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БІЗ БІРГЕМІЗ!

ҚАСІРЕТТІ ҚАҢТАР – АДАЛ АДАМҒА 
ЗӘРУЛІКТІ КӨРСЕТТІ

Қасіретті тірліктің қашанда қашсаң құтыла 
алмайтын, алыстатсаң жақындайтын сағым 
тірлігінен, семсер тағдырының айтағына 
үргізіп, айдағанына көндіретін тұңғиығынан 
құтылған пенде бар ма екен? Иә, өмір 
бойы аз ба, көп пе ғұмырында іздегендері 
қанағат, тәбә деп жүрген қалың жұрттың 
төзімі қаңтарда қақ айырылып, толқып кетті. 
Бұл толқудың соңы Қаңтар қасіретіне айнал-
ды. Тәуелсіздігімізден айыруға тырысқан 
жымысқы топтар бейбіт шеруді ұтымды пай-
далана бастады. Неге? Қақтығыс кезіндегі 
мемлекет басшысының Үндеулері қандай 
нәтиже берді?

Иә, осы тектес талай – талай сауалдардың 
әлі де қойылып жатқаны, келешекте де 
қойыла беретіні, алдағы уақытта да бұл 
толқудың тақырыбы бірнеше жылдың 
зертттеуі болары анық. Әрине Қаңтар 
қасіретін тек елдегі қымбатшылықпен ғана 
қарастыруға болмайды. Өйткені қасіретті 
қаңтарда қақ айырылған сірескен мұз асты-
нан қазақ қоғамында тұншығып жатқан 
жемқорлық, жұмыссыздық, сапасыз білім, 
діни адасу, сөз бостандығы, әскердің 
қауқарсыздығы, әлеуметтік теңсіздік секілді 
өзге де мәселелер бір сәтте су бетіне сопаң 
етіп қалқып шыға келді. Бұл ел көңілін ба-
сып тастағаны рас. Алайда Президенттің 
қақтығыстың бірінші күнінен батыл 
шешімдері мен халыққа арнаған Үндеулері 
ел көңіліне жылылық сәулесін шашып, келе-
шекке сенім ұялатты.

Алайда, қаңтардың қаралы күнінде қалқып 
шыққан мәселелердің тамыры тым тереңде 
жатқанын көрсетеді. Әрине, пікір алдындағы 
кез келген қоғамға тән құбылыс, бірақ бұл 
құбылыс ауыл мен қала тұрғыны, кәрі 
мен жас, қазақ және орыс тілді азаматтар 
арасындағы аошақтықты анық байқатты.

Бейбіт шеруге шыққандардың негізгі 
ойлары осы алшақтықты жою, яғни, 
жемқорлықтың тамыр жаюы, жекелеген 
тұлғалардың отаншылдық сезімінің аздығы, 
лауазымды қызметке ұмтылып, мансабын 
қу басы мен айнала ағайындарына пайда-
лану әрекеттері, екіжүзділікке, басшыларға 
жарамсақтану, жағымпаздық және басқа 
да қоғамның адал адамға зәрулігі секілді 
мәселелер болғаны анық.

Бірақ, бұл шеруді оңтайлы пайдаланған 
бұзақылар кесірінен шеруге қатысы жоқ бей-
суат адамдар зардап шекті, кісі өліміне апа-
рып соқты. Сауда орындары, кәсіпорындар, 
түрлі мекемелер жұмысын тоқтатып, шығынға 
батса, кейбірі тас талқан болып өртенді. 
Алаңға шыққандар арасында өрімдей жа-
стар толып жүрді. Телевизор, түрлі видео-
лардан біреудің мүлкін қиратып, тонап, ұрып 
– соғып, көліктерді өртеп жүргендерді басқа 
да жантүршігерлік уақиғаларды көрдік. 

Осы қылмыстарға қарап, соңғы 
жылдардағы ғалымдардың зерттеулеріне 
көз жүгіртсек: Егер жастардың білім алуы, 
жұмысқа орналасуы, саяси оқиғаларға 
қатысуы шектелсе жағдай ұшыға түседі. 
Олардың бойынан қарсылықты көңіл – күй 
қалыптасып, саяси және құқықтық сезім ба-
сым бола бастайды да өз пікірінің қоғамдағы 
ролі барлығына, бір нәрсенің өзгеретініне 
сенбейді. Жастардың құқықтық саяси – 
экономикалық сауаты төмендейді. Сөйтіп 
қоғамдағы өзекті мәселелер, жаңалықтар 
қызықтырмайды, – дейді.

Бір сорақысы осы дөрекілікті жақтап, 
басбұзарларды ақтап алғысы келетіндердің 
ішінде жастар да бар. Олар террористер-
мен неге келіссөз жүргізбейді, неге оқ 
атылады: деген сауалдарын кез келген 
ортада айтады. Алайда, бір қоғамда өмір 
сүретін адамдардың заңға бағыну, мораль 
туралы түсініктері қалайша қарама қайшы 
болуы керек. Енді «терроризм» дейтін 
сөздің мазмұны мен мұндай әдістің түпкі 
мақсатына үңілсек террористердің қандай 
да бір істі мойындарына алуы немесе та-
лап қоюы, өздерінің аты – жөнін ашып ай-
тып, жаһанға жар салуы шарт емес. Олар 
тек қоғамды үрейлендіру, билікті әлсіз етіп 
көрсету, тонау, зорлық – зомбылық пен 
мүлікті бүлдіруді ғана көздейді.

Осы тұрғыда Президентіміз Қаңтар 
қақтығысы кезінде «Еліміздегі қайғылы 
жағдай демократия мен адам құқығы 
мәселелерінің жаңа қырын ашып көрсетті» 
дей келе «Демократия дегеніміз жүгенсіздік 
емес, әсіресе, блогсферада заңға қайшы 
әрекет ететін арандатушылық емес. Демо-
кратияны дұрыс ұстанған мемлекет үшін ең 
қастерлі және дұрыс бағыттың бірі. Ал, де-
мократияны желеу етіп, қоғамдық тәртіпке 
нұқсан келсе, өзгелердің өмірі мен мүлкіне 
қол сұғу оқиғалары өршісе, бұл бассыздық. 
Мұндай кезде заң аясында тәртіп орнату 
– кез - келген мемлекетте бірінші қойылар 
басты талап»,–деп қадап айтты. Осылай-
ша Президент барлық тұрғындарға құр 
босқа арандап қалмау үшін дабыл қағып, 
үйден шықпауды нық тапсырып барып, 
басбұзарларға ескертусіз аса қатаң шара 
қолданатынын жасырмай ашық жарияла-
ды. Сонымен қатар дер кезінде Үндеу жа-
сауы көптің үрейін басты. Президенттің: 
«Қандай жағдай болмасын мен елордада 
қаламын. Халықпен бірге болу бұл менің 
конституциялық міндетім» – деген сзі елдің 
еңсесін көтеріп, болашаққа деген сенімдерін 
оятты. Қасіретті қаңтардың алғашқы күнінде 
– ақ бірден Жаңа Қазақстан мемлекетін 
құруды батыл қолға алуы өз нәтижесін бере 
бастады.

(Басы. Соңы 4-бетте).

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың әлеуметтік маңызы бар азық 
- түлік тауарларының бағасын реттеу бойынша берген тапсырмасына сәйкес, аудандық 
мәслихаттағы «Nur Otan» партиясы депуттатық фракция мүшелері, партиялық бақылау ко-
миссиясы, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі қоғамдық кеңес мүшелері, БПҰ 
төрағалары, ардагерлер кеңесі мүшелерімен бірлесе отырып, аудан көлемінде орналасқан 
дүкендерде әлеуметтік маңызы бар азық - түлік бағаларына мониторинг жұмыстарын  
жүргізді.

Азық - түлік бағаларына саралау жүргізу барысында бағаны тұрақтандыру туралы 
түсіндіру жұмыстары жүргізілді.

Е.МАРАТОВ,
 аудандық партия филиалының консультанты. 

Азық-түлік бағаларына саралау жүргізілді

«Nur Otan» партиясы Ақсу аудандық филиалының қоғамдық қабылдау бөлмесінде 
аудандық аурухананың бас дәрігері С.Мықтыбаева жеке азаматтарды онлайн  және офлайн 
қабылдау  өткізді. Қоғамдық қабылдау өткізу жеке тұлғалардың мәселелерін шешуге ықпал 
етуге, барынша қолдау көрсетуге зор мүмкіндік. Осы орайда тұрақты тегін берілетін дәрі - 
дәрмектер, медециналық сақтандыру, әлеуметтік көмек көрсету бойынша азаматтардың   
мәселелері  анықталды. Нәтижесінде мәселелер бойынша түсіндіріп, толық ақпарат берді.

Жангүл ЕРБОЛАТҚЫЗЫ,
 аудандық партия филиалының эксперті. 

ҚОҒАМДЫҚ 
ҚАБЫЛДАУ
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Отанының мүдделерін қорғау 
жөніндегі азаматтық борыш-
ты орындауға дайындығын 
тәрбиелеуге байланысты.  Елін  
сүю, Отанын қорғау қашаннан 
ер жігіттің парызы болған. От-
аншыл сезім жас ұрпақ бойы-
на қайдан беріледі? «Отан от-
басынан басталады»,-дейтін 
халықтың ұрпағы бұл сенімнен 
шыға алып жүр ме? Қазіргі күні 
жастарымыздың бойындағы от-
аншыл рух, патриоттық сезім қай 
деңгейде?- деген сауалдардың 
бізді ойландыруы заңдылық. 
Жеке тұлғаның әлеуметтенудегі 
негізгі бағыттың бірі жеке 
адамның Отанмен сәйкестігі 
болып табылады. Бұл ретте  
«Отан» ұғымы адамның туған 
жерімен, жақындарымен және 
туыстарымен ғана шектелмейді, 
сонымен қатар эмоциялық-
психологиялық сезімдер шы-
найы берілгендік, ұлттық 
мақтаныш сезімдері және 
басқада қырынан ұғынылады.

Әскери - патриоттық тәрбие  
азаматтардың, әсіресе жоғарғы 
сынып оқушыларының, студент-
тердің, әскерге шақырылғанға 
дейінгі және әскердегі 
жастардың бойында жоғары 
патриоттық сезімді, өз Отаны-
на деген берілгендік сезімдерін 
тәрбиелеуді қалыптастыру 
жөніндегі маңызды бағыттардың 
бірі. Жастарға әскери-
патриоттық тәрбие берудің 
мақсаты - азаматтардың бой-
ында жоғары патриоттық са-
наны, өз елі үшін мақтаныш 
сезімін қалыптастыру. Отанның 
мүдделерін қорғау жөніндегі 
азаматтық борышы мен 
конституциялық міндеттерін 
орындауға дайындығын 
тәрбиелеу. Әскери - патриоттық 
тәрбие жастардың бойын-
да патриоттық сезім мен 
азаматтықты қалыптастыруда 
маңызды рөл атқарады. Ел 
боламын деген мемлекеттер 
ең алдымен ұрпақ тәрбиесін 

Оқушыларға әскери - 
патриоттық тәрбие берудің 

маңызы

Мектепте оқушылар бой-
ында патриоттық сезімді 
қалыптастырудың жолдары.

1. Сабақттан тыс уақытта 
сыныптық тәрбие сағатын 
өткізу. Отан, ата - баба дәстүрі, 
тіл қасиетін тереңнен түсініп, 
мақтаныш сезімдерін ояту 
мақсатында.

2. Мектепте Қазақстан Рес-
публикасы  мемлекеттік гимні 
айтылуы дағдыға айналуының 
маңызы ерекше.

3. Оқушыларға демалыс 
кездерінде оқитын әдеби 
кітаптардың тақырыбын 
беру.Мысалы Б.Момышұлы, 
Ә.Нұршайықов, Қ.Қайсенов, 
Т.Ахтанов т.б.

4. Оқушыларға теледи-
дардан әскери өмір туралы, 
Отансүйгіштік сезім оятатын 
бағдарламаны көруге шақыру.

5. Әскери бөлімдермен бай-
ланыс жасап, «ашық есік» 
күндерін ұйымдастыру.

Міне, осындай ойластыры-
ла жүргізілген  сабақтан тыс 
жұмыстар жастардың бой-
ында адамзатқа қайырымды 
болуға, қазақ халқына тән 
инабатты да ардақты азамат 
болуға, ата - бабалардың өшпес 
ерліктерін үлгі тұтуға, елімізге 
деген сүйіспеншілік, мақтаныш 
сезімдерін ояту үшін қажет деп 
ойлаймын.

Қазақ халқы - намысты қолдан 
жібермеген ержүрек, батыр 
халық. Батыр халықтың ұрпағы 
екенімізге мақтана отырып, ата-
бабаларымыздан келе жатқан 
ұлттық дәстүрімізді жалғастыру, 
«Отан үшін жан пида» деген 
аталы сөзді ұлықтау - біздің бас-
ты  мақсатымыз.

Айдар ОМАШЕВ,
«Ю.Гагарин атындағы 

орта мектебі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінің 
АӘТД пәнінің оқытушы -  

ұйымдастырушысы.

Қазақстан Республикасы 
бүгінгі таңда өз тәуелсіздігін 
алған егеменді ел. Біздер 
қазіргі ұрпақ патриоттық тәрбие 
бергені үшін ата - бабамызға 
шынайы алғысымызды 
білдіруіміз керек. Бұл сезім 
жоңғар шапқыншылығы 
кезінде, азамат және Ұлы 
Отан соғысы жылдарында, 
кейінгі желтоқсан оқиғалары 
кезінде анық байқалып отырды.                                                                                
Ел өміріндегі бірқатар пробле-
маларды шешу көп жағдайда 
азаматтық қоғамның даму 
деңгейіне, жоғары патриоттық 
сананың қалыптасуына, өз 
еліне деген мақтаныш сезімге, 

бірінші орынға қояды. Ұлт 
болашағы, ұрпақ тәрбиесінің 
діңгегі хақ дініміз исламда жа-
тыр. Хадисте де, қасиетті Құран 
Кәрімде де отансүйгіштік тура-
лы көп айтылады. Осыны сана-
сына құйып өскен жас ертең өз 
Отанының нағыз патриоты бо-
лып шығатыны анық. Мектепте 
оқушыларға әскери - патриоттық 
тәрбие беру тек қана 10 - 11сы-
ныптарда өтілетін алғашқы 
әскери дайындық сабағында 
ғана емес, сонымен қатар, 
барлық сынып оқушыларына 
сыныпта және сыныптан тыс 
өтілетін іс - шаралар арқылы бе
ріледі.                                                              

1. Жалпы ережелер 
1.1. «ҚР-ның 100 үздік маманы – 2022» байқауын 

өткізу туралы ереже (бұдан әрі - ереже) Қазақстан 
Республикасы мамандары арасында кәсіби 
шеберлік конкурсын (бұдан әрі - Конкурс) өткізу 
тәртібі мен шарттарын айқындайды. 

1.2. Конкурстың ұйымдастырушылары – "Бірлік" 
ЖҚ (бұдан әрі-Қор), әрбір қазақстандықтың 
әлеуетін іске асыру мақсатында «тең мүмкіндіктер 
қоғамы» идеяларын іске асыру, адами 
ресурстардың бәсекеге қабілеттілігі мен тиімділігін 
арттыру үшін жағдайлар жасау миссиясы болып 
табылады. 

1.3. Конкурс 2022 жылғы 30 қаңтардан 10 
наурызға дейін өткізіледі. 

2. Байқаудың мақсаты мен міндеттері: 
2.1. Конкурстың мақсаты – Қазақстан 

Республикасының үздік мамандарын анықтау, 
бәсекеге қабілеттілікті арттыру, сондай-ақ 
жеңімпаз-конкурсанттардың еңбек әдістері мен 
тәсілдерін зерделеу негізінде ҚР-ның әртүрлі 
салаларының үздік қызметкерлерін көтермелеу. 

2.2. Байқаудың міндеттері: 
- өзін-өзі жетілдіруге ынталандыру және 

Қазақстан мамандарының біліктілігін арттыру; 
- ҚР үздік мамандарының пулын құру; 
- қатысушылар арасындағы іскерлік байланы-

старды дамыту; 
- қатысушылардың біліктілігін арттыру; 
- мамандық имиджін арттыру. 
2.3 Байқау келесі сала мамандарының санатта-

ры арасында өткізіледі:: 
- мемлекеттік қызмет; 
- денсаулық сақтау; 
- білім; 
- мәдениет және спорт; 
- шағын және орта бизнес; 
- құқық қорғау жүйесі; 
- жұмысшы мамандықтар. 

3. Конкурсты өткізу шарттары 
3.1. Конкурс 2 кезеңде өткізіледі: облыстық және 

республикалық. 
3.2. Облыстық кезеңнің тапсырмасы: 
Байқауға қатысушылар таңдауы бойынша пре-

зентация немесе эссе дайындауы керек: 
А) Презентация. Power Point-та қатысушы тура-

лы шағын ақпарат дайындау: туған күні мен жері, 
оқу орны, жұмыс орны, сіңірген еңбегі, марапат-
тары, дипломдары, әдістемелік әзірлемелері, 
кәсіпорындағы рекордтары және т.б. Көлемі: 
кемінде 10 бет. 

Б) Эссе. Кемінде 2 беттен тұратын «Менің 
мамандығымның қоғам өміріндегі рөлі» эссе дай-
ындау. 14 қаріп, Times New Roman. 

3.3. Конкурстың барлық қатысушылары үшін 
тең жағдайлар мен мүмкіндіктер, бағалаудың 
жариялылығы мен объективтілігі қағидаттары 

«ҚР-НЫҢ 100 ҮЗДІК МАМАНЫ - 2022»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БАЙҚАУЫ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ 

өткізудің негізін қалаушы қағидаттар болып табы-
лады. 

3.4. Конкурсқа қатысуға 1 жылдан аса жұмыс 
тәжірибесі бар қызметкерлер қатыса алады. 

3.5. Кәсіби тәжірибе туралы және өзге де 
мәліметтер туралы дәйексіз ақпарат ұсынылған 
жағдайда Конкурстық комиссия конкурсқа 
қатысушыны шеттету құқығын өзіне қалдырады. 

3.6. Конкурсқа қатысушылар өз жұмыстарын 
және өтініш нысанын (1-қосымша) 2022 жылғы 
20 ақпанға дейін жіберуге келесі электрондық 
мекенжайға жіберуге тиіс: fondbirlik@gmail.com 

Байланыс тел.:+7 775 888 99 50 (тек WhatsApp) 

4. Конкурстық комиссия 
4.1 Байқау жеңімпаздары туралы шешімді 

конкурстық комиссия қабылдайды. Конкурстық 
комиссияның құрамына бағалауға қатысатын 
әрбір мамандық бойынша кемінде 1 (бір) сарап-
шы; қоғам қайраткерлері, сарапшылар кіретін бо-
лады; 

4.2. Тапсырмаларды бағалау процесінде сарап-
шылар әрбір қатысушы бойынша жалпы бағаны 
балмен (жалпы алғанда 100 балдан артық емес) 
қоя отырып, өлшемшарттар жиегін толтырады. 

4.3. Конкурстық жұмыстарды бағалау процесі 
аяқталғаннан кейін қазылар алқасының уәкілетті 
өкілі бағалау ведомостарын жинайды және 
әрбір қатысушы бойынша қорытынды нәтижені 
есептейді. 

4.4. Байқау қорытындысы бойынша конкурс 
жеңімпаздары мен жүлдегерлері тізімі «Бірлік» 
қорының сайтында http://www.fondbirlik.kz конкурс 
аяқталғаннан кейін жарияланады 

4.5. Байқаудың облыстық кезеңінің 
жеңімпаздары мен номинанттары: 

- Номинациясы бойыншы дипломдарымен; 
- Конкурсқа қатысуды растайтын сертификат-

тармен марапатталады. 
4.6. Байқаудың республикалық кезеңінің 

жеңімпаздары мен номинанттары «ҚР-ның 100 
үздік маманы – 2022» форумына шақырылып, 
ресми түрде байқау жеңімпаздарының диплом-
дарымен марапатталады. Қор форумының өтетін 
күні мен орны туралы қосымша хабарланады. 

5.9. Форумға қатысу, жол жүру, тұру және 
тамақтану бойынша шығыстар қатысушылардың 
өз қаражаты есебінен жүзеге асырылады. 

5. Тіркеу жарнасы 
5.1 3000(үш мың) теңге мөлшеріндегі жарна 

өтініш нысанын берген кезде төленеді. 
5.2. Жарна Конкурстық комиссия мүшелерінің 

жұмысына ақы төлеуге, дипломдар, сертификат-
тар дайындауға жұмсалады. 

5.3. Төлем бойынша деректемелер қатысуға 
өтініш берген қатысушылардың электрондық по-
штасына жіберілетін болады. 

Байланыс телефоны: +7 775 888 9950 Орг. ко-
митет (тек WhatsApp)

"ҚР-ның 100 үздік маманы - 2022" 
Байқауы ережесіне Қосымша -1 

Өтініш 
нысаны №

1

Қатысушының 
аты-жөні: 

Жұмыс орны
(толық): 

Кәсібі, 
лауазымы: 

Байланыс 
телефоны:

Электрондық 
поштасы: 

1

2022 жылғы 1 қаңтардан бас-
тап үкіметтік емес ұйымдардың 
қызметі туралы мәліметтерді 
ҮЕҰ Дерекқорына ұсынудың 
кезекті мерзімі басталғанын еске 
саламыз. «Коммерциялық емес 
ұйымдар туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының 
41-бабының 5-тармағына 
сәйкес мәліметтер жыл сайын 
31 наурызға дейін ұсынылады.

ҮЕҰ Дерекқорына мәлімет 
ұсыну мемлекеттік әлеуметтік 
тапсырыс және мемлекеттік 
гранттар шеңберінде әлеуметтік 
бағдарламаларды және (не-
месе) әлеуметтік жобаларды 
іске асыруға, сондай-ақ, ҮЕҰ 
үшін сыйлық алуға арналған 
конкурсқа қатысу үшін міндетті 
шарт болып табылады. 

ҮЕҰ Дерекқорында болу 
ұйымдарға ҮЕҰ-ның табысты жо-
баларымен танысуға, тәжірибе 
алмасуға, ынтымақтастық пен 
серіктестік орнатуға мүмкіндік 
береді.

Мәліметтер Үкіметтік емес 
ұйымдарымен өз қызметі 
жөніндегі мәліметтерін ұсыну 
және олар туралы дерекқорды 
қалыптастыру Қағидаларына 
сәйкес ұсынылады.

Сіз өз ұйымыңыздың қызметі 
туралы мәліметтерді келесі 

ҚР Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі ҮЕҰ 
өз қызметі туралы мәліметтерді ұсынуға шақырады!

тәсілдердің бірімен ұсына ала-
сыз:

1) ҮЕҰ Дерекқорының https://
infonpo.gov.kz/ интернет-порталы 
арқылы (интернет-порталда 
авторизациядан өту ХҚКО-да 
алынған заңды тұлғаның ЭЦҚ 
кілтінің көмегімен мүмкін бола-
ды);

2) уәкілетті органға қағаз және 
электрондық тасығыштарда 
(Word форматында CD-
дисктерде немесе USB-флэш-
жинақтаушыларда) пошта 
арқылы немесе қолма-қол 
ұсынады (Қазақстан Республи-
касы Ақпарат және қоғамдық 
даму министрлігінің Азаматтық 

қоғам істері комитеті, Нұр-
Сұлтан қаласы, Мәңгілік Ел 
даңғылы, 8 «Министрліктер 
Үйі», 15-кіреберіс).

ҮЕҰ Дерекқорының https://
infonpo.gov.kz/ интернет - порта-
лына кірген кезде Сіз порталмен 
жұмыс істеу бойынша қадамдық 
алгоритм берілген нұсқаулықпен 
таныса аласыз.

ҮЕҰ Дерекқорына 
мәліметтерді ұсынбауы, 
уақтылы ұсынбауы және анық 
емес немесе көрінеу жалған 
мәліметтерді ұсынуы үшін 
Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сәйкес 
жауапкершілік көзделген.
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Қазіргі таңда техника, техно-
логия жетістіктерін шеберлікпен 
пайдаланудың арқасында 
мемлекеттік органдар мен 
үкіметтік ұйымдар ел азаматта-
рымен тұрақты қарым-қатынас 
жасаудың тиімді жолдарын осы 
электронды үкімет жүйесі арқылы 
тапты. Мұның тиімді жақтары 
айтарлықтай. Қажетті ақпаратты 
жедел береді, мемлекеттік қызмет 
көрсетуді тиімді етеді және 
шығынның аздығымен әрі ашық, 
жариялылығымен ерекшеленеді. 
Үкіметтік ұйымдардың да өзара 
тығыз байланыста жұмыс істеуіне 
елеулі ықпал ете алады. 

Керекті құжаттың электрон-
ды нұсқасын пайдалану арқылы 
қағазбастылық артта қалып, 
халыққа қызмет көрсету сапасы 
артып келеді. Бұл – электронды 
үкіметтің игілігі. Ал электронды 
құжат – экономиканы дамытудың 
негізгі тетігі екені анық. Үкіметтің  
ұсынып отырған электронды 

Электронды Үкімет 
порталының тиімділігі

қызметтерін халық электронды 
цифрлық қолтаңба арқылы ала-
ды. Мәселен, цифрлық қолтаңба 
арқылы кез келген тұрғынның 
мемлекеттік органдардан 
анықтамалар алуға, мемлекеттік 
сатып алуларға қатысуға (егер 
сіз заңды тұлға болсаңыз) неме-
се белгілі бір мемлекеттік органға 
тікелей шағымдануға («Вирту-
алды қабылдау»), коммуналдық 
қызметтерді төлеуге, мекен-жай 
анықтамасын алуға мүмкіндіктері 
бар. 

Порталдағы барлық қызметтерді 
қолдану үшін азаматтарда ал-
дымен электронды сандық 
қолтаңбасы (ЭСҚ) болуы қажет. 
Электронды сандық қолтаңба 
портал арқылы, үйден шықпай-
ақ мемлекеттік қызметтерді алу 
үшін өте қажет. Бұл ыңғайлы, әрі 
қолжетімді. Электронды Үкіметтің 
қарапайым халық үшін тиімді, әрі 
қолжетімді. Ақпарат алмасудың 
жылдамдығының арқасында 

ел тұрғындары үкімет ұсынған 
қызметтерді тез меңгерді. 
Құжат жинауда электронды 
нұсқаны пайдалану арқылы 
қағазбастылық азайып, қызмет 
сапасы жақсаруда. Бұл – элек-
тронды үкімет порталының халық 
игілігіне айналғанының нышаны. 

Қазіргі таңда www.e.gov.kz 
порталында отбасы, әлеуметтік 
қамтамасыз ету, құқықтық көмек, 
денсаулық сақтау, миграция 
және иммиграция, көлік және 
коммуникациялар, білім, жыл-
жымайтын мүлік, туризм және 
спорт, жұмыспен қамту, салықтар 
мен қаржылар, әскери есеп және 
қауіпсіздік сынды бөлімдерде 
екі мыңнан астам ақпараттық 
қызмет көрсетіледі. 

Интернет көзіне қолжетімсіз 
елдімекен тұрғындары элек-
тронды үкімет порталының 
ұялы телефондарға арналған 
қосымшасын жүктеп алу арқылы 
қызмет түрін пайдалана алады.

Арай ҚОЖАХМЕТОВА,
«Ақсу ауылдық округ 

әкімі аппараты» мемлекеттік 
мекемесінің бас маманы, 

БПҰ-ның мүшесі.  

лас жемқорлық мемлекетті ішінен жоюдың баста-
масы мен жетістіктерді жоққа шығаратын, ұлттық 
қауіпсіздікке қауіп - қатер әкелетіндігі күмәнсіз. 
Сондықтан да Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік саясатының негізгі басымдылықтарының 
бірі болып осы зұлымдықпен күресу болып табыла-
ды.

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» 
Заң талабының аясында жемқорлыққа қарсы іс-
әрекеттер әр салада жүзеге асырылуда. Әсіресе, 
халық парақорлық дертімен жиі бетпе-бет келеді. 
Сондықтан, кез келген ортада пара беру мен пара 
алудың жолын кесуде қоғам болып белсенділік таны-
туымыз қажет. Парақорлық мемлекеттік органдардың 
тиісті қызмет атқаруына кері әсерін тигізіп, беделіне 
нұқсан келтіреді, заңды қағидаларды теріске шығарып, 
азаматтардың конституциялық құқықтары мен заңды 
мүдделерінің бұзылуына түрткі болады. Қазақстан 
Республикасының «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

Жемқорлыққа жол жоқ!

қызметтерін тарта отырып, заң талаптарының орын-
далуын қамтамасыз етуге міндетті.

Әрине, сыбайлас жемқорлық дәрі беріп емдейтін 
сырқат емес. Айналасындағы салауатты, таза 
және сау ортаны шарпып, тыныс - тіршілігін тарыл-
татын, 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 жолда-
рын кесіп, оның ұлғаюына жол бермеу керек. Ол үшін 
аталған дертке атсалысып, қарсы жұмылуымыз қажет. 
Сонда ғана ел мүддесі үшін зор үлес қосатынымыз 
және халық сенімінен шығатынымыз анық.

Динара ТАЖИКОВА, 
аудандық "Ақын Сара" атындағы мәдениет 

үйінің әдіскері. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл – сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл субъектілерінің 
өз өкілеттіктері шегіндегі сы-
байлас жемқорлықтың алдын 
алу, оның ішінде қоғамда сы-
байлас жемқорлыққа қарсы 
мәдениетті қалыптастыру, 
сыбайлас жемқорлық құқық 
бұзушылықтарды жасауға ықпал 
ететін себептер мен жағдайларды 
анықтау және жою жөніндегі, 
сондай-ақ, сыбайлас жемқорлық 
құқық бұзушылықтарды анықтау, 
жолын кесу, ашу және тергеп-
тексеру және олардың салдарла-
рын жою жөніндегі қызметі.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

Жемқорлыққа қарсы іс - қимыл

Төтенше жағдай кезінде жазып 
берілген қағаз шот-фактураларды 
ақпараттық жүйеге 2022 жылдың 
3 ақпанынан кешіктірмей енгізу 
қажет. Бұл туралы ҚР ҚМ 
Мемлекеттік кірістер комитетінде 
хабарлады.

Төтенше жағдайдың 
енгізілуіне және интер-
нет желісінің жұмысындағы 
техникалық іркілістерге байла-
нысты Қазақстан Республика-
сы Салық кодексінің 412-бабы 
2-тармағының 2) тармақшасына 
сәйкес Мемлекеттік кірістер 
комитеті 2022 жылғы 6 
қаңтарда 2022 жылғы 5-19 
қаңтар аралығындағы кезеңде 
техникалық қатені тану туралы 
хаттамаға қол қойды.

Бұл ретте 2022 жылғы 5-19 
қаңтар аралығындағы кезеңге 

келген шот-фактураларды жа-
зып беру мерзімдерін (оның 
ішінде 2021 жылғы желтоқсанның 
соңына тура келетін айналымды 
жасау күндерін қоса алғанда) 
қағаз жүзінде жазып беруге бола-
тын еді.

Осылайша, 2022 жылғы 19 
қаңтарда төтенше жағдай мерзімі 
аяқталғанын, Интернет желісінің 
жұмысы тұрақтандырылғанын 
ескере отырып, жазып берілген 
шот-фактураларды ЭШФ 
ақпараттық жүйесіне 2022 жылғы 
3 ақпаннан кешіктірмей енгізу 
қажет.

ЭШФ ақпараттық жүйесіне 
қағаз ЭШФ енгізу кезінде ЭШФ 
ақпараттық жүйесінің журналын-
да «қағаз ШФ енгізу» тетігінің 
көмегімен ЭШФ жазып беру қажет 
екенін атап өткен жөн.

ТУГД

Аксуский
Алакольский
Балхашский

Енбекшиказахский
Жамбылский

Илийский
Каратальский 
Карасайский
Кербулакский

Коксуский
Панфиловский 
Райымбекский
Саркандский
Талгарский

Ескельдинский
Уйгурский
г. Капчагай

г.Талдыкорган
г. Текели

Кегенский

Количество
выступлений

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1

Тема 
выступления 

Жалпыға 
бірдей 

декларация-
лау

Спикер 
(ФИО, 

должность)

Салықтық 
бақылау және 

өндіріп алу 
бөлімінің 
басшысы 

Суюмбаева 
Ардақ 

Серікқызы

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Қосымша

іс-қимылдың мақсаты - қоғамда 
сыбайлас жемқорлықты жою бо-
лып табылады.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл мақсатына қол жеткізу 
мынадай:

1) қоғамда сыбайлас 
жемқорлыққа төзбестік ахуалын 
қалыптастыру;

2) сыбайлас жемқорлық құқық 
бұзушылықтар жасауға ықпал 
ететін жағдайлар мен себептерді 
анықтау және олардың салдар-
ларын жою;

3) сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл субъектілерінің 
өзара іс-қимылын нығайту;

4) сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл жөніндегі 
халықаралық ынтымақтастықты 
дамыту;

5) сыбайлас жемқорлық құқық 
бұзушылықтарды анықтау, жолын 
кесу, ашу және тергеп-тексеру 
міндеттерін шешу арқылы іске 
асырылады.    

Ақсу ауданы 
бойынша мемлекеттік 
кірістер басқармасы.

Тәрбие мен білім егіз ұғым десек, жан 
- жақты білім мен тәрбие беретін мәдени 
орындардың бірі - мектеп кітапханасы. 
Кітапхананың басты байлығы - кітап. Кітап 
- біздің рухани құндылығымыз, теңдесі 
жоқ байлығымыз. Қоғамның дамуы, 
адамзаттың өркендеуі кітаппен тығыз бай-
ланысты. 

Бүгінгі күні жас ұрпаққа берілер білім 
мен тәрбиенің өз мәнінде сапалы болуы 
бірінші кезекте тұрғаны анық. «Халық пен 
халықты, адам мен адамды теңестіретін 
- білім»,-деп ұлы жазушы Мұхтар Әуезов 
айтқандай. Жас ұрпақтың білім, ғылым 
жолындағы өмірлік құлшынысына оқыған 
кітаптары рухани тірек болып, тәуелсіз 
еліміздің азаматтары қазіргі заманға сай 
білімді, мәдениетті, өнерлі болуы қажет.

Оқырман оқушының кішкене күнінен 
кітапқа деген құштарлығын арттырып, 
олардың рухани әлемін молайтып, 
тағлымы мол тәрбие ошағына айналып 
отырған мектеп кітапханасының алар 
орны ерекше.

1-сынып оқушыларымен «Кітап - 
білім бұлағы» атты тәрбие сағаты 
өтіліп, кітапхана ішіне саяхат жаса-

Кітапхана - рухани тәрбие көзі лып, ережелерімен танысты. Оқырман  
қатарына қабылданып, «Оқырман билеті» 
табысталды. Бұл тәрбие сағатының 
мақсаты - жас ұрпаққа адам өмірінде 
кітаптың алатын орны ерекше екендігін 
айта отырып, ұқыпты ұстауға үйрету, 
кітаптың пайдасы мен маңыздылығын 
ұғындыру болып табылады. Осы арқылы 
жан дүниесі таза, болашағы нұрлы, өмір 
салты салауатты, қазақ елінің болашақ 
ұрпағын тәрбиелеу.

Өмірде бар нәрсе өзгереді, тек 
кітапхана халық қажетіне жарап, ғасырлар 
бойы жасамақ. Осы құндылықтарымыз 
ешқашан жоғалмай, келешек ұрпақ асыл 
қазынамыздан нәр алып, сусындай берсін. 
Кітаптың және осы кітаптың жинақталар 
жері - кітапхананың қашанда, еліміздегі 
бірден - бір рухани ордасының тұғыры биік 
болсын. 

Өйткені, тек кітапхана - әрбір қоғамның 
мәдениетінің көрсеткіші, мінездемесі мен 
өмірінің бір көрінісі.

Айгүл ҚАБАЕВА,
 «Кеңжыра орта мектебі, мдшо» 

КММ-нің кітапханашысы.

Жемқорлық мемлекет пен 
қоғамның дамуына тежеу болатын, 
болашағына кесірін тигізетін індет. 
Сыбайлас жемқорлықпен күресу 
бүгінгі күннің күрделі мәселесі бо-
лып отыр. Оған осы бастан тоқтау 
қоймаса мемлекетте тұрақты өсіп-
өркендеу болмайды. 

Жемқорлықпен түбегейлі 
күресу үшін халықтың құқықтық 
сауатсыздығын жоятын, құқықты 
түсіндіру жұмысының сапасын 
арттырудың маңызы зор. Сыбай-

күрес туралы» Заңына сәйкес, 
сыбайлас жемқорлықпен күресті 
барлық мемлекеттік органдар 
мен онда қызмет атқаратын ла-
уазымды тұлғалар жүргізуі тиіс. 
Мемлекеттік органдардардың 
ұжымдардың, жергілікті өзін-өзі  
басқару органдарының басшы-
лары өз өкілеттігі шегінде кадр, 
бақылау, заңгерлік және өзге де 

Қағаз шот - фактураларды 
ақпараттық жүйеге енгізу қажет

Кез - келген өркениетті қоғам 
үшін сыбайлас 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.

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 жол-
дарын 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 жолдау-
да берілген тапсырмалардың 
шындыққа айналып, 
заңнамалардың талапқа сай 
орындалуына мүдделілік таны-
туы тиіс.

Д.НҰРТӨЛЕУҰЛЫ,
Ақсу ауданының қорғаныс 

істері жөніндегі 
бөлім басшысы, майор.

Сыбайлас 
жемқорлық – 
қоғам дерті

***
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Қазақ тілі әліпбиін латын 
графикасына көшіру жөніндегі 
ұлттық комиссия құрылып 
27 қазан Мемлекет басшысы 
Нұрсұлтан Назарбаев қазақ тілі 
әліпбиін кириллицадан латын 
графикасына көшіру туралы 
жарлыққа қол қойды. Көтеріліп 
жатқан мәселе өте өзекті. Ел-
басы латын әліпбиіне көшудің 
маңыздылығын айтып, нақты 
бағыт - бағдарын көрсетіп 
берді. Енді оны халық болып 
қолдауымыз қажет.

Латын әліпбиіне көшу – 
қазақ халқының алға жылжуы-
на, жаңа заман талабына сай 
өсіп-өркендеуіне, болашақта 
еліміздің жан-жақты дамуына 
үлкен үлес қосып, жемісі мен 
жеңісін әкелері сөзсіз.

Демек, көп кешікпей еге-
мен еліміздің латын әліпбиіне 
көшетіні айқындалды. Ал осы 
межелі мақсатқа кедергісіз 
қол жеткізу үшін не істеу ке-
рек? Бұл мәселені жан-жақты 
талқылау мақсатында респу-
блика көлемінде әрбір меке-
ме, ұйымдарда іс-шаралар 
ұйымдастырылуда.

 Латын әліпбиіне көшу - 
заман талабы 

Қазіргі уақытта еліміздің басты 
проблемасына айналып отырған 
ең өзекті тақырыптардың бірі 
– әліпбиіміздің өзгеруі, яғни, 
қалыптасқан дәстүрді бұзып, ки-
риллицадан латын әрпіне көшу. 
Қазақстан халқы өз тәуелсіздігін 
жариялағаннан бері бүгінгі 
қолданыста жүрген кирилли-
цадан латын әліпбиіне  көшу 
мәселесі жөнінде пікірлер жиі  
айтылып келеді.

Қазіргі қолданыстағы кирилли-
ца – қазақ тарихындағы төртінші 
алфавит екені бәрімізге мәлім. 
Сонау сақ дәуірі, түркі дәуірі 
кезеңіндегі ата-бабалаларымыз 
өздері ойлап тауып, енгізген, 
құрастырған алфавиттен 
басқалары бодандықтың кебімен 
күштеп енгізілді. Түркі заманы-
нан мұра болып қалған осынау 

құндылық «руно» жазуы еді. 
Одан кейін араб шапқыншылығы 
кезеңінде елімізге араб жазуы 
(төте жазу) ислам дінімен қатар 
келді. Латын және кириллицаны 
Кеңес үкіметі енгізді. Мұндағы 
мақсат – алфавитке көшу 
арқылы қазақ халқымызды ру-
хани есеңгіретіп, халықтық бол-
мыс, ұстанымдарынан айырып, 
мәңгүрт етіп алдарына салып ай-
дап өз дегендерін жүзеге асыру 
еді. «Латын әліпбиіне көшу - за-
ман талабы» атты тақырыбында 
Қызылағаш ауылдық модельді 
кітапханасында тіл маманымен 
кездесу өткізілді. 

Мақсаты - Қазақстан 
Республикасының Президенті 
Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың 2017 жылы 12 
сәуірде «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» мақаласында 
айтылған қазақ әліпбиін 
біртіндеп латын әліпбиіне көшіру 
туралы тұжырымдамасына 
сәйкес латын әліпбиінің 
тиімділігін және оның біздің 
болашағымыз үшін маңызын 
оқырмандарға түсіндіру.

Тіл қай елде болса да қастерлі, құдіретті.Ол 
достықтың кілті, ынтымақтастықтың бастауы, 
ырыс-берекенің алды, ұлттың жаны әрі ары. 
Тіл- ұлттың болмысын айқындаушы да халықты 
біріктіруші де құрал. 

Тәуелсіздіктің негізгі  тірегі – ұлттың тілі, діні, 
ділі. Тәңірдің адам баласына жасаған  сыйы да  
— тіл. Ол - қасиетті де қастерлі. Оның бойында 
өзекті, жанды өзіне тартып тұратын керемет күш 
бар. Тілде бүкіл тіршілік тұрғандай.  Тіл – ұлттың 
аса игілікті әрі оның өзіне тән ажырағысыз белгісі. 
Тілдің тағдыры – баршамыздың қолымызда.Тілді 
оқып-үйренуді барынша жоғары деңгейге көтеру 
қажет. Әлем танитын ел болып, бірігу үшін өз 
тілімізде сайрап тұру қажет. Көп жылдар бойы есте 
сақталып, ана тілін ерекше сүйген патриоттардың, 
ата-бабамыздың, аталарымыздың насихаты, 
шежіресі, кітаптары қазір сақтаулы. Олар әр 
қазақ қалалары мен ауылдарының мектебі мен 

Тіл мәртебесі - ел мерейі
кітапханаларының алтын төрінен орын алып, 
болашағы жарқын елдің ұрпақтары сол кітаптан 
білім алуда. 

Заманында ұлт жанашыры А.Байтұрсынов: 
«Ұлттың сақталуына да, жоғалуына да себеп бо-
латын нәрсенің ең қуаттысы - тіл»,-деген екен. 
Тіл - халық қазынасы, ұлттың жаны һәм айнасы. 
Тіл мәселесі-бір адамның ғана емес, барша қазақ 
ұлтының мәселесі. «Өзге тілдің бәрін біліп, өз 
тілімізді құрметтесек», тіліміздің мәртебесін асы-
руды әрбір жан мықтап қолға алса, еліміз гүлденіп, 
Отанымыздың іргесі берік болатыны ақиқат. 
Қызылағаш ауылдық модельді кітапханасында 
«Тіл мерейі, ел мерейі» атты тақырыбында  
тұрақты оқырмандармен строителлинг өткізілді.

С.ХАСАНОВА, 
Қызылағаш ауылдық модельді кітапхана     

кітапханашысы.

***

Орман – жомарт табиғаттың 
адамға тартқан сыйы, мол 
байлықтың қасиетті қоймасы. 
Ол «Жайқалған жасыл теңіз». 
Орманның шаруашылық және 
адам өмірі үшін маңызы зор.

Сондықтан да «Арасан 
тұқымбағы» шаруашылығының 
атқарып жатқан еңбегі орасан 
зор.

Ерте көктем және күз мезгілі 
кезінде орман  өнімін пайда-
ланатын салалар үшін көшет 
отырғызу науқаны басталады. 
Онда «терек, қарағай, қайың, 
шырша» тіпті алма ағашының 
көшеті де отырғызылып бапта-
лады.

Бабаларымыз «Бір ағаш 
кессең, он ағаш ек», «Бұлақ 
көрсең, көзін аш»,-деп бекерге 
айтпасы керек.

Тағы халық даналарының  
«Біз ата - бабамыздан табиғатты 
мұраға» ал «болашақ  ұрпақтан  
қарызға  алдық»,-деген асыл 
сөздер бар.

«ТҰҚЫМБАҚТАҒЫ» ЖАСАЛҒАН ЖҰМЫС
Мақалаға арқау болып отырған «Жоңғар 

орман шаруашылығының Арасан тұқымбағы»

«Арасан тұқымбағында» 
жабайы долана, бүлдірген, 
қара бүлдірген тағы басқа 
жеміс жидектер дәрілік 
шөптесін өсімдіктер жайқалып 
өсіп, қорғауға  алынған сұлу 
қырғауыл т.б. сайраған құстар 
бағымыздың сәнін келтіруде. 
Көшеттеріміз аудандық, 
ауылдық мекемелердің аула-
сын жасыл желекке бөлеп, 
ерекше көрік беріп, шипалы 
таза ауасымен жұртқа қуаныш 
сыйлауда.

«Жері байдың - елі бай» 
демекші, еліміздің байлығын 
сақтауға, қоршаған орта-
ны бүлдірмеуге қашан да өз 
үлесімізді  қосамыз.

«Арасан тұқымбағымыздың» 
елімізге қосып жатқан шағын 
ғана үлесі елім және мен үшін 
зор бақыт деп санаймын.

Асхат СЕЙІТҚОЖАНОВ, 
орман күтушісі. 

Табиғатта сезім де, 
                                құлақ та бар,
Ренжітсең күрсініп, 
                           жылап та алар.
Аяласаң жаныңа шуақ тамар,
Қажығанда бойыңа 
                  қуат болар - деп,  

ақын М.Аяғанова апамыз 
жырлағандай орман, тоғай – 
баға жетпес табиғат қазынасы, 
халық байлығы.

Сондықтан мемлекетіміз 
ағаш кесуді қатаң бақылауға 
алып, ағашы кесілген 
үлескерлерге жаңадан ағаш 
отырғызылуы талап етуде.

Біздің шаруашылық осы 
бастаманың бірі. Жылдың әр 
мезгілінде әр түрлі жұмыстар 
істелініп, іс-шаралар жүргізіліп 
отырады.

Ал, енді жоғарыда айтылған сұрақтар 
мен шешімдердің жауабы мен бастама-
сы нәтижесін беріп, ел көңіліне сәулесін 
түсіре бастады. Өйткені, басбұзары бол-
сын, бастығы болсын күдіктілер құзырлы 
мекеменің қақпанына түсіп, тергеп – 
тексерудің ыстық қазанында қуырылып 
жатыр. Көпшілігі қызметтерінен босап, 
балқып – шалқыған өмірімен жылап 
қоштасып жатқандары қаншама?! Бұл 
Президентіміздің жемқорлықпен күрестегі 
ешқандай аяушылық болмайтыны ту-
ралы пәрменінің алғашқы бастамасы. 
Сол сияқты заң орындарына бейбіт ше-
руге шыққандарды ажыратып, анықтап, 
ал, жаппай тәртіпсіздікке ұластырған 
күдіктілерді, террорлық әрекеттерге барып 
шабуыл жасағандарға, теріс пиғылдағы топ 
мүшелерін аяусыз жазаға тартуды қатаң 
тапсырып отыр. Бұл тапсырмалардың 
орындалуын көгілдір экраннан көріп, 
баспасөз басылымдарынан оқып 
жатқан барша жұрт Президентіміздің 
Жаңа Қазақстан құру жолындағы батыл 
қадамдарын қолдап жатқаны күн өткен сай-
ын айқындала түсуде. 

Қаңтар қасіреті есімізге түскенде 
Шәкәрім қажының мына бір өнегелі өмір 
сөзі дәл Алматыдағы қақтығысқа арналып 
айтылғандай болады да тұрады: Онда бы-
лай дейді: Наушеруан деген бір патша аң 
аулап, киік атып алады. Пісіріп жейін десе 
тұз жоқ. Сонда патша бір кісіге тиын беріп, 
жақын ауылдан тұз әкелуге жұмсайды. 
Сонда уәзірі бір шымшым тұз тиынға та-
тымайды ғой депті. Сонда патша оған бы-
лай деген екен: – Ей уәзір! Айтайын жақсы 
тыңда мұның сырын, Басшы алса бір ал-
маны баға бермей, қосшы құртар алманың 
түп тамырын. Мен алсам елдің жалғыз 
жұмыртқасын, кесерсің мың тауықтың 
сендер басын. Сөйте – сөйте ашылар 
арандарың, Ағызарсың бұл елдің қанды 
жасын. Жебір ұлық халқына қас қылады, 
көңілін шерлі, көздерін жас қылады. Қиянат 
қылдай істен басталмақшы, ескермесе аз 

науқас асқынады. Мал, мансап адамзат-
ты мас қылады, мейірімді ет жүрегін тас 
қылады.Тәкәппар, әділетсіз залымдарды, 
бағы қайтқан сорлы елге бас қылады. Міне, 
Шәкәрім қажы өз заманының тауқыметін, 
аласапыран заманын көрегендікпен жазып 
кеткен екен. Бұған қарап бағзы заманда да 
әділетті патшалар халықтың адал адамға 
зәрулігін түсініп, біліп отырған ғой дейсің. 

Осы тұрғыда Президенттің баспасөз хат-
шысы Б.Уәлиұлының сұхбатында былай 
дейді: «– Қазір есептеп қарасақ мемлекет 
басшысы 4 қаңтардан бері 100 сағаттан 
астам демалыссыз, үзіліссіз жұмыс істеп 
жатыр екен. Өздеріңіз байқап отырғандай 
Президенттің хронологиясын қарасаңыз 
берілген тапсырмалар мен қабылдаған 
шешімдері, өткізген жиналыстары күндізгі 
жұмыс уақытына байланбай, күнде де, 
түнде де үздіксіз болып жатыр» – дей келе, 
«Ақ орданың ресми сайтынан ақпарат 
күтіңіздер. Президент айтпақшы жалған 
ақпараттарға сенбей, тек қана ресми 
мәлімет көздеріне сеніңіздер дегім келеді» 
– деп жазыпты. Өте орынды сөз. 

Сондай – ақ, күні кеше ғана Үкіметтің 
кеңейтілген отырысында жалған 
ақпараттар жайлымәліметтерді қатаң сынға 
алып, әбден қордаланған мәселелерді тез 
арада шешуді тиісті басшыларға қадап 
айтты. Осы тұрғыда асыл текті қазақ халқы 
қандай замандар болмасын тағдырын 
өз уысынан шығармаған, бірлігі мен 
ынтымағын бұзбаған. Келер ұрпағы үшін 
жақсы заманның туарына сеніп, тізгінді 
адал адамға ұстатып, тас – түйін болған. 
Олай болса біздер де Президентіміз 
Қасым – Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың 
қасына топтасып, Жаңа Қазақстан құру 
жолындағы нық қадамына «Біз біргеміз!» 
деген бірлігімізді нығайта түсейік. 

Дүйсен МҰХАМЕТШАРҰЛЫ,
Қазақстан Журналистер одағының 

мүшесі, Ақсу ауданының 
«Құрметті азаматы».         

ҚАСІРЕТТІ ҚАҢТАР – АДАЛ 
АДАМҒА ЗӘРУЛІКТІ КӨРСЕТТІ

(Соңы. Басы 1-бетте).

БІЗ БІРГЕМІЗ!

Коронавирустың «Омикрон» штамы-
мен ауыру көп жағдайда жеңіл және 
симптомсыз түрде өтеді. Таралуы басқа 
штамдарға қарағанда бірнеше есе жоғары. 
Коронавирустың жұғуы 14 күннің ішінде 
білінсе, «Омикрон» небәрі екі күннің ішінде 
адам ағзасында сыр береді. 

Демек, тез жұғады деген сөз. Аурудың 
алғашқы белгілері тұмау мен жедел 
респираторлық аурулардағы сияқты 
суық тигендей көрінеді. Яғни, дене қызуы 
көтеріліп, әлсіздік, бас ауруы, жөтел бола-
ды. Бірақ, жеңіл өтеді екен деп өз бетінше 
емделуге болмайды. Ауру белгілері 
байқалған сәттен-ақ дәрігерге көрініп, білікті 
маманның ақыл - кеңесіне құлақ асқан жөн. 
Жоғарыда айтқанымыздай, бұл штам өте 
жылдам таралады. 

Оған дәлел қаңтар айының басында 
ғана еліміздің екі қаласында анықталған 
«Омикронның» бүгінде еліміздің бүкіл 
аумағына таралуы. Қазіргі уақытта 
халықтың барлық топтарын ревакцинация-
лау вакцинаның Синофарм және Казвак 
деген екі түрімен жүргізіледі. Ал, 60 жастан 
асқан адамдар, жүкті әйелдер мен медици-
на қызметкерлері үшін «Файзер» Комирна-
ти вакцинасы қолданылады. Ақсу ауданы 
бойынша 2020 жылдан бастап "COVID-19" 
инфекциясын жұқтырған жалпы адам саны 

Коронавирустың 
«Омикрон» штамы

– 476. 
"COVID-19" инфекциясының тара-

луына жол бермеу мақсатында ауыл 
тұрғындарына түсіндіру жұмыстары 
жүргізіліп, санитарлық - дезинфекциялық 
режим қатаң сақталып, алгоритм бойынша 
жұмыс жалғастырылуда. 

Коронавирустық инфекцияға қарсы вак-
цинация қарқынын арттыру, мерзімдердің 
өзгеруін ескере отырып тұрғындардың ре-
вакцинациялануы қадағалануда. Аудан 
бойынша 08.02.2022 жылдың мәліметі 
бойынша 3250 ревакцинациямен, «Пфай-
зер» 1 тур - 1532, 12-17 жастағы  балалар-
1244,ересектер - 288, оның ішінде жүкті 
әйелдер - 92.бала емізетін әйелдер - 219. 
«Пфайзер» 2 тур - 608, 12-17 жастағы  ба-
лалар - 457, ересектер - 151, оның ішінде 
жүкті әйелдер - 43, бала емізетін әйелдер 
- 108  егілді.

Ақсу аудандық санитариялық - 
эпидемиологиялық бақылау басқармасы 
"COVID - 19"–ға қарсы вакцина алуға 
шақырады. 

Вакцинацияның мақсаты – КВИ – бой-
ынша эпидемиологиялық жағдайды 
тұрақтандырып, ұжымдық иммунитетті 
қамтамасыз ету.

С.КУКУЗОВА,
  аудандық СЭБ бас маманы.



5 бетАЌСУ ӨЊІРІ11 ақпан 2022 жыл

ЕСТЕЛІКТЕР СЫР ШЕРТЕДІ

Т.Тоқтаров атындағы орта 
мектебінің ұйымдастыруымен,  
балалар жазушысы, әдебиет 
сыншысы, алаштанушы – 
ғалым, ҚР Үкіметінің «Да-
рын» мемлекеттік   жастар 
сыйлығының лауреаты, 
Қазақстан Жазушылар 
одағының мүшесі – Елдос 
Тоқтарбаймен кездесу өтті. Ша-
раны ұйымдастырушылар педа-
гог – ұйымдастырушы Шарипо-
ва Зүлфия Ерғалиқызы, мектеп 
кітапханашысы Тұрғанбекова 
Ғазиза Қайратқызы және 
сұхбаттасып, шараны жүргізген 
Мақсат Нұргүл Мақсатқызы. 
Алаш қайраткері, ақын, 
ағартушы, журналист, драма-
тург – Біләл Сүлеевке арналған  
іс – шара алаш қайраткерлерін 
зерттеуші Елдос Тоқтарбайдың  
өмір жолы мен еңбек жолына 
ұласты.

Алдымен жас жазушы, ғалым 
туралы бейне ролик көрсетіліп, 
мектеп кітапханашысы 
Ғазиза Қайратқызы кітап 
көрмесімен таныстырды. 
Мектеп оқушылары өздерін 
қызықтырған сұрақтарын 
қойып, қанағаттанарлық жау-
аптар алды. Оқушылардың 
сұрақтары Елдостың балалық 
шағынан бастап, әдебиет са-
ласына қалай қадам басқаны, 
ең алғаш шығарған кітабы 
мен бүгінгі таңдағы жеткен 
жетістіктерін түгел ашты. 

Оқушылар Біләл Сүлеев 
пен Ілияс Жансүгіровтың 
өлеңдерінен әдеби монтаж 
дайындап, Ақсудан шыққан 
қос ақынның өлеңдерін сахна-
да орындап шықты. Осы ара-

да мектепте арнайы Ілиястану 
сабағы жүретіні туралы айты-
лып, әр аптаның сәрсенбісі Ілияс 
күні болып белгіленіп, оқушылар 
қазақ поэзиясының құлагері 
атанған Ілияс атамыздың 
өлеңдерін әрбір оқушы жатқа ай-
татыны белгілі болды.

Соңында мектеп 
оқушыларының дайындаған 
концертттік бағдарламасы 
көрсетілді. Алыстан алты жа-
сар бала келсе, алпыстағы шал 

келіп сәлем береді дегендей, 
Елдостың ауылға келгенін естіген 
ауыл әкімі Нұрқуат Демесінұлы, 
ауыл ақсақалдары, мектеп дирек-
торы Гүлжан Оспанқызы ортаға 
шығып, құттықтау сөз сөйлеп, 
шараның өте жақсы деңгейде 
өткендігі, оқушыларға үлгі – 
өнеге болғаны туралы айтылып, 
оқушылардың сөзімен айтқанда 
тірі жазушының арқасына ша-
пан жауып, ауыл азаматтарының 
дайындаған төсбелгісін кеудесіне 
тақты.

Ендеше, Елдос Тоқтарбайдың 
өмір жолына кезек берейік.   

Елдос 1993 жылдың 2 
қаңтарында  Алматы облысының 
Көксу ауданы, Балпық би 
кентінде дүниеге келген. 1996 
жылдан бастап Ақсу ауданы, 
Арасан ауылында тұрып, Бар-
лыбек Сырттанов атындағы 
орта мектепті тәмамдаған. Яғни, 
небары 3 жасында Ақсу ауда-
нына келген жас жазушы Ақсу 
топырағына аунап өсіп, білімді де 
осы арадан алады. Сондықтан 
залда отырған әрбір оқушының 
санасына олар да осындай 
жетістікке жете алатындықтары 
туралы сәуле түсіп, жақсы әсер 
алғандары айтпаса да түсінікті 
еді. Мектепте жүргенде өзінің 
«Қытай» көшесінде тұратын 
ақын, жазушы ағасы, қазіргі 
әдебиет саласындағы алғашқы 
ұстазы Арасанбай Естеновтың 
кітабын оқып, өзінің ауылы-
нан, өз көшесінен сондай адам 
шыққанына мақтанып, өзі де сон-
дай болуға тырысады.

Сөйтіп, Ы.Алтынсарин 
атындағы АрқМПИ-ның фило-
логия факультетін, Л.Н.Гумилев 
атындағы ЕҰУ-нің магистра-
турасын тәмамдаған. «Фило-
логия» мамандығы бойын-
ша гуманитарлық ғылымдар 
магистрі. Петербор қаласындағы 
РҒА-ның Орыс әдебиеті 
институтының («Пушкин үйі) 
«Әдеби шығармашылық» курсы-
нан білім алады.

Еңбек жолын Арқалық 
қаласындағы көпсалалы 
колледжінде «қазақ тілі мен 
әдебиеті» пәнінің оқытушысы 
болып бастап, С.Сейфуллин 
музейінің Бас ғылыми 
қызметкері, Қазақстанның 
«Ақ жол» демократиялық 
партиясының идеологиялық 
жұмыстар бөлімінің аға сарап-
шысы, республикалық «Жас 
қазақ», «Ана тілі» апталықтары 
мен «Дәстүр» этнографиялық 
журналының Астана қаласындағы 
меншікті тілшісі,  халықаралық 
«Қазақстан ZAMAN» газетінің 

Астана қаласындағы меншікті 
тілшісі және  «саясат, жастар 
мәселесі» бөлімінің редакто-
ры, ҚР Ұлттық академиялық 
кітапханасының сектор жетекшісі 
қызметтерін атқарған. Қазіргі 
уақытта Л.Н.Гумилев атындағы 
Еуразия ұлттық университетінің 
оқытушысы.  

Ең алғашқы кітабы 18 жа-
сында жарық көрген, Әдеби-
публицистикалық туындылары 
«Кәусар бұлақ» (2012), «Аңсар» 

(2013), «Балауса жырлар» 
(2014), «Тәтті алма» (2015), 
«Жетісуға құйылған жылғалар» 
(2017) сияқты ұжымдық 
жинақтарға енген. «Мен де 
АрқМПИ түлегімін...» (2014),  «Ақ 
желкеннің ұландары» (2015), 
«Қазақ әдебиетіндегі «Мәңгілік 
бейне» мәселесі» (2015),  «Ах-
мет Байтұрсынұлының әдеби-
ғылыми қызметі» (2015),  
«Жарық сәуле» (2016)  атты 
көркем әдебиет, ғылыми-
зерттеу кітаптарының авторы.

Шығармашылық жетістіктері:  
Республикалық «Журналист 
болғың келе ме?» (2010), 
халықаралық «Қаламгер Аза-
мат» (2011), халықаралық «Да-
рабоз» әдеби байқауы (2012), 
республикалық Т.Рымжанов 
атындағы шығармашыл 
жастар фестивалі (2013), 
республикалық «Аңсар» 
шығармашылық байқауы 
(2014), республикалық «Ба-
лауса» байқауының жеңімпазы 
(2014, 2015).

Жалпыұлттық «Алаштың 
Ақ жолы» байқауының лау-
реаты (2016), Ғ.Мұратбаев 
атындағы Республикалық жа-
стар сыйлығының лауреаты 
(2017), ҚР Халық жазушы-
сы Ә.Нұршайықов атындағы 
стипендияның иегері (2017), ҚР 
Үкіметінің «Дарын» мемлекеттік 
жастар сыйлығының лауреаты 
(2017).

Шара соңында оқушыларға 
кітаптары таратылып, барлық 
оқушылар «тірі жазушының» 
қол таңбасын алуға асықты. 

Ғазиза ТҰРҒАНБЕКОВА, 
мектеп кітапханашысы.

ДАРЫНДЫ ЖАЗУШЫМЕН 
ТӘЛІМДІ КЕЗДЕСУ
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Сыңсыған орман – жусан, теріскені,
Жан бөлек,
Ортақ мал мен өрістері.
Еншілес Сақай-Тұңғат, Тастемірдің,
Көкжайдақ, Қожамберді – қоныс төрі.

Кең жазық – құтты мекен, қоныс төрі,
Суы ортақ, суаны ортақ өрістегі.
Бір тайпа ел бір ауызды, ырысты еді,
Байқалмай сүзіскені, тебіскені.

Көбейтіп соңғы кезде керіс-керік,
Араға сына қақты орыс келіп.
Заман – көш. Жүгі ауа бастағанын
Алаштың тұрғаны рас тегіс көріп.

Билердің ауызынан дауа кетіп,
Бұлтыңдап болыс шықты бұлаң етіп.
Хал кеткен қазекемді билеп тұрған,
Шынында салпаң қылыш, жуан етік.

Таба алмай дүниенің байлауын да,
Кеткенде қаңбақ желдің айдауында.
Тақеттен* Арнай, Сарбас қарғы тақты,
Осы елге болысының сайлауында.

Жасырар жалпақ елден бар ма сыры,
Әйгілі Телібайдай** болмас ірі.
Сайлауда адам өліп,, айып шеккен.
Жолы ауыр Арнай болыс Сарбасұлы.

Ел барда қалушы еді қорғалмай кім,
Қорғалып құтты бастан ауғанда ай-күн.
Тақетке Тұнғат жолын берген сонда,
Орындап өсиетін Толғанбайдың.***

*Тақет - ру.
**Телібай – би.

***Толғанбай – ақын, ауырып қайтыс 
болғанға дейін Арнайдың алдындағы болыс.

Белгілі жеңгені кім, жеңілді кім,
Хақым жоқ қазы болар менің бүгін.
Ер құны – екі мың сом санап тұрып,
Құлдыбай қорғап қапты ел бірлігін.

Шабатын ордан аттап жарға қарай,
Қазекем дауға кірсе – даңғарадай.
Даң да дұң, дабыл көрген сияз бітіп,
Бет сипап, бата оқысқан ел жағалай.

Куәға тартып қажы Құлдыбайды,
Алға сап Хақ жолында бір Құдайды.
Сол Арнай кәмпескеге ілінгенше,
Болыс боп, дейді орнынан мызғымайды.

Білмедім, бар да шығар бұлдамасы,
Ұрлыққа бейім туған ұл дарасы.
Құрылтай құрметіне жаттығы жоқ,
Тақетте Ер Кенженің бір баласы.
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Қосылмас шын жүйрік пен өнер жолдан,
Қаншама содан бері көнерді орман.
Бұл елге алдыменен Қыдыр болып,
Атыңнан айналайын Өлең қонған.

Өлеңді бесігінде – ақ уілдетіп,
Шыққан ғой талай дүлдүл дүрілдетіп.
Жұрнағы Тастемірдің ақын Сара,
Әке өліп, жетім өскен буын бекіп.

Жесір - жар, жетім - бала қарағаны,
Ағайын емес еді арадағы.
Інісі Тастанбектің бірге туған,
Сүйенер тірегі де паналары.

Кек алып, өжет өскен, кемді күннен,
Жайсаңбек серілігімен, өрлігімен,
Ілінген жұрт аузына дарқан жігіт,
Жасы бар жиырмаларға енді ілінген.

Телі еді, демесе де сый көрмеген,
Балуан – тұла бойын күй кернеген.
Тұсында ағасының думан қуып,
Кезі бар, ойланбаған, үйленбеген.

Кимеген көн қамытын батырақтың,
Шалдықпас жыршысы еді атыраптың.
Зарлатса, соқыр көзден жас ағызар,
Қиссасын «Салсал - Зарқұм», 
                                             «Шәкіраттың».

Қалайша өмір сөйтіп өтпекші еді,
Мұратқа ел ішінде-ақ жетпекші еді.
Жайсаңбек құн дауында құлшынам деп,
Құзырын қуғын қылған көп бөкселі.

Көрмеген, бұл көрініс, жүзі жайнап,
(Бейім-ді қуалауға түріп, айдап).
Болыстың сезгеннен соң жүретінін,
Тоқ  ішек-қарынында қыжыл ойнап.

Шалт кетер шатақ жігіт алдыра ма,
Күйттемей кеудедегі жанды ғана.
Отауын Тастанбектің арбаға артып,
Бір түнде ауып кеткен Абдыраға*.

*Абдыра – қазіргі Ақсу ауылы

Ақсудың арнасы мол жатқан айдын,
Жүреді жүрегінде сақтамай кім?
Аралас мешер-орыс, сарты-қырты,
Абдыра қамалы еді Қаптағайдың.

Көген көз бір-біріне мөлдіресіп,
Болмақшы мұндағы жай енді нешік,
Білместен,
Бір-ақ түнде,
Бір отбасы – 
(үш ауыз)
Абдыраға келді көшіп.

Кенен ел келімсекке «кет» демеген,
Бұралып, бұлар дағы шеттемеген.
Булығып түтін шыққан қара жаппа,
Көрінер көлеңкесі Көктөбеден.

Жартылай жерге батқан ұра болып,
(Орыны қазір де бар қына қорық)
Жападан 
Жапырайған
Жермен-жексен,
Шүкір қып құдайына, шығады өріп.

Жат елде, жаңа туыс, сый да бөтен,
Жүре кеп біраз нәсіп жиған екен.
Жайсаңбек шалт та болса, мәрт емес пе,
Ішіне қалың көптің сыйған екен.

Көбейтіп топты жарар «әу» деспегі,
Ел  іші тойсыз, жырсыз болмас, тегі.
Жаншеке – қолы ашық анасы да,
Еленбей, ескерілмей қалмас, тегі.

Жетілер тірлік бар да жас та өсіп,

ЖАРАЛЫ АҚҚУ
Тойларда Сараға өнер ашқан есік.
Тамсанар қатындары Қаптағайдың:
«Тіл-ауыз,
Тіфә-тіфә,
Тасқа» десіп

Ұйытып таңғы шілде, кешкілікті,
Жырымен ылди құлап, төске ұрыпты.
Жас қыздың аты шығып он үшінде,
Дабыры талай жерге естіліпті.

Балталы,
Балғындарды,
Бағаналы,
Сұқтанбас сылқым сері Сараға әлі.
Он үште жұрт аузында аты кетіп,
Он үште тағдыр жанын жаралады.

Жұлымыр, жұлдызы екен түн ішінде,
Белгілі – науқас жеңге күні үшін де,
Жайсаңбек ойламаған барыпты іске,
Уайымы желтоқсанның кірісінде.

Қалсын деп сорпаланып, бері қарап,
Қайтсін-ай, секемі жоқ сері қарақ,
Жеткізді қара малдың тұтас етін,
Сүйретіп шанаға сап, теріге орап.

Бел буып, барлығына бекем бүгін,
Артқан ба ауырлықтың бекер жүгін.
«Күресіп, жеңіп алған бәйгем ғой» деп
Жасырған ұрлық олжа екендігін.

Серпілтіп Жаншекенің мұң, күмәнін,
Жосылтып Жайсаң отыр жыр бұлағын.
Кім білген татқан дәмнің кере болып,
Сақты да сұм тағдырдың сындырарын?!

Ойпаңда ойдым-ойдым тұман қалып,
Таң атты зікір сала ылаңданып.
Жайсаңды жығып берер куә шықты,
Көз жетті көп ұзамай бұған да анық.

Пәлені басқа төнген қара мына,
Қалмаған кімдер оның обалына?
Әлдекім Жайсаңбектен секем алып,
Сол бойда жеткізген ғой адамына.

Мылтықты, қылыш таққан ең кемінде,
Тізетін хатқа алған – бергенінде.
Үйеме ет бұрыш жақта жатқан еді,
Сау етіп қуғыншылар келгенінде.

Өгізді қолды болған өрісінен,
Ентігіп қуғын салып келісімен,
Өзінің жалбыр жеңді жейдесіндей,
Таныған мал иесі терісінен.

Тараншы сарттан өрген нағашысы,
Қатпалау қара қайыс, сараң сұсы.
Әйгілі Маман байдың Қарағашта,
Бұл тұрған кесік құлақ падашысы.

Шыққан соң айғағы енді айдан анық,
Ақталмақ сорлы бала қайда барып?
Қалдырмай еттен сүйек, қақпа салып,
Жау қайтты балуанды байлап алып.

Көз жасы көлдеп талай ағар енді,
Басқаға енді қандай шама келді?
Тірідей жоқтау айтып боздағына,
Үй-іші зар еңіреп қала берді.
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Бетіне пендені тік қаратпаған,
Сапта –мал,
Маман үшін санатта – адам:
Жиенқұл – жуан бөксе, ырысы осы,
Онысыз күні шығып, таңы атпаған.

Әкеткен шырқ үйіріп саудасын да,
Шығармас сыртқа сыбыр жау қасында.
Бар ойын емеуріннен түсінетін,
Бұл өзі қолбала еді әу басында.

Дырдуға жоқ,
Тартпайды қызық думан.
Дырдушылды бұқадай сүзіп қуған.
Іске бейім,
Жансебіл,
Тастан қатты,
Іштен барлық пәлені тізіп туған.

Бейшара еді күйені көмір еткен,
Байдың асын қорумен өмірі өткен.
Жиенқұлдың әңгірі жүрген жерде,
Ит үрмейді, құс ұшып төңіректен.

Жасаймын деп қажының бірін – екі,
Сорпасы – су,
Тұзы – сор,
Құрым – еті.
«Жиенқұлға күн салма, бетін аулақ!» -
Білетіндер қол сілтеп, түңілетін.

Үре жүріп, байынан алған асы, 
Аша тұяқ жүз шақты, бар қарасы.
Жалшыларды айдаған бір шыбықпен,
Жиенқұл қажыекеңнің шаруа басы.

Шықпайды тамырдағы қаны да ойнап,
Көрмеген қыз топырда салып ойнақ.
Қырыққа шығар жасы  келер жылы,
Шаруа басы – шатақшыл кәрі бойдақ.

Атау-кере сияқты азық, асын,
Үрлеп ішер,
Елге айтпай базынасын.
Кем иек,
Құныс кеуде,
Кемтар аяқ,
Құдай да аямаған әжуасын.

Болмады, байқамайық десек тағы,
Оттай боп сөніп біткен ошақтағы.
Бетіне, жаңбыр жауса, қақ тұрғандай,
Шұп-шұбар, шимай қотыр шешек дағы.

Лақсадай лақылдатып желетұғын,
Маманның түрі осындай төбетінің.
Жатқандай сол иықпен тағзым қылып,
Басады белшесінен көн етігін.

Арам ет, арша ма екен, борша ма екен,
Санамас өзін байдан ойша бөтен.
Жас болса, жер ортадан барады асып,
Құлдың да қатын құшу аңсары екен.

Мейлі  оны жақтырмасын өмір мүлде,
Қажыға бұл Жиенқұл тегін «дүр» ме?

Деуші еді: «Соқыр – әңгі, таз- әулекі».
Дәмесі айдындағы көгілдірде.

Тартынар жөні қайсы, қыл қысқасы,
Жиенқұл Қарағашта ырыс басы.
Қолқа артса ағайынға, айып па екен,
Белгілі беттен соғып, ұрыспасы.

Белгілі көптігі де өз есебі,
Белгілі байдың кіммен тістесері.
Азат қып Жайсаңбекті,
Өтеміне
Сараға құда түсу ішкі есебі...

Бұл емес сәмбі талдың солқылдағы,
Кезегі келіп,
Бірде қоңқылдады:
Бай аға – ау,
Балды сорып сен жатырсың,
Менде жоқ қатын түгіл, кемпір дағы!

Тірлікте құдіретке таңқалмаған,
Маманның «мамыр» сәтін дәл қармаған.
Жиеннің бұғалығы дөп түскенін,
Дәл қазір екеуі де аңғармаған.

Қонжықтай қорбаңдаған, өй, ішіңді!
Бай айтты: - Түсінемін кейісіңді.
Қызды қой – қызыл түлкі,
Алып берем,
Қайда екен,
Көрсетші өзін пейішіңді!...

Білесің Жиенқұлдың жалшы екенін,
Пейіш пен болмас менің ханша теңім.
Құлыңмын өлгенімше,
Алып берсең,
Жетеді жаман қызын  Жаншекенің...

Еске алып Жаншекені Бекеттегі,
Күлмеді ол,
Кекетпеді.
Боп қалар...
Шылбырыңды дайын ұстап,
Қалғанын өзіме бер. Жетет!-деді.

Осылай сертті ауызша орындасып,
Біреудің көзін ашып, жолын ашып,
«Дау тәмәм.
Жайсаңбекті босат» деген
Мамекең хатты берді мөрін басып.

Бұл енді ертеңгі той алды ғана,
Жиенқұл оны кейін қалдыра ма?
Сол күні-ақ тәтті үміттің құшағында,
Далбаңдап шауып кеткен Абдыраға.
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Еркіндік – кісен қауып жатқанға мұң,
Біледі қайың сауып баққан қауым.
Жайсаңбек жаны жүдеп оралды үйге,
Үш-төрт ай абақтының татқан дәмін.

Арзандар қында қалса наркескен де,
Қай жаққа, Алла айдаса, бармас пенде?
Бұл қорлық өлімнен бір кем болған жоқ,
Жалына қол тигізбей арда өскенге.

Келсе үйге, берекесі ұшып көптен,
Еңсесі қара жаппа түсіп кеткен.
Атаңа ғана нәлет қу жоқшылық,
Пәленнің бірден мыңын күшіктеткен.

Шықпаған осындайда жан да сірі,
Қайдағы ет,
Қайдағы май,
Қайда сүрі?!
Қатқан нан қаужақ қылар ол да бір мұң,
Қатықсыз қара көже – бар нәсібі.

Осы ғой тіршіліктің келіскені,
Жарылқайтын мешер ме, әлде орыс па еді?
Сал болып сорлы анасы жатып қалған,
Бейбақ қыз не істеуші еді он үштегі?

Төзімнің азы қалған, көбі кетіп,
Ер жігіт қысылған шақ ебі кетіп.
Кешкілік сауын айтып,
Құда жетті,
Жылатып Жаншекені еңіретіп.

Екі жақ жығылған соң келісімге,
Тұзаққа түсті Сара он үшінде.
Жайраңдап, өз буына пісіп жүрді
Жиенқұл жайын ауыз ел ішінде.

Келтірмей қысқа тірлік орамына,
(Білмеді қалды кімнің обалына).
Ұзамай Қарағашқа көшіп келіп,
Жайсаңбек кірген қажы боданына.

Осы енді төніп келген пәле басы,
Сараның татқаны – сор, арам –асы.
Көктеңіз*  кеткен бойда тебін қуып,
Жоғалды ізсіз-түзсіз жан ағасы.

Шоң қажы – естілердің кеңестері,
Бұзылды қалаймақан ел есебі.
Түбінде шикілік бар, әйтпегенде,
«Әдейі қастық қылды» демес еді.

Сұрау сап,ізге түссе індеткенмен,
Болмады жылы хабар күнде өткеннен.
Ем болса, 
Көздің жасы қайда қалды,
Жайсаңбек оралмады сол кеткеннен.

Шаруасы аз шайтанында, шариғатта,
Жар салып жамыраған жамиғатқа,
Қалыңды қаттап берген Жиенқұл жүр,
Күтумен қыз толғанын бәлиғатқа.

Тірлікте бұдан қандай күйік асқан,
Барады аласарып биік аспан.
Қалың ел пана болмай қос мұңлыққа,
Қамыстай қалтыраумен күйі қашқан.

Мұң шығар баяғыдай тірегі жоқ,
Сараның көзі жасты,
Жүрегінде – өрт.
Сор кешіп өтер ме екен саңлақ ғұмыр,
Салпы етек сормаңдайдың біреуі боп?...
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Дауылдай беттен ұрған жолемігі,
Тіні бір,
Түрі суық,
Бөлек үні,

Араздық ақсайтыны араны ашқан,
Есімбек қажы ауылға немере іні.

Әкесі – Ер Тәнеке есіп өктем,
Дау отын жалаңаяқ кешіп өткен.
Сор түртіп,
Сойыл сілтеп
Соқтыққанның 
Үйректей артпен сүңгіп, есі кеткен.

Алыммен аз ауылын аздырмаған,
Қыс – қымтап,
Қайрат күшін жаз бұлдаған,
Қалқабай, Тәнекенің* ұрпағы осы,
Қағбаның тасын құшып, сәжде ұрмаған.

Түссін деп және дағы хатқа таңбам,
Жері жоқ қылған ісін атқа таңған.
Қоқанның «шон шарафлар шаһбазы» 
                                                              боп,
Отызда дәстүрде жоқ датқа атанған.

Көрмеге күрең салдан тізіп атын,
Найзагер,
Шу өрілсе, қызынатын.
Тоқ мәйек,
Тобан аяқ емес бірақ,
Есімбек – тау қыраны, біз ұғатын.

Желпініп жорға мінген үйезінде,
Батырдың орны елінде, сыйы өзінде.
Қасыған қамшыменен Еренталды
Жетісу дуанының сиезінде.

Тең салып терезесін төресімен,
Тексізді жорғалатқан төбесімен.
Тұратын ауылды да маңғаз қарап,
Маңайға Ешкіөлместің белесінен.

Ешкіөлмес,
Баянжүрек,
Төле төрі
Той қамдап, қыздыратын мерекені.
Тұсында Есімбектің есеп білмес
Ел екен енші бөлмес, берекелі.

*Қалқабайдан – Маман бай, Тәнекеден 
Есімбек әулеті тарайды.

Сұлу төр, құтты іргесі, көгі – мақпал,
Шелін айт топырақтың қатпар-қатпар.
Шұрайлы,
Шөбі дәрі,суы дәрмек,
Арқар мен маралы өрген қалың шатқал.

Датқаның көз қуаныш, көңілде әні,
Жалғанда осы шығар өмір мәні.
Бұзығын осы таудың тезге салып,
Қызығы осы тауды қорығаны.

Жері бар, 
Жесірі бар,
Дау құмары,
Белгілі талай шоңды жау қылары.
Жүрді, рас, Қоңыртауды еркін жайлап
Топшылы, тегеурінді тау қыраны.

Тамсантып тентегін де, телісін де,
Аңызын жұрт айтады ел ішінде.
Дәм айдап Қарағашқа келген екен,
Шаруаның зекет, құшыр бөлісінде.

Мойнында ер парызын өтеуменен,
Қауышып ата қоныс мекенімен,
Бел шешіп,
Бесін ауа,
Көк ордаға
Есімбек қотарылған нөкерімен.

Жаужүрек байға біткен бала кезден,
Дау тілеп,
Дабыл керіп,
Дала кезген.
Сәлде орап сау басына,
Сәжде ұрмаған,
Ағайын атады деп ала көзбен.

Мұздай боп құрсанғанның мысын бақты,
Кәрленсе, бар қапары тысын қапты.
Бел шешіп,
Бесін ауа,
Қажы ауылға
Есекең ерулеп кеп түсіп жатты.
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Болмайды берекені санап тіптен,
Көңіл тоқ,
Қамба күпті,
Орақ біткен.
Ораза айт.
Құран – кәде, кезек бата,
Қыр елі құнжың-құнжың қонақ күткен.

Аударып артқа салып ай салмағын,
Сызылтып сырлы өмірдің байсалды 
                                                              әнін.
Ақшамда 
Шаңыраққа панар іліп,
Кең отау түгел жиған жайсаңдарын.

Кеу-кеулеп,
Бірі қостап, бірі мақтап,
Әркім де айбындыға үкі тақпақ.
«Толғауын тоғыз тоты» қайырып сап,
Жыршы отыр қайдағыны алған жаттап.

Тамсантқан талай түнді, көз ілмеген,
Қорқыттан күй сап қобыз безілдеген.
Ұйыса тыңдаушысы тілін жұтып,
 Көшкен ел басқан ізі сезілмеген.

Зарлаған қыл ішектен қайғы дарып,
Бір уақ ер сұрланып,
Шал мұңданып,
Буынға күй мақамы түсіп кеткен,
Барады масаңдау түн жарымданып.

Сол сәтте қиқу тілеп бәйге жүрек,
Үн шықты «азу тісін айға білеп»:
Найманға біткен бірі үш тотының –
Алдырған ақын қызды, 
Қайда еді?! – деп.

Күн салып ел ағасы ақылманға,
Түңілген ақылманнан, жақыннан да.
Есекең, бір қорғаса, қорғар дейтін
Сарада жан қалмады шақырғанда.

Тосады тұл тағдыры алдан нені,
Болады бір Алланың салғаны енді.
Мұң шағып,
Есімбекке арыз айту
Сараның әу бастағы арманы еді.

(ПОЭМА)

ЖАМАУТАНУ БЕТІ
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Ойлады, не болса да көрейін деп,
Алдында зар-мұңымды төгейін деп.
Жер құрты – Жиенқұлға жем қылса онда,
Тәуекел,
Суға батып өлейін деп.

Сілкініп ару тоты Сара шықты,
Қазмойын домбырасын ала шықты.
Ізетпен кіріп келсе,
Кең сарайда
Сал бөксе ығай-сығай жарасыпты.

Арманды ақын қыздың тілегені
Осы еді.
Көз жас тұрды шірегелі.
Қатайып,
Қарсы алдында қалың топтың
Ал енді аттың басын жібереді.

Қызы едім Тастанбектің, атым Сара,
Арман көп,  халқым, қара.
Қорғалар көп ішінен бұта таппай,
Шырылдаған бозторғай мен бір бала.

Еңіреттің ерте бастан, туған елім,
Кіндік кесіп, кірімді жуған елім.
Кең жатқан Садыр-Матай елдерінде
Бір теңім болмады ма ұлдан менің?

Жеткізіп сабырлықпен ұстап, бақпай,
Бәйге қып,
Топқа қосып,
Тұмар тақпай,
Желкемді көктейінде қидыңдар да,
Бөріге байлап беріп көк лақтай.

Несіне жасырамын, елім, сенен,
Еріксіз бір жетіммін дертім терең.
Адамдай құтыла алмас, жан ашымай,
Көрдіңдер қанша жазық, жапа менен?

Немді айтам, басымдағы мұңымды айтпай,
Сатылған бір жемтікке құнымды айтпай?
Қаны бір қарындаспын, Арнай ағам,
Қайтейін қажы берген пұлыңды айтпай.

Елімнің биі де бар Телібайдай,
Бергеннің біреуі сол мені байлай.
Бәрі де қажы ауылының қамын істеп,
Жабысты терідегі шелі майдай.

Елімде батыр да бар Мүсәпірдей,
Жүрген жоқ жағдайымды көрмей-білмей.
Алдында Тұрысбектің құрдай болып,
Келеді жетім лақты көзге де ілмей.

Мұңымды әнмен айтсам, жылай алмай,
Қайғыға солар қосқан шыдай алмай.
Өшетін көрінбейді арман оты,
Қонжиған Жиенқұлды Құдай алмай...

Осылай арманды қыз аңыратты,
Ерге де
Ділі мықты,
Зары батты.
Әйтеуір, арқалары қайқаңдайды
Сауысқан шоқығандай жауыр атты.

Бет-жүзге осқы тиіп шыбық талдан,
Кеу-кеу сөз әлдеқашан ұмыт қалған.
Жайсаңдар көздерімен жер шұқылап,
Кең орда тілін жұта тынып қалған

«Өрісін Ер Қаптағай аралаған,
Құс едім қара орманын паналаған.
Қыл тұзақ қымти қармап,
Торға тастап,
Жанымды жастайынан жаралаған.

Жайымды жүруші едім жайғым келіп,
Даңқыңды,
Батыр аға,
Айбын көріп.
Алла жар, алдыңызда ақтарылдым.
Дәл қазір кетпегенмен қайғым кеміп.

Құлжадан Қытайға асқан атақ-атың,
Елімнің еншіледің махаббатын.
Ағажан,
Жайымды айттым,
Қаріптерге
Шынымен тиер болса шапағатың!..»

«Шонжардың шашау қылмай бірі де естен,
Бейшара, сабап шықты-ау мүдірместен.
Зары ащы,
Үні өктем,
От жүректі,
Сөздің де сұңғыла екен түбін тескен!» - 

Деген ой хош шуақ қып ер көңілін,
Датқа да шегеленген төрге мығым.
Қажы отыр қабақ шытып,
Ішінде – ойран,
Не айтар деп сыпа сынай келген інім.

-Тебіскен тең құрбың жоқ құлын-тайдай,
Қарағым,
Бала екенсің тұрымтайдай.
Сақайға* қонған өлең сенде қапты,
Көрсеттің соның бәрін бүгін танбай.

Мал емес термен өскен, табан ақы,
Қарағаш өре тұрып,
Ала ма ақы,
Жүрсе егер Есімбектің ауылында
Бір елдің есіктегі аманаты?

Құлдардан** қалың алып қақпайлаған,
Бәйгесін белдеуіне тақ байлаған.
Әкетсем қарындасымды Ешкіөлмеске,
Келісер,
Қажы да мін тақпай маған.

Бағы кем, ашылмаған соры бар шын,
Жүрегі запыранға толы Баршын.
Жиенқұл қатынсырап бара жатса,
Берейін, өз қолымнан келіп алсын.

Ел болып жұбатармыз, уатармыз,
Тірліктің талай дәмін татармыз, - деп,
Есімбек сараң айтып,
Сөзі бітті,  
Қалғанын тағы көре жатармыз, - деп.

Датқаның батса дағы бұл дегені,
Тұрысбек тістей қатып, үндемеді.
Тарауға ошарылды ел одан әрі,
Болар - деп, таң атқан соң бір дерегі.

*Сақай, **Құлдар – ру аттары.
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Кезінде қара айдарлы қалмақ толған, 
Тіл тістеп сазарады жайдақ қорған.
Жоңғардың бетке ұстары осы төрден
Тепсеңге үрім-бұтақ жаймақ болған.

Дүбірі дүрсілімен жарған жерді,
Ат беріп, шынға балап арманды ерді,
Қоңтәжі,
Сайын Бөлек,
Баянжүрек
Солардан осы күнге  қалған белгі.

Ер датқа алып келген ара түсіп,
Егілсе, қос жанардан тамады шық.
Күйбеңмен күнді алдайды бел жайлауда,
Кір жуып, қой күзетіп, саба пісіп.

Дәме етіп болашақтың дастанынан,
Сыр жаттап көп атаудың астарынан.
Ешкіөлмес биігінен арманды ару
Тау басып, тәлім алған, тас таныған.

Басында-ақ өтіп кеткен өткелегі,
Бұйыртса, қолға қонар «ақ көбегі».
Сараның жасы биыл он алтыда,
Құлдар жақ той қамына бөккен еді.

Торсиып қара жердің бауырсағы,
Тоң кетіп,
Толып түскен мамыр шағы.
Мінгені кілең тұлпар, бөркі сусар,
Нөкерлі нөпір жетті дабыр салып.

Қосып ап сұлтандарын төременен,
Ханды да хан екен деп елемеген.
Нөпірдің жөні бөлек,
Жыны басқа,
Бұл деген күй асқағы, өрелі өлең.

Жатпастан аттан түсіп (тақсырға - бап)
Шырайлы,
Қима мұртты,
Қасқыр қабақ,
Тұлғасы қаршығадай жігіт бастап,
Тоқтаған ұлы орданы бастырмалап.

Тіліне темір қарып сен дескеннің,
Опырар омыртқасын белдескеннің.
Таудай боп төрде датқа жатқанында,
Ісі ғой мынау ессіз көр кешкеннің.

Алғанша ауыз жинап,
Арда баптап,
Алтынмен асыл сөзді алған аптап:
-Бұл үйде Сара бар ма, шықсын бері!..
Кетті әуен Алтай, Қарпық.... Қарқабаттап.

Жаутаңдап ару сонда ағасына,
Көзінің сауал қойды шарасына.
Шырағым,
Дөңгелетіп,
Дауылдай соқ,
Қалдырмай елді дұшпан табасына.

«Қолдай көр, иә, пірім,
Аруақтасып!»
Жарысты қажы, датқа қабаттасып...
Айдында еркін жүзген аққудай боп,
Ақ үйден шыққан Сара шалқақ басып...

Жатпайтын үйде тыныш,
Сыбырды аңдып,
Жамырап,
Жылы-жарық күнді даң қып,
Ауылын Есімбектің басып кетті
Біржанның әнін естіп шұбырған жұрт.

Жағалай үй тіктіріп,
Қазан асып,
Кетті ауыл бір-бірімен араласып.
Жоңғардың қарт шыңдарын сілкіндіре,
Отты жыр көкке қарай барады асып.

Нөсердің дауылға ерген селі қатты,
Желік те қан тасытар желік ақты.
Жаралған ет-сүйектен пенде қайда,
Тамырсыз қара тас та еріп ақты.

Әуеннің әуелеген әсерінен
Тау шалқып, шырша билеп, тас еріген.
Саржамбас, сал соққан да тұрып кетті,
«Су шығып бір-ақ күнде төсегінен».

Бұйыртса, мейір де енді қанар бүгін,
Бұлайша соқпайтұғын самал бұрын.
Қайырымсыз қарау пенде бауырмал боп,
Сараңдар кетті ұмытып сараңдығын.

Сары қымыз судай ағып саба-саба,
Шалынды талай бесті тамашаға.
Түбінен құрты түсе тойынды бір
Шал-шақпыт,
Кедей-кепшік,
Бала-шаға.

Бас тартып тіршіліктің күйбеңінен,
Екі күн ел безінді үйлерінен.
Екі күн датқа ауылы қайнап жатты,
Кем соқпай құмырсқаның илеуінен.

Екі күн жырға қосып ел намысын,
Ақындар жұртқа берді толғанысын.
Асаудың тұсауы бар,
Дерттің – емі,
Сараның өнері үстем болғаны шын.

Күн өтіп,
Ертеңіне «тас тұғырдан»
Амалсыз құлар болып,
Састы Біржан.
Әйтпесе, айтпас па еді, қайтер еді
Жиенқұл күйеу жайын, қастық ұрған...

Біліп ем, Сара, сенің сынарыңды,
Баса алмай,
Армандамын,
Құмарымды.
Шақыртып күйеуіңді осында алдыр,
Көрейін таңдап тиген шынарыңды...

Соны айтып,
Сал Біржан да асқақтады,
(Жіберді кесек сөзді тастап тағы)
Тегін бе, Жиенқұлдың аты аталса,
Сараны үрей билеп, ас батпауы?!

Жай түсіп,
Күн күркіреп,
Шағылды аспан,
Күй кетті- ау, күңіренген қарындастан!
Сүрінді-ау, сынсыз жорға осы тұста,
Шабыстан келе жатып жаңылмастан!..

Әттең!!!
Тежелді, ару солай өлейін деп,
Жанарды қанды жасқа бөлейін - деп.
Біржанды бір қаққаннан шығармас ем,
Қор қылған Құдайыма, не дейін мен?! – 
                                                                 деп.

Жамау БҰХАРБАЕВ.

Ана тілім – асыл қазынам. Ана тілім 
ардағым, жүрегім, қаным. Тілің – тегің, жаның. 
Тіл – ұлт айнасы. Ана сүтімен бойына дарып 
жарық дүниеге келген әр ұрпақ осылай деп 
ұғар. Осынысымен мақтанар – ұлтының ер 
жетер азаматы ел болар халқы. Жасап кет-
кен аталарымыз жері, суы, діні мен тілі үшін 
қырқысып керек десе жанын қиып елін қорғады 
емес пе? «Ата көрген оқ жонар» демекші сол 
аталар қорғаған дәстүрді ұрпақтан ұрпаққа 
жалғастырып, шық жұққызбай, ұлт намысын 
ту ғып ұстап келе жатқан әр ұлттың жанашыр 
саналы азаматтары екені белгілі. 

Ал, өмір ағысымен ығып, «сен тимесең 
мен тимейін бадырақ көз»,-демекші өзге ұлт 
шылауыңда кетіп,өз ұлт келбетін жоғалтып 
алған халық аз емес. Оған тарих куә... Ана 
тілі - жүректің терең сырларын, басынан 
кешкен дәуірлерін, қысқасы, жанның барлық 
толқындарын ұрпақтан - ұрпаққа жеткізіп 
сақтап отыратын қазына. Сондықтан да біздің 
ана тіліміз халық болып қалыптасқаннан бері 
жасап келе жатқан жан дүниеміздің айнасы, 
өсіп өніп, түрлене беретін мәңгі құрымайтын 
бәйтерек болып қалмақ...» Ж.Аймауытов.

Шынында да, тіл - адам қоғамының 
туындыларының ішіндегі асылдардың асылы, 
қымбаттың қымбаты, адамды адам еткен ұлы 
күштердің бірі. Ол қоғам тарихының барлық 
дәуірінде де оның күресі мен дамуының 
құралы, рухани өмірінің, бүкіл мәдениетінің 
тұтқасы болып келеді.Тіл – адамның барлық 
саналы өмірінің құралы: өнер-білімді, 
мәдениеттілікті, қоғамның белсенді аза-
маты болуды ол тіл арқылы үйренеді. Тіл, 
оның ішінде қазақ тілі де, халықтың барлық 
іс-әрекетінің, қарым-қатынасының құралы 
болғандықтан, оның мәдениетін жоғары 
сатыға көтеру әрбіріміздің борышымыз. Тілді 
қастерлеу әрбір қазақстандықтың міндеті. Тіл 
жай сөз емес, ол өмірдің талай сынынан өткен, 
өскелең талаптарға сәйкес өрістей түскен, 
толыққанды ақиқат десек, жаңыла қоймаспыз. 
Тіл байлығы - әрбір елдің ұлттық мақтанышы.
Тіл ұлттық болашаққа жеткізетін құрал. Тіл 
адамды көкке көтереді, тіл арқылы ел бақытқа 
жетеді. Қазақ тілі – өте бай тіл. Қазіргі қазақ 
тілі – сөздік жағынан байыған, грамматикалық 
құрылысы барынша дамыған. Халық тілінің 
мол байлығын жазба әдебиетімізде бірінші рет 
мазмұнын байыта отырып пайдаланған адам 
– Абай Құнанбаев.

Тіл - ұлттың жаны. Әр ұлттың тілі – оның 
бақыты мен тірегі. Ана тілінің күші мен 
құдіретін туған халқымыз сөз өнерін бар 
өнердің басы деп санаған. Мысалы, «Өнер 
алды – қызыл тіл». «Тіл тас жарады, тас 
жармаса бас жарады». «Тоқсан ауыз сөздің, 
тобықтай түйіні бар» сөздері халқымыздың 
орынды сөзге қандай мән бергенін көрсетеді. 
«Ана тілі халық боп жасағаннан бері жан 
дүниеміздің айнасы, өсіп өніп түрлене беретін 
мәңгі құламайтын бәйтерегі»,-деп Жүсіпбек 
Аймауытов айтқандай елін, жерін сүйген 

Ана тілім – алтын тұмарым

әрбір азаматтың көкірегінде ана тіліне де-
ген сүйіспеншілігінің мақтаныш сезімі бо-
луы керек. Себебі, қазақ тілі – Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік тілі. Қазақ тілі 
біздің Конституциямызға сәйкес, мемлекеттік 
тіл болып табылады. «Тіл туралы» заңдағы 
«Қазақстан халқын топтастырудың аса 
маңызды факторы болып табылатын 
мемлекеттік тілді меңгеру – Қазақстан 
Республикасының әрбір адамзатының пары-
зы» деген. Ұлттың ең бірінші, ең қасиетті сипа-
ты – оның ана тілі. «Тіл біздің тұтастығымыз» 
«Тіл тағдыры – ел тағдыры» деп те айтып 
жүрміз. 

Сондықтан әр адам өз ана тілін көзінің 
қарашығындай қорғауға тиіс. «Халық пен 
халықты, адам мен адамды теңестіретін – 
білімі»,-деп жазушы М.Әуезов айтқандай 
елімізді өркениетке бас-тар жолдың бас-
тауы - тілімізді жоғалтпайық. Тіл тағдыры 
– ел тағдыры екенін ешуақытта ұмытпайық. 
Анамыздың ақ сүтімен бойымызға дарыған 
тілімізді ұмыту - бүкіл ата – бабамызды ұмыту 
деген екен Бауыржан Момышұлы, сондықтан 
да ананың ақ сүтінде   әр халықтың өз ана 
тілі бар. Тіл – жеке адам ойлап тапқан туын-
ды емес, ол барша ұлтқа ортақ, соның төл 
перзенті. Сол халықтың мәдени әлеуметтік 
өмірінде өзіндік мәні бар киелі ұғым. Тіл – 
атадан балаға мирас болып қалып отыратын 
баға жетпес мұра. Тілдің адам өмірі үшін мәні 
айырықша. Оның бітпесті бітіретін, жетпесті 
жеткізетін, үзілгенді жалғайтын мүмкіндігі бар. 
Бір ауыз сөз опық жегізіп, өмір бойы өзегіңді 
өртесе, бір ауыз  орынды айтылған сөз 
жадыңда жатталып, бақытқа жеткізеді. 

Сонымен ата-анамыздан қалған асыл 
қазына тілімізді сақтаудың тиімді жолы – от-
басында ана тілінде сөйлеп, айналадағы 
дүние туралы ана тілімізде айтып, ана тілде 
қуаныш-ренішіңді бөлісіп, өзіңді, өзгені жұбату 
болып табылады.«Тілден асқан байлық жоқ» 
Тон-торқа, мал-мүлік, алтын-күміс байлығы 
түпкілікті емес. Күндердің күнінде сарқылады, 
тозады. Халықпен бірге жасайтын тіл байлығы 
екенін ұмытпайық, бойымызға тараған ана 
тілімізді ақсатпай, мәртебесін көтере білейік!

және әлеуметтік мемлекет, оның ең қымбат қазынасы – адам және адамның өмірі, құқығы 
мен бостандығы. Қазақстан Республикасының «Қоғамдық бірлестіктер туралы» Заң жо-
басына сәйкес, экстремистік мақсаттарды көздейтін қоғамдық бірлестіктерді құруға және 
олардың қызметіне, сондай-ақ, Қазақстан Республикасының Заңнамасында көзделмеген 
әскерилендірілген құрылымдарды құруға тиым салынса, «Экстремизмге қарсы күрес тура-
лы» Заңымен Қазақстан Республикасының аумағында экстремистік бағыттағы ұйымдардың, 
бөлімдердің ашылуына және олардың қызметіне тиым салынған.

«Экстремизм» (extremus) - латын тілінен енген термин, сөздік мәні «соңғы, шеткі» деген 
мағынаны білдіреді, саяси мағынасы экстремизм бойынша - бұл шектен шыққан көзқараспен 
және іс-әрекетімен ерекшеленетін күрделі әлеуметтік феномен. Сонымен қатар, бұл тікелей 
немесе жанама түрде зайырлы қоғамдағы демократияны жоққа шығаратын саяси қызмет 
түрі. Діни экстремизм ұғымы - шынайы діннің негізгі қағидаларынан, қазіргі қолданыстағы 
ұлттық заңнамалардың және халықаралық құқықтың қағидаттарынан тыс шектен шығу 
дегенді білдіреді. Арнайы сөздік бойынша «діни экстремизм – басқа діндерді ұстанушы 
адамдарға төзімсіздік танытып, соған сәйкес қоғамға қарсы, көбінесе құқыққа қайшы, соның 
ішінде азаматтарға қарсы күш қолдану әрекеттеріне шақыру». 

Лаңкестік – жаһанға төнген зор қатер, адамзаттың зор қасіреті. Бейбіт тұрғындардың 
жазықсыз қаза болуы – жан түршігерлік үлкен трагедия. Экстремизм мен терроризмге қарсы 
күрес жүргізу тек арнайы қызметтердің қана міндеті емес, жалпы еліміздің әр азаматы қоғам 
тыныштығы үшін діни экстремизмге табанды түрде қарсы тұруы тиіс. Қазақ халқы ертеден 
бірлік пен ынтымақтың, татулық пен тыныштықтың маңызын жете түсінген. Бабаларымыз-
дан өсиет болып келе жатқан «Бақ қайда барасың, ынтымағы мен бірлігі жарасқан елге ба-
рамын» деген қанатты сөз бүгінгі күнде де өз көкейкестілігін жойған жоқ. Кемеңгер бабала-
рымыз қашанда «Алтау ала болса ауыздағы кетер, төртеу түгел болса төбедегі келер»,-деп 
елді ауызбірлікке шақырып отырған. Елбасымыздың «Әлеуметтік экономикалық жаңғырту 
- Қазақстан дамуының басты бағыты» атты жолдауында біз сөз еткен ұғымдардың ерекше 
аталып өтуі тегін емес. Сондықтан барша қазақстандықтар үшін қастерлі тәуелсіздігіміздің 
нығаюы, елімізде ұлтаралық және дінаралық татулықтың сақталуы үшін бір кісідей атсалы-
суы – абыройлы парыз.

Раиса МҰРАТОВА,
Сағабүйен ауылдық кітапханашысы.    

Экстремизм мен терроризм - 
тұрақтылыққа төнген қауіп

Экстремизм мен терроризм сөздерін 
естімеген адам бүгінгі күні кемде-кем шығар. 
Ғаламтор немесе баспасөз беттерінде бол-
сын шет елдердегі және Қазақстандағы 
діни ахуал, соның ішінде діни экстремизм 
мен терроризм тақырыптарына қатысты 
мәліметтер жетерлік. Бұл – аталмыш 
проблеманың ғаламдық деңгейде орын 
алып отырғандығының  айқын  көрінісі.

Ғылым мен технология дамудың 
шарықтау шыңына шыққанына және 
адамзат бір-бірін оңайлықпен тани ала-
тын мол мүмкіншіліктерге ие болғанына 
қарамастан, бүкіл әлемнің саяси, әлеуметтік, 
экономикалық, мәдени және рухани 
жағдайына ықпал етіп отырған діни экстре-
мизм мен терроризм ХХІ ғасырдың ең бір 
өзекті мәселелерінің біріне айналып отыр.

Қазақстан Республикасының Конститу-
циясына сәйкес, Қазақстан Республика-
сы – демократиялық, зайырлы, құқықтық 

***
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Иісті газдан уланудың алдын 
алу мақсатында Алматы облысы 
Төтенше жағдайлар департаменті 
өрт қауіпсіздігінің қарапайым 
ережелерін сақтауға шақырады. 
Пешпен жылытуды пайдалану 
кезінде жол берілмейді:

- жанып жатқан пешті қараусыз 
қалдыру;

- пеште жарықтардың болуы, 
ластанған түтін мұржасы ауыр 
зардаптарға әкеп соқтыруы 
мүмкін;

- пештерді пайдалану жөніндегі 
нұсқаулықтарда көзделмеген 
жанғыш заттарды (қатты, 
сұйық, газ тәрізді) отын ретінде 
қолдануға;

- жағу үшін дайындалған от-
ынды, сондай-ақ, басқа да 
жанғыш заттар мен материал-

Абайлаңыз улы газ!
дарды өрт алдындағы параққа 
орналастыруға;

- адамдар көп жиналатын іс-
шараларды өткізу кезінде үй-
жайларда пешті жағу;

- пешті пайдалану нұсқау-
лығымен белгіленген уақыттан тыс 
жағу;

- жанғыш заттар мен материал-
дарды (аяқ-киім, киім, отын) пештің 
және түтін жолдарының бетінен 0,5 
м.-ден кем қашықтықта кептіруге;

- газ жабдығын өз бетінше 
жөндеуге, өзгертуге және қайта 
орнатуға тырыспаңыз;

- жабық бөлмені жылыту үшін 
газ немесе керосин оттығын 
пайдаланбаңыз;

- балаларды газ құралдарына 
жібермеңіз;

- көмір өртенгенше пеш қақпағын 

жаппаңыз;
- жақсы желдетуді қарас-

тырыңыз;
- пеште дайындалып жатқан 

тағамды қалдырмаңыз.

Құрметті азаматтар! 
Жоғарыда айтылған ережелерді 

сақтау Сіздерге улы газдан, табиғи 
газдан улануы мен қаза болуын 
және тұрмыстық өрттердің санын 
азайтуға мүмкіндік береді. 

Есіңізде болсын – улы газ қауіпті, 
ол тез және білдіртепей әрекет 
етеді, сондықтан өмірлерініз 
бен денсаулықтарыңыз жылдам 
қабылданған шараларға тәуелді. 
Өзіңізді және жақындарыңызды 
қорғаңыз.

Адамдардың жаппай жиналатын объектілерінің са-
наты айтарлықтай көп. Оларға функционалдық өрт 
қаупі жағынан әртүрлі ғимараттар мен құрылыстар 
жатады: кинотеатрлар, концерт залдары, клубтар, 
спорттық ғимараттары, сауда орындары, қонақ үйлер, 
ауруханалар, қарттар үйлері, білім беру объектілері.

Берілген санат объектілеріндегі өрт қауіпсіздігі 
бойынша нормативтік құжаттармен адамдардың 
қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған талап-
тар қатаң қарастырылған, сонымен қатар берілген 
объектілеріндегі өрт қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету бойынша міндетті лауазымды тұлғалардың 
жауапкершілігі де жоғары.

 Жаппай адамдар жиналатын әрбір объекті 
алғашқы өрт сөндіру, өртке қарсы қызметті шақырту 
үшін байланыс құралдарымен қамтамасыз етілу 
және автоматтандырылған өрт сигнализациясы-
мен, өрт  сөндіру және адамдарды құлақтандыру 
құралдарымен жабдықталуы керек.

Эвакуация жолдарына ерекше көңіл бөлу қажет, 
қаптау материалдарын және өрт қауіпсіздігі талап-
тарына сәйкес келмейтін еден қаптауын қолдануға 
болмайды.

Сауда жабдықтары эвакуациялық шығу жолдары-
на қатар жағалай  еркін өту жолдарының ені 2 метр-
ден кем емес қамтамасыз ету ескеріле отырып, ор-
наластырылуы керек. Эвакуация жолдарында және 

Адамдардың жаппай жиналатын 
объектілердегі өрт қауіпсіздігі

баспалдақ бойында сағат жөндеу пунктерін, киос-
ктер, ойын, сауда аппараттарын орналастыруға бол-
майды.

Өртке қарсы су өткізу жүйесі, яғни өрт гидрантта-
ры мен өрт крандары үнемі жұмыс қалпында тұруы 
керек, жылына екі рет (көктемде, күзде) су жіберуге 
және жұмыс істеуіне тексерілуі тиіс. Монтаж, бап-
тау, электр құрылғыларын және электр жүйелерін 
пайдалану, сонымен қатар олардың техникалық 
жағдайына бақылау орнату электр құрылғыларын 
орнату ережелерімен және тұтынушылардың электр 
құрылғыларын техникалық пайдалану ережелерімен 
сәйкес жүзеге асады. 

Өрт қауіпсіздігің негізгі мақсаты - адамдардың жап-
пай жиналатын орындарының қызметшілерге және 
жекеменшіктің жауапкершілікті жағарылату.

Өкінішке орай, бизнестің кейбір өкілдері өрт 
қауіпсіздігіне тиісті көңіл бөлмейді. Заңға сәйкес кез 
келген объектіде өрт қауіпсіздігіне жауапты басшы 
екенін естеріңізге саламыз.

Сонымен қоса басқарушылар және жекеменшіктер 
персоналды оқытуға қатаң қарау керек, олар өрт 
болған жағдайдағы іс-әрекетті білу керек.

Талғат ЗЕЙНОЛДАНОВ,
 аудандық ТЖБ бас маманы,

азаматтық қорғау майоры.

101 ХАБАРЛАЙДЫ!
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Құттықтаймыз!

Қазіргі кезеңде баршамызды алаңдатып отырған өзекті 
мәселе - қоғамдағы сыбайлас жемқорлық. Осы індеттің сал-
дарынан әр азамат зардап шегіп отыр десек  қателеспейтін 
шығармыз. Сыбайлас жемқорлық қоғамның барлық саласы-
на тарап, қатерлі індетке айналғаны белгілі. Бұл мәселеге 
тереңірек үңілетін болсақ, сыбайлас жемқорлық  ел 
келешегіне, ұлттық қауіпсіздікке үлкен зиян әкелетіні  аян. 
Яғни, осы келеңсіз құбылыспен күресу барша халықтың 
және мемлекеттік қызметшілердің  алдында тұрған ортақ  
маңызды мәселе екені айқын.

Сыбайлас жемқорлықпен ауқымды күресу үшін халықтың 
құқықтық сауатсыздығын жоятын, құқықты түсіндіру 
жұмысының деңгейі мен сапасын арттыру керектігінің 
маңызы зор. Халық өздерінің құқықтарын, өздеріне қарсы 
қандай да бір құқыққа қайшы іс-әрекет жасалған жағдайда 
қандай іс-қимыл қолдану керектігінің нақты жолдарын толық 
білулері қажет.  

Егер де Сіздер, сыбайлас жемқорлықтың фактілері, 
куәгері, болсаңыз немесе мемлекеттік қызметшілердің та-
рапынан сыбайлас жемқорлықтың көрінісіне тап болған 
жағдай орын алғанда, Қазақстан Республикасы Сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы  іс-қимыл агенттігінің біріңғай  
Сall-орталығы арқылы тегін 14-24 нөмірі бойынша хабар-
ласу қажет. Сыбайлас жемқорлық індетімен  күресте ба-
сты бағытының бірі  қоғамдаға әр-азамат, мемлекеттік 
қызметшілер, қоғамдық құрылымдар, бүкіл әлеумет қарсы  
тұруға шешім қабылдауы тиіс, сонда ғана  жемқорлыққа 
жол берілмесі анық. Осы тұрғыда  ҚР АШМ ВБжҚК  Ақсу 
аудандық аумақтық инспекциясында, айына 1 рет  ұжым ара-

Жемқорлық індет - оны жою 
міндет

сында  жиын өткізіліп, қызметкерлер ойын ашық айтып ортаға 
салып, жиын қортындыланып, тиісті шешім қабылданады. 
Мекемедегі барлық жұмыс  компьютерлерінде (Сіздер 
пара сұраса  хабарласыңыз 14-24 тел, қоңырау шалу тегін) 
экрандық жұмыс үстеліне (рабочи  стол) қойылған.  Сонымен 
қатар арнайы  көрнекілік стенд жабдықталып, онда байланыс 
орталығының нөмірі -1414, инспекцияның  сенім телефоны 
2-01-73, aksurti@mail.ru электронды поштасы көрсетілген. 
Инс-пекция басшысының азаматтарды қабылдау кестесі 
көрсетіліп, қабылдау  жүргізіліп отырады.  

ҚР АШМ ВБжҚК Ақсу аудандық аумақтық инспекциясы, 
аудан тұрғындарына 2 түрлі мемлекеттік қызмет көрсетеді. 
Олар:        

1. Ветеринариялық-санитариялық қорытынды беру. 
2.Экспорттау кезінде орны ауыстырылатын (тасымалдана-

тын) объектілерге ветеринариялық сертификат беру.
Жемқорлықтың алдын алу мақсатында, көрсетілетін  

мемлекетік  қызметтер электронды жүйеге ауысқан. Тұлғалар  
өтініштерін электронды түрде   Е-лицензия порталы арқылы  
беріледі. Өтініш пен бақылау объетісінің құжаттар топтамасы 
«ЕАСУ» бағдаламасында    қаралып, тиісінше  мемлекеттік 
қызмет көрсетіледі. Құжаттар топтамасы толық  болмаған  не-
месе дұрыс емес  жағдайлар орын алғанда, дәйекті түрде 
мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тартылады.  

Инспекция тарапынан  мемлекеттік қызметтер сапасы және 

уақытылы көрсетілуі ұдайы бақыланады. Сонымен қатар 
әлеуметтік желіде (Instagram)  парақшасы  ашылған, онда  
көрсетілетін мелекеттік қызмет түрлері, оны алу жолдары  
туралы түсіндірме жұмыстары  жарияланып отырады. 

Сыбайлас жемқорлықтың  алдын алу  шаралары әрбір 
мемлекеттік қызметшінің лауазымдық міндеттеріне және  
жеке  жұмыс жоспарына енгізілген. Оның орындалуда ұдайы 
бақыланады. Инспекция қызметкерлері жұмыс барысында 
атқаратын жұмыстары бойынша  сыбайлас жемқорлықты 
қалыптасыратын жағдайларға,  Алматы облыстық аумақтық 
иниспекциясы тарапынан ішкі тексерістер жүргізіліп  тал-
данады және қауіпсіздіктер болатын жайттар туралы  
ұсынымдар жолданып отырады.

Жеке және заңды тұлғалар «Ветеринария туралы» Заң та-
лаптарын бұзған жағдайда,  Әкімшілік құқық бұзушылық бой-
ынша хаттама толтырылғанда «Стилус» арқылы электронды 
қол қоюға көшірілген, мақсаты әр түрлі бұрмалаушылыққа 
жол бермеу. Келешекте әрбір  мемлекеттік кызметкер-
лерге  видеорегистратор берілу жоспарлануда. Осымен 
әрбір мемлекеттік қызметкердің жұмыс сапасын бақылауға 
бағытталған. Бұл  шаралар да   сыбайлас жемқорлықтың 
алдын алуға негіздеме болады. Осы орайда әрбір 
мемлекеттік қызметкерлер, қоғамда қалыптасқан  сыбайлас 
жемқорлықтың алдын алуда  жан-жақты  сапалы жұмыстар  
атқаруы тиіс деген ойдамыз.

Ж.РАХИМОВ,
ҚР АШМ ВБжҚК Ақсу аудандық аумақтық 

инспекциясының  бас маманы, ветеринариялық - 
санитариялық инспекторы.                                                          

Жансүгіров ауылының 
тұрғыны, аяулы әпкеміз 
МҰХАМЕДЖАНОВА РАХИ-
ЛА МҰХАМЕДЖАНҚЫЗЫ  18 
ақпанда 60 жасқа толады. Аяу-
лы Әпке! Шығар шыңдарыңыз, 
бағындырар биіктеріңіз, алар 
асуларыңыз көп болсын! 
Әрқашан Алланың назарында, 
бақыттың базарында шалқып, 
тасып жүре беріңіз! Сізге 
сарқылмайтын денсаулық, тау-
сылмайтын бақыт тілейміз! Ара-

мызда бүгінгі күндей жарқырап, 
күліп - ойнап жүре беріңіз! 
Өз бақытын, қуанышын өзі 
өмірге әкелген перзенттерінің 
қылығынан, қызығынан іздейтін 
аяулы Әпке бала - шағаңыздың 
қызығын көре беріңіз! 

Сізге әлемдегі бар жақсы 
тілекті үйіп - төксекте аздық 
етер. 

Алла Сізге ең алдымен мықты 
денсаулық берсін! Әрқашан 
жүзіңізден мейірім нышаны кет-
пей, айналаңызға нұрыңызды 
шашып, Аналық бақытқа 
кенеліп жүре беріңіз!

Мейірімді, жүрегі 
                              кең даламдай, 
Әр уақытта жүретін 
                                бізге алаңдай. 
Әпкем менің мінезі 
                               ашық - жарқын, 
Бар жақсысын тілейтін 
                                бізге анамдай.
Ай нұрынан жаралған 
                                 жаным әпкем, 
Жана берсін әрқашан 
                                   бағың әпкем. 
Қандай жағдай болмасын 
                                     бұл өмірде, 
Сынбасыншы ешқашан 

                      сағың әпкем.

ІЗГІ ТІЛЕКПЕН: 
Мұқышевтар отбасы, ағайын 

- туған, бала - шағасы. 

Ертең, яғни 12 ақпанда асыл 
анамыз БАБАҚАЕВА ІЛІМХАН 
СЕЙТХАНҚЫЗЫНЫҢ туған 
күні. Анамыз осы қуанышты 
күні 68 жасқа толады. Бұл күнде 
Сізге перзенттік махаббаты-
мыз жүрек түпкірінде әрдайым 
тербетіп жүретін ең ізгі де, 
ыстық сезімімізді білдіргіміз 
келеді. Әкеміз екеуіңіз бізді 
жеткізсем деп талай күндеріңіз 
бен түндеріңізді күлкісіз де, 
ұйқысыз өткіздіңіздер. Өсіріп 
жеткіздіңіздер. 

Асыл Анашымызды шын 
жүрегімізден құттықтаймыз. 
Деніңізге саулық, 
шаңырағыңызға ырыс - 
байлық, көңіліңізге сезімнің 
шалқыған шаттығын тілейміз. 
Отбасыңыздан ынтымақ, 
басыңыздан бақ таймасын. 
Жүзіңізден шуақ кетпей, ғұмыр 
бойы мәз - мейрам болып, 
өмірдің қызығына тоймай, орта-
мызда жүре беріңіз. Дос - жа-
ран мен туған - туыс алдында 
абыройыңыз артып, аңсаған 
армандарыңыздың асулары-
на шыға беріңіз. Жұлдызыңыз 
жоғары, мерейіңіз үстем болып, 
қуанышқа кенеліңіз.
Туғаннан құлыным деп жетелеген,

Қымбат қой әркімге де 
                                          шеше деген.
Анашым туған күнің құтты бол-
сын,
Бүкіл ауыл ардақтап «Көке» де-
ген.
Немерелер өркендер өсе берсін,
Қартайғанда ісіңді еселеген.

АҚ ТІЛЕКПЕН: бала - шағасы, 
туған - туыстары атынан 

Ербол мен Шынар. 
***


