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Құрметті ақсулықтар! 
Сіздерді ұлық мереке – 

Қазақстан Тәуелсіздігінің 30 
жылдығымен шын жүректен 
құттықтаймын! Ынтымақты 
ұран, татулықты ту еткен бейбіт 
халқымыз осы уақыт аралығында 
толағай табыстарға жетті. 
Мемлекетіміз бен ауданымыздың 
қарқынды дамуы тұрақты саясат 
пен ішкі бірліктің арқасы. Рухы биік, 
намысы берік бабаларымыздың 
ғасырлар бойғы асыл мұраты – 
азаттықты аялау, тағдыры ортақ 
тұтас халқымыздың татулығын 

сақтау біздің басты мұратымыз. 
Бірлігіміз бекем, тірлігіміз тиянақты 
болсын! Тәуелсіздігіміздің тұғыры 
биік болғай!

Мемлекетіміздің береке - 
бірлігін, бостандығы әрі әлемдік 
туыстығын білдіретін, туған жердің 
мақтанышы болып келетін бұл ме-
реке әрі патриоттық деп есептеледі. 
Бірлескен ұйымшылдық болып, 
бірге жаңа мақсаттарға жетуіміз, 
халқымыздың ырысы және гүлденіп 
өсуі, сыйласуы мен түсінісуі, 
әрқашанда рухтарымыздың биік 
болып, салт - дәстүрімізді әрқашан 
бағалап жүрсек, алда көптеген 
жаңа табыстарға жетеміз. 

Ата - бабаларымыздың аңсап 
көптен күткен Тәуелсіздік күніміз 
кұтты болсын ағайын. Барша 
ақсулықтарды тәуелсіздік күнімен 
құттықтаймын. Ауданымыздың 
әрбір отбасына мол бақыт, 
амандық тілеймін. Еліміз гүлденіп, 
көркейе берсін қадірлі ағайын! 
Төл мерекелеріңіз құтты бол-
сын! Бұл мереке күні Сіздерге 
тілейтінім зор денсаулық, мақсат 
- жолдарынызда сәттілік, туған - 
жақындарыңыздың жылу сезімі 
әрқашан барлықтарыңызға 
қуаныштар сыйлай берсін!

Есім БАЗАРХАНОВ,
аудан әкімі, «Nur Otan» 

партиясы аудандық 
филиалының төрағасы.

Қадірлі жерлестер!
Ақсу аудандық мәслихаты депу-

таттары атынан Сіздерді Қазақстан 
Республикасы Тәуелсіздігінің орда 
бұзар отыз жылдық мерекесімен 
күнімен шын жүректен 
құттықтаймын! 

Өткен жылдар ішінде ауданымыз 
экономикалық дамуда, халықтың 
әл - ауқатын қамтамасыз етуде 
аса зор жетістіктерге қол жеткізді. 
Тұрақтылық және қоғамдағы өзара 
түсіністік, зор жауапкершілікпен 
жүзеге асырылған еңбек бағыты 
ауданымыздың беделінің өсуі үшін 
сенімді негіз болды. 

Егер бізге Тәуелсіздік оп-
оңай келе қалды десек, қатты 
қателескен болар едік. Ата - баба-
ларымыз ғасырлар бойы аңсап, 
зиялылар тарихтың ақтаңдақтарын 
ашып, өзімізге тиеселі жерді ие-
ленуге қаншама рет әрекет жа-
сады. Сол әрекеттері үшін жан-
дарын қиды. Иә, Желтоксанның 
екпінімен келген Тәуелсіздіктің 
біз үшін орны қашан да бөлек. 
Сондықтан да «толарсақтан саз 
кешкен» батыр бабаларымыздың 
әр жылда төгілген қанының, 
ұлы мұраттар жолында құрбан 
болған асыл азаматтарымыздың 
асқақ армандарының, сәбиін 
білегімен, даласын жүрегімен 
тербеткен аналарымыздың аққан 
жасының, Жаратқаннан тілеген 

медетінің арқасында қол жеткізген 
Тәуелсіздікті біз әрқашан мақтан 
тұтып, қастерлей білуге тиістіміз. 
Біле білсек, бұл біздің азаматтық 
парызымыз, адамдық борышы-
мыз.

Тәуелсіздіктің тал бесігінде 
тербеліп, қыран құсы қалықтаған 
көк аспанымыздың астын-
да баянды да, бақытты ғұмыр 
кешулеріңізге тілектеспін.

Бейбіт СҮЛЕЙМЕНОВ,
 аудандық мәслихат

 хатшысы.

Жыл соңы, желтоқсан айының 10 
жұлдызында қобызшы "Молықбай 
Байсақұлы" атындағы аудандық мәдениет 
үйінде Ақсу ауданы жастар ресурстық 
орталығының ұйымдастыруымен, 
Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 
30 жылдық мерейтойы қарсаңында 
ауданымыздың дамуына үлес қосып 
жүрген жалынды жастарға Ақсу ауда-
ны әкімінің «Жыл үздігі - 2021» жастар 
сыйлығы салтанатты түрде табысталуы 
өтті. Ауданымызда әр салада тынбай еңбек 
етіп жүрген 19 жас маман аудан әкімінің ар-
найы сыйлығымен марапатталды.

Шара барысында өз саласында жоғары 
жетістіктерге қол жеткізген жастарға ау-
дан әкімінің орынбасары Есжанов Ғазиз 
Отарбайұлы «Жыл үздігі - 2021» жастар 
сыйлығын салтанатты түрде табыстап,  
жастарды жылы лебізімен, жақсы тілегімен 
құттықтап, алғысын білдіріп, үлкен сенім 
артатындарын айтып өтті. Ауданымыздың 
ақсақалы Аманкелді Айтбайұлы да аудан 
жастарын құттықтап, ізгі тілегін білдірді. 
Атамыз өз сөзінде ел ертеңі жастар 
қолында екенін айтып, ақ батасын берді. 

Рәсімнің соңында үздіктердің қатарынан 
көрініп, "Үздік жас әдебиетші - 2021" жастар 
сыйлығының иегері Ерден Нұрахмет сөз 
сөйлеп, руханият жолындағы жұмысының 
бағаланып жатқанына өз алғысын білдіріп, 
барша марапатталушыларды құттықтады. 

Жиын соңы И.Исабаев атындағы өнер 
мектебінің ұстаздары, оқушылары, аудандық 
мәдениет үйі қызметкерлерінің концерттік 
бағдарламасымен қорытындыланды. 

Ендеше, оқырман қауымға биылғы 
жылдың үздіктерін таныстырып өтейік.

1. «Үздік жас ұстаз» номинациясы бойын-
ша Абдықадыр Алтынай Қожахметқызы.

2. «Үздік жас мемлекеттік қызметші» но-
минациясы бойынша Дебирова Хэда Ваха-
евна.

3. «Үздік студент» номинациясы бойынша 
Есенкелды Сымбат Ерікқызы.

4. «Үздік ерікті» номинациясы бойынша 

Жеңіс Данияр Мұхтарұлы.
5. «Үздік жас отбасы» номинациясы бой-

ынша Бекмұханбетовтар отбасы.
6. «Үздік жас өнерпаз» номинациясы бой-

ынша Текелбекова Айман Айтқалиқызы.
7. «Үздік жас кәсіпкер» номинациясы бой-

ынша Болатхан Айберген.
8. «Үздік жас әскери қызметкер» номина-

циясы бойынша Оңғар Бағлан Оңғарұлы.
9. «Үздік жас әдебиетші» номинациясы 

бойынша Нұрахмет Ерден Қыдырбекұлы.
10. «Жасыл ел» жасағының үздік сарбазы 

номинациясы бойынша Болатбекұлы Ерлан.
11. «Үздік жас спортшы» номинациясы 

бойынша Шаяхмет Мөлдір Талғатқызы.
12. «Үздік жастар ісі жөніндегі әдіскер 

- нұсқаушы» номинациясы бойынша 
Қайсанова Жансая Өксікбайқызы. 

13. «Үздік жас саясаткер» номинациясы 
бойынша Манап Серікбол Елеусізұлы.

14. «Жасұлан» бірыңғай балалар мен 
жасөспірімдер ұйымының үздігі номина-
циясы бойынша Дауренқызы Алина.

15. «Үздік жас әлеуметтік қызметкер» но-
минациясы бойынша Қайырғали Сандуғаш 
Қайырғалиқызы.

16. «Үздік жас мәдениет қызметкері» но-
минациясы бойынша Ілияс Тұрсынбекұлы. 
Осы жерде айта кететін тағы бір жайт, 
Ілияс отбасымен былтыр осы уақытта 
"Үздік отбасы" номинациясына ие болған 
еді. Ауданның марапатымен қоса өткен 
жылы облыстық үздіктер қатарынан көрініп 
келген болатын. Құттықтаймыз!

17. «Үздік жас ғалым» номинациясы бой-
ынша Тоқтарбай Елдос Нүсіпұлы.

18. «Ауылшаруашылығының үздік жас 
маманы» номинациясы бойынша Истам-
беков Дәурен Меделбекұлы.

19. «Үздік жас журналист» номина-
циясы бойынша Құдайбергенова Әмина 
Мұхтарқызы.

20. «Үздік жас дәрігер» номинациясы 
бойынша Абибулаева Арайлым Баисқызы 
марапатталды. 

Ербол СЫМХАНОВ.

 Жыл үздігі - 2021 
Ақсу ауданы әкімінің жастар сыйлығы

Тәуелсіздігіміздің 
тұғыры биік болғай!

Тәуелсіздікті 
қастерлеуге  тиістіміз 
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де алаңға асықтым. Алаң - студент жас-
тар мен жұмысшыларға және сауатты  
басшыларға лық толы. Арғы беттен қоңыр 
дауыс:

"Бүгін 1986 жылдың 16 желтоқсаны 
және дәл осы уақытта қазақ халқымен біте 
қайнасып, ауыртпалығын бірге еңсерген 
Д.Қонаевты басшылық қызметінен бо-
сатылып, орнына қазақ өлкесіне еш 
уақытта аяқ баспаған, сонымен қатар, 
үстемтап биліктің қанау саясатын жүргізу 
мақсатында Г.Колбиннің тағайындалғаны 
мәлімделді",-деп сөзін бұрқылдаған 
ыстық жаспен аяқтады. Айналаға мұқият 
зер салдым, ойыма алғаш келгені 
қазақ жастарының намысшылдығы мен 
жұдырықтай бірлесе ұжымдасуы еді. Алай-
да, көкірегімде бір ой пайда болды, бұл 
бірлесуді үстемшіл үкімет басқыншылық 
деп қабылдап, жазықсыз қыршын тағдыр 
мезгілінен ерте қиылмайды ма? деген бей-
маза сауал жүрегімді расында мұзға айнал-
дырды. Бойымдағы ар - намысыммен ке-
лер күнге деген сенімім менің бұл алаңнан 
кетуіме жол бермеді. Бір қынжылатыным 
арамызда ерлермен араласып, қаракөз 
қарындастарымыз да бой көтеріпті. Бетін 
қайтарып тоқтатуға тырысқанымызбен 
тұла бойларындағы қазақ қыздарына тән 
өжет мінездері басу сөзге бағындырмады.  
Бастапқыда шамамен үш мыңдай толқын 
құраған жастар, кеш қарая жиырма бес 
мыңнан асарлық күшке айналды. Денелері 
үсіп жансыздана бастаған жастардың 
бет алысы басылудың орнына одан әрі 
өршіге берді. Қолдарында қарулары 
жоқ қазақ жас-тары Отанға деген шексіз 
адалдықтары мен болашаққа деген 
үміттерін қару тұтып, бейбіт келісіммен 
және қабылданған шешімге қатысты өз 
көзқарасымызды еркін, әрі еш бүкпесіз 
білдіруге тырыстық. Алайда, бұл бас-
таманы алғаш көргеннен - ақ көтеріліс 
пен заңсыз бас көтеруге балаған Ресей 
қоғамы бізді өздернің аяусыз езгісінің 
құрбаны қылмаққа ұмтылды. Сол бағытта 
қол астындағы қолшоқпарларына қару 
асындырып, бізге құмырсқаша қаумалаған 
алаңға аттандырды. Ойымызда көтеріліс 
ұйымдастырып, заң бұзу мүлде болмады, 
тек өз хақымызды талап етпек болдық. 
Тұтқиылдан жабайы доңыздай бізге қарай 
ентелеп, арсиып келе жатқан сарылардың 
төбесі көріне бастады. Қолдарында 
асынған қаруларына деген сенімділіктері 
болмаса әскер сиқы жоқ. Олар әскерге 
жылдап уақытын өткізіп шыныққан соң 
нағыз сарбаз атанса, ауылдың әрбір қара 
домалақ баласы жастайынан қой бағып, 
күресті меңгерген. Арнайы әскерсіз-ақ 
әрбіреуінің тұла бойында қанмен дарыған 
беріктік байқалады. Сүйек лақтырылғанда 

СОҢҒЫ ХАТ немесе РУХ ҮНІ

ұлт тарихының жарқын жаққа өзеруіне 
үлес қосуға және қазақ ұрпағы ретіндегі 
міндеттерімізді еш мүлтіксіз орындамай 
беріле алмайтындығымыз жайындағы ой 
еді. Бір сәтке басымды жоғарыға көтере 
бергенімде, алқымынан тұншықтырылып 
жатқан, ар - намысы тапталып аяу-
сыз тепкіленген және бұрымдарынан 
сүйрелгеннің әсерінен қолаң шаштары 
терілерінен ажыраған қазақ қыздарын 
көргенде тірі өлікке айналып сұлқ тұрып 
қалдым. Сол сәттен бастап ең әуелі ботакөз 
қазақ қыздарын қасық қаным қалғанша 
қорғап, өлім құшағында жандары мәңгі 
құрсанған тұтқын кегін алуға бекіндім. 
Бар ашу - ызаммен қыздың етегінен 
сүйрелеген арсыздың артынан аңдатпай 
келіп құлақ шекесінен бірді қойғанымда 
екпетінен түсіп қолындағы қаруының қайда 
қалғанын аңдамай да қалды, сол уақытты 
пайдаланып, лезде мұз үстіндегі жаман-

әлсірей бастағанда бой тасалап аман 
қалған бауырларымды іздеуге кірістім. 
Сол уақытымды пайдаланып, 
болашаққа хат қалдырмаққа бекіндім. 
Қапыда орын алған көтерілісте ең әуелі 
соққыға жығылып, ауыр соққылардың 
әсерінен тіл тартпай кеткен, денелері тап-
талып жаншылған қазақ қыздары үшін және 
сан ғасырлар қазақты құрсауына шырмап, 
жазықсыз халықты қанай отырып езгіге 
салған, өз мәдениетіміз бен тарихымызды 
ұмыттыруға тырысқандарды орнына келтіру 
мақсатында. Мен - Қайрат Рұсқылбеков 
және өзге көтерісшілер тарапынан үндеу 
жасаймын. Бұл бастамалар  нәтижесінде 
Қазақ қоғамында тәуелсіздік туы желбірей 
ме, әлде отаршылдар өз мақсаттарына 
жете ме белгісіз. Бірақ мен мың өліп, мың 
тірілген қазақтың айы оңынан туарына 
сенімдімін. Осында болған бар адамның 
арманы егеменді ел келбетін көру, әділдік 

қалған жерімді,
Еркіндік күнін аңсап,
Еңіреп қалған елімді
Уату мақсатпен
Өз қолыммен қаздым көрімді.
Тұлғасы биік жастарым ешқашан 

Отанға қиянат қылмаңдар, қанша жер-
ден қимастық болғанымен бұл елді сен-
дерге аманаттадық. Аманатқа қиянат 
етпегейсіңдер. Өмірімізді сендердің 
тағдырларың мен болашақтарыңа 
айырбастамақпыз. Ел басшысы сайла-
нарда елінің қасіретін жан тәнімен сезініп, 
мұңын бөлісетін әділетті ердің қазақ жас-
тары арасынан боларына күмәнім жоқ. 
Мүмкін жарқын өмірді бірге көрерміз не-
месе ол көріністі басқа әлемнен тамаша-
лап, еңбектің ақталғанына риза боламыз.  
Қош бол, жас ұрпақ. Мен сендерге сенемін.

Тәуелсіздік - бұл түсінікті әр адам әр 
түрлі қабылдайды және сезінеді, бағалауы 
да сан алуан. Себебі, әр елдің тәуелсіздік 
жолындағы құрбандықтары мен тарихы 
мүлдем бөлек. Сондықтан да бұл ұғымды 
естігенде орын алатын эмоциалар сол 
ұлттың тәуелсіздік жолын аңғартады. 
Қазақ қоғамы бұл тараптан ұлан - асыр 
тойлататып, ағынан жарылатынын немесе 
тағдырлары қыршыннан қиылып, арттары-
нан ізбасарлары да қалмаған жастардың 
аяусыз өлімін жоқтарын білмей қалып 
жатады. Менің ойымша, қазақ халқының 
басынан нелер өтіп, не көшпеді, ендігі 
Тәуелсіздікті тізгіндедік-ау дегенде ай-
наламызда орын алып жатқан шешілуі 
қиын (жемқорлық, ана тілдің ұмытылуы, 
әділ басшылардың азаюы) мәселелер 
мен ұрпақ түсінігінің шатасуы нәтижесінде 
егемендіктің қадір - қасиетін жоғалтуда. 
Қолда бар байлығымыздың қаншалықты 
ауыр да азаппен келгенін біле тұра өз 
жеке басымыз үшін тарихты ұмыта ба-
стауымыз міне, осы қайғырып, бармақ 
тістеуге тұрарлық. Ал, Тәуелсіздікті 
әрқашан еске алып, барға қанағат ете 
отырып, аға - әпкелеріміз аманаттаған 
күнге қиянат етпей, елдің көркейіп одан 
әрі дамыту мақсатында күш біріктіріп, 
желтоқсаншылар сенімін ақтасақ батыр-
лар рухына жасаған ең үлкен тағзым осы. 
Өмірлері тоқтағанмен қалдырған іздері, 
шам - шырақтары ешқашан сөнбейді. 
Аманатқа қиянат етпей, ер сенімін ақтар 
ел болсақ, бағындырар белестер әлі алда! 
Оны одан әрі көркейту - біздің міндет.  
Баршаңызды Қазақстан Республикасының 
Тәуелсіздік күнімен құттықтаймын!

Аяжан ТІЛЕКТЕС,
Қ.Сәтбаев атындағы орта мектеп – 

гимназиясының 11-сынып оқушысы.

т а л а с а т ы н 
қорқаулардай жеке  
бастарының еркіндігі 
жоқ жазықсыз жан-
дарды қырғанына 
мәз пенделер. Олар 
келісімен мән - жай-
ды түсіндіріп, адами 
тұрғыда мәмілеге 
келмек ниетте едік. 
Сүйкімі қалмаған 
бейнелерімен бізге 
төне кетпесі бар ма, 
аздаған уақыт ішінде 
ж а п а т а р м а ғ а й 
төңкеріс басталып 
кетті. Денесінің үсіп, 
қан айналымдары 
тоқтаған жастардың 
жартысынан жуығы 
әлсіз соққының 
өзіне төтеп бере ал-
май өмір қызығын 
өлім дәміне 
айырбастаған күйі 
жерде жаншылып 
қала берді. Қарулы 
қолмен арпалысып 
жатқанымда маған 
жігер берген: өзгеге 
еш уақытта қиянат 
қылмаған, мың өліп, 
мың тірілген қазақ 
мемлекетін қаншама 
жаудан керегесін 
сөкпей аман алып 
қалған бабамыздың 
ерлігін үлгі тұтып,  
1731 жылдың 
19 наурызынан 
бергі уақыттағы 

ды ала жөнеліп 
маған атылған 
кеудемсоқты қалай 
атып өлтіргенімді 
аңдамай қалдым. 
Алғаш рет... алғаш 
рет адам өлтіріп 
қолымды қанға 
былғадым. Демім 
үзіліп кеткендей 
құлағым шыңылдап 
есімді қара бас-
ты. Оқ дыбысы-
нан назарларын 
маған аударған 
сарылар есімді 
тез жиюымның 
себепкерлері. Бой-
ым оқ дыбысынан 
үйренгендей, көз 
алдыма қорланған 
қ а р ы н д а с т а р ы м 
елестей берді, 
ашуға булыққан 
тәнім денеме 
әмірлік етіп маған 
беттеген үшеуінің 
а л д ы ң ғ ы с ы н ы ң 
өмірін көз ал-
дымда күйреттім, 
жабыла берген 
жойқын соққылар 
алғашында бойыма 
дарығанымен жүрек 
күші еңсере алған-
ды. Қалғандары 
өз өмірлерімен 
алпарысқанда, мен 
темір таяқтармен 
а й қ а с т ы м .  
Көтеріліс екпіні 

Желтоқсанның 
ызғарлы да, өктім 
аязы барша әлемді 
шарпып жүргендей. 
Үскірік аяз жүректі 
мұзға айналдыруға 
құмартып қайта 
- қайта ысқырып 
соға берді. Бүгінгі 
күннің өзі маған 
бір хабар бергісі 
келгендей еңсемді 
ауыр зіл басты. 
Мән бермедім. 
Жатақханам мұз 
құрсауында қалып 
кеткендей еді. Аяз 
өрнек салған те-
резеден солғын 
күннің сәулелеріне 
аздап кідіріп зер 
салдым да, оқуыма 
шығып кеттім. Ту 
сыртымнан әлде 
біреу қаһарлана 
төніп келе 
жатқандай, жүрегім 
алабыртып сала 
берді. Өз - өзіммен 
алпарысып келе 
жатқаным сол еді, 
курстастарымның 
және өзге де оқу 
о р ы н д а р ы н д а 
оқитын құрбы - 
бауырларымның 
Брежнев алаңына 
ағылып жатқанын 
б а й қ а д ы м . 
Алғашқыда жаңа 
жылдық мерекелік 
і с - ш а р а л а р ғ а   
дайындық деп 
ойладым. Алай-
да, айналамдағы 
ж а н д а р д ы ң 
қабақтары қатулы, 
жүздері қаһарлы. 
Неде болса мән - 
жайды білуге мен 

дәмін сезіну. Тіпті 
тәуелсіздік алған 
күнде біз оны 
тамашалай ала-
мыз ба... ол да 
беймәлім. Алай-
да, ол күнді сен-
дерге табыстай-
мыз Жас ұрпақ. 
Тәуелсіздік қандай 
жолмен келсе, 
сондай күшпен 
сақтап қалыңдар. 
Қазақ жаста-
ры жасқануды 
білмейтін, Отан 
үшін жан қияр, 
нағыз батыр елдің 
ұрпақтары және 
әрқашан әділдікті 
жақтар намыс-
шыл! Тарихы-
мыз бен ұлттық 
мұрамызды қанша 
жерден күйреткісі 
келгенімен түп та-
мырымен ешкім 
жоя алмаған. 
Біздің рух 
ешқашан дамыл 
таппас, төгілген 
қан ақталмас, 
егер сол мұраны 
өз қолдарымен 
т а л қ а н д а п , 
ұлтынан без-
ген ұрпақ 
тәрбиеленсе. 16 
желтоқсан тарих-
та қаншалықты 
жойқын да, ауыр 
ізбен қалғанымен 
келешек ұрпаққа 
еркін өмір мен 
жаңа тыныс сый-
ласа, жасаған 
әр әрекетім 
үшін ешқашан 
өкінбеймін. 

Мұң шерім 

Өмірлік оты сөнгенмен,
Қалдырған ізі өлмейді.
Жаны аяусыз өлгенмен,
Мәңгілік рухы сөнбейді.

Тұлғалары сақтаулы,
Әр ұрпақтың есінде,
Үміті жанның ақталды,
Тоқсан бірдің кешінде.

Үміт берді келер күн, 
Жол бермеді сынуға
Ашық болар енді күн,
Тәуелсіздік тұғырда. 

Өткен бабам ерлігі,
Қайталанды бұл кеште. 
Сексен алты жылында, 
Болмас ұмыт қылуға.

Оңай бермек қайда деп, 
Тәуелсіздік бұл елге
Әкелемін пайда деп,
Қыршыннан кетті егесте. 
Жадында мәңгі бұл елдің, 
Сақталады бәрі есте!

Автор.

Батырлар 
рухына
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Егеменді еліміз өз Тәуелсіздігін 
1991 жылы 16 жетоқсанда алды. 
Содан бері Тәуелсіздіктің дәмін 
татып жүргенімізге міне 30 жыл 
болды. 

Тәуелсіздік – бұл бостандық, 
еркіндік, бақытқа бастар жол. 
Аталған құндылықтарды отыз 
жыл ішінде үлкен мақсатқа 
айналдырған еліміз астанасын 
да бекітті. Тіпті бүгінде аста-
намыз Нұр-Сұлтанға айналды. 
Апортына бүкіл ел сүйсінген 
Алматының өзін мәдениет пен 
әдебиеттің қаласына айналдыр-
ды. Өзінің ішкі туризмі, теңгесі, 
ұзын сонар қара жолдары та-
рамдалып жатты.

Тәуелсіздік жайлы қанша 
жыр төксек те аз болатын еді. 
Себебі, бұл халқымыздың тари-
хы үшін маңызы мен мәні зор 
ұғым. Тарихқа көз жүгіртіп, ата 
- бабаларымыздың көрген азап-
тарын еске алсақ, көзімізге жас 
келеді.

Тәуелсіздік сөзін естігенде көз 
алдымызға болашағы жарқын 
ел, арманы асқақ жастар 
елестейді. Иә, біз болашағы зор 
елміз. Себебі, алдымызда 2030, 
2050 стратегиялары, «Мәңгілік 
ел идеясы» жатыр. Мәңгілік ел 
болып қалу үшін барлығымыз 
жұмыла жұмыс жасап, бірлесе 
күш жұмсауымыз керек. Бір 
мақсатта, бірлікте болуымыз 
жалғаса беретініне күмәнім жоқ.

Тәуелсіздіктің бізге оңай 
келмегені, ата - бабамыздың, 
әсіресе, Алаш арыстарының 
жылдар бойғы күресінен 
кейін ғана қолымыздың 
жеткені бәрімізге мәлім. Оңай 
келмегендіктен бұл сөз бізге 
асыл ұғым болып қала бермек.

Тәуелсіздік жолында күрескен 

Тәуелсіздік – бұл 
бостандық, еркіндік, 
бақытқа бастар жол

Әлихан Бөкейханов, Ахмет 
Байтұрсынов сияқты есімі та-
рихта алтын әріппен жазыла-
тындай тұлғаларымыз бар. 
Тәуесіздік туралы айтылғанда 
бұл тұлғаларымыздың есімін 
атап өтпесек болмайды. Қазір 
алаңсыз, бақытты өмір сүріп 
жүргеніміз – солардың арқасы. 
Бұл жандар – халқының бақытын 
ойлаған хас батырлар.

Белгілі ақын Мағжан Жұмабаев 
«Мен жастарға сенемін»,-деп 
бізге сенім білдіріп кеткен еді. 
Мағжан атамыздың осы бір 
жолдарын оқыған сайын рух-
танамын. Болашақ – қазірден 
басталады. Болашақта еліне 
адал қызмет атқарар тұлға 
тәрбиелеу үшін қазір адал 
шәкірт, тәрбие көрген саналы 
ұрпақ тәрбиелеуге ұмтылуымыз 
қажет.

Тұңғыш Президентіміз 
«Тәуелсiздiктiң әрбiр жылының 
бiз үшiн мәнi бөлек, маңызы 
айрықша»,-деген болатын. 
Тәуесіздік күні тек 16 желтоқсан 
емес, біздің әрбір күніміз тәуелсіз 
күн, әрбір күніміздің мәні бөлек, 
маңызы айырықша. 

Н.ҰЛДАНОВА, 
Б.Садырбайұлы атындағы 

орта мектебі, мектепке 
дейінгі  "Айгөлек" шағын 

орталығының тəрбиешісі.  

Бала біздің болашағымыз дейміз, бірақ 
осы болашақтың болашағының басты 
міндеті тәрбие мен білімнен басталмай 
ма?  «Тәрбие тал бесіктен», «Отан от-
басынан басталады»,-демекші өсіп келе 
жатқан жас ұрпақтың басты тәрбиешісі 
әрине, ол ата - ана. Ешқашан ата - 
ана баласын жаман болсын демейді. 
Баланың тәрбиелі, білімді, үлгілі, өнерлі, 
өмірден өз орнын таба білетін азамат 
пен азаматша болып өсуі әр ата - анаға 
қуаныш. Дегенмен де барлығы демеймін, 
кейбір бала өсе келе араласқан ортаға 
ма, әлде сана - сезімі төмен, ақылы аз-
дау бола ма, не оқу жоқ, не жұмыс жоқ, 
ата - ананың ақылына құлақ аспай, ата 
- анаға көмектескеннің орнына масыл 
болып жүрген, тепсе темір үзетін, аяқ - 
қолдары балғадай, дені сау азамат пен 

азаматшаларды көргенде, кімнен, қандай 
кемшілік кетті екен? - деп қынжыласың. 
Әлде заман ағымына  дейін десең, жыл-
дан - жылға қандай жоғарғы білімді аза-
маттар мен азаматшалар қызметке  ор-
наласып жатқанда қуанасың, сол кезде 
әр баланың өзіне байланысты ма деген-
де ойға қаласың. 

Дегенмен де ата - ана тәрбиесін, 
ұстаздың берген білімімен 
ұштастыра тығыз байланыста болса, 
болашағымыздың жастардың қолында 
болуы сөзсіз. Үлгілі ата - анадан тәрбие 
алған бала, білікті ұстаздан білім алған 
шәкірт елін, жерін, Отанын қорғайтын, 
Қазақстанның нағыз азаматтары мен 
азаматшалары болары анық. 

Солай боларына да сенеміз. 
Болашағымыз жарқын да, жарық болғай.

Болашағымыз жарқын 
болсын! Мен – қазақпын,  даламдай кеңпейіл.

Мен – қазақпын, Алатаудай өркөңіл.
Мен – қазақпын, теңізіндей толқынның.
Мен – қазақпын, ауасындай даламның.

Мен – қазақпын,  жарқыраған күндеймін.
Нұрын шашқан, жер әлемге гүлдеймін.
Мен – қазақпын, аспандағы айдаймын.
Жарқыраған жұлдыздаймын 
                                                 қандаймын!

Мен – қазақпын, гүлге оранған 
                                                     қырдаймын,
Мен – қазақпын, таудан аққан мөлдр 
                                                       судаймын.
Мен – қазақпын, даламдағы алтын  
                                                   құмдаймын,
Мен – қазақпын, қыран құсқа ұқсаймын.

Мен – қазақпын, сайраған 
                                            бұлбұлдаймын,
Мен – қазақпын, күмбірлеген күйдеймін.
Тұлпарға мініп, жер әлемді билеймін,
Қуат алып, туған жерден күйлеймін.

Ұлы далам қуат берер қазаққа.
Тіршіліктің нәрін себер қазаққа.
Орман, тоғай, көлдері мен таулары.
Кең даладағы қызғалдақ пен баулары,
Қаптаған  тұлпары мен малдары.

Қазағымның тереңде жатыр тамыры,
Жайқалған, құлпырған қызғалдағы 
                                                            әр гүлі.
Шырқалады тәуелсіздік әндері,
Қазақтың болашағы, біз сәндері.

Мен – қазақпын, бүкіл әлем таныған,
Нұрсұлтан атам қазағыма бас болған.
Шарықтаймыз, биіктереге ұмтылып,
Еңбек етіп, асып - тасып жұлқынып.
 
Көк аспанда көк туым желбіресін,
Қазағымның ет жүрегі елжіресін.
Бүгін міне, тәуелсіз қазақпын.
Бүгін міне, мен мәңгілік азатпын!

Хадиша ТӨЛЕУЛИНА, 
ардагер - ұстаз.

Кеңғарын ауылы. 

Тәуелсіздігіміздің 30 
жылдығына орай, Ойтоған  
ауылдық округі жастарының  
ұйымдастыруымен «Қазақ 
халқының бір өнері - 
саятшылық» тақырыбымен  
өскелең ұрпаққа насихаттау 
барысында, ұмыт болып бара  
жатқан  осынау  ұлттық өнерімізді  
жаңғыртып, ат үсті спорт 
ойындарының жетекшілерінің  
ұйымдастыруымен  ауыл  жас-
тары арасында саятшылық 
құрып,  жан - жақтан жастарды 
тартып, Ойтоған ауылының төбе  
қырларын  шарлап, жақсы бір  
саятшылық  өткізілді.

Құс салсаң, ит жүгіртсең 
                                   бабын тауып,
Басталар сонда қызық 
                               сайран - сауық.
Түлкі алса, қасқыр алса 
                                қыран құстар,
Мәз болар саятшылар 
                                       қиқу салып.
Ұмыттырар уайым мен 
                              бар қайғыны,
Тазылар қара құйрық, 
                                    қарсақ алып.
Батасың шын қызыққа 
                                      саят құрсаң,
Шалқып бір шын көңілден 
                  рахат тауып,  – 

деп ақындар тербеле, тебірене 
жыр еткендей, қазақ халқының 
саятшылық өнері адамдар 
көңілін көтеріп, жан - дүниесі 

 ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ БІР  
ӨНЕРІ - САЯТШЫЛЫҚ 

мен рухын сергітуде дүниеде 
теңдесі жоқ ғаламат өнер. Оған 
ұлы табиғаттың қыр - сырын 
жетік меңгерген, аң-құстың тілі 
мен бағып - баптау өнеріне 
жүйрік, білімі терең, тәжірибесі 
мол нағыз сегіз қырлы, бір сыр-
лы саятшылардың ғана қолы 
жетеді. Ойтоған ауылының  атқа  
құмар саятшылықпен  айналыса-
тын жігіттерінің бірі Құсмиолдин  
Берікбол, Секенов Дарханның 
ұйымдастыруымен жан - 
жақтан  тартылған жастар бұл 
саятшылықта ертіп  келген  иттері 
мен тазыларының  бақтарын  сы-
нады. 

Ойлы - қырлы қамысы көп, 
ши құрағы жыңғылы аралас 
төбелерде  тазылары да барын-
ша өз  мүмкіндіктерін  жібермеді. 
Ит жүгіртіп, құс салуда қазақ 
халқы кез - келген итті жүгіртіп, 
кез - келген құсты сала бермейді, 
қайта иттердің ішіндегі арлан, 
сырттан, мойнақ секілді ең күшті 
үлкен иттер мен құмай тазы, 

тайған тектес ерекше жүйрік 
алғыр иттердің бабына қарай 
жүгірткен. Осындай  ұмыт  бола  
бастаған  ұлттық  өнерімізді  на-
сихаттап  жүрген жігіттер Ойтоған  
жастарына қонақжайлығымен 
ұйымдастырған осы бір шараға 
көңілдері толып, қанжығалары  
майланып қайтты. Дәстүрді  
ұлықтап, саятшылық өнерін  
насихаттауда жастардың  
ұйымдастырған бұл шара-
сы көпті қуантатыны анық. 
Ел  Тәуелсіздігіне 30 жыл толу  
мерекесі  қарсаңында өткізілген  
бұл шараға  атсалысқан ауыл  
жастарына  үлкен  алғысымызды  
білдіреміз. 

Бақ - берекесі тұрақтаған  
ауылға қонақтайды,-демекші 
жастарымыздың бастамасына  
Бақ  қонсын!

Ұлан ЖЕСЕКБАЕВ,   
«Nur Otan» бастауыш  

партия ұйымының мүшесі, 
Ойтоған ауылдық жастар  

спорт нұсқаушысы.  

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ: САЛТ - ДӘСТҮРДІ  ҰЛЫҚТАЙМЫЗ

МЕН – ҚАЗАҚПЫН
(Ұрпақтарға)

Бала алғашқы тәрбиені үйдегі ата - анадан алса, екінші балабақшадан бастау 
алып, үшінші мектеп қабырғасында жалғасары белгілі. Бәрі де бастауыштан баста-
лады дейміз ғой. Негізі алғашқы  қадам балабақшадан басталады десек артық айт-
паймыз.

«Балабақша бастамам,
Тәй - тәй қадам аттағам» - дегендей қолына қайшы, қағаз, қарындаш ұстатып, ән 

айтқызып, би билетіп, бүлдіршіннің жан - жақты болып қалыптасуына, ой - өрісінің 
ашылуына, тәрбиелі болып өсуіне көп ықпал етуші осы балабақша тәрбиешілері 
екенін білеміз.        

Осындай өзінің білімді, біліктілігімен, саналы тәрбиесімен балабақша 
қабырғасында тәрбиелеп, оқуға деген ынтасын ашып, ата – аналар көңілінен 
шығып жүрген тәжірибелі тәрбиешілеріміз жоқ емес. Сондай тәрбиешілер біздің 
Қуат Терібаев атындағы орта мектебінің «Аққу» шағын орталығында ұзақ жылдар 
бойы, үздіксіз, елеулі еңбек етіп келе жатқан тәрбиешілеріміз Жүнісова Гүлнар 
Әділқанқызы мен  Дәуренбекова Алмагүл Құмарқыздарын мақтанышпен айтуға 
болады. Бүлдіршіндерді тәрбиелеу жолында осындай шаршауды білмейтін, тәлім - 
тәрбиесі мол, тәжірибелі тәрбиешілеріміз көп болғай. 

Гүлнар мен Алмагүл апайларға еңбек жолдарыңызда тек сәттіліктер мол болсын, 
үлгілі, өнегелі, тәрбиелі, жан - жақты бүлдіршіндерді тәрбиелеп шығара беріңіздер 
демекпін. 

Перизат МҰХАМЕТАЛИНА.
Көкөзек ауылы.

Тәй - тәй қадам аттағам, 
балабақшам бастамам

ТӘРБИЕ - ТАЛ БЕСІКТЕН

***

Тәуелсіздік  тұғыры,
30 жылдың  ғұмыры.
Мәңгілікке  жасасын,
Деп  тілейді  ұл - қызы.

Тәуелсіздік тірегім,
Мақтан етіп жүремін.
Қазағым өсіп - өне бер,
Қуанышпен тіледім!

Айару ҮСЕН,
«Т.Тоқтаров  атындағы орта 

мектебі, мектепке дейінгі шағын 
орталығымен» КММ-нің 

4-сынып оқушысы.
  

Абыройың асқақ боп
Жасай берші гүл елім!
Пәк, періште көңілмен,
Тек осыны тіледім!

Санат ТӘКЕН,
«Т.Тоқтаров  атындағы орта 

мектебі, мектепке дейінгі шағын 
орталығымен» КММ-нің 

4-сынып оқушысы.  

Тәуелсіздік 
тұғыры

Періште тілегі
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әлем кеңістігінде бірегей ұлт болып 
қалыптасу.  

Осыдан екі жыл бұрын «елі сүйген, 
елін сүйген Елбасы» өзінің миссиясын 
әлем тарихының алтын парақтарында 
жазып қалдырып, кемел елдің келешегін 
Кемелұлының (Қ.Тоқаев) қолына сеніп 
тапсыру сәтіне куә болдық. Тәуелсіздік 
киесін тұғырына қондырған ұлы дала 
ұлының ұлы қызметін жаһан жаршылары 
жарыса дәріптеді. Он мың жылдан астам 
тарихи даңғыл жолы бар ұлтты ұйыстыру 
кез келгеннің қолынан келе бермес. Ел-
басы ерлеген отыз жыл ішінде құт мекен 
татулық пен береке - бірліктің ұйытқысына 
айналды, шекара шегенделіп алпауыт-
тармен ғасырға жалғасқан шиеленістер 
шешімін тапты. Ұлт пешенесіне біткен 
Нұрсұлтандай ұл ғасыр айырығындағы 
жолда Тәуелсіздік тұғырын ұлы даланың 
мызғымас діңгегі етіп бекітті. Уақыт иірімі 
әкелген сәтті жеңіс.

Тәуелсіздік жер бетіндегі әрбір ұлтқа 
бұйыра берген жоқ. Ал, орта азия 
кеңістігінде ойып тұрып төрден тер-
риториямызды тік тұрғыздық. Ел мен 
Елбасы ұлы даланың заңды мұрагері 
Қазақстанның замануи келбетін жасақтап, 
күн астында көшпенді еркін ғұмыр кеш-
кен елдің Елтаңбасын айшықтап, тұғыры 
тамырлы күн мөрлі туын арқа төріне 
тіктеді. Толассыз уақыт ағыны егемдік 
мамырлаған күннен бері зырғып өтті. 
Жаһан алпауыттары Қазақстанның да-
муына сын көзбен қарады. Бірақ, елі 
қолдап Елбасы терін төгіп жүріп көптеген 
жетістіктерге жеттік. Орда бұзар отыз 
жыл ішінде әлем алыптары мойында-
ды. Ел құтына айналған елордамыз 
астананың арқа жонына көшіп гүлденгені 
қашан?! Шаратарапқа шұғыласын шашып 
келбеті келіскен жас орда мемлекеттің 
келешегін келістірер алтын тұтқаға ай-
налды. Әлемнің қаржы және бизнес 
ортасы болған елдің әлеуеті жанданды. 
EXPO өтіп, замануи энергияның, мега 

ТӘУЕЛСІЗДІК – ТҰҒЫРЫМ!

технологияның таныстырлымы бол-
ды. Осының барлығында Елбасының 
қолтаңбасы жатқан еді. Ел қамы үшін 
терін төккен ер есімі Тәуелсіздік симво-
лы. Қазақтың ежелден жалғасқан таны-
мында «ырым ету» деген бар, астананың 
жаңа жанданысы елбасының есімімен 
таңбалануы тегін емес. Мәңгілік Ел бо-
луды армандаған халықтың келешек 
кенішіне құт даритыны анық. 

Тәуелсіздік әрбір қазақстандық үшін 
киелі сөз. Бойыңда рухыңды түлетіп, 
серпілісіңді күшейтеді. Оны сезініп 
те келеміз. Биыл өз басым жас ма-
ман ретінде жұмысқа орналасуымның 
бір себебі де осы – арайлап атқан 
азаттықтың шұғылалы мезеті деп білемін. 
Елбасы әрдайым еліміздің болашағы 
жастардың қолында екендігіне баса мән 
береді. Біз де осы парызды өзіміздің 
мақсат - мұратымызға айналдырып, 
мемлекетіміздің дамуына күш саламыз 
деген ойдамын. Сондықтан да, Мәңгілік 
Ел болу үшін «Рухани жаңғыру» әркімнің 
тұтқа тұтарлық болашақ бағдарына ай-
налуы тиіс. Осыған орай, ой түйініміз 
Тәуелсіздік серпілісі алты алаш, түп 
төркіні түгенделген, танымы толағайлы 
тұран топырағымен тамырласып 
тұғырлана түсуін тілейміз.    

      
Әділет ЫҚЫЛАС,

Жансүгіров атындағы орта мектептің 
қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің 

мұғалімі.
Қызылағаш ауылы.

Тәуелсіздік – ең қастерлі ұғым. Еліміз 
тәуелсіздігін жариялап, дербес мемлекет 
ретінде әлемге танылып қана қоймай, 
әлемнің алпауыт мемлекеттері елдігімізді 
мойындады. Елбасының «Қазақстанның 
тәуелсіздігі қазақтарға тартқан тағдыр-
дың сыйы емес, өзінің ежелгі жерінде 
қилы кезеңді бастан кешу арқылы қол 
жеткен өз мемлекеттілігін құруға деген 
заңды құқығы. Бұл даусыз және саяси 
фактіге ешкім күмән келтірмеуі тиіс»,-деп 
атап көрсетуінде үлкен мағына жатыр. 

16 желтоқсан мемлекетіміз үшін 
біртұтас елдіктің ынтымақтастық пен 
татулықтың, өткенге тағзымды салау-
ат пен болашаққа сенімді үміттің ұлы 
мерекесі болып табылады. Көгінде 
тәуелсіздік туы желбірегеннен бері 
өшкеніміз жанды, өлгеніміз қайта тірілді, 
ата - баба дәстүрі көш түзеді, халқымыз 
еңсесін тіктеп, жарқын болашаққа қол 
созды.

Талай - талай хас батырлар жанын 
қиып, қорғап қалған, өзегі өртенген та-
лай жандардың, қуаныштан жүрегі жа-
рыла шаттанған пенделердің куәгері 
болған қасиетті Отанымыз  – Қазақстан! 
Қазақстан – тәуелсіз ел! Сол тәуелсіздік 
жолында қазақ бабам не көрмеді 
десеңізші?! Содан бері 30 жыл өтті. 
Қазақстанның отыз жылдық ғұмырына 
көз салсақ, ауыз толтыра айтарлықтай, 
көкірегіңді мақтаныш сезімі кернеп 

ТӘУЕЛСІЗДІК - ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ АСҚАҚ
АРМАНДАРЫ МЕН ҚАЙСАР РУХЫНЫҢ ЖЕМІСІ

еске аларлықтай жеткен жетістіктері, 
асқан асулары мен бағындырған жаңа 
белестері бар. Еліміздің басынан азап та, 
аштық та, сұм соғыс та өтті. Жыл сайынғы 
Президенттің халыққа арналған Жол-
даулары мен қабылданған мемлекеттік 
бағдармалалар, стратегиялық бағыт-
тардың барлығы да қарапайым халықтың 
тұрмысын жақсартып, тәуелсіздігімізді 
нығайтуға бағытталды.

Қалаларға оның негізін қалаған 
адамдардың есімін беру мысал-
дары әлемде жиі кездеседі. Біздің 
Елордамыздың атауы да қалыптасқан 
үрдіспен «Нұр - Сұлтан» деп өзгертілді. 
Бас қаламыз тарих үшін қас-қағым 
сәт саналатын 30 жылда көз ілеспес 
жылдамдықпен әлемнің атақты аста-
наларымен салтанат жарастырып, 
төрткүл дүниені түгел тамсандырған 
тарихи құбылысқа айналғаны белгілі. 
Бұл - Елбасының елі үшін жасаған ерен 
еңбегіне сый. Сондықтан астананың Нұр-
Сұлтан деп аталуы заңды құбылыс.

Қазақстанның әр  азаматы 16 желтоқсан 
күнін айырықша есте сақтайды және оны-
мен мақтанады.

Ж.С.ШАЛАБАЕВА,  
«Ғали Орманов атындағы орта 

мектебі, мектепке дейінгі шағын 
орталығымен коммуналдық  

мемлекеттік мекемесінің қазақ тілі мен 
әдебиеті пәнінің мұғалімі.  

Талайлы тағдыр, 
таспалы тауқіметті 
ғасыр қонышында 
тарта жүріп тұран 
даласының төрінде 
Тәуелсіздік таңы 
тарағайлап атты, 
тәңір таңбасын 
басқан егеменді 
елдің ертеңі мәңгілік 
болғай. Ендігі бета-
лыс егеменділіктің 
керегесін замануи 
білім, ғылыммен 
бекемдей түсу 
– алдағы жол 
алапат атырап, 

Ешкімге тәуелсіз, егеменді ел 
болғанымызға биыл 30 жыл. 30 жыл – 
айтуға оңай болғанымен, тарих үшін ауыз 
толтырып айтарлықтай уақыт. Осы жыл-
дар аралығында мемлекет тарихында 
елеулі өзгерістер орын алды.

Қазақстан – әлем елдеріне өзінің дер-
бес, дара мемлекет екендігін дәлелдей 
алды. Бүгінде еліміз шекарасы шеген-
делген, бай салт-дәстүрі бар, мәдениеті 
озық, діні мен тілі, ұлттық құндылықтары 
бай елдер қатарында.

Ғасырлар бойы азаттық аңсаған 
бабалардың жолы азапты, тағдыры 
ауыр болғаны анық. Талай зорлық, 
зобалаңды, алапат қырғынды бастан 
кешірді. Сонда да ұлт ретінде сақталып, 
бірлігі берік ел күйінде қала білді. Ең бас-
тысы, халқымыздың еркіндікті аңсаған 
тәуелсіздік рухы мықты еді. 

Тәуелсіздік – еліміздің баға жетпес 
байлығы. Тәуелсіздік – қастерлі ұғымның 
бірі. «Тәуелсіздік – қайта жаңғырған 
қазақ мемлекеттігінің, ата-бабаларымыз 
аңсаған азаттықтың тұғыры нығая 
түскенін әйгілейтін маңызды белес. 30 
жыл көптеген халықтар үшін қиындығы 
мен қуанышы, дағдарысы мен дамуы 
алмасқан тұтас дәуір деуге болады. 
Сондай-ақ тәуелсіз ел болу оны жария-
лаумен немесе мемлекеттің іргетасын 
қалаумен шектелмейді. Тәуелсіздік 
үшін нағыз күрес күнделікті еңбекпен, 
үздіксіз әрі дәйекті елдік саясатпен 
мәңгі жалғасады. Біз қуатты тәуелсіз 

айтқан болатын. Айтса айтқандай, қазақ 
халқы осынау ұлан-байтақ жерін ешкімнен 
қол жайып сұрап алмады, ешкімнен тар-
тып та алған жоқ, жалға да жалбарынып 
өтінбеді. Тәуелсіздік бізге бабалардан 
қалған ұлы құндылық. Осы құндылықты 
бабаларымыз ақ білектің күшімен, ақ 
найзаның ұшымен соңғы қасық қаны 
қалғанша қорғап қалды. Ұрпаққа аманат 
етті. Шындығында халық даналығында 
«Тәубенің зоры – тәуелсіздік» деген 
қанатты сөз бар. Ата-бабаларымыздың 
аңсаған арманы – тәуелсіздіктің бесігінде 
тербеліп, еркін өмір сүріп жатқан біздер 
шынайы бақытты жандармыз. Ендігі 
мақсат - осы еркіндікті, егемендікті баян-
ды ету жолында аянбай тер төгіп, жұмыла 
еңбек ету.

«Қазақстан» егеменді ел болып, 
дүниежүзіне танылды. 120-дан аса ұлт 
өкілдері тұратын осынау қасиетті ме-
кенде, асқақтаған өлкеде, кеңшілігі 
керемет дархан дастархандай дала-
да, егіні теңіздей толқыған, төрт түлігі 
өрбіген, өндірісі өркендеген мекенде өмір 
сүруші әрбір адам өз Отанын жанындай 
сүйіп, оның көк байрағын көкке көтеруді 
мақтаныш тұтады.

Тәуелсіздік - ең басты құндылығымыз. 
Тәуелсіздікке қантөгіссіз, бейбіт түрде қол 
жеткізгеннен кейін ғана елімізді әлемнің 
өркениетті мемлекеттерінің қатарына 
қоса алдық. 30 жыл ішінде тәуелсіз Қазақ 
елін қалыптастырып, нарықтың қиын 
өткелектерінен аман өткізіп келеміз. Осы 
кезеңде Қазақстанды дүние дидарындағы 
ең мықты мемлекеттер танитындай, сый-
лайтындай деңгейге жеткізген Тұңғыш 
Нұрсұлтан Назарбаевтай көреген 
саясаткердің ерен еңбегін дәл бүгін және 
әрқашанда айтып өтеміз.

Кенжегүл РАЗБАЕВА,
«Қаракемер орта мектебі, мектепке 

дейінгі шағын орталығымен» КММ-нің 
әлеуметтік педагогы.

мемлекет імізбен 
ғана ұлт ретінде 
жер бетінде 
сақталамыз. Осы 
айнымас ақиқатты 
берік ұстануымыз 
қажет. «Тәуелсіздік 
бәрінен қымбат!» 
деген бір ауыз сөз 
мәңгі ұранымыз 
болуға тиіс»,-
деп еліміздің 
Президенті Қасым-
Жомарт Тоқаев 
« Т ә у е л с і з д і к 
бәрінен қымбат» 
атты мақаласында 

Т Ә У Е Л С І З Д І К - Қ А З А Қ Т Ы Ғ Ы  Қ А З А Қ Т Ы Ң,
Т Ә У Е Л С І З Д І К - Ж О Й Ы Л У Ы  А З А П Т Ы Ң !
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Көкпар. Қазақ мінезі

Тұяғы аттың таңба сап,
Дөңгелеп берді таныс төр.
Түрініп алып білекті, дүркіреп кетті 
                                                  шабыскер.
Тақымы мықты,
Жүрегі тақымнан гөрі мықтырақ.
Шабандоз керек мұндайға мінезі 
мәрттеу,
Мініскер.

Білекте ойнап бұлшық ет,
Солқылдап дене – сом мүсін.
Қызбалау қанды сәйгүлік ашқызар жігіт 
                                                  болмысын.
Жабылар, қалар тасада өзінен-өзі 
                                                       қорынып,
Жіберіп қолдан намысты, соры боп 
                                           тиіп соңғы сын.

Мойнынан орған тушаны, ап қашқан 
                                     топтан қызғанбай,
Ағызып жетші кеу-кеулеп.
Қараға ақпен сызғандай.
Ағызған бетте, тобырға төсіңмен келіп 
                                                     соғылсаң,
Биллиард тасын дара оқпен далитып 
                                         тұрып бұзғандай.

Шегеден мығым саусақтар, сауғасыз 
                                         шірей күш көсіп,
Тушаның таңын айыра, айқасып 
                                             қалсын тістесіп.
Тістесе тұрсын,
Ат күші сыналар нағыз шақ туды.
Танылар текті нәсілдер,
Жіктеліп, түрлеп –түстесіп.

Әп, пәлі, кеттің. Бас қамшы. Аяма 
                                          атты. Тартынба!
Жебедей сырлы жүйріктер шоғыры – 
                                           сенің артыңда.
Оқ бойы озып сол топтан,
Құрдастың аулын бетке алып,
Алаулап өтсем арман не,
Аңқылдақ дархан қалпыңда!

Мақтансам, кейде жөні бар,
Айып та болмас бұл өзі,
Көкпарда шындап танылар
Қазақтың қазақ мінезі!

Жаннатым менің

Жаным жырлаған,
Жайсаң бесігім.
Ашып тұрды алдан
Арман есігін.

Сенде – керегім,
Жұпар гүл – арман.
 Сүйіп келемін,
Шықпай құмардан.

Бағым жайнаған,
Кәусар нәубатым.
Жаса, бай ғалам-
Жасыл жаннатым.

Бүтін болсын табиғат

Болашаққа – әлі ешкім танымаған
Болып келдік,
Болармыз әлі де алаң.
Сол үшін де арман жоқ, сақтап қалсақ,
Қызыл кітаптағының бәрін аман.

Бәрін де аман сақтауға желіні үзбей,
Тағыны атпай,
Танымал шөбін үзбей.
Планета жорыққа түгел шықты,
Елеңдеген ертеңге өзіміздей.

Елеңдемеу мүмкін бе, сеніп мұнша,
Өсуіне бермеппіз ерік-мұрша.
Тіршіліктен, тізімнен жоймақ болып,
Қыр желкеден қылыш кеп төніп тұрса.

Атқан оқтан қашқан аң құтылмайды,
Өшкен атау,
Бір кітап – бүкіл қайғы.
Құрып біткен тұқымның,
Суреттен де 
Қурап қалған сүйегі сықырлайды.

Алаңдаймыз баршамыз сол үшін де,
Келейікші бір тұтас келісімге.
Табиғаттың төлдері жүрсін аман,
Үйірінде, үйінде, өрісінде.

Нан туралы жыр
Айта берсе, ертегі көп ұл сенер,
Адам жаны жүдеу болса – гүл семер.
Ғанибет – ау,
Тыныштықта туғандар,
Тыныш күннің нарқы қандай, 
                                               білсе егер.

Көз жасынан өнді десе кім сенер,

Сендіре алмай дал бола ма тіл-шебер?
Сенген болса,
Арсыз аяқ астында
Жатпас еді дәм патшасы – күлшелер.
Жазылды ғой жүректің көп жарасы,
Біз ұмытсақ кімде қалар наласы?
Тіршіліктің тұтқасы боп тұрған Нан,
Жатқан жоқ па,
Айналаңа қарашы?

Айта берсе, ертегі көп ұл сенер,
Алақанның жылуынсыз гүл семер.
Ғанибет-ау,
Тоқшылықта туғандар,
Ашаршылық дәмі қандай, білсе егер.

Талай түннің құшағынан ап шығып,
Талқан болып тамсандырған тапшылық.
Кеткен жоқ па, 
Біздің толқын ұрпағын,
Тоқшылыққа сақшы бол - деп тапсырып.

***
Мен туған жер,
Мен өскен ел киелі,
Ән мен күйдің,
Серілік пен жыр елі.
Азаматтың бойындағы ерлік пен,
Арулардың адалдығын сүйеді.

Менің төрім – көк масаты гүл басқан,
Шаңырағым – шалқақ айлы 
                                                нұрлы аспан.
Сеңсең бөрік сеңгір таулар – керегем,
Арман-мүддем аққулармен сырласқан.

Жасыл нудың сыбдырында жыр, желік,
Шалқиды енді шайыр кеуде гүлденіп.
Жаннат төрі,
Қасиеттім,
Қадірлім,
Көз алдымда толқып жатыр түрленіп... 

Дала – Ана
Сайратып қырдың мың құсын,
Саздысын, небір жырлысын.
Жолыңа серік болсын деп,
Жоралғы жасап тұрмысың?

Сапарға шықса ұланың,
Кеудеңде тулап мың ағын.
Бағытын сілтеп тұрмысың,
Аспанның жағып шырағын?

Ұзатып жолға ұлды шын,
Тілектің айтып күллісін.
Адымын қалай алар деп,
Артымнан бағып тұрмысың?

Ендеше, анам, сенгейсің,
Көкейге күй боп енгейсің.
Бір рет лаулап сөнермін,
Екі рет өмір бермейсің.

Қызылқайың
Артыңда өмір күзі қалып,
Жас көктем боп ояндың ба?
Таң шапағын сүзіп алып,
Қырмызыға боялдың ба?

Туған жердің мақтап төрін,
Тойда толғау айтасың ба?

Қызылдарды жақтап па едің,
Тақ пен бақтың шайқасында?
Ұран болып бүгінгіге,
Сарқылмасын салулы әнің.
Әлде саған ілінді ме
Туы тұңғыш коммуннаның?

Қызыл мен ақ сызулардың,
Жұғыспасын білмей ме екен,
Ақ көйлекті қызылқайың,
Есіміңді кім қойды екен?

Сырыңды анық білмесем де,
Көп ойландым,
Деп ойландым:
-Қан боп жүйткіп жүр ме сенде,
Жаны жасыл тоғайлардың?

Топырақтан тамырланып,
Орман болып тізілді ойым.
Алаулана бағың жанып
Тұрсың әне, қызылқайың.

Бөркің жасыл, көйлегің ақ,
Жырла қызыл шырайланып.
Көкке шырқап, ойға құлап,
Құс төбеңде жүр айналып.

***
Тілде – самал,
Қабақтарда – ызғырық,
Сөз шаршатты, 
Тыңдай түсіп, мызғыдық.
Күні бойы бітпей қойған кеңестің
Кең тұсауы қайырымдылық пен ізгілік.

Тыңдап отыр кім ұйқыда, кім ояу,
Кіл жанашыр,
Кіл мүсіркеу,
Кіл ояу.
Елдің бәрі Жиренше емес жай ғана,
Елдің бәрі Атымтай ғой, құдай –ау!

Апы-күпі ат тұяғын қыздырып,
Ашамыз - деп ойладық па біз бүлік?
Күштілердің күпшегінде тұншығып,
Әлсіздерге жетпей қалды ізгілік.

Талай маңғаз талтаңдар кеп татқан дәм,
Не шығады көбік езу мақтаннан?
Сақта, Құдай, жалған ізгіліктерден,
Сақта, Құдай, қайырымын сатқаннан!

***
«Сауда жасау - өнер» деп,
Мақалды еске ап көнерген,
Кемел менен кенел көп,
Шетімізден өлермен.

Сауда жүрсе сәнімен,
Сауға түсер адамға.
Тегін заттың бәрінен,
Теңге таптық табанда.

Саудагердің беті – көн,
Ниеті жоқ тартынар.
Бақыр басы шетінен,
Алтын болып жарқырар

Су сұраса, сүт берген
Дарқандығың – дарақы.
Тесік қалта үптелген,
Сәлем бер де, ал ақы.

Пиғылдың бұл «оңғаны»
Ащы дәмін татармыз.
Теңге берсе болғаны,
Тегімізді сатармыз.

Жеткен кім бар түбіне,
Байқайықшы, шамалы.
Опасы жоқ дүние,
Қайда бастап барады?

***
Бұл уақыт не дейді,
Мезгіл бар ма көшпейтін.
Мәжілістер көбейді,
Мәнді ештеңе шешпейтін.

Жарыссөзі – жарылыс,
Өтеп шықты парызын.
Бүгін өткен мәжіліс,
Жояды ертең маңызын.

Себебі де мұның көп –
Тарқамайды дау-күмән.
Бас тартамыз бүгін кеп,
Кеше алынған қаулыдан.

Саны да көп,
Дауы көп.
Түсінбедім Заңды мен.
Халық болған қауым ек
Жеті –ақ ауыз Жарғымен...

***
Мұнар, мұнар, мына мұнар, қай мұнар?
Қарашада хандығынан тайды ұлар.
Қара таулар қалды қардың астында,
Қар астында тау боп шөккен қайғы бар.

Мұнар, мұнар, мына мұнар қай мұнар?
Қара жерге ақ көрпесін жайды қар.
Қар үстінде қалғымасын қамсыздық,
Қар астында тоң боп жатқан қайғы бар.

Мұнар, мұнар, мұң көшеді жанардан,
Қарқарадан талай-талай тамар қан.
Қар үстінде өмір жатыр қырқысып,
Қар астында сүйек жатыр ағарған.

***
Айтылмайды әңгімелер бекерге,
Құрысыншы,
Бұл әзірге шет елде.
Дүкендерде сатылады таза ауа,
Таза ауа да дефициттеу екен де.

Түгел жұрттың қолы жете бермейді,
Бұған, бәлкім, кейбір сақи сенбейді.
Баллондарға құйып қойған таза ауа,
Таза ауаға қол жетпеген «шөлдейді».

Аздыратын әзәзілдер аз ба елді,
Жақсылықтан дәмеленер аз белгі.
Қажеті жоқ бола тұра,
Қажетті,
Жаулап алды неше түрлі газ жерді.

Газдар шулар моторлардың үнінде,
Газдар – улар,
Снарядтың дүмінде.
Арпалысып сыртқа шығуды ойлайды,
Жақсылыққа бастамайды түбінде.

Бұл газдардың дертін дәрі қумайды,
Шашылмайды,
Ешқандай су жумайды.
Адам соның сырын біліп жасап ап,
Білместіктен дүниені улайды.

Ойлан, адам,
Орынсыздан сақтан да.
Өткеніңнен ұял,
Келер шақтан да.
Тазалықты таппай қалып жүрмейік,
Таза ауаны сатып алып жатқанда.

***
Бұйырмастан ішем деме,
Ұшқары ол,
Жұрт алдына түсем - деп ең,
Түс, қане!
Жамыраған жауын - сындым жаздағы,
Азынаған дауыл-сындым қыстағы.

Қанатыңды жайғаның ба,
Ұшып бар,
Ай да мұңға айналады,
Құшып қал.
Базарыңнан аларыңның ал бәрін,
Алдыңды орап кетпей тұрып пысықтар.

Аққу қонар айдын ба едің,
Шалқып қал,
Жебе қылып жайдың да оғын,
Тартып қал!
Күншілдермен күресіп іс бітпейді,
Тағылымға түкірмейді тантықтар.

Бұл өмірді бір өзіңдей сүйгенмен,
Күбір-сыбыр күнің өтер күйбеңмен.
Күйкілердің кіре алмайтын күмбезі,
Тәубә келтір, төбең көкке тимеген.

Жамау БҰХАРБАЕВ.

МЕН ТУҒАН ЖЕР,
МЕН ӨСКЕН ЕЛ КИЕЛІ

ЖАМАУТАНУ БЕТІ
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Қазақстан Республикасының 2001 
жылғы 17 шілдедегі «Мемлекеттік атау-
лы әлеуметтік көмек туралы» Заңы мен 
«Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті 
тағайындау және төлеу қағидаларын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму 
министрінің 2015 жылғы 5 мамырдағы 
№320 Бұйрығына өзгерістер енгізіліп, 
шыққан заңнамаға сәйкес отбасының 
табысы кедейшілік шегінен аспайтын 
адамға немесе отбасыға тағайындалып 
төленеді.

2021 жылдың IV тоқсаны бойынша 
кедейшілік шегі 27 346 теңгені құрайды.                                  

Атаулы әлеуметтік көмекке өтініш 
берушілердің отбасылық табысы 
ең төменгі күнкөріс деңгейінің 70%  
аспайтын азаматтарға, тоқсан сайын 
тағайындалып, ай сайын төленеді және 
кедейшілік шегінен төмен шартты неме-
се шартсыз түрде ақшалай көмек түрінде 
беріледі.

Шартсыз ақшалай көмек жалғызілікті  
және жалғыз тұратын табысы аз зей-
нет жасқа жеткен адамдарға I, II топ 
мүгедектеріне, 2 ай мерзімге уақытша 
еңбекке жарамсыз адамдарға, құрамында 
еңбекке қабілетті адамдары жоқ неме-
се жалғыз еңбекке қабілетті мүшесі 3 
жасқа дейінгі баласы бар отбасыға, басқа 

«Мемлекеттік атаулы 
әлеуметтік көмекті»  тағайындау және  

«Еңбек» мемлекеттік  бағдарламасы 
аясында жыл бойы атқарылған 
жұмыстардың қорытындысы                                                                           

Жүгіну кезінде жұмысы барлар – 327, 
күндізгі нысанда оқитын студенттер – 64, 
барлық топтағы мүгедектер – 29,зейнет-
керлер – 13,  он сегіз жасқа толмаған ба-
лалар – 1326.

IV - тоқсанға қайта есептеу жүргізу 
кезінде 17 ауылдық округтен Электрондық 
қолтаңба порталы  арқылы учаскелік ко-
миссия қорытындысымен 443 өтініш түсіп 
қанағаттандырылды. 

Жұмыспен қамту орталығының 
әлеуметтік жұмыс жөніндегі консультанты  
атаулы әлеуметтік  көмекті тағайындауға 
жүгінген үміткерлерге халықты жұмыспен 
қамту, әлеуметтік қорғау бойынша 
консультациялық қызметтер көрсетеді. 
Азаматтардан келіп түскен өтініштер 
мен құжаттарды қабылдайды, атаулы 
әлеуметтік көмек тағайындауға жүгінген 
үміткерлермен сұхбат жүргізеді. 

Атаулы әлеуметтік көмекті тағайындау-
ға жүгінген өтініш берушілермен және 
олардың отбасыларымен бірлесе от-
ырып, отбасыға көмектесудің жеке жо-
спарын әзірлейді.  Мұқтаж адамдарға 
әлеуметтік көмек көрсету бойынша 
қызметті және ассистенттердің жұмысын 
үйлестіреді.

Аудан бойынша 3 ассистент қызмет 
атқарады. Ассистенттер өздеріне 
бекітілген ауылдық округтеріне ай 
сайын іс - сапарға барып, әңгімелесу 
жұмыстарын жүргізіп, материалдық 
жағдайын анықтайды. Учаскелік 
комиссиялардың құрамында атаулы 
әлеуметтік көмек тағайындауға жүгінген 
өтініш берушілердің материалдық 
жағдайын зерттеуге қатысады. 
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек 
тағайындауға жүгінген өтініш берушілер 
істерінің қағаз макеттерінің уақытылы 
қалыптастырылуын және өтініш 
берушілердің материалдық жағдайына 
тексеру жүргізу үшін аталған істердің 
учаскелік комиссияларға берілуін 
қамтамасыз етеді. 

«Мемлекеттік атаулы әлеуметтік 

адамның күтімі мен көмегіне мұқтаж 
жандарға көрсетіледі.

Шартты ақшалай көмек табысы аз 
жалғызілікті немесе жалғыз тұратын 
еңбекке қабілетті немесе құрамында 
еңбекке қабілетті мүшелері бар 
отбасыларға көрсетіледі. Жұмысқа 
қабілетті мүшелері жұмыспен қамтудың 
белсенді шараларына қатысқан жағдайда 
ғана атаулы әлеуметтік көмек беріледі.

Аудан бойынша 2021 жылы осы 
күнге 443 отбасына 2308 мүшесіне 
тағайындалды.

Еңбекке қабілеттілер саны – 656. 
Жұмыспен қамтудың белсенді шарала-
рына қатысқандар  - 125. Оның тұрақты 
жұмысқа орналасқаны – 50, ақылы 
қоғамдық жұмысқа жолданғаны - 68, 
кәсіптік оқуға жолданғаны – 3, әлеуметтік 
жұмыс орындарына жолданғандар – 11, 
жастар практикасына жолданғандар – 1.

көмекті» алушылардың еңбекке жарам-
ды мүшелерінің «Нәтижелі жұмыспен 
қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті 
дамытудың 2017 - 2021 жылдарға 
арналған «Еңбек» мемлекеттік 
бағдарламасының берер мүмкіндіктерін 
қолдануларына болады. 

Олар үшін  тұрақты және уақытша 
жұмыс орындарына, маусымдық «Ақсу 
Қант» ЖШС-на жұмысқа орналасуға, 
еңбек нарығында сұранысқа ие 
мамандықтар бойынша қысқа мерзімді 
кәсіби курстардан өтуге, бизнес - идея-
ларды жүзеге асыруға қайтарымсыз 
мемлекеттік гранттар, кепілдік қоя от-
ырып төменгі 6% шағын несие алуға 
мүмкіндіктері бар.

Д.АХМЕТОВА,
халықты жұмыспен қамту 

орталығының консультанты,    
«Nur Otan» партиясының мүшесі.   

  АТАУЛЫ 
   ӘЛЕУМЕТТІК КӨМЕК

Біздің елімізде Тәуелсіздіктің алғашқы 
күнінен бастап сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс - қимылдың тиімді, әлемдік 
стандарттарға сай институттары мен 
тетіктерін құру бағытымен мақсаты және 
кезең - кезеңмен жүріп келеді. 

Қазіргі кезде сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы заңнама жұмыс істеуде, оның негізі 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 
туралы» және «Мемлекеттік қызмет 
туралы» заңдар болып табылады, 
бірқатар бағдарламалық құжаттар іске 
асырылуда, мемлекеттік қызмет және 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
саласындағы функцияларды кешенді 
түрде іске асыратын арнайы уәкілетті 
орган құрылды, сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы қызмет саласындағы халықаралық 
ынтымақтастық белсенділігі жүзеге асы-
рылуда. 

Елімізде жүргізіліп отырған сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы стратегияның 
негізгі басымдықтарының бірі – сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы мәдениет деңгейін 
қалыптастыру. «Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс - қимыл туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңында «сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы мәдениетті 
қалыптастыру – сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл субъектілерінің қоғамда 
сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілікті 
көрсететін құндылықтар жүйесін сақтау 
және нығайту бойынша өз құзыреті 
шегінде жүзеге асыратын қызметі» 
түсіндіріледі.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
мәдениет – бұл адамның саналы және 
адамгершілікпен сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы тұру қабілеті, тұлғаның қоғам 
қауіпсіздігіне және игілігіне сыбайлас 
жемқорлықтың зияны туралы білімі. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет 
қалыптастыру - басты міндет!

Ол индивидтің жай ғана сыбайлас 
жемқорлыққа төзбеуі ғана емес, сонымен 
қатар оны жоюға, онымен күресуге тал-
пынысы.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
мәдениетті қалыптастыруда өскелең 
ұрпақпен жұмыс маңызды рөл атқарады. 
Тек жас кезінен мінез - құлықтың сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы стандарттарын 
енгізу бұл әлеуметтік зұлымдықты жоюға 
мүмкіндік береді. Бала кезінен тұлғаны 
қазақстандық париотизм және сыбай-
лас жемқорлықты қабылдамау рухында 
тәрбиелеу маңызды. Сонда ғана біздің 
келер ұрпақ саналы түрде осы дерттен 
алшақ болады.

Біздің қоғамда сыбайлас жемқорлыққа 
орын жоқ. Қоғамның барлық күш - жігерін 
біріктіріп, осы дерттің одан әрі ушықпауы 
үшін оны тоқтатудың барлық амалдарын 
қолдану арқылы ғана бұл құбылысқа 
тиімді түрде қарсы тұруға болады. 
Сондықтан сыбайлас жемқорлықпен 
күресу - барлық Қазақстан Республикасы 
азаматтарының азаматтық борышы деп 
білу керек.

Қаламқас БАКЕЕВА,
 аудандық сотының 

жетекші маманы. 

«Балық тілсіз болса да, халық 
тілсіз болмайды»,-деген Қадыр Мыр-
за атамыздың нақылындағыдай, тілсіз 
халық түгіл жеке тұлға өмірін елестету 
қиын. Толыққанды адам ретінде өмір 
сүрудің негізгі кілті – қоршаған орта-
мен байланыс болса, бұл байланысты 
қамтамасыз ететін басты элемент – тіл.

Жалпы, жер жүзінде  6000-нан астам 
тіл болса, оның ішінде қолданыстағы 
мемлекеттік статусы бар тілдер және 
жойылу алдында тұрған, сонымен 
қатар атауларын тек тарихтың көне 
ақпараттарынан көз шалып қалатын,  
бүгінде  жер бетінде жоқ тілдер де бар. 
Сонымен қатар, «мемлекеттік тіл» 
мәртебесіне ие болғанымен, статусы-
на сәйкес құрметке ие бола алмай келе 
жатқан тілдер  де бар. Тіл тағдыры - ел 
тағдырымен біртұтас болғандықтан, 
тілдің мәңгі жасауы халықтың ұлттық 
құндылықтарын жоғарғы дәрежеде 
дәріптеуімен сипатталады.

Тіліміз «Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік тілі» статусын 1989 жылы 
22 қыркүйекте иеленді. Осы жылы соны-
мен қатар, «Қазақстан Республикасының 
тілдер туралы» Заңы қабылданды. 

1995 жыл 30 тамыздағы референдум-
да қабылданған жаңа конституцияның 
7-бабында ұлттық тілімізге байланы-
сты «мемлекет Қазақстан халқының 
тілдерін үйрену мен дамыту үшін жағдай 

Мемлекеттік тіл мәртебесі

туғызуға қамқорлық жасайтыны» және 
«Мемлекеттік ұйымдарда және өзін - өзі 
басқару органдарында орыс тілі ресми 
түрде қазақ тілімен тең қолданылады» 
делінген. Қазіргі кезде еліміздің барша 
азаматтарына мемлекеттік тілді еркін 
және тегін меңгеруіне материалдық, 
ұйымдастырушылық жағдайлар жасалып 
отыр.

Тілді құрметтейтін ел ретінде алдымен 
қазақ тілін біліп, орыс және ағылшын 
тілдерін белгілі бір мақсаттар үшін 
меңгеруіміз керек. Еліміздің бәсекеге 
қабілеттілігі үшін Елбасымыз «Үш 
тұғырлы тіл» саясатын енгізді. Ондағы 
мақсат - елімізге ағылшын, орыс тілдерін 
үйретіп, қазақ тілін тереңге көму емес.  
Дана халқымыздың «өз тілің бірлік үшін, 
өзге тіл тірлік үшін»,-деген нақылы 
мен қазақ тілінің маңызын нақтылай 
түскендей.

Елбасымыз айтқандай, Қазақстанның 
болашағы – қазақ тілінде. Біз өз тілімізге 
деген құрмет пен ықыласты сана биігіне 
көтеруіміз керек. Қазақ тілінде сөйлеу 
бұл барша қазақ азаматының пары-
зы. Өзгенің құлы емес, өз еліміздің ұл - 
қызы болайық, өзгенің емес, өз тілімізді 
ұлықтап, әрқашан мәртебесін көтеріп 
жүрейік!

Аслан ОРЫНХАНҰЛЫ,
 аудандық сотының 

аға сот приставы. 

***
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Қазақстан Республикасының Цифрлық 
даму, инновациялар және аэроғарыш 
өнеркәсібі Министрінің 2020 жылғы 20 
сәуір №155/НҚ бұйрығымен бекітілген 
«Проактивті қызмет Ережесін бекіту ту-
ралы» қағидасының 2 тармағына сәйкес 
Проактивті мемлекеттік қызмет түрі 
енгізілді.

Проактивті қызмет - қызмет көрсетуші 
субъекттің бастамасы бойынша 
берілетін, міндетті түрде қызмет алу-
шы субъекттің ұялы байланысының 
абоненттік құрылғысы арқылы бер-
ген келісімімен, электронды түрде 
көрсетілетін мемлекеттік қызмет.

Бүгінгі күні проактивті тәсілмен 
төмендегі қызметтерді алуға болады:

- мүгедектігі бойынша мемлекеттік 
әлеуметтік жәрдемақы тағайындау;

- асыраушысынан айырылу бойын-
ша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы 
тағайындау;

-  бала тууына және оның күтіміне бай-
ланысты жәрдемақы тағайындау;

- «Алтын алқа», «Күміс алқа» 
алқаларымен марапатталған не-
месе бұрынғы «Батыр Ана» атағын 
алған, I және II дәрежелі «Ана даңқы» 
ордендерімен марапатталған көп бала-
лы аналарға мемлекеттік жәрдемақы 
тағайындау;

- көп балалы отбасына жәрдемақы 
тағайындау (2007 жылдан  үлкен бала-
лар жүйеден табылмайды);

 Үйде отырып проактивті  
қызмет алу 

- «Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру 
қоры» АҚ-нан еңбек ету қабылетінен 
айырылу, асыраушысынан айырылу, 
жұмысынан айырылу жағдайы бойын-
ша, бала күтімі бойынша әлеуметтік 
төлемдер тағайындау. 

Бұл проактивті қызметтің артықшылығы 
-  мобильді азаматтар базасын-
да (бұдан әрі-МАБ) тіркелген адамға 
Халыққа қызмет көрсету орталығы 
(ХҚКО) бөліміне жүгінбей-ақ, кез - кел-
ген ыңғайлы уақытта, үйінде отырып, 
келіп түскен СМС хабарламасына жауап 
ретінде қажетті ақпаратты жіберу арқылы 
мемлекеттік қызметті рәсімдеу мүмкіндігі. 

Жүйе СМС хабарламаны қайда 
жіберетінін білуі үшін,  азаматтарға 
тұрғылықты жері бойынша ХҚКО-ға, 
сондай-ақ, мобильді азаматтардың ба-
засына  «электрондық үкімет» порталы-
на жүгініп, мобильді азаматтар базасына 
тіркелуі қажет.

Толығырақ Нұсқаулық аудан әкімінің 
сайтында орналастырылған.

 
Гаухар ДОСЫМБЕКОВА,

«Азаматтарға арналған үкімет» 
мемлекеттік корпорациясы» 

коммерциялық емес акционерлік 
қоғамының Алматы облысы 

бойынша филиалының Әлеуметтік 
қамтамасыз ету бойынша Ақсу 
аудандық бөлімінің басшысы.                            

Құрметті ауыл тұрғындары, мемлекеттік қызметтердің басым бөлігі "Egov.kz"  порта-
лы арқылы көрсетілетінін білесіздер. Ал, олардың негізгі бөлігін растау мен алу элек-
тронды цифрлық қолтаңба (ЭЦҚ) арқылы жүзеге асады. ЭЦҚ – ны қашықтан қалай 
алуға болатынына түсіндіремін.     

Egov.kz  порталына кіріңіз;                                                                              
Басты беттегі ЭЦҚ – ны қашықтан алу батырмасына басыңыз да, қызметке онлайн 

тапсырыс беріңіз;                                                                                      
Порталға бейнекамераны қосуға рұқсат етіңіз;                                                            
ЭЦҚ түрін таңдаңыз да ЖСН нөміріңізді теріп, қызметке тапсырыс беріңіз;  Жеке 

басыңызды растайтын құжат түрін таңдаңыз;                 
Телефоныңыздың нөмірі мен SMS  кодты теріңіз.                                        
Бейне сәйкестендіру сілтемесіне өтіңіз де, камераға қараңыз;                     
Жеке кабинетіңізге жасырын сөз ойлап тауып, құжаттар батырмасына өтіңіз;    Жеке    

басыңызды растайтын құжатты «файлды жүктеу» немесе «суретке түсіру» арқылы 
порталға енгізіңіз;                                                                  

Құжат жүктелген соң, жеке кабинетіңіз үшін енгізген жасырын сөзді теріп, оған кіріңіз;                                                                                                        
Өтініштің электронды нұсқасына электронды мекен – жайыңызды қосыңыз;                                                                                           
Кілтті сақтау орнын таңдап, оның орналасқан жолын көрсетіп, өтінішті жіберіңіз;                                                                                                           
Соңғы беттен өтініштің статусын көре аласыз;                                                

Кілт дайын болған кезде оған құпия сөз ойлап тауып енгізіңіз:    
Сертификатты жүктеіз.

С.ҚЫДЫРБЕКОВ,            
Матай ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы. 

Электронды цифрлық қолтаңбаны 
қашықтықтан алу

Электрондық үкімет порталын-
да азаматтарға ақпараттық және 
телекоммуникациялық технологиялар-
дың әр түрлі құралдарын: компьютер, 
ноутбук, планшет, ұялы телефондар-
ды қолдана отырып, өтініш берушіге 
ыңғайлы уақытта үйден немесе кеңседен 
мемлекеттік қызметтерді алу мүмкіндігі 
беріледі.

Қызмет порталға, ХҚКО-да жеке ба-
сын растайтын, пошта арқылы не-
месе электрондық қолтаңба арқылы 
қолданушыларға қол жетімді. 
Электрондық өтінімді порталға жібермес 
бұрын, өтініш берушінің қызметтерді 
ұсыну тәртібімен және оларды іске 
асыруға жауапты мемлекеттік органдар-
мен танысу мүмкіндігі бар.

Электрондық түрде қызмет алуда өтініш 
берушіге мемлекеттік мекемелерде ке-
зекте 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 нысанда-
ры жеңілдетілген және түсінікті.

Электрондық үкімет порталы жаңа 
электрондық үкіметтің қызметтерімен 
толықтырылды. Бүгінгі таңда "egov.kz" 

Электрондық үкіметтің веб-
порталы арқылы қызметтерді алудың 

артықшылықтары
порталында электрондық мемлекеттік 
қызметтер келесі бағыттар бойынша қол 
жетімді:

- халықты әлеуметтік қорғау, азаматтық 
хал актілерін тіркеу, білім беру, денсау-
лық 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.
- басқада қызметтердің түрлерін алуға 

болады.
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.

Арасан ауылдық округі әкімі 
аппаратының ғимаратында және 
Б.Сырттанов атындағы орта мектебінде 
"E-GOV" бұрышы орналасқан, осы жер-
ден тұрғындарға жоғарда атап өткен 
электронды қызметтердің барлық түрі 
көрсетіледі.

Сая ЖАТАҚБАЕВА,
Арасан ауылдық округі әкімі 

аппаратының бас маманы, 
іс - жүргізушісі.

Бүгін  Талдықорған қаласы  Тіл сарайында, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 
қызмет істері агенттігінің Алматы облысы бойынша Департамент басшысының орын-
басары Манап Қ.Т. пен Алматы облысы Жастар саясаты мәселелері басқармасының 
басшысы Е.Қ.Сапаровтың қатысуымен «Egov-жаршысы - 2021» жобасының 
қорытынды жабылу салтанаты өткізілді.

2020 жылы «Халық үніне құлақ асатын мемлекет» тұжырымдамасын іске асырудың 
стратегиялық маңыздылығын ескере отырып, азаматтардың қанағаттанушылық 
деңгейін арттыру және мемлекеттік қызметтерді электрондық форматта алуды 
қамтамасыз ету мақсатында, "Еріктілер жылы" аясында ҚР Мемлекеттік қызмет 
істері агенттігінің Алматы облысы бойынша департаментінің бастамасымен, Алматы 
облысы әкімдігінің қолдауымен республикада алғаш рет «Egov - жаршысы» жобасы 
іске қосылған болатын. 

Ағымдағы жылда жобаның екінші кезеңі өткізілді. Осы 2 жылда еріктілермен 

«Egov-жаршысы - 2021» жобасының 
қорытынды жабылу салтанаты өткізілді 

біршама жұмыстар атқарылды. Атап айтқанда, 570 еріктімен халық көп шоғырланған 
жерлерде, халыққа қызмет көрсету орталықтарында, сервистік әкімдіктерде 6000-ға 
жуық атаулы түсіндіру іс-шаралары өткізілді және 160 000 үлестірмелі парақшалар 
таратылды.

Бүгін «Egov-жаршысы-2021» жобасы аясында атқарылған жұмыстардың  нәтижесін 
қорыта келе, халықтың цифрлық сауаттылығын арттыру, электрондық үкімет порта-
лын насихаттау, электронды қызметтерді алу дағдыларын қалыптастыру бойынша 
белсенді жұмыс атқарған үздік 50 ерікті Алматы облысы әкімдігінің және Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Алматы облысы бойынша 
департаментінің алғыс хаттарымен және ынталандыру сыйлықтарымен марапаттал-
ды.

Бұған қоса, жоба аясында жүргізілген еріктілердің жұмыстарын бағалауға сәйкес 
Усенова Аяжан Аманғалиқызы (Қарасай ауданы), Кеңесбаева Гүлназ Ізбасарқызы                          
(Талғар ауданы), Шақабаева  Мадина Талғатқызы (Кебұлақ ауданы) үздік ерікті деп 
танылып,  1,2,3-ші дәрежелі Грамоталармен, қаржылай сыйлықтармен және арнайы 
статуэткалармен марапатталды.

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет 
істері агенттігінің Алматы облысы бойынша Департаменті.  

Өмір деген – бір белес,
Келесіңде, кетесің.
Теңіздегі кемедей,
Жүзесіңде өтесің.

Бірде бақыт, бірде шаттық,
Бірде қуаныш, бірде мұң.
Өмір деген - бір белес,
Қайталауға еш келмес.

Уақыт, күндер бәрі де,
Айлар, жылдар өтуде.
Қуаныш пен қайғысы,
Ортақтасар өмірде.

Бірде ашсың, бірде тоқ,
Бірде барсың, бірде жоқ.
Айта берсең таусылмас,
«Өмір» деген – бір белес.

Перизат МҰХАМЕТАЛИНА.

Өмір деген бір белес

***

***
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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.Б
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Егемен елдің отыз белесі, 
Тәуелсіздіктің 30 жылдығы құтты 
болсын! Бірегей бейбітшілік пен 
тұғырлы тұрақтылықтың симво-
лына айналған Отанымыздың 
бүгінгі келбеті ең алдымен еріне 
сенген елі мен Елбасының еңселі 
ерлігінің айнасы. 

Ел Тәуелсіздігінің 30 жылдығы 
шынайы даму мен ілгерілеудің 
айнымас жетістігі. Оны әрбір 
қазақстандық көріп қана қоймай, 
жүрегімен сезініп, болашаққа 
жаңаша серпін алуда. Қасиетті 
Отанымыз осы уақытқа дейін 
әлем келбетінде өз орны бар, ке-
лешекке деген ортақ мүддесі мен 
мақсаты айқындалған мемлекет-
ке айналды. Жасампаз ұрпақ ба-
балар аманатын арқалап, жаңа 
өркениет көшінде жаңғыруға 
бет түзеді. Көш басын түзеген 
Тұңғыш Президентіміз Елбасы 
Н.Ә.Назарбаевтың айырықша 
стратегиялары мемлекеттің 
іргесін бекітіп қана қоймай, 
әлемдегі ең дамыған 40 елдің 
қатарына қосты. Тәуелсіздіктің 
тұғырлы орнын әлем шарайна-
сында шегендеп, территорияны 
бекітті. Тәуелсіздіктің бақытты 
жастары әлемнің әр қиырында 
білімін шыңдауға қол жеткізіп, 
еліміздің дамуына үлесін қосып 
келеді. Бүгінге дейін әр саладағы 
жетістіктеріміз мемлекетімізді 
бұрынғыдан да жандандыра түсті. 

Сол себептіден, ширек ғасырға 
жуық ел егемендігінің қасиетті 

Құттықтау хат!

тойы барлық қазақстандықтар 
үшін ерекше мәнге ие болатыны 
сөзсіз. Ең бастысы, Отанымыздың 
гүлденуі үшін әрбіріміз атсалысуы-
мыз қажет деп ойлаймын. Мәңгілік 
елдің қасиетті мейрамы мәңгілік 
тұғырлы, еліміз аман, жұртымыз 
тыныш болсын! Тәуелсіздіктің 30 
жылдығымен баршаңызды шын 
жүректен құттықтаймын!

Марат ЕСТІБАЕВ,
І.Жансүгіров  атындағы орта 
мектептің дене шынықтыру 
пәнінің мұғалімі, аудандық 

мәслихат 
депутаты.

Қызылағаш ауылы.

Тәуелсіздік таңбасы тас-
та, қаны қара жердің тамы-
рында жатқан құдіретті сөз. 
Тәуелсіздік – ащы термен кел-
ген тәтті жеңіс. Төгілген қанның, 
өлмеген жігердің отымен келген 
ұлы күн. Желтоқсанның желі 
мен ызғарына қарсы тұрған 
жастардың жалынды рухы 
мен ерліктерінің арқасында 
шаңырағы биік, керегесі кең 
мемлекет болып қалыптастық. 
Туымызда бейнеленген қыран 
құстай еркіндікті аңсаған азат 
халықтың тәуелсіз ел болғанына 
30 жыл толуымен баршаңызды 
құттықтаймыз! 

«Тәуелсіздік те бақыт 
сияқты, бағалаған адамның, 
аялаған қоғамның қолына 
тұрақтайды,» - деген еді Елбасы 
Н.Ә.Назарбаев. Теуелсіздігімізді 
бағалай білейік. Бүгінде біз 
жерінің асты байлыққа, үсті 
парасатты халыққа толы, көк 
бөрілердің жүрегі бар, қыран 
құстың қырағылығы бар Қазақ 

 16 желтоқсан Қазақстан Республикасының 
Тәуелсіздік күні құтты болсын!

атты рухы биік, айбыны асқақ, 
мәңгілік елміз. 

Ел мен жердің иесі болған, 
еркін рухты қазақтың берекесі ар-
тып, тілі мен діні үстемдік құрып, 
еліміздің абыройы асқақтай 

берсін. Тәуелсіздігіміз баян-
ды болғай! Тәуелсіздіктің 30 
жылдығы құтты болсын!

Ақсу аудандық 
сотының ұжымы.

Ілияс ақын
Ақиық, дарынды ұлы Ақсуымның,
Жағдайы туған елдің жақсы бүгін.
Сіздер күткен 30 жыл еркіндікке,
Еліңнің естисің бе шаттық үнін?

Арыс болып танылған ғажап ақын,
Өнерімен шығарған қазақ атын. 
«Өз елі өз ерлерін ескермесе»,
Ел тегі қайдан алар азаматын.

Қуат Терібаев 
атама арнау

Атанған арынымен «Тұйғын ақын»,
Қалдырған біздерге көп жыр мұрасын.
Толғау мен дастандарың мәңгі есімде,
Санама рухани нұр құятын.

Сіз біздің баға жетпес ұстазымыз,
Келеді өзіңізге ұқсағымыз.
Артына мәңгі өшпес із қалдырып,
Халықтың туын биік ұстадыңыз

Ақниет ӘСЕТ,
Е.Сиқымов атындағы орта мектебі, мектеп 

жанындағы интернатымен КММ-нің 
10 "Ә"-сынып оқушысы.

ТҰСАУКЕСЕР

1-ші кезң 2021 жылдың  желтоқсан айының 
15-нен 23-і күндері аралығында 2-ші кезең 2021 
жылдың 23-ші жұлдызынан  2022 жылдың 3 
қаңтар аралығында Республикалық «Пиротехни-
ка»  атты жедел  алдын - алу  іс-шарасы өткізіледі.  
Іс-шараның басты мақсаты – жеке және заңды 
тұлғалардың пиротехникалық өнімдерді заңсыз 
сатып алу, сақтау, есепке алу, қолдану, тасымал-
дау, әкелу, әкету қағидаларын сақтау, пиротехни-
калык өнімдерді көтерме жеткізушілерді анықтау, 
сондай-ақ, кәмелетке толмағандарға сатудың ал-
дын - алу болып табылады. 

Осы мақсатта Ақсу ауданының полиция 
бөлімінің қызметкерлері және басқа да сала 
қызметкерлерімен бірлесіп дүкендер мен сауда-
саттық және қоғамдық орындарда рейдтік іс-
шаралары жүргізіледі. Рейд барысында  заңсыз 
пиротехникалык бұйымдардын сату, сақтау, тасы-
малдау, пайдалану орын алған жағдайда, пиротех-
никалык бұйымдарды тәркілей отырып жеке және 
заңды тұлғаларға қатысты ҚР ӘҚБтК-нің 196, 415, 
436, 483, баптары бойынша көзделген әкімшілік 
жауапкершілікке тартылатындығын ескертеміз.  
Бір мезеттік көңіл - күй үшін өзіңізді, өзіңіздің 
балаларыңыздың өміріне қауіп төндірмей, 
сақтық шараларын күшейтуді қажет екенін 
естеріңізге саламыз. Сонымен қатар пай-
да табу мақсатында азаматтардың 
денсаулығын қатерге тікпеулеріңізді сұраймыз.  

АҚСУ АУДАНЫНЫҢ ПОЛИЦИЯ БӨЛІМІ.

АҚСУ АУДАНЫ КӨЛЕМІНДЕ  
"ПИРОТЕХНИКА" АТТЫ ЖЕДЕЛ 
АЛДЫН - АЛУ ІС - ШАРАСЫН 

ЕКІ КЕЗЕҢДЕ ӨТКІЗУ 
ЖОСПАРЛАНУДА  

Мерекелік арнайы бет!

Анам және мен - шынығамыз 
спортпен!

«Тарас негізгі орта  мектебі, мектепке дейінгі шағын орталығымен» КММ-
нің «Балдырған» шағын орталығында өткен  Коронавирустық инфекцияның 
таралуына жол бермеуге байланысты «Анам және мен – шынығамыз 
спортпен!» атты  эстафеталық жарысымыз, Қазақстан Республикасының 
Тәуелсіздігіне 30 жыл толуына орай  өткізілді. Жарыс мақсаты - өсіп келе 
жатқан жас ұрпақ денсаулығын сақтау және нығайту, дене жаттығуларын 
жасауға қызығушылықтарын арттыру, анасымен жақсы достық қатынасын 
қолдау. Балаларды спорттық ойындармен, жаттығулармен таныстыру 
арқылы ойын техникасын меңгерту. 

Қатысқан отбасылық топтар: «Сұңқар» тобы Нұрланбек Аңсардын от-
басы.  «Барыс» тобы Емберген Нұрдария отбасы. «Қыран» тобы Ер-
мекбек Ерханнын отбасы. «Жалын» тобы Айткәрім Айшаның отбасы. 
Осы топтар арасында І орын Айткәрім Айшаның отбасы алса, ІІ орынды  
Нұрланбек отбасы алды, ІІІ орынға Ермекбек отбасымен Емберген отбасы-
ларына берілді. Қатысқан отбасыларына алғысымыз  шексіз. Сіздерге зор 
денсаулық, қажымас қайрат, талмас қанат тілейміз. Тәрбиеленушілерге 
тәрбие беру негізінде, тәрбиеші апайлар Қалабаева Асыл Тынысбекқызы 
мен Жүнісова Шарапат Жұманазарқызы жан - жақты білім беруде. 

А.ҚАЛАБАЕВА, 
«Балдырған» шағын орталығының аға тәрбиешісі.  


