құндылықтарын сіңіруге және жас буынның 
рухани болмысын бекітіп, сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы рухани мәдениетін 
қалыптастыру.

Әділдік, Парасаттылық, Сенім бұл 
қастерлі үш ұғым сан ғасырлық тарихы 
бар қазақ халқының тұрмыс-тіршілігі мен 
тағылымы тарихымен тікелей сабақтасып 
жатыр.Тарих беттеріне көз жүгіртсек ежелгі 
түркі халықтарының дәуіріндеақ қағазбен  
қауырсын қалам  арқылы  күллі түркі  
жұтшылығын адал жолға бастаған ұлы 
тұлғалар жетерлік.  Соның бірі - Х ғасырдың 
орта кезінде Қарахан мемлекетінің тұсында  
өмір сүріп, парасаттылықты дәріптеген  аса 
көрнекті  ақын, есімі күллі Шығыс елдеріне 
мәшһүр болған данышпан - ойшыл, белгілі 
қоғам қайраткері Баласағұн қаласында 
дүниеге келген - Жүсіп Баласағұн. Жүсіп 
Баласағұнның есімін әлемдік әдебиет 
тарихына мәңгілік өшпестей етіп жазып 
қалдырған  әдеби мұрасы — «Құтты білік» 
дастаны.

Сан түрлі  тақырыпты қамтыған терең 
философиялық шығарма,  қазіргі түркі 
тілдес халықтарға ортақ асыл мұра ретінде 
түркі поэзиясының төрінде сақталып 
келеді.Он сегіз айдың ішінде көне түрік 
тілінде жазылған және 6645  өлең - жыр-
дан тұратын бұл құнды жазба  Қарахан 
мемлекетінің сол кездегі билеушісі Табғаш 
Боғраханға тарту етіліп, сол кезеңнің 
өзінде Қарахан мемлекетіндегі  Ата Заңның   
қызыметін атқарған. Сол заманда Табғаш 
Қара Богра ханбатырлықпен әділдіктің 

Адамдықтың шыңы 
- адалдық 

әділетілік, Екінші ұстанымы - адалдық, 
тазалық,  үшінші - білімділік, батылдылық,  
төртінші – адамгершілік, имандылық.   

«Құтты білек» дастанында елге билік 
жүргізудің  ережелері мен  тәртібі жазылған. 
Шығарманың негізгі баптары. Біріншісі – 
елді дұрыс басқару үшін қарағылды қақ 
жаратын әділ заңның болуы, екіншісі – елге 
бақ-дәулет, ырыс - құттың қонуы, үшіншісі 
– ақыл парасат, ал төртіншісі - қанағат, ын-
сап. 

«Құтты білек» дастанында даналық 
ойлар, ғалымның еңбегінде жиі кездеседі. 
Бұл әділетті жолдан таймауға, дүниенің 
соңына түспеуге, оңай олжаға құнықпауға 
үндейтінін көрсетеді.

Жүсіп ақын әділдікті ең құнды қасиет 
ретінде көрсете білген. Оның даналық 
сөздері арада ғасыр өтседе әлі күнге дейін 
өз маңызын жоғалтқан  емес.

Ғұлама ғалым өмір сүрген Қарахан 
дәуірінде би болыспен би сұлтандардың 
адалдық қасиетімен қаруланғандығын  
қарапайым халыққа шебер жеткізе білген. 
Түзу жолдан  айнымау үшін, айналаңдағы 
адамдардың бойында әділдік болғанына 
назар аудару қажеттігін алға тарта-
ды. «Өмір жолы» туралы деректері аз 
сақталсада Жүсіп ақының адалдық тура-
сында жазылған айшықты  ойлары ұшаң 
теңіз. Ғалымның ой толғауларына терең 
зер салсақ ұшқыр қаламына әділеттілік 
ұғымы арқау болғанынанық байқаймыз.

Қорыта айтқанда, ежелгі дәуір 
әдебиетінің  қазынасы «Құтты білек» да-
станын жастар арасында қайта жаңғырту. 
Жастарды адалдық құндылықтарымен 
азықтандырып, оларды парасатты зейінді, 
саналы азамат ретінде қалыптасуларына 
едәуір ықпал етеді деп сенеміз. Адалдықтан 
айнымайық жас достар.

Сабира РАХЫПБЕКОВА,
  аудандық балалар кітапханасының 

кітапханашысы. 

билеушісі ретінде  танылып бүкіл Орта 
Азия халықтарының жоғарғы қолдауына ие 
болған.  «Құтты білек» дастанын негізге ала 

отырып Қарахан елін басқарғанбилеуші,ел 
басқаруда, төрт  түрлі ұстанымға сүйенген.
Басқарудың бірінші - ұстанымы әділдік, 

Еліміздің Тұңғыш Президенті, 
Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаев: «Қай халықтың бол-
сын өзге ұлтқа ұқсамайтын бөлек 
болмыс бітімін даралап, өзіндік 
тағдырын айқындайтын  басты 
белгісі - мәдениеті. Мәдениет 
ұлттың бет бейнесі, рухани бол-
мысы, жаны, ақыл ойы, параса-
ты. Өркениетті ұлт ең алдымен 
тарихымен, мәдениетімен, ұлт 
ұлықтаған ұлы тұлғаларымен, 
әлемдік мәдениеттің алтын қорына 
қосқан үлкенді - кішілі үлесімен 
мақтанады. Сөйтіп тек өзінің 
ұлттық төл мәдениеті арқылы ғана 
танылады. Адамзат тарихының 
күретамыры - мәдениет, ал 
мәдениеттің күретамыры - 
адамзаттың   ақыл - ойы мен 
іс - әрекетін дүниеге әкелген 
материялдық құндылықтар болып 
табылады»,– деді өз сөзінде.

Кейінгі жылдары елімізде 
мәдени мұраларға ерекше көңіл 
бөлінуде. Барымызды баптап, 
жоғымызды түгендеп, ата - 
бабамыздың тарихи мұраларын, 
құнды ескерткіштерін, ерлік 
істерін, ақыл - парасатын жинақтап 
ұрпақтан - ұрпаққа табыс етіп, 
аманатына қиянат етпей, ұлттық 
мирастарымызды жанымыздай 
қорғап, құндылықтарымызды 
қастерлеу - бүгінге міндет, ертеңге 
ұлағат.

Жыл өткен сайын мазмұны арта 
түсетін мұражай жәдігерлерінің 
тарихы келер ұрпақ үшін маңызы 
өте зор.       

Мұражайлар тек ескі 
дүниелердің көрмесі емес, ол- 
халық қазынасын сақтайтын, та-
рих қойнауынан сыр шертетін 
ұлағатты орын.

Күн сайын қарасы көбейіп, бой 
көтерген мұражайлар ісі, тари-
хи құндылығымен ерекшеленеді, 

І.ЖАНСҮГІРОВ АТЫНДАҒЫ ТАРИХИ - ӨЛКЕТАНУ МУЗЕЙІНЕ - 30 ЖЫЛ!

өткенге ақиқат, болашаққа 
мақтаныш, тарих пен танымның 
қайнар көзі.

Осындай   бір  музей   Ақсу ауда-
нына қарасты    Ақсу  елді  мекенінде  
орналасқан І.Жансүгіров  атындағы 
тарихи - өлкетану  музейі.  Бұл  
музей  1991 жылы музей болып 
қалыптасып, сол кездегі қиын – 
қыстауға байланысты кешеуілденіп  
1994 жылы Ақсу  ауданының  
мәдениет  бөлімінің  ұсынысымен, 
Алматы  обылыстық  мәдениет  
комитетінің  1991  жылғы  шілде  
айының  3 - ші  жұлдызында  
№59 - шы  бұйрығы  бойынша  
І.Жансүгіров  атындағы тарихи - 
өлкетану  музейі  обылыстық  та-
рихи - өлкетану  музейінің  фи-
лиалы  ретінде  І.Жансүгіровтің 
100 жылдық мерей тойында 
лентасы қиылып ашылған. Яғни, 
Тәуелсіздіктің төл құрдасы. Биыл 
сол Тәуелсіздік мерекесімен 30 
жылдығы тұспа тұс келіп отыр. 

Бұл музей орналасқан  ғимарат  
тарихи  ескерткіштедің бірі болып 
саналады. Олай дейтін себебіміз, 
еліміздің хат танып, өсіп - өнуіне, 
мәдениетінің дамуына үлкен 
үлесін қосқан, есімдері аңызға 
айналған Маман ұрпақтары салған 

Жетісу жеріндегі алғашқы ұлттық, 
дүниетанымдық мектептерінің 
бірі «Мамания» мектебінің 
Қарағаштан көшіріліп әкелінген 
ағаштарынан салынған. Бұл 
ғимарат тарихи ескерткіш ретінде 
мемлекет қорғауында. Көп жыл-
дар мектеп интернаты, құрлыс 
техникумының оқу сыныпта-
ры болған. Ғимараттың қайта 
жөндеуден өткізіліп музей болып 
қалыптасуына  Ақсудың арда 
азаматтары А.Зияданов пен 
С.Серпербаев үлкен еңбек сіңірді. 
Мұрағаттарының жинақталуына, 
музей ісінің жандануына  белгілі 
ұстаз, музейдің алғашқы директо-
ры   Кеңсаба Омаровтың  еңбегі 
зор. 2006 жылдан бастап он 
жылдам астам уақыт музей ди-
ректоры болған  Көбетов Орал-
хан Тәсілбайұлы 2009 жылы му-
зей ғимаратына күрделі жөндеу  
жұмысы жүргізілуін, экспозиция-
сын жаңарту жұмыстарын қолға 
алып, аянбай еңбек етті. 

Музей жеті бөлімнен тұрады. 
Мұзейдің жалпы экспозициясының 
басты мақсаты-ол еліміздің бір 
аймағы болып табылатын осы 
өлкенің тарихи, әлеуметтік-
экономикалық өзгерістерін со-
нау қазақ хандығының құрылуы 
кезеңінен бастап бүгінгі күнге 
дейінгі шежіресін Қазақстан Ре-
спубликасын тәуелсіз мемлекет 
болып қалыптасуының  обьективті 
тарихы негізінде көрсету. Соны-
мен қатар, келушілерге өлкеміздің  
табиғи байлығы, фаунасы мен 
флорасы жайлы мол мағлұмат 
беру көзделген.

Музейдің жалпы көлемі – 344,7  
шаршы метр. Экспозициялық зал 
көлемі –280,5 шаршы метр.  Мұнда 
өлкенің табиғаты, тарихы, Ақсу ау-
данынан шыққан қоғам, өнер және 
мәдениет қайраткерлері, соғыс 
және еңбек ардагерлері туралы 
мәліметтер бар. Бүгінде музей 
қорында 800 экспонат бар. Му-
зей химаратында  күрделі жөндеу 
жұмыстары 2009 жылы өтсе, биыл  
2021 жылы ағымдағы жөндеу 
жұмыстары өтті.

Ардақ ҚҰМАРОВА,
І.Жансүгіров  атындағы тарихи 

- өлкетану  музейінің 
меңгерушісі.

 МӘҢГІЛІК ЕЛДІҢ ТҰҒЫРЫ 
- ТӘУЕЛСІЗДІК 

немесе 
ТӘУЕЛСІЗДІКТІҢ ТӨЛ 

ҚҰРДАСЫ

Электрондық үкімет порталында азаматтарға ақпараттық және 
телекоммуникациялық технологиялардың әр түрлі құралдарын: ком-
пьютер, ноутбук, планшет, ұялы телефондарды қолдана отырып, 
өтініш берушіге ыңғайлы уақытта үйден немесе кеңседен мемлекеттік 
қызметтерді алу мүмкіндігі беріледі.

Қызмет порталға, ХҚКО-да жеке басын растайтын, пошта арқылы 
немесе электрондық қолтаңба арқылы қолданушыларға қол жетімді. 
Электрондық өтінімді порталға жібермес бұрын, өтініш берушінің 
қызметтерді ұсыну тәртібімен және оларды іске асыруға жауапты 
мемлекеттік органдармен танысу мүмкіндігі бар.

Электрондық түрде қызмет алуда өтініш берушіге мемлекеттік ме-
кемелерде кезекте тұрудың қажеті жоқ. Мемлекеттік органға бір рет 
келу жеткілікті (өтініш беруші egov.kz порталы арқылы жіберілген 
құжаттардың электрондық нұсқаларының түпнұсқаларын тексеру 
және қызмет нәтижесін алу үшін) немесе бұл органға бару мүлде 
талап етілмейді (егер тексерудің қажеті жоқ болса және қызмет 
нәтижесін жеткізуге заңмен рұқсат етілген болса) ҚР электронды 
түрде). Электрондық қосымшалардың нысандары жеңілдетілген 
және түсінікті.

Электрондық үкімет порталы жаңа электрондық үкіметтің 
қызметтерімен толықтырылды. Бүгінгі таңда egov.kz порталында 
электрондық мемлекеттік қызметтер келесі бағыттар бойынша қол 
жетімді:

халықты әлеуметтік қорғау, азаматтық хал актілерін тіркеу, білім 
беру, денсаулық сақтау, әскери есептілік, жер қатынастары және т.б.

Egov.kz-те:
- айыппұлдарды қарап, төлеуге;
- жүргізуші куәлігін алуға немесе ауыстыруға;
- баланы балабақшаға тіркеу;
- төлқұжат алу;
- салық қарызын тексеру және төлеу және т.б.
Электрондық қызметтердің бір бөлігін бірнеше минут ішінде алуға 

болады. «Электрондық үкімет» порталындағы жеке кабинетте, 
сондай-ақ, қызметтерге қосымшалардағы дербес деректер заманауи 
ақпараттық қауіпсіздіктің құралдарымен қорғалған.

Молалы ауылдық округі әкімі аппаратының ғимаратында "E-GOV" 
бұрышы орналасқан, осы жерден тұрғындарға жоғарда атап өткен 
электронды қызметтердің барлық түрі көрсетіледі.

Ринат ВОРОНЦОВ,
Молалы ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы. 

ЭЛЕКТРОНДЫҚ ҮКІМЕТТІҢ 
ВЕБ-ПОРТАЛЫ АРҚЫЛЫ 
ҚЫЗМЕТТЕРДІ АЛУДЫҢ 

АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ
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Адамның иммунтапшылық виру-
сы инфекциясы және жұқтырылған 
иммунтапшылығының синдромы (АИВ/
ЖИТС) — адамның иммунтапшылық ви-
русы (АИВ) қоздырған инфекцияның орга-
низмге әсерінен дамитын дертті жағдай. 
Инфекция жұқтырған адамда ешбір ауру 
белгілері байқалмауы не қысқа мерзімді 
тұмау тәрізді синдром белгілері пайда 
болуы мүмкін. Әдетте, инфекцияның 
симптомсыз кезеңі ұзаққа созылады. 
Ауру үдеген жағдайда адамның иммун-
ды жүйесі әлсіреп, туберкулез секілді көп 
кездесетін, сондай-ақ иммунитет қызметі 
қалыпты адамдарда бола бермейтін оп-
портунис инфекциялар мен ісіктер пай-
да болуы мүмкін. Инфекцияның аталған 
кеш белгілерінің жиынтығын жүре пайда 
болған иммунитет тапшылығы синдро-
мы (ЖИТС) деп атайды. Әдетте, бұл 
саты адамның өте қатты жүдеуімен қатар 
жүреді. 

АИВ бірінші кезекте қорғаусыз 
жыныстық қатынас, жұқтырылған қан 
құю, теріасты инъекцияға арналған ине 
арқылы, сондай-ақ, жүктілік, босану 
не емізу кезінде анадан балаға беріле 
алады. Вирус сілекей, тер, жас секілді 

дене сұйықтығы арқылы адамнан адамға 
берілмейді. 

Белгілері мен симптомдары 
АИВ инфекцияның үш негізгі сатысы 

бар:
1. жіті инфекция
2. жасырын саты

АИТВ/ЖИТС
3. ЖИТС. 
Жіті инфекция 
Жіті АИВ инфекциясының негізгі сим-

птомдары
АИВ жұқтырғаннан кейінгі алғашқы 

кезең — жіті АИВ, бастапқы АИВ неме-
се жедел ретровирустық синдром деп 
аталады. Көбіне жұқтырғаннан 2-4 апта 
өткеннен кейін адамда тұмау тәрізді не мо-
нонуклеоз тәрізді синдром дамуы мүмкін, 
ал кейбірінде еш симптом байқалмайды. 
Барлық жағдайдың тек 40–90% симптом-
дар көрініс беруі мүмкін.

Жасырын саты 
Бастапқы симптомдар көрініс бергеннен 

кейін жасырын саты, симптомсыз АИВ не 
созылмалы АИВ деп аталатын кезең ба-
сталады. Ем жүргізілмесе аталған саты 
АИВ инфекциясына тән ағыммен 3 жыл-
дан  20 жылға  дейін созылуы мүмкін (орта 
есеппен, 8 жыл).  Әдетте, бастапқы кезде 
симптомдар аз не мүлдем болмағанымен, 

осы сатының соңында көбі қызбаға, 
жүдеуге, асқазан-ішек аурулары мен 
бұлшықет аурысынуына шағынады

Жүре пайда болған иммунтапшылық 
синдромы

Капоши саркомасы
Жүре пайда болған иммунтапшылық 

синдромы (ЖИТС) деп бір микролитр 
қандағы CD4+ T жасушаларының саны 
200-ден төмен болуынан немесе АИВ 
инфекциясына тән аурулардың да-
муынан пайда болған жағдайды айта-
мыз. Ем жүргізілмесе, АИВ жұқтырған 
адамдардың жартысына жуығы он жыл 
ішінде ЖИТСке шалдығады. Адам-
да ЖИТС бар екенін айқындайтын ең 
жиі кездесетін жағдайлар: пневмо-
цист қоздырған пневмония (40%), АИВ 
кезіндегі жүдеу синдромы түріндегі кахек-
сия (20%) және өңеш кандидозы. Сондай-
ақ, тыныс алу жолдарының инфекциясы 
да күдік туғызуға негіз бола алады.

Ж.ДУБЕК,
 аудандық  орталық  

ауруханасының Салауатты өмір 
салтын қалыптастыру дәрігері.  

Ішек - құрт ауруы паразитарлық ауруға 
жатады. Ең көп таралған барлық ішек-
құрттарының ішінде көбінесе аскаридалар 
(ұзындығы 20-25 см.) және острицалар 
(ұзындығы 3-7 мм. энтеробиоз)кездеседі.
Ағзаға түскен құрттар сол ағзадағы ақуыз, 
микроэлементтер мен дәрумендер арқылы 
қоректеніп өмір сүреді. Ағзадағы өмір сүріп 
жатқан құрттардың салдарынан ағзада 
зат алмасу жұмысы бұзылып дәрумендер 
тапшылығы болып қан аздыққа алып 
келеді. Ішек құрттардың негізгі қауіптілігі 
олар аллергия шақырып, иммунитетті 
төмендетеді.

Ішек-құрт аурулары әсіресе өсіп келе 
жатқан бала ағзасында психикалық және 
физикалық бұзылуына  әкеліп соғады. 
Бойдың өсуін, жыныс  жолдарының  
жетілуін  тежеп, есте сақтау қабілетін 
төмендетеді. Ішек - құрттары  ішекте ме-
кендеп,  дәрумендерді сіңіру қызметін 
бұзады, іш кеуіп қабынады. Сол себепті ба-
лада мазасыздық, ұйқысыздық оқу қабілеті 
төмендегені байқалады, сондықтан 
балаңызда  осындай  мазасыздық 
байқалса міндетті түрде дәрігерге қаралып, 
нәжісті құрт жұмыртқаларына тексеріп, 
ем алуларыңыз керек. Ем  дәрігердің 
бақылауымен жүргізіледі.

Ауруды алдын-алу:
-  қолды сабынмен тазалап жуу,
- қайнатылмаған су ішпеу, 
- жеміс – жидектерді таза  жуып, ыстық 

1. Ауруханаішілік инфекциялар не-
месе медициналық көмекпен байла-
нысты инфекциялар (АІИ, МКБИ) – 
емдеу-профилактикалық мекемелерде  
болумен, емделумен, тексерілумен және 
медициналық көмекке қаралумен байла-
нысты инфекциялық аурулар. Сондай-
ақ АІИ қатарына  медициналық ұйым 
қызметкерінің  кәсіби жұмыстары салда-
рынан жұқпалы ауру жұқтыруы  жатады.                                                                                                          
Қандай инфекциялар ауруханаішілік бо-
луы мүмкін, емдік мекемеде пайда бола-
тын аурулар әр түрлі. Оларға келесілерді 
жатқызуға болады:

1. Ауа – тамшылы инфекциялар, әсіресе 
контагиозды тұмау, желшешек, қызылша, 
қызамық сияқтылар. Міне сондықтан 
кішкентай балаларда осы инфекцияларға 
қарсы екпелер болуы өте маңызды. Екпе 
алмаған бала, балалар стационары-
на түскен кезде жоғарыда көрсетілген 
инфекциялардың қоздырғыштары үшін 
тамаша нысана болады. Бұл ересек 
адамдарға да қатысты. Ал негізгі сырқат 
нәтижесіндегі әлсіз иммунитет зақымдалуға 
одан сайын мүмкіндік туғызады.

2. Ішек инфекциялары – науқастың 
өздері, науқасты күтушілері, сонымен бірге 
медициналық қызметкерлер де қарапайым 
жеке бас гигиенасын сақтамаған кезде әр 
түрлі этиологиялы гастроэнтериттер, саль-
монеллездер, вирусты ішек инфекциялары 
пайда болуы мүмкін.

3. Шартты патогенді микрофлорамен 
шақырылған аурулар – алтын түсті ста-
филококкпен, стрептококкпен, көк ірің 
таяқшасымен және т.б. Бұл инфекциялар 
қауіптірек, әсіресе кішкентай балаларда 
және жаңа туған нәрестелерде, сонымен 
қатар отадан кейінгі кезеңде немесе ауыр 
созылмалы аурулары бар әлсіз адамдарда.

4. Бұл аурулардың статусына 
туберкулезді, госпитальды пневмониялар-
ды, несеп шығару жолдарының инфекция-
ларын және т.б. жатқызуға болады.

2. Адамдар неге зақымданады, бұл 
инфекциялардың пайда болуы үшін қажет:

- Инфекция көзі – бұл инфекция 
қоздырғышын шығаратын, инкубациялық 
кезеңдегі немесе аурудың жедел 

Эхинококк – ерте уақыттан белгілі 
аурулардың бірі 1833 жылы ғалым Зибольд 
ауруды  өршітетін ішек құртының құрылысын 
микроскоп арқылы байқап, оның адам мен 
мал денесіне қандай зақым келтіретіндігін 
дәлелдеді.

Бұл ғалымның айтуы бойынша эхинококк 
ауруының өзіне тән ішек құрты бар, оның 
ұзындығы 2-6 мм.

Ішек құртының денесінде ұсақ 
жұмыртқалары өсіп өніп жатады.

Эхинококктің ұрықтары ит, қасқыр, түлкі, 
тағы басқа аңдардың қиымен бірге ашық 
алаңға шығып қалады.

Эхинококкпен ауырып жүрген  аңдар, ит 
адам ішетін ауыз суды, мал ішетін суды, 
жайылымды ластайды.

Эхинококктың жұмыртқалары суда 12 күн, 
ал ноль градус температурада 116 күнге 
дейін өмір сүре алады.

Эхинококк ауруының ішек құрты адамға 
көбінесе ит арқылы тарайды,ал иттен үй 
хайуандарының да жарақаттанып және олар-
ды иттердің ауыратындығы анықталған эхи-
нококкпен көбінесе мал шаруашылығында 
жұмыс істейтіндер ауырады.

Оған басты себеп, жоғарыда адам және 
үй жануарлары эхинококктың онкосферасын 
(жұмыртқасын) ішіне жұтып алады, осыдан 
кейін жанағы ұрығы өзінің сыртқы қабығынан 
арылып ұлтабардың қан тамырлары арқылы 
денеге тарайды. Эхинококкпен көбінесе бау-
ыр, өкпе ауырады (соңғы уақытта басқада 
түрлері кздесуде). Біріншіден эхинококкпен 
ауырған адам көп уақыт бойы жұмысқа жа-
рамай мүгедек болады, ал операция жа-
сатпай, дер кезінде емдетпей жүре берсе 
қайғылы жағдайға душар болады. Осы ауру-
мен ауырған малды сойғанда жарақаттанған 
мүшелері, өкпе-бауырын далаға иттерге та-
стайды.Оны жеген ит арқылы ауру адамға, 
басқа малдарғы тарайды. 

 Ішек - құрт ауруы (гельминтозы)

Ауруханаішілік инфекциялар 
дегеніміз не?

Эхинококк ауруының екі түрі бар, бірінші 
түрін гидатидозный эхинококк жылауық 
деп аталады, екінші түрі альвеококкоз деп 
аталады. 

Эхинококк ауруы бастапқыда ешқандай 
белгі бермейді.Тек эхинококктың кистасы 
(жылауығы) үлкейгенде,бауырда ісік пайда 
болады. Ауырған адамның денесінің тем-
пературасы 38-39 гр, бауыры сыздап ауы-
рады. Ал, эхинококктың өкпеден болатын 
түрімен ауырған адам жөтеліп, кейде қан 
аралас қақырық түкіреді. 

1. Алдымен иесіз қанғырып жүр-ген 
бұралқы иттерді құрту керек.

2. Шаруашылыққа керек иттер мен жеке 
меншіктегі иттерді уақытымен дәрігерлік 
тексерістен  өткізіп, жиі-жиі дегельминтиза-
ция  жасап отыру керек.

3. Малды күні бұрын дайын-далған 
арнаулы орынға қасап жасайтын 
жерге сойып,оның эхинококк ауруы-
мен жарақаттанған өкпе, бауыр тағы 
басқаларын ит қазып ала алмайтындай 
жерге көміп тастаған жөн.

4. Мал шаруашылығында жұ-мыс істеп 
жүрген шопандар, бақташылар, тері тірсек 
жинайтын, жүн өндеу фабрикасының 
жұмысшылары, мал дәрігерлері жылына 
екі рет дәрігерлік тексеруден өтуі керек.

5. Ал, эхинококктан сақтанудың 
бірден бір жолы жеке бастың жанұяның 
ұқыптылығына байланысты. Кейбір адам-
дар балалар итті сылап сипап сүйіп, одан 
кейін қолын жумай тамақ ішеді.  

Осы жоғарыда айтылған шараларды 
бұлжытпай орындаса ғана эхинококк ауруы 
таралмайды.

Б.ТЕМІРХАНОВ,
 аудандық СЭББ басшысы.         

А.СЕҢКІБАЕВА,
 аудандық СЭББ маманы.        

фазасындағы кез келген науқас адам.
- Берілу жолдары – зақымдалған тағам 

өнімдері, су, шаң, медициналық құралдар 
мен     құрылғылар.

- Қабылдағыш организм – осы инфекцияға 
иммунитеті жоқ немесе организмі әлсіз па-
циент. Емдеу стационарларында бір пала-
тада (ауа – тамшылы жол) болған кезде, 
бір құралмен қолданған кезде (тұрмыстық 
қатынас жолы). АИВ – инфекциясы, В, С, Д 
вирусты гепатиттер сияқты инфекциялар-
мен дұрыс өңделмеген немесе өңделмеген 
медициналық құралдар арқылы паренте-
ральды жолмен де зақымдануы мүмкін. 

Қауіп - қатер тобы 
Зақымдануға қаупі жоғары пациенттер 

категориясы бар. Олар босанушы әйелдер, 
жаңа туған нәрестелер, әсіресе шала туған 
немесе мерзімінен асып туылған балалар, 
босану жарақатының әр түрлі ақаулары 
бар балалар, созылмалы аурулары бар 
науқастар, медициналық қызметкер.

1. Ауруханаішілік инфекцияның таралуына 
белгілі факторлар әсер етеді:

2. бөлімшенің мөлшерден тыс толуы;
3. медициналық қызметкерлер мен 

ауруханаға түскен науқастар арасында   
ауруханаішілік штамның анықталмаған та-
сымалдаушылары;

4. санитарлық – эпидемио-логиялық 
режимді, асептика және антисептика 
ережелерін меди-циналық қызметкерлер 
сақта-маған жағдайда;

5. сапасыз және уақытылы дұрыс 
жасалмаған жинап жуу;

6. ауруханалар бір реттік қолданылатын 
материалдар мен құралдар және      
дезинфекциялық ерітінділермен толық 
қамтамасыз етілмесе;

7. ескірген құрылғылар және аппараттар 
мен медициналық құрылғыларды өңдеу 
режимінің бұзылуы;

8. ауруханалардың ас блоктарының нашар 
санитарлық жағдайлары, желдету, сумен 
қамтамасыз ету және кәріз тораптарында 
бұзылыстар.

Осы факторлардың барлығын жою – бұл 
ауруханаішілік зақымданудың алдын алу бо-
лып табылады!

Эхинококкоз (жылауық құрты)

сумен шаю керек.
Ішек - құрт ауруы әсіресе  мектеп жасына 

дейінгі мекеме және бастауыш сынып  бала-
ларында  жиі  кездеседі. Балаларды ішек-
құрт жұмыртқаларына тексергенде көбінесе 
теріс нәтиже береді. Құрт жұмыртқалары 

нәжісте көбіне көріне бермейді,көбінесе 
топырақта ішек құрт жұмыртқалары ұзақ 
уақыт өмір сүреді. Сол себепті жылына екі 
рет алдын – алу мақсатында тексеріліп ем 
алып  тұру қажет.

МАМАН КЕҢЕСТЕРІ
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Адамзатқа ертеден таныс сыбайлас жемқорлық 
заман мен бірге өсіп - өркендеген, небір тегеруінді 
қарсылықтарға  төтеп беріп, қайдан  мол қаражат  
пайда болса, сол жерге тамыр жайып, бүгінге дейін 
жойылмай отырған қауіпті кеселдің бірі. Кез - келген 

Мемлекеттік қызметті са-
палы көрсету мәселесінің 
өзектілігі - мемлекеттік қызмет 
барлық саланы және адамның 
бар тіршілік қызметі кезеңін 
қамтитындығында. Мемлекеттік 
қызмет алу жылдан жылға ар-
тып отыр. Аталған салаға деген 
қызығушылықтың артуы бұл са-
ланы заңнамалық деңгейде рет-
теуге әкелді.

Қазақстан Республикасының 
2015 жылғы 23 қарашада 
«Мемлекеттік қызмет туралы» 
Заңы қабылданды. Аталған 
Заң мемлекеттік қызмет са-
ласын, сондай-ақ қызмет 
алушылардың құқықтарын және 
қызмет берушінің құқықтары мен 
міндеттерін белгілейді.

Мемлекеттік органдар-
да және мекемелерде биз-
нес - процестерді жақсарту 
мақсатында, ақпараттық техноло-
гиялар кеңінен қолданылуда. Бұл 
шешім қабылдауда әділетсіздікке 
жол бермеуге мүмкіндік береді, 
мемлекеттік органдар қызметінің 
ашықтығы мен айқындылығын 
қамтамасыз етеді. Мемлекеттік 
қызмет алуды автоматтандыру 
жұмысы жалғасуда, мемлекеттік 
органдар қызметі нәтижесінің 
маңызды көрсеткішін түзеу 
және шешімді әзірлеу кезеңінде 
алынған ақпарат пайдала-
ну үшін мемлекеттік қызметті 
тұтынушымен кері байланыс 
жүйесін құрылды.

Мемлекет қызмет алу үшін 
арыздар процедураларын 
жеңілдету мақсатында көптеген 
мемлекеттік қызмет алуға өтініш 
беруге www.egov.kz «элек-
тронды үкімет» веб порталын 
арқылы электронды өтінім беру 
қарастырылған. Аталған қызмет 
барлық ЭСҚ (электрондық 
цифрлық қолтаңба) бар интернет 
қолданушыларға қол жетімді.

Қазақстан Республикасының 
электронды үкімет  порталы – 
бұл электронды түрде сервис-

Басқан жері сықырлап келіп 
қалды демекші, міне қыс мезгілі 
де келіп қалды. Ақ мамығымен 
ерекшеленетін бұл мезгілдің 
өзіндік ерекшеліктері баршылық. 
Солардың ең бастысы бо-
ран соғып, қар кептелуі сияқты 
табиғи құбылыстар. Қар кептелуі 
мен боранның қаупі – жолдар 
мен ғимараттардың қармен 
кептеліп қалуымен сипаттала-
ды. Кептелудің биіктігі - 1 м, ал 
таулы аумақтарда 5-6 м жетуі 
мүмкін. Бұл кезде жолдардағы 
көру қашықтығы 20-50 метрге 
дейін қысқарып, шатырлардың 
бұзылуы, электр және байланыс 
сымдарының үзілуі байқалады.

Қар кептелуі мен боранға 
төмендегідей дайындалған абзал:

Егер сіз қатты боран ту-
ралы ескерту алсаңыз, есік-
терезелерді, шатырдағы люкті, 
желдету тетіктерін мықтап 
жапқан дұрыс. Екі күндік су, 
тамақ және дәрі-дірмек қорын, 
автономиялық жарықтандыру 
құралдарын (фонарь, керосин 
және май шамдары), батареялық 
радиоқабылдағыш дайындап 
қою керек. Теледидарды және 
радиоқабылдағышты қосып 
қойыңыз, себебі, жаңа қажетті 
ақпарат берілуі мүмкін.

Қатты боран кезінде жасалатын 
іс-қимыл:

Үйден тек ерекше жағдайда 
шығуға болады. Жалғыз шығуға 
болмайды. Жанұя мүшелеріне, 
көршілеріңізге қайда кеткеніңізді, 
қашан оралатыныңызды  айтып 
кетіңіз. Көлікпен тек үлкен жолдар 
мен магистральдарда қозғалуға 
болады. Көліктен шыққанда көру 
қашықтығынан ұзамаңыз. Жолда 
тоқтап қалғанда дабыл сигналын 
басыңыз. Көліктегі авариялық 
сигналды қосып, антеннаға ашық 
түсті матаны байлап қойыңыз 
және көмекті тек көліктің ішінде 
күтіңіз. Көлікті оталдырып қойып, 
көміртегі тотығынан уланып 
қалмас үшін терезені сәл ашып 
қойыңыз.  

Егер Сіз елді мекеннен сырт 
жерде жаяу бағдар жоғалтып 

Қыс келген кезінде мұздағы қауіпсіздік сақтау жөніндегі, яғни тұрақты 
аяз түскенге дейін, мұз әлі жұқа. Күндізгі және түнгі суықта қатқан мұз, 
азғана салмақты көтеруге қабілетті, алайда күндіз тез жібіп, еріген 
су ағады, қуыс және әлсіз болады, бірақта жеткілікті  қалыңдықты 
сақтайды.

Мұзда жүру ережесі:
1. Тәуліктің қараңғы уақытында  және нашар көрінетін кезде (тұман, 

қар басу, жаңбыр) ешқандай жағдайда мұзға шығуға болмайды.
2. Өзеннен өтерде мұз өткелдерін пайдаланыңыздар.
3. Аяқ соққысымен мұздың қаттылығын тексеруге болмайды. Егер 

бірінші қатты соққыдан кейін, шаңғы таяқшасымен қатты ұрғаннан 
кішкене су көрінсе - бұл мұздың жұқалығын білдіреді, онымен жүруге 
болмайды. Мұндай жағдайда өз ізінмен жылжып  адымдармен мұздан 
аяғыңды алмай және иықтың өлшемімен салмақ салмай жағаға 
қайтадан шығу қажет.  Мұздың жарылуы кезінде дәл осылай жасау ке-
рек.

4. Ата-аналарға нақты өтінім: (балыққа, шаңғы мен коньки тебуге) 
мұзға  балаларды қадағалаусыз жібермеңіздер.

5. Су айдындарында жиі кездесетін қайғылы оқиғалардың бір себебі 
– алкокольден мас болу. Адамдар қауіп-қатерге бей-жай қарайды, 
келеңсіз жағдайда әлсіз болады.

Қай заман, қай қоғамда да адамның 
денсаулығын қорғау алғашқы міндеттердің 
бірі саналып келген. Бұл қағидат  бүгін де 
маңызды екені белгілі. 

«Адам дәрігері адамды емдесе, мал 
дәрігері бүкіл адамзатты емдейді» деген 
қанатты сөз өзектілігін жойған жоқ.

Ауданда халық жиі тұтынатын ет 
өнімдерін дайындау, сақтау, сатумен  «Тай-
ыржан» және «Разбекова А» дүкендері,  
сол сияқты әр сенбі күндері   Жансүгіров  
ауылында  «Орталық» базар аумағында 
ауыл шаруашылық жануарлар және жа-
нуарлардан алынатын өнімдерді сату 
ұйымдастырылған. Онда ет және ет 
өнімдері, сүт және сүт өнімдері жұмыртқа, 
балық т.б. ветеринариялық-санитариялық 
бақылауға жатқызылған өнімдер, халыққа 
қол жетімді бағамен сатылуда. Сонымен 
қатар аудан аумағында осы  өнімдерді  
дайындау, сақтау, сату мекемелер бар. 
Олар: аудандық аурухана, колледж, 
балабақшалар, тойханалар  т.б.

Осы өнімдердің ветеринариялық-
санитариялық қауіпсіздігі дегеніміз  - 
жануарлардың саулығы, жануарлардан 
алынатын өнімдер мен шикізаттың тағамдық 
қауіпсіздігі, аумақтың ветеринариялық-
санитариялық салауаттылығы, халықты 
жануарлар мен адамға ортақ аурулар-
дан қорғау, сондай-ақ, мемлекеттік 
ветеринариялық - санитариялық 
бақылау және қадағалау объектілерінің 
Қазақстан Республикасының ветеринария 
саласындағы заңнамасының талаптарына 

сәйкестігі қамтамасыз етілетін мемлекеттік  
ветеринариялық - санитариялық бақылау 
және қадағалау объектілерінің жай-күйі бо-
лып саналады.

Егер ветеринариялық - санитариялық 
талаптарға тоқталсақ; жануарлар олар-
дан алынатын өнімдерді дайындау, сақтау, 
өткізу теке  эпизоотиялық жағдайы қолайлы 
аймақтардан дайындалу қажет.

Кейіннен өткізуге арналған малдар  ау-
дан аумағындағы  есептік нөмірі бар сою 
алаңдарында  сойылуы тиіс. Өнім дай-
ындалатын жерде сою алаңы  жоқ болған 
жағдайда, мал тірідей №1  ветеринариялық 
анықтамасымен жақын маңайдағы сою 
объектісіне жеткізіліп, сойылады. Мал 
ұшаларын тасымалдау №2 ветеринариялық 
анықтамамен жүргізіледі. Тексеру 
нәтижесімен мал ұшаларына округтің 
ветеринариялық пункт меңгерушісінің мөрі 
басылады. Сою кезеңінде  өнім иесі жанын-
да болу қажет.

Мал ұшаларын   авто көлікпен  тасымал-
дау кезінде  өнім астына  брезент салынып, 
беті таза  матамен жабылып жеткізіледі. Ішкі 
ағзалары (өкпе, бауыр, бүйрек, жүрек т.б.) 
бөлек ыдыспен тасымалданады. 

Сәйкестігі, сатуға жарамдылығы  
ветеринариялық - санитариялық сарапта-
ма жүргізу арқылы анықталады, Сараптау 

қортындысы өнім иесінің қолында болуы 
қажет. Сату орындары (сөре) таза және 
өнім астына  мата төселу қажет, сонымен 
қатар өнімдерді көрсету құрал жабдықтар 
(шанышқы, пыша, таразы) және ет шабу 
жағдайы ветеринариялық талаптарға сай 
яғни, шөркелері боялған, шөрке үстіне 
тұз себілуі керек. Сатушылардың арнайы 
киімдері (халат, фартук, жеңсек)  көмекші 
жұмысшыларында да халат болу қажет. 
Өнім толық сатылмаған жағдайда  жауапты 
ветеринариялық-санитариялық инспекторға 
қалған өнім туралы ескерту керек.

Сүт және сүт  өнімдерін сатушы әр 
ай  сайын жергілікті ветеринариялық 
пункт меңгерушісінен  №2 үлгідегі 
ветеринариялық анықтама және 
ветеринариялық санитариялық  сараптама 
актісі болуы тиіс. Сүт өнімдерін сатушы-
лар  арнайы киім  (халат, фартук, жеңсек, 
қолғап) және құрал жабдықтары (бір мезет-
те пайдаланатын салафон мешок, таразы, 
қысқыш, пышақ, қалақша т.б.) пайдалануы 
тиіс.   Өнім салынған ыдыстардың, сату 
орнының  ұдайы таза болуын қамтамасыз 
етуге міндеттісіздер.

Балық өнімдері №2 үлгідегі 
ветеринариялық анықтамамен  және 5 кг. 
артық өнімдердің ауланған жерден шығыс 
құжаттары болуы, суылтылған, мұздатылған  

арнайы ыдыспен тасымалданады. Жаз 
айларында  тоңазтқыш арқылы сатылуы 
тиіс және  жерден биіктігі 40 см. кем емес 
сөреде тұруы керек. 

Сатушылардың    арнайы  киімдері  (ха-
лат, фартук, жеңсек, қолғап) болуы қажет. 

Кейбір жағдайларда  азық- түлік 
сататын дүкендерде сүт, қымыз, 
жұмыртқа, кептірілген балық, құс еттері 
тұтынушыларға ұсынылады. Осы орайда,  
жоғарыдағы қағидат пен  талаптар орында-
луы тиіс

Тіпті дүкен маңында  кәуап сататын 
орындар жабдықталып,  өнім сатылып  
жатады. Сату орнының ветеринариялық- 
санитариялық талаптарға сәйкестігі 
нақтыланбаған. Ауданда кәуап сатушы 
ретінде бірде бір тұлға   ветеринариялық 
қызметте тіркелмеген.   

Ішкі сауда обьектілерінде жануар және 
олардан алынатын өнімдерді дайындау, 
сақтау өткізумен айналысатын жеке және 
заңды тұлғалар.

Қазақстан Республикасының «Ветери-
нария туралы» Заңында  осы өнімдердің 
ветеринариялық - санитариялық 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында, 
бақылау және қадағалау  жұмыстары   
тұрақты түрде күнділікті жүргізіледі 
делінген.  Ендеше, заң талаптарын орын-
дай отырып, тұтынушыларға сапалы өнім 
жеткізейік.

Ж.РАХИМОВ, 
мемлекеттік ветеринариялық - 

санитариялық инспекторы.  

Тұтынушылырға сапалы мал өнімі

Электронды нұсқада мемлекеттік 
қызмет алу жылдам, әрі ыңғайлы

тер мен қызметтер ұсынатын 
және мемлекетті қызмет туралы 
қажетті ақпарат алуға қол жетімді 
ақпараттық - анықтамалық және 
интер белсенді веб портал болып 
табылады.

Электронды үкіметтің www.egov.
kz порталы үкімет пен жергілікті 
билік органдары қызметі тетігінің, 
азаматтар мен ұйымдарға 
қызмет көрсетуге бағдарланған 
және мемлекеттік органдардың 
ақпараттық ресурстары 
біріктірілген ақпаратын пайдалана 
отырып, ақпараттық технологияны  
пайдалану жобасы.

Электронды үкімет порталының 
мақсаты мыналар: 

- халыққа қызмет көрсету про-
цедураларын бір терезе принципі 
бойынша оңайлату;

- мемлекеттік  қызмет ұсыну  
тиімділігін  арттыру;

- мемлекеттік органдардың 
ақпараттық ресурстары-
на қол жетімді, бірыңғай жүйе 
құру: билікпен ашық диалог 
жүргізу, құпиялылықты сақтау, 
азаматтардың мемлекеттік орган-
дармен тікелей және кері қарым 
-қатынасын орнату. 

Электрондық сервистер мен 
қызметтер, мемлекеттік қызметтер 
мен пайдалы материалдар екі 
негізгі санат бойынша құрылған 
«Азаматтар» және «Бизнес», 
бұлар өз кезегінде тақырыптық 
бөлімдерге бөлінеді.

Мемлекеттік қызметтер сипат-
тамасы, бөлімдерге бөлінген және 
келесі ақпараттардан тұрады:

- қызметтің толық және қысқаша 
атауы;

- мемлекеттік органның 
(ұйымның) – қызмет жеткізуші ата-
уы;

- қызмет алу тәртібі туралы 
ақпаратты алуға болатын орын ту-
ралы мәлімет;

- қызмет алушылар санаты;
- қызмет ұсыну мерзімі;
- қызмет көрсету құны;
- электронды түрде қызмет 

ал үшін қажетті деректер мен 
әрекеттер;

- мемлекеттік органда қызмет 
алу үшін қажетті құжаттар тізімі;

- өтініш беруші толтыра-
тын өтініш нысаны мен басқа 
құжаттар;

- қызмет көрсету нәтижесі;
- қызмет ұсынуды реттейтін 

нормативтік актілердің тізім мен 
мәтіндері.

Порталдың әрбір кіші бөлімінде 
мемлекеттік қызмет алуға 
қатысты жалпы сұрақтар және 
кіші бөлімдердің тақырыптарына 
көмекші ақпараттар бар пайдалы 
материалдар орнатылған.

Мемлекеттік қызмет алуға 
электронды өтінім беру үшін ЭҮП 
(электрондық үкімет порталы) бой-
ынша сілтемеге кіру қажет. Бұдан 
әрі ЖСН (жеке сәйкестендіру 
нөмер) арқылы пайдаланушының 
жеке кабинетіне кіру іске асы-
рылады. Қызметтер бөлімін 
таңдау бөлігінде қажетті тармақ 
таңдалады. Бұдан әрі барлық 
әрекеттер нұсқауға сәйкес рет-
ретімен орындалады.

Қызметті «Электронды үкімет» 
веб порталы арқылы алудың 
артықшылығы: өкілетті орган-
дар бойынша қажетті құжаттар 
жинау қажеттілігінің болмауы, 
кезектің болмауы, өтінішті кез 
келген уақытта бере алатын 
мүмкіндігіңіздің болуы.

Электронды мемлекеттік 
қызметті енгізу нәтижесі мыналар 
болып табылады:

1. Мемлекеттік қызмет сапа-
сы деңгейінің артуы және оның 
азаматтар мен ұйымдарға қол 
жетімділігі;

2. Көрсетілетін қызмет сапа-
сына халықтың және бизнестің 
қанағаттануы;

3. Сыбайлас жемқорлық дең-
гейінің төмендеуі.

 
Ақсу ауданының 

экономика және бюджеттік 
жоспарлау  бөлімі.

Абайлаңыз, қар кептелуі!

Мұзда жүру ережесі

алсаңыз, бірінші кезіккен үйге кіріп, 
өзіңіздің қай жерде екеніңізді біліп, 
боранның басылғанын күтіңіз. 
Егер Сіздің күш-қуатыңыз таусыл-
са, баспана немесе ық жер тауып, 
сол жерде қалыңыз. Бөтен адам-
дармен кездескенде сақ болыңыз, 
себебі осындай табиғат апатта-
ры кезінде көліктерді, үйлер мен 
ғимараттарды тонау саны күрт 
өсіп кетеді. 

Егер Сіз қатты қар кептелуінде 
қалып, ғимаратта оқшауланып 
қалсаңыз, үрейленбей өз 
бетіңізше ғимараттан шығу жо-
лын  қарастырып көріңіз. Егер 
өз бетіңізше шыға алмасаңыз 
құтқару қызметіне хабарлдасыңыз 
(112).

Үсіп қалған кездегі алғашқы 
көмек:

Үсік шалған кезде жылы бөлмеге 
кіріп, үсіп қалған жерді кебу әрі 
жұқа матамен уқалап, жылы суға 
салыңыз және судың температу-
расын ақырындап 40- 45 градусқа 
дейін көтеріңіз. Егер ауырғаны 
кетіп, сезімталдық сезіле баста-
са, қолды немесе аяқты  кептіріп 
сүртіп, шұлық немесе қолғап киіңіз. 
Парацетамол дәрісін қабылдап, 
ыстық шай ішкен дұрыс. Есіңізде 
болсын, үсіп қалған жерді спирт-
пен немесе қармен ысқылауға 
болмайды, терінің зақымдануы 
немесе инфекция түсуі мүмкін. 
Үсік шалғанда мүмкіндігінше 
тезірек медициналық көмекке 
жүгінген абзал.

Құрметті жерлестер, "сақтықта 
қорлық жоқ",-демекші ауа - 
райының қолайсыз, боранды, аяз 
күндері өміріңізді қауіп-қатерге 
тікпей, тиісті органдардың хабар-
ламаларына құлақ асуларыңызды 
сұраймыз. Төтенше жағдайлар 
орын алған кезде тәртіпті сақтау, 
өзіңізді саналы ұстау мен 
қарапайым техника қауіпсіздігі 
қағидаларын орындау – Сіз бен 
біздің амандығымыздың кепілі.

Б.ӘДІЛЖАНОВ,
  аудандық төтенше 

жағдайлар бөлімінің аға 
инженері, а/қ аға лейтенанты. 

***

өркениетті  қоғам үшін  сыбайлас жемқорлықпен күрес 
ең өзекті сұрақтары болып табылады. Сыбайлас 
жемқорлық мемлекетті ішінен жоюдың  бастамасы. Ол 
жетістіктерді жоққа шығаратын, ұлттық қауіпсіздікке, 
қауіп-қатер әкелетін індет. Сондықтан да Қазақстан 
Республикасы   мемлекеттік саясатының  негізгі 
басымдылықтарының бірі – осы зұлымдықпен  күресу 
болып отыр. Кез - келген азамат төтенше жағдайлар 
бөлім қызметкерлерінің заңсыз әрекеттеріне қарсы 
Ақсу ауданы Төтенше жағдайлар бөлімінің 8 (72832) 
2-13-86 сенім телефонына хабарласа алатынын 
ескертеміз.

Елбасымыз атап айтқандай, «Сыбайлас 
жемқорлықпен қүрес қылмыскерлерді жазалау 
жөніндегі табанды шаралар ғана емес, бұл мемлекет 
пен қоғамның  күнделікті  жұмысының тұтас кешені». 
Сол себепті, әрбір Қазақстан Республикасының аза-
маты  сыбайлас жемқорлыққа жол бермеуге міндетті. 

Нұрдәулет ЖАҚСЫБАЕВ, 
  аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің 

бастығы, азаматтық қорғау майоры.

Жемқорлыққа жол бермейік!
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Бес  дұшпан  Абай  айқындап  бер-
ген  адамгершіллікке  жат  этикалық  
әдеп  нормалары. 

Абай  бес  асыл  ісінде  нағыз 
адам болу үшін бес нәрсеге асық 
бол керіктігін айтса, адамзатқа  бес 
дұшпан  бар  деп  айтқан  болатын.  
Адам болам десеңіз, оған қайғы 
жесеңіз, өсек, өтірік, мақтаншақ 
еріншек бекер мал шашпақ бес 
дұшпанын білсеңіз деп адамның 
бойындағы жағымсыз қасиеттерді 
сынға алады. Ақын  осы тәрізді  
елді аздыратын  мінез - құлықты 
әшкерелеп жұртшылықты олардан 
сақтандырмақ болады. Ақынның  

Бес  дұшпан
(Эссе)

адамгершілікке  жат, жаман қылық: 
арамдық, әдепсіздік, әділетсіздік, 
жағымпаздық, жылпыстық  пен  
менмендік, қулық, сұмдық, 
пәлеқорлық т.б. толып жатыр. Абай 
қазақ халқының дамуы үшін оның 
басқа елдер қатарына жету үшін бұл 
әдеттердің бәрі де кедергі болатын 
қылықтар деп ұғып, бұларға барын-
ша қарсы шықты. Қазақ қауымының  
болашағы  жастардың бойына 
адамгершіліктің асыл қасиеттерін 
қалыптастыру туралы даналық ой 
қозғайды. 

Зымыра АБАЙ,  
«Мамания  орта  мектебі, 
мектепке  дейінгі  шағын  

орталығымен»  коммуналдық  
мемлекеттік  мекемесінің  
6 "а " сынып  оқушысы.  

Қолыма қалам алсам ой туады,
Қазақтың бір өзініз бойтұмары.
Салтымыз ғой бабалардың ізін жалғау,
Шын көңіліммен өзінізге жаздым арнау.

Абайдың өлеңімен мақтанамын, 
Өлеңін оқып тағы шаттанамын.
Бәйгелерге қас тұлпардай бапталамын,
Абайдай атамменен мақтанамын.

Абайдың өлеңдері ұмытылмайды,
Оқысаң жүректі бір толғайды.
Семейдей қасиетті жерде туған,
Абайдай аталарым ұмытылмайды.

Қазақтың жүрегіне жақын болған,
Оған жетпейтін ақын болған.
Еліне мәңгілікке болар қорған,
Ғажайыпсыз жаратылған асыл нұрдан.

Қадірледің тіліңді, дініңде де,
Қорғай білдің қасиетті жеріңді де.
Сыйламасам өзіңдей алып нарды,
Туылып мен өмірге келдім неге?

Өмірдің ұғындырып ақ, қарасын,
Өлеңмен  аштың ұрпағынның ой санасын.
Бүкіл әлем таныған ғой бір өзіңді,
Аңсаймын Абай ата нұр жүзіңді.

Таппаспын сізге теңеу бұл өмірден 
Жыр жаздым сізге арнап шын көңілден.
Өмірге қайта келмес алып тұлғам,
Ұрпағынның өлеңі ғой, сағыныштан жазып тұрған.

Ақтан СЕРІКҚАЗЫ,
«Мамания  орта  мектебі, мектепке  дейінгі  шағын орталығымен» 

коммуналдық мемлекеттік  мекемесінің 6 "а" сынып  оқушысы.

    Жетекшісі: Қасымбекова  Гүлданаш ӨМІРЗАҚҚЫЗЫ, 
қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі.         

Абай  атама  арнау

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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Қазақстан Республикасының 
Тәуелсіздігіне 30 жыл толуына 
орай еркін күрестен 2007-2008, 
2009-2011, 2012-2015 жылғы кіші 
салмақтағы жасөспірімдер ара-
сында 1 желтоқсан күні Тұңғыш 
Президент күніне орай, Қабанбай 
ауылында еркін күрес үйірмесінің 
ашылуына үш жыл толуына бай-
ланысты аудандық ашық турнир 
өтті. 

Байсалды Қ.С., Мұхаметқали 
Қ, Тұрғанбай А, Бейсебеков А, 
Айтқожин Д, Бүркітбеков Б сынды 
үздік бапкерлердің шәкірттері үздік 
өнер көрсетті. Олардың қатарына 
I орын иеленген: Дәулетқожа 
Нұрәли, Аспандиярұлы Алди-
яр, Ерғали Ерік, Марат Қали, II 

орын иеленген Қизатұлы Пара-
сат, Қабдурахман Әділ, III орын 
Күресбекұлы Әлихан, Әлимұрат 
Нариман, Ерғазы Ернұр, Төкен 
Ернат, Қанат Азамат, Жүнісбек 
Қайрат, Болатхан Қайсар сынды 
жас палуандарымыз үздік өнер 
көрсете білді. 

Ақсу ауданының намысын 
қорғауға тікелей қолдау көрсеткен 
аудан әкімі Есім Базархановқа, 
БЖСМ директоры Бекқали 
Шалаповқа, спорт бөлімінің 
бастығы Е.Тоғызбаевқа және 
аудандық білім бөлімінің басшы-
сы Бегімбек Рамазановқа үлкен 
алғыстарын білдіреді.

Назым ТЕКЕСПАЕВА.
1 желтоқсан - Қазақстан 

Республикасының Тұңғыш 
Президенті мемлекеттік 
мерекесіне орай, «Қарлығаш» 
балабақшасында «Құлыншақ» 
тобымен  арнайы апталық өтті. 
Балабақшамыздың барлық топ-
тарында мерекелік күнге байла-
нысты жылжымалы көрнекілік 
құралдар, құттықтаулар 
жасақталды. 

Балабақшадағы әдіскер 
кабинетінде ҚР Президентінің 
«Біздің тұңғыш Елбасы», 
«Елім деп соққан жүрегі, 
Халықтың ұлы перзенті» атты 
бұрыштар толықтырылып, 
т ә р б и е л е н у ш і л е р г е 
аталған бұрышқа саяхат 
ұйымдастырылды. 

Апталықтың мақсаты - 
қазақ халқының Тұңғыш 
Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың өмір жолы, туып-
өскен, оқып білім алған, қызмет 
еткен жерлері туралы мағлұмат 
беру, Елбасының өмір жолы-
нан үлгі ала отырып Отанын, 
халқын сүюге, ержүректілікке 
азаматтыққа, патриоттық сезімге 
тәрбиелеу, шәкірт жүрегінде ел-
басына деген сүйіспеншілік сезімін 
ояту, құрметтеу;

Көрнекілігі: слайдтар көрсету, 
үнтаспа, шарлар, суреттер, буклет 
әзірлеу. «Нұрсұлтан Назарбаев - 
тұңғыш президент» 1 желтоқсан 
- Президент күніне орай өткізілген 
тәрбие сағаты.

Біздің Президентіміз – 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 
Мемлекет басқару ісі – машақатты 
да, мәртебелі міндет. Басшы 

ТҰҢҒЫШ 
ПРЕЗИДЕНТ КҮНІ!

басқарған ел – ең бай мемлекет, 
халқы ең бақытты халық.

Тәуелсіздігімізді алғаннан 
соң халықтың басын біріктіріп 
Н.Ә.Назарбаев Тұңғыш Елба-
сы болды. Елбасының бастауы-
мен менің Отаным әлемге та-
нылды. Елім елдігін көрсетті, 
ерлігін тантты. Қазақ халқы 
егемендігін алып, Тәуелсіздікке қол 
жеткізгенде өз алдымызға ел бола 
алатындығымызға күмәнданған 

ТӘУЕЛСІЗДІК - ТІРЕГІМ!
болашағын ойлайтын, арманы асқақ,  өз Отанын сүйетін 
патриоттары болатынына сенімдімін.

Осы мақсатта  «Т.Тоқтаров атындағы орта мектебі, 
мектепке дейінгі шағын орталығымен» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінің  2 сынып оқушыларымен 
«Тәуелсіздік - тірегім» атты тәрбие сағаты 
ұйымдастырылып өткізілді. Тәрбие сағатының мақсаты: 
оқушыларға Қазақстан туралы, Тәуелсіздік күні туралы 
терең мағлұмат беру, өз отанын сүюге, ерлікке баулу. 
Достыққа, ұйымшылдыққа тәрбиелеу. Тәрбие сағаты 
барысында оқушылар тәуелсіздік туралы мағлұматтар 
алып, тәуелсіздікке қазақ елінің қандай қиындықтардан 
өтіп қол жеткізгені туралы мағлұматтар алып, қайсар 
ұлдарымыз бен қыздарымыз туралы  көріністерден 
үзінділерді тамашалады. Еліміздің көк байрағын көкке 
желбірететін, Тәуелсіздігіміздің тұғырын биікке өрлететін 
2 сыныпта оқитын пшәкірттерімнің «Тәуелсіздіктің 
30 жылдығына»  арнаған өз шығармашылықтарынан 
«Тәуелсіздік - тірегім» атты өлең шумақтарын жолдай-
мыз.

Рысты БАЙШАЛОВА,
Т.Тоқтаров атындағы орта мектебі, МДШО 

КММ-нің бастауыш сынып мұғалімі.

Тәуелсіз елім менің,
Соғады сен деп жүрегім.
Елім тыныш болсын деп,
Алладан күнде тіледім. 

Санжар НҰРЛАНҰЛЫ.

Тәуелсіз еліміз,
Біздің байтақ жеріміз.
Сондықтан да бар бала,
Бақытты болып жүреміз.             

Ердос БАҚЫТКЕЛДІҰЛЫ.

Қазақ елім Отаным,
Өзіңсің менің мақтаным.

Отыз жылдығың құтты болсын
Ата берсін ақ таңың. 

Батыржан ҚАРЫМСАҚ.  

Отаным менің Қазақстаным,
Құтты болсын мерекең.
Тәуелсіз еліме 30 жыл,
Арта берсін берекең.

Аруна ҚАРЫМСАҚ.

Құтты болсын тәуелсіздік 
                                                 мерекесі.
Мықты болсын елімнің керегесі.
Тату болып халқымыз 
                                            әрқашанда,
Кетпесін туған жердің берекесі. 

Фатима НҰРСАПА. 

Тәуелсіздік тірегім,
Отыз жылдық ғұмыры.
Мәңгілікке жасасын,
Осыны тілейді ұл-қызың.
Тәуелсіздік тірегім,
Мақтан етіп жүремін.
Қазағым өсіп өне бер,
Қуанышпен тіледім. 

Ақжол ҮСЕН.

Тұңғыш Президент күні 
                                         құтты болсын,
Тұғыры биік еліміз 
                                      шыңда болсын.
Біздерге үлгі болған Елбасымыз,
Мәңгілік үлгі болар тұлға болсын. 

Нұрым ТОҚТАРБЕК.

Тәуелсіздігімді 
жырлаймын

жандар да болған екен. Бірақ ар-
намысты ту еткен Елбасымыз бен 
үкімет басындағы ел үшін еңбек 
еткен ағаларымыздың аянбай 
еңбек етуі осы нұрлы күндерге 
жеткізді

Жансая КАЛИЕВА,
«Құлыншақ» тобының 

тәрбиешісі. 

Гүлзада ДАУРЕНБЕКОВА, 
музыкант. 

***

Палуандар тағы да жеңіспен 
оралды

Көк байрағы 
желбіреген, абройлы 
да айбынды, беделді 
де берекелі, ынтымағы 
мен бірлігі жарасқан 
еліміздің тәуелсіздігінің 30  
жылдығы құтты болсын. 
Тәуелсіздігіміздің тұғыры 

биік болсын.  Тәуелсіздік барлығымыз үшін ерекше 
қасиетті күн. Бірлік пен ынтымақтастықтың, достық пен 
татулықтың күні. Мемлекетіміздің тәуелсіздігі   ең алды-
мен халқымыздың бақыты. Тәуелсіздік - бұл бір күнгі ғана 
өмір емес, сонымен қатар өмірімізлің ертеңі, Тәуелсіз 
Қазақ елінің болашағы. 

Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-
Жомарт Кемелұлы Тоқаев «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» 
атты мақаласында «Біздің міндетіміз жастардың бойына 
мемлекетшілдік рухын сіңіріп, қай жерде жүрсе де  туған 
елдің игілігіне қызмет етуге жұмылдыру. Ең ғажайып 
ерліктер Отанға шексіз сүйіспеншіліктен туындайты-
ны сөзсіз»,-деп айтып өтті. Осы мақсатта  қазіргі білім 
беру саласында әрбір ұстаздан  білім алып отырған  
шәкірттері ғылым мен білімге ұмтылып, елдің ертеңгі 


