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Ќоѓамдыќ - саяси, әлеуметтік - экономикалық газет

МӘҢГІЛІК  ЕЛ  -  ҰЛЫ  МҰРАТЫМЫЗ!

aksuoniri@mail.ru

Ақсу өңірі
Газет  1934 жылѓы  
1 ќазаннан  шыѓады

ҚОҒАМДЫҚ - САЯСИ ГАЗЕТІНЕ 2022 ЖЫЛҒА 
ЖАЗЫЛУ ЖҮРІП ЖАТЫР!

Ауданның тыныс - тіршілігінен құлағдар болғыңыз келсе, аудандық және 
ауылдық "Қазпошта" байланыс бөлімшелеріне барып жазылыңыздар.

"Ақсу өңірі" газетіне 1 жылдық жазылу бағасы - 4414 теңге, 80 тиын 
және жарты жылға - 2207 теңге 40 тиын.БА
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2022 жылдың 15 ақпаны күні 
Алматы облыстық мәслихатының 
хатшысы Жөргенбаев Жанбо-
лат Әкебайұлы мен аудандық 
мәслихаттың хатшысы 
Сүлейменов Бейбіт Жаңылысұлы 
Ақсу ауданының азаматта-
рын жеке мәселелері бойынша 

АЗАМАТТАРДЫ ҚАБЫЛДАУ

2022 жылғы 24 ақпан                         № 20-76                       

Ақсу аудандық қоғамдық кеңесінің құрамын бекіту туралы
Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы 

жергілікті  мемлекеттік   басқару және өзін - өзі басқару   туралы»   
Заңының 6 бабының 1 тармағының  10 тармақшасына, «Қоғамдық 
кеңес туралы» 2015 жылғы 2 қарашадағы №383 Заңының 9 бап 8 
тармағына және   Ақсу ауданының Қоғамдық кеңесін қалыптастыру 
жөніндегі жұмысшы тобының ұсынысын басшылыққа ала отырып, Ақсу 
аудандық мәслихаты  ШЕШТІ: 

1. Ақсу аудандық қоғамдық кеңесінің құрамы №1 қосымшаға сәйкес 
бекітілсін.

2. Ақсу аудандық қоғамдық кеңесінің Ережесі №2 қосымшаға сәйкес 
бекітілсін.

3. Осы шешім қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Аудандық 
мәслихат хатшысы   Б.СҮЛЕЙМЕНОВ.

Ақсу аудандық мәслихатының
 2022 жылғы «24» ақпандағы 
№20-76 шешіміне 1- қосымша

Ақсу ауданының Қоғамдық 
кеңесінің құрамы 

Аты-жөні
Абдрахманов Қайрат 

Сәкенұлы

Бейісқали Данияр 
Серікұлы

Даулетбекова  
Кулайхан 

Тұрсынбекқызы

Есжанов  Ғазиз 
Отарбайұлы

Жакупов Серікхан 
Амангелдіұлы

Каримов Нартай 
Жармұханбетұлы

Мұсабаланов Ғабит 
Ахметқожаұлы

Нарышева  Бағлан 
Егеубекқызы

Сауғанбаев Аслан 
Ахметұлы

Сексенбаева Раушан 
Кадырханқызы

Сүлейменов Бейбіт 
Жаңылысұлы

Шарипов Болат 
Төлегенұлы

Лауазымы
Ақсу аудандық мәслихатының
 депутаты, «Көгерім» шаруа 
қожалығының басшысы

Жұмыссыз
Ақсу аудандық мәслихатының 

депутаты, “Nur Otan” партиясы Ақсу 
аудандық филиалы төрағасының 

орынбасары

Ақсу ауданы  әкімінің орынбасары
Ақсу ауданы әкімі аппаратының 

басшысы
Ауған соғысы ардагерлері 

қоғамының аудандық филиалының 
төрағасы

«Отан» РҚБ Алматы облыстық 
кәсіби техникалық оқу орталығы Ақсу 

аудандық филиалының директоры 
Сауда және тұтынушылар 

кооперациясының Ақсу аудандық 
кәсіподағының төрайымы

“Азаматтарға арналған үкімет” МК 
КЕ АҚ Алматы облысы бойынша 

филиалының Ақсу аудандық халыққа 
қызмет көрсету бөлімінің маманы

Ақсу ауданы, Суықсай ауылы, 
зейнеткер 

Ақсу аудандық мәслихат хатшысы
Ақсу қант зауыты директорының 

орынбасары
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қабылдау жүргізді. Қабылдауға  
келген 12 аудан тұрғындары 
өздерінің мәселелері жөнінде  са-
уалдарын қойып, толғандырған 
мәселелерін жеткізді.

Аудан тұрғындары тарапы-
нан қойылған сауалдарға кел-
сек: алқаптарды суару жүйесін 

(канал) қалпына келтіру, 
көшелерге жарық орнату, бала-
лар ойын алаңын салу, кейбір 
ауылдардағы мәдениет үйлеріне 
күрделі жөндеу жұмыстарының 
қажеттігі, көпірлер мен ауыл 
арасындағы жолдарды жөндеу, 
ауылға медициналық пункт салып 
беру, мектепке күрделі жөндеу 
жұмыстарын жүргізу сияқты 
мәселелері көтерілді. 

Облыстық мәслихаттың хат-
шысы Жанболат Әкебайұлы 
және аудандық мәслихат хатшы-
сы Бейбіт Жаңылысұлы  әрбір 
мәселемен толық жеке-жеке та-
нысып, кейбір мәселелер бойын-
ша өтінім беріліп, соның аясында 
қаржы бөлінетіндігін түсіндірді. 
Алдағы уақытта мәселелерді 
шешу үшін тиісті құзырлы орган-
дармен бірлесе отырып, шара 
қабылданатынын және көтерілген 
мәселелердің орындалуы 
алдағы уақытта үнемі бақылауда 
болатындығын жеткізді.

Ербол СЫМХАНОВ.

Ел Президенті Қасым - Жо-
март ТОҚАЕВТЫҢ «Qazaqstan» 
ұлттық арнасына берген 
сұхбаты көкейдегі көп сауалға 
нақты жауаптар беруімен 
ерекшеленді. Сұхбаттың толық 
жазбаша нұсқасы "Egemen 
Qazaqstan" газетінің сайтында 
жарық көрді. Ал бейненұсқасы (ви-
део) YouTube арнасына жүктелді.

– Құрметті Қасым-Жомарт 
Кемелұлы, «Qazaqstan»  
ұлттық телеарнасына сұхбат 
беруге келісім бергеніңіз 
үшін Сізге көп рахмет. Сіздің 
алдыңғы сұх батыңыз орыс 
тілінде болды. Бас пасөз 
хатшыңыздың айтуын-
ша, ол сұхбат халықаралық 
аудиторияға ар нал ған. Бұл 
жолы қай аудиторияға арнала-
ды? Осындай бөле-жару қазақ 
тілін кемсіту болып есептел-
мей ме?

– Бұл ешқандай да кемсітушілік 
немесе менсінбеушілік емес. 
Осыған дейін көптеген теле арна 
менен бірнеше рет сұхбат беруді 
сұраған болатын. Мен олардың 
ешқайсысына келіскен жоқпын. 
Кейін тек «Хабар» арнасына 
ғана сұхбат беремін деп шештім. 
Себебі, ел ішінде көптеген жалған 
ақпарат тарап жатты, соларға 
тоқтау салу керек болды. Сол 
сұхбат орыс тілінде жасалды. 
Өйткені, Қазақстандағы ахуал 
жөнінде шынайы ақпаратты, ең 
алдымен, әлем жұртшылығына 
тарату керек еді. Содан кейін 
шетелдік ақпарат құралдары 
сұхбатты кеңінен таратып, ба-
рынша пайдаланды. Оны өзіңіз 
білесіз. Қалай десек те, орыс тілі 

– Біріккен Ұлттар Ұйымының алты 
ресми тілінің бірі. Оны мойын-
дауымыз керек. Ал қазақ тіліндегі 
сұхбаттың өз аудиториясы бар. 
Жалпы, мемлекеттің мәселесін 
мемлекеттік тілде айтуымыз керек. 
Тіліміз бізден басқа ешкімге керегі 
жоқ. Сондықтан ең алдымен, өзіміз 
ана тілімізге құрмет көрсетуіміз ке-
рек деп ойлаймын.

– «Қаңтар қасіретіне» келейік. 
Жыл басындағы қанды оқиға, 
өкінішке қарай, көп адамның 
өмірін жалмады. Митингке 
шыққандардың бәрі лаңкес пе? 
Негізі, адамдар басында бейбіт 
шеруге шықты емес пе?

– Әрине, бастапқыда бейбіт ше-
рулер болды. Мұны бәріміз көрдік. 
Еліміздің әр аймағында азамат-
тар алаңға жиналып, өз талапта-
рын айтты, тіпті, наразылықтарын 
білдірді. Шынын айтсақ, әуелде 
ешқандай қирату, қылмыстық 
әрекеттер болған жоқ. Бірақ 
жағдай кейін мүлдем басқа арнаға 
бұрылып кетті. Арандатушылар 
мен қарақшылар пайда болды. 
Олардың шынайы мақсаты бейбіт 
митингке қатысу емес, билікке ша-
буыл жасау болды. 

БІЗДІҢ БІР ҒАНА ОТАНЫМЫЗ БАР, 
ОЛ – ҚАЗАҚСТАН

/МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫ ҚАСЫМ-ЖОМАРТ ТОҚАЕВТЫҢ «QAZAQSTAN» 
ҰЛТТЫҚ АРНАСЫНА БЕРГЕН СҰХБАТЫ/

АҚОРДА

«Қазводхоз» ШЖҚ РМК АФ ҚР БҒМ МКҚК
Ақсу өндірістік учаскесіне тұрақты жұмысқа Заңгер қажет.
Мекен-жайы - Алматы облысы, Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы, 

Қабанбай батыр көшесі, №8.
Тел.: 8 72832 2 11 76
Талаптар:
- жоғары заңгерлік білім 
- заңгер мамандығы бойынша кемінде 1 жыл сауатты ауызша және жаз-

баша сөйлеу
- Күрделі,стресстік ортада жұмыс істей білу зейінділік 
ДК, кеңсе қосымшаларын білу 
Шарттары; лайықты табыс деңгейі, кесте 08:00-18:00
Егер Сіз өзіңізді біздің үміткерміз деп ойласаңыз, білімі бар түйіндемені 

жіберіңіз немесе 8 72832 2 11 76 нөмеріне хабарласыңыз.

ҚР  ЭГТРМ  СРК  «ҚАЗСУШАР»  ШЖҚ  РМК  АЛМАТЫ 
 ФИЛИАЛЫ АҚСУ ӨНДІРІСТІК УЧАСКЕСІ.

АҚСУ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТЫНЫҢ 
ШЕШІМІ

Аудан тұрғындарының назарына!

(Басы. Жалғасы - 2-бетте).
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Бір сөзбен айтқанда, соңына қарай 
алаңға нағыз лаңкестер шықты. Бүлікшілер 
мыңдаған қару-жарақты ұрлап кетті. Қазіргі 
уақытта полиция оларды іздеп жатыр. 
Әзірге түгелдей табылған жоқ. Бұзақылар 
сол қарудан тағы да адам атуы әбден 
мүмкін. Сонда мұны кім істеді деген 
сұрақ туады? Кім жасады? Бейбіт шеруге 
шыққандар ма? Шын мәнінде, бұл – кәсіби 
қарақшылардың ісі.

– Сонда олар қайдан пайда болды?
– Мен осы сұраққа бірнеше рет жауап 

бер дім. Мұның алдын ала жоспарланған 
әрекет екені анықталды. Арнайы 
дайындықтан өткен қылмыстық топтар, 
лаңкестер оқиғаның бел ортасында жүріп, 
қарақшыларды, құқық бұзушыларды 
басқарды. Әрине, бұзақы топтардың ара-
сында бейбіт азаматтар да болды. Енді 
оларды, лаңкестерден, қарақшылардан 
бөліп алуымыз керек. Бұл – өте күрделі 
мәселе. Мұның бәрін тергеу жұмыстары 
анықтайды. Жалпы, мына нәрсені дұрыс 
түсінуіміз керек. Алаңға шыққандардың 
бәрін түгел бейбіт шеруші деп айтуға бол-
майды. Бұл – ешқандай ақылға сыймайтын 
нәрсе. Көзі ашық, ары таза адам мұндай 
жалған тұжырымға ешқашан сенбейді. Ең 
алдымен, лаңкестер жағдайды ушықтырды. 
Олардың мақсаты – елдің тұтастығын бұзу, 
халықты қорқыту. Ал бейбіт шерушілер 
солардың қармағына түсті. Қазір сол 
кінәсіз азаматтардың құқығын қорғауымыз 
керек. Мен әрбір іс бо йынша мұқият тергеу 
жүргізу керек деп айттым.

Адамдардың құқығын бұзған тұлғалар 
жазаға тартылады. Біз бұған қажетті 
шараның бәрін қабылдаймыз. Еш күмән 
болмасын.

– Сонда бұл оқиғаларды біз қалай си-
паттауымыз керек? Бұл өзі төңкеріс 
пе, жоқ әлде билікке қарсы бейбіт шеру 
ме немесе басқаша ма? Қалай атай-
мыз?

− Бұл оқиғаны ел ішінде әртүрлі атап 
жүргенін білемін. Қалай болғанда да біз 
қаралы, қасіретті күндерді бастан өткердік. 
Оны мойындауымыз керек. Тәуелсіздіктің 
30 жылы ішінде көптеген сынаққа тап 
болдық, оның бәрін ел болып еңсердік. 
Бірақ дәл осындай қарақшылардың 
қатыгез әрекетін көрген жоқпыз. Еліне, 
жеріне адал қызмет ететін, нағыз отаншыл 
азаматтар мұндай опасыздыққа бармайды. 
Бұл – анық нәрсе.

Ашығын айту керек, жағдайды өздерінің 
жеке мүддесіне пайдаланғысы келген 
адамдар төңкеріс жасауға талпынды. 
Француз тілінде осындай әрекетті coup 
d’etat деп айтады. Бұл – төңкеріс деген сөз. 
Елдігімізге, мемлекеттік тұтастығымызға, 
халқымыздың қауіпсіздігіне қарсы жасалған 
әрекет болды. Әрине, халыққа әлі де 
көп нәрсе түсініксіз. Қарапайым азамат-
тар өздерінің сүйікті қаласын өз қолымен 
қиратпайтыны белгілі. Қарақшылар, 
лаңкестер Алматыға сырттан келді. Мақсат 
белгілі: кісі өлтіру, қорқыту, дүкендерді 
тонау, әйелдерді зорлау, ақыр соңында 
билікті құлату. 

– Олар билікке неге қарсы шықты?
– Мәселе мынада: төңкерісшілер 

елімізде қолға алынған реформаларға 
кедергі келтіруге тырысты. Тіпті Президент-
ке де қарсы болды. Өзгерістер олардың 
мүдделеріне тиімді емес еді. Өйткені 
реформалардың басты мақсаты – әділетті 
қоғам орнату, монополияларды жою, 
саяси трансформация жасау, еліміздің 
экономикалық дамуын жеделдету. Халық 
та осыны талап етіп отыр. Сондықтан, 
бағытымызды өзгертпейміз, реформалар 
міндетті түрде өз жалғасын табады.  

– Сіз тергеу жұмыстарының жүріп 
жатқанына жаңа тоқталдыңыз. Де-
генмен алдын ала тергеу нәтижелері 
жөнінде айта аласыз ба?

– Қазір өте ауқымды тергеу жұмыстары 
жүргізілуде. Бас прокуратура нақты 
ақпаратты жүйелі түрде жариялап жатыр. 
Қандай да бір нәтиже туралы айтуға әлі 
ерте. Бұл – өте күрделі мәселе. Қазір тергеу 
құпия түрде жүргізіліп жатыр. Өйткені бұл 
өте ерекше іс болғандықтан біраз уақыт 
керек. Көп ұзамай халқымызды мазалап 
отырған сұрақтарға міндетті түрде жау-
ап беріледі. Бәрі де айтылады. Халықтан 
ештеңені жасырып қалмаймыз. Қазір 
тек мына нәрсені ғана айта аламын. Бұл 
біздің халқымыздың қауіпсіздігіне, еліміздің 
тұтастығына төнген қауіп болды.  

– Адамдардың құқықтарының 
қорғалуына байланысты жаңа ғана 
өзіңіз айтып өттіңіз. Енді осыған 
тоқталайық. Күлбілтелемей бірден 
айтсақ, бұл – азаптау фактілері ту-
ралы. Өзіміз де көрдік. Әлеуметтік 
желілердегі видеоларды, жазбалар-
ды сай - сүйегің сырқырап қарайсың. 
Әсіресе арқасына үтік басылған 
талдықорғандық Азамат Батырбаев 
деген жігітке қатысты. Осыдан ха-
бардарсыз ба?

– Иә, бұл мәселе жөнінде жақсы 
білемін. Кейбір азаматтарымыз менің 
атыма бейнеүндеу жазып, әлеуметтік 

желілерде таратып жатыр. Мұны да біліп от-
ырмын. Осыған байланысты мен Ішкі істер 
министрлігі мен Бас прокуратураға арнайы 
тапсырма бердім. «Шаш ал десе, бас ала-
тын» әрекеттерге жол беруге болмайды. 
Қоғамдық комиссиялар өз жұмысына кірісіп 
кетті. Адам құқықтары жөніндегі уәкіл Эль-
вира Әзімова, белгілі құқық қорғаушылар: 
Айман Омарова, Жеміс Тұрмағамбетова, 
Абзал Құспан және басқа да заңгерлер жи-
налып, арнайы комиссиялар құрды. Олар 
әр істің заңдылығын қарап жатыр. Қоғамдық 
комиссияларға сенімсіздік көрсетуге 
ешқандай себеп те, хақымыз да жоқ. Билік 
те, құқық қорғау органдары да жұмыстарына 
араласпайды. Мен де араласпаймын.

Әрбір құқық бұзушылық дерегі бо-
йынша шаралар қабылданады. Кінәлі 
адамдар жазаға тартылады. Мен үшін 
азаматтарымыздың құқығы аса маңызды. 
Әсіресе қазіргі таңда мұны ең маңызды 
мәселе деп айтуға болады. Әрбір іс бо-
йынша әділ шешім шығару мен үшін негізгі 
принцип болып табылады.

– Ал бұзақыларға қатысты қандай іс-
шаралар қабылданады?

– Бұзақылар туралы мәселеге келсек, 
кейбір адамдар жазықсыз азаматтарды еш 
себепсіз қамауға алды деп ойлайды да, 
осындай жалған ұрандарды ел ішінде тара-
тады. Бірақ мынаны ұмытпауымыз керек: 
олардың ішінде лаңкестер де, қылмыскерлер 
де бар. Қараңызшы, мыңдаған адам қаланы 
қиратып, нағыз террористік әрекеттерге 
барды. Бірақ қазір бәрі жай ғана бейбіт 
азаматтар болып шықты. Бұған кім сенеді? 
Жалпы, лаңкестерді, қарақшыларды халық 
қаһармандары, батырлары деп айтуға бол-
майды. Бұл – ешқандай шындыққа келмейтін 
жалған уәж. Егер біз ақиқатына көз жеткізбей, 
олардың айтқанына сенетін болсақ, елімізге 
тағы бір үлкен қауіп төндіреміз. Бұл – 
қарақшыларды Қазақстанға шақыру деген 
сөз. Сондықтан аталған мәселеде біз өте сақ 
болуымыз керек. Әрбір іс бо йынша мұқият 
тергеу жүргізуіміз қажет.

– Ресейдегі бірқатар сарапшы 
елімізде болған оқиғаға қатысты 
«Төңкерісшілердің мақсаты Президент 
Қ.Тоқаевты Қазақстаннан қуып шығу 
немесе тұтқынға алу» деген болжам 
жасады. Сол рас па? Бірақ Сіз олардың 
жоспарын жоққа шығардыңыз. Осыған 
байланысты Өзіңіз қандай нақты 
түсініктеме берер едіңіз?

– Бәлкім, бұл Ресейдің барлау қызметінің 
көзқарасы шығар. Бұл рас та болуы мүмкін. 
Олар біздің еліміздегі оқиғаларды мұқият 
бақылап отырады ғой. Қалай десек те, ар-
найы жасақталған қарулы бандалар билікті 
басып алғысы келді. Сондықтан шетелдік 
сарапшылар айтқан пікірдің жаны бар деп 
ойлаймын. Дегенмен барлығына байып-
пен қарап, салмақты баға беру қажет. «Са-
быр түбі – сары алтын» деп халқымыз бе-
кер айтпаған. Бізге керегі – асығыс шешім 
шығарып, істі жауып тастау емес, міндетті 
түрде ақиқатқа көз жеткізу. Бұл – менің алды-
ма қойған мақсатым. 

– Сіз Владимир Путинге қоңырау 
шалып, Ұжымдық қауіпсіздік туралы 
шарт ұйымының әскерін Қазақстанға 
шақырдыңыз. Бұл еліміздің дербестігін, 
егемендігін Ресейге телу деген сөз емес 
пе? Соларды шақырмаса болмайтын ба 
еді өзі? Қазір осы шешіміңізге өкінбейсіз 
бе?

– Өкінбеймін. Бұл – ешқандай да өкіндіретін 
шешім емес. Керісінше дұрыс шешім болды 
деп ойлаймын. Өйткені қарулы қарақшылар 
Алматыны қиратып, өзге қалаларға қауіп 
төндірді. Осы қарулы контингент болмаса, 
лаңкестер басқа да қалаларды басып алар 
еді. Қарулы шайқастар Талдықорғанда, 
Таразда, Шымкентте, Қызылордада орын 
алды. Елордада лаңкестердің дайын дық 
жұмыстары байқалды, олар тіпті Ақордаға 
шабуыл жасауға дайын болды.  

Кейбір беделді сарапшылардың ай-
туынша, лаңкестер Қазақстанның басты екі 
қаласын басып алуды жоспарлаған. Бұл – 
Сириядағы сценарийге ұқсас жос пар. Сол 
елде лаңкестер Дамаск пен Ракканы  басып 
алуға әрекеттенген еді. 

Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт 
ұйымының әскерлері біздің елде бір де бір 
оқ атқан жоқ. Оны ашық айту керек. Олар 
тек негізгі стратегиялық нысандарды күзетіп 
тұрды. Осы кезде біздің күштік құрылымдар 
іске кірісіп, қарулы лаңкестерге тосқауыл 
қойды. Арамызда тек тығыз байланыс пен 
үйлесім болды.     

Ал енді «Путинге қарыз боп қалдық» де-
генге келсек, бұл – бос әңгіме. Оны доғару 
керек. Біріншіден, Ұжымдық қауіпсіздік 
туралы шарт ұйымының контингенті 
В.Путиннің немесе Ресейдің жеке әскері 
емес. Бұл ұйымның әскери құрамы оған 
мүше елдердің бәріне ортақ. Онда Ресей-
ден бөлек, Беларусь, Армения, Тәжікстан 
және Қырғызстанның әскери бөлімдері бар. 
Қазақстан да – осы ұйымның толыққанды 
мүшесі әрі негізін қалаушысы. Сондықтан 
бәрі – заңды, қисынды. 

Ресейге келсек, бұл алпауыт ел өзінің гео-
саяси мүддесін де қорғады. Қазақстанның 
тұрақтылығы Ресейге өте қажет. Мұны 
дұрыс түсінуіміз керек. Қазақстан мен Ре-

сей – стратегиялық серіктестер. Арамыз-
да шынайы достық пен өзара сенім болуы 
керек. Басқа сая сат ұстансақ, екі елдің 
стратегиялық мүддесіне нұқсан келтіреміз. 
Жалпы, біз ешкімге ештеңе де қарыз емеспіз. 
Қазақстан – егемен мемлекет. Сондықтан са-
ясатымыз да дербес.

– Сонда да көрші елдің кейбір 
журналистері «Ресей Қазақстанды 
құтқарды» деп жазып жүр...

– Жаңа ғана айтып өттім, Ресей – 
Қазақстанға жақын орналасқан серіктес 
мемлекет. Осындай жағдайда оның бізге 
көмекке келуі айтпаса да түсінікті. Мұны 
құтқару емес, ортақ мүддемізді қорғау үшін 
жасалған іс-әрекет деп түсінуге болады. Бұл 
– бір. Екіншіден, аталған мәселеге геосаяси 
ахуал тұрғысынан да қарау керек. Ұжымдық 
қауіпсіздік туралы шарт ұйымы – бәрімізге 
ортақ құрылым. Ресей және Ұйымға мүше 
мемлекеттер Қазақстанның ғана емес, 
өздерінің де қауіпсіздігін ойлады. Сол үшін 
көмек қолын созды.

– Жалпы, Қазақстанның Ресеймен 
қарым-қатынасы қандай болуы керек? 
«Мәскеу біздің жерімізге көз алартып 
жүр, солтүстік облыстарды тартып 
алады» деген пікірлер де айтылады.

– Бірінші сұрағыңызға қатысты айтар бол-
сам, Қазақстан мен Ресей арасында мәңгі 
тату көршілік туралы келісім бар. Ресей – 
ғасырлар бойы қатар өмір сүріп келе жатқан 
құдайы көршіміздің бірі. Қазақтың тағдырына 
осылай жазылған. Мұны біз өзгерте ал-
маймыз. Саяси, сауда-экономикалық және 
мәдени байланыс тарды нығайта беруіміз 
керек. Бұл, ең алдымен, Қазақстанның 
стратегиялық мүддесіне сай келеді.  

Екінші мәселе. Иә, расында да, кейбір 
ресейлік саясаткерлер тарапынан 
«Қазақстанның солтүстік облыстарындағы 
жерлер біздікі» деген сөздер айтылды. 
Бірден кесіп айтайын. Бұл – ақылға сый-
майтын, орынсыз пікір. Ресми билік, яғни 
Кремль, әрине, бұл уәжді қолдамайды.

Екі елдің басшылығы арасында жер 
мәселесіне қатысты ешқашан дау туындаған 
емес. Маған В.Путиннің өзі «жерге қатысты 
ешқашан мәселе көтермейміз» деп айтқан. 
Сондықтан алаңдайтын ешнәрсе жоқ. Ше-
карамыз толық айқындалған, бекітілген. Бұл 
ақиқатты бүкіл әлем мойындайды. Екі елдің 
арасындағы байланыстарға сызат түспеген. 
Ресей Президенті осындай қағидаттарға 
адалдығын, беріктігін көрсетті.

– Түсінікті. Енді «Қаңтар қасіретіне» 
қайта оралсақ, халықтың көбі Тұңғыш 
Президентке және оның отбасына 
қатысты наразылығын білдірді, тіпті 
ашу-ызаға толы пікірлер айтылды. Се-
беп белгілі. Сіз өзіңіз Мемлекет басшы-
сы ретінде осы жағдайдан қандай сабақ 
алдыңыз?

– Мәселеге жан-жақты қарайтын болсақ, 
халық наразылығының астарында өткір 
әлеуметтік мәселе жатыр. Халықтың 
көбінің әлеуметтік жағдайы төмен. Бұл – 
ақиқат. Мемлекеттің тұтас байлығы аз ғана 
топтың қолында. Теңсіздік белең алуда. 
Наразылықтың түп-тамыры осыдан бастал-
ды. Бұл мәселе туралы мен Парламентте, 
басқа да жиындарда айттым.

Өкініштісі, азаматтардың нара зылығын 
лаңкестер мен қылмыскерлер пайдаланып 
кетті. Бұған бәріміз куә болдық. Расында, 
әлеуметтік желіде Тұңғыш Президентіміз ту-
ралы әртүрлі ойлар айтылып, жазылып жа-
тыр. Қанша адам болса, сонша пікір болады.

Мен Мемлекет басшысы ретінде 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 30 
жылдық еңбегін жоққа шығаруға болмайды 
деп ойлаймын. Тарихқа қиянат жасамау ке-
рек. Нұрсұлтан Назарбаев – мемлекетіміздің 
іргесін қалаған, мемлекеттігімізді нығайтуға 
зор үлес қосқан тұлға. Оның қызметіне 
әділ баға беруге міндеттіміз. Тұңғыш 
Президенттің кемшіліктері болса, одан жас 
басшылар сабақ алуы қажет. Қаңтар оқиғасы 
елімізге де, менің өзіме де үлкен сабақ 
болғаны сөзсіз. Тиісті қорытынды жасалды. 
Қазір елімізде қабылданып жатқан саяси 
шешімдер − соның нәтижесі. Алдымызда өте 
көп жұмыс бар. Мұны барлығы көріп, біліп 
отыр деп ойлаймын.

– Иә, соңғы кездері көптеген ауыс-
түйіс болды. Соның ішінде Ерболат 
Досаевты Алматы қаласының әкімі 
етіп тағайындаған шешіміңізге на-
разы тұрғындар митингке шықты. Бұл 
шешімді қайта қарау ойыңызда бар ма?

– Ондай ойым жоқ. Алматы – еліміздегі 
ең ірі, ерекше шаһар. Қаланың ахуалы, 
тұрғындардың әл-ауқаты менің жеке наза-
рымда. Қаңтар оқиғасы кезінде қаланың 
экономикасы зардап шекті. Азаматтардың 
және бизнес иелерінің дүние-мүлкі тонал-
ды. Көптеген нысан өртелді, қиратылды. 
Соның бәрін қалпына келтіру керек. Бұл – 
оңай шаруа емес. Сондықтан осындай жау-
апты жұмыс жаңа әкім Ерболат Досаевқа 
жүктелді, қолынан келеді деп үміттенемін. 
Себебі оның бизнес саласында, мемлекеттік 
қызметте тәжірибесі мол. Іскер, еңбекқор 
адам. Жұмыс істеуіне мүмкіндік берген жөн 
деп ойлаймын.

– Осы сияқты басқа да біраз кадрлық 
өзгерістер болып жатыр. Бірақ 
әкімдердің басым көпшілігі әлі орнын-

да отыр. Олардың жағдайы қалай 
болмақ? Алдағы уақытта облыс 
әкімдері сайлана ма?

– Жалпы айтқанда, кадрлық ауыс-
түйіс – үздіксіз жалғаса беретін үдеріс. 
Лауазым мәңгілік дүние емес. Жұмыстың 
жаңа талабына икемделе алмаған адам-
дар қызметтен кетуге мәжбүр болады. 
Олардың орнын жаңа кадрлар баса-
ды. Әкімнің бәрін ауыстыру менің негізгі 
мақсатым емес. Әкімдердің жұмысына 
жан-жақты талдау жасалады. Негізгі та-
лап – азаматтардың әл-ауқатын арттыру. 
Сондықтан қажеттілік болса, тиісті кадрлық 
шешімдерді қабылдаймын. Міндетті түрде 
өзгерістер болады. 

Мен 2020 жылы халыққа Жолдауымда 
алғаш рет ауыл әкімдерін сайлау тура-
лы айттым. Көп ұзамай ауыл әкімдерін 
сайладық. Былтырғы Жолдауымда «Келесі 
қадам – аудан әкімдерінің сайлауы» деп 
айттым. Оны 2024 жылы өткіземіз. Бәлкім, 
пилоттық жоба ретінде келесі жылдан 
бастасақ, орынды болар. 

– «Жаңа Қазақстанды» құрамыз 
деп отырмыз. Бірақ бұрынғы жүйеде 
жұмыс істеген адамдар қызметке 
қайта тағайындалып жатыр. Жұрт 
ескі мамандармен жаңа Қазақстанды 
қалай құрамыз дейді. Бұл туралы не 
айтар едіңіз?

– Негізі, кадр мәселесі өте күрделі әрі 
аса маңызды. Расында, көп нәрсе білікті 
кадрларға байланысты. Менің бастамам 
бойынша Президенттік жастар кадрлық 
резерві құрылды. Кадрлық резервке өткен 
азаматтар біртіндеп жауапты қызметке 
тағайындалып жатыр. Әрине, мұнымен 
шектелуге болмайды. Басқа да адамдарға 
жол ашуымыз керек.

Жалпы, мемлекеттік қызметшілерге 
қойылатын талап өте жоғары болуға тиіс. 
Кез келген адам бірден министр неме-
се әкім бола салмайды. Ол анық нәрсе. 
Біраз уақыт, мол тәжірибе керек. Ондай 
лауазымға білімді, білікті, қызметіне адал 
азаматтарды тағайындаған жөн. Бұрынғы 
мамандардың бәрін жұмыстан шығару 
дұрыс болмас еді. Орысша «политиче-
ская чистка», яғни «саяси тазалауға» 
барудың қажеті жоқ. Мемлекеттік басқару 
саласына бірте-бірте жаңа мамандар 
келеді. Келіп те жатыр. Бұл – қалыпты 
үдеріс. Бірақ бір нәрсені есте ұстаған жөн. 
Мемлекеттік қызмет – эксперимент  алаңы 
емес! Сондықтан бұл жұмысты бірте-бірте 
жүргіземіз.

– Алдыңғы сұхбатыңызда сіз 
елімізде кадр тапшылығы бар екенін 
айттыңыз. Шын мәнінде, көптеген 
білікті мамандарымыз шетелде жүр. 
Білім қуып, кәсіп іздеп кеткендер де 
бар. Шетелдегі отандастарымызды 
Қазақстанға шақыру ойыңызда бар 
ма? Жалпы, бұл іске асуы мүмкін дүние 
ме?

– Расында шетелде жүрген білікті ма-
мандарымыз аз емес. Бұл үшін ешкімді 
айыптауға болмайды. Қазір – жаһандану 
заманы. Адам қай жерде сұранысқа ие 
болса, сол жерге барып жұмыс істеуге қақы 
бар. Оған ешкім кедергі жасамайды. Біз өз 
саласында табысқа жеткен азаматтарды 
бұған дейін де шақырғанбыз. Елге қайтып 
келген отандастарымыз да бар. Бірақ 
шындығын айтуымыз керек, елімізге білімі 
жоғары, парасатты адамдар керек. Жал-
пы, адами капитал жоғары болуы қажет. 
Жалпақ тілмен айтсақ, Отанымызға кел-
ген адамдардың сапасы неғұрлым жоғары 
болса, елімізге соғұрлым тиімді болады.

Жалпы, бәріміз еңбекқорлықтың, 
біліктіліктің идеологиясын көтеруіміз ке-
рек. Ұлтымыз дүние жүзінде, ең алдымен, 
еңбекқор, жұмысқа адал ұлт ретінде мой-
ындалатын болса, бұл экономикамызға оң 
әсер етеді. Масылдықтан, жалқаулықтан 
алшақ болуымыз қажет. Сонда ғана Жаңа 
Қазақстан тұжырымдамасы іске асады. 
Меніңше, біз бұрын үлкен идеологиялық 
қателік жібердік. Шетелге, яғни, Орталық 
Азиядан Ресейге кеткен жұмысшыларға 
күліп, «Қараңыздар, олар қара жұмыспен 
айналысуға мәжбүр болды, ал бізге кел-
генде, бірде-бір қазақ шетелде жұмыс 
істемейді, жайбарақат жүрміз» деп қатты 
мақтандық. Кез келген еңбекті жоғары 
бағалау қажет, солай емес пе? Бүгінгі күні 
Орталық Азиядағы жұмысшылар Ресейде 
еңбек етіп, күн көріп жатыр. Ал біздікілер 
еңбек бәсекесіне шыдай алмайтын бол-
ды. Өкінішке қарай, бұл – «сырьевое про-
клятье», яғни «шикізатқа тәуелді болудың» 
салдары.

– Тағы бір маңызды дүниеге назар ау-
дарсам деймін. Сіз «мемлекет ақпараттық 
соғыста жеңілді» дедіңіз. Елдегі журнали-
стика деңгейіне көңілі толмайтындар көп. 
Мұның бір себебі, ақпарат құралдарына 
мемлекет қатаң бақылау жасайды дейді 
олар. Біз демократиялық қоғам құрамыз 
десек, БАҚ саласын шын мәнінде «төртінші 
билік» деңгейіне көтеруіміз керек емес пе? 
Осы туралы ойыңызды ортаға салсаңыз.

– Жалпы, қазақ журналистикасының 
деңгейі төмен деп айтуға болмайды. 
Керісінше қазақ журналистикасының 
деңгейі жоғары екені күмәнсіз. Қаңтар 
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оқиғалары кезінде ақпараттық вакуум 
болды. Оны кәсіби тұрғыда дайындалған 
лаңкестер, қылмыскерлер өз мүддесіне 
пайдаланды. Интернетті бұғаттауға мәжбүр 
болдық. Бұл – әлемдік практика. Бірақ 
басқа да ақпарат құралдарымыз бар ғой. 
Содырлар кейбір теле-радио арналардың 
ғимаратын өртеп, қиратты. Одан басқа 
ақпарат құралдары үздіксіз хабар таратты. 
Ешқандай шектеу болған жоқ.

Ал баспасөз бостандығына келсек, 
бізде заң бойынша цензура жоқ. Ақпарат 
еркіндігін барынша қамтамасыз етіп жатыр-
мыз. Бірақ еркіндік деген ойыңа не келсе, 
соны айту емес. Кез келген демократиялық 
елдерде жалған ақпарат таратқан адам 
жауапқа тартылады. Мен әрбір журна-
лист, ең алдымен, мемлекетшіл азамат 
болуы керек деп санаймын. Осы орайда 
Н.Некрасовтың «Ақын болу шарт емес, 
азамат болу – міндетің» деген қанатты сөзі 
бар. Сондықтан әрқайсымыз еліміздің па-
триоты болуға тиіспіз.

Қазақтың «Айтылған сөз – атылған оқ» 
деген даналығы бар. Осы ретте, өкінішке 
қарай, кейбір журналистер жалған ақпарат 
таратып, елдің мүддесіне қарсы жұмыс 
істейді. Қазіргі заманда блогерлер көбейіп 
кетті. Олардың кейбір әрекеттері кері 
әсер етеді. Бір блогерлер жақсы жазады. 
Ал екінші біреулері мәселенің байыбы-
на бармай, зерттемей, үстірт қарайды. 
Дегенмен азаматтарымыз ақ пен қараны 
ажырата алады деп ойлаймын. Расын-
да, «ақпараттық соғыс» бүкіл әлемде бо-
лып жатқан үрдіс. Сондықтан біз де оған 
бейімделуіміз керек.

– Сіз осы күзде саяси реформа-
лар ұсынатыныңызды айттыңыз. 
Жоспарыңыз сол қалпында ма? 
Түбегейлі өзгерістер күтуге бола ма?

– Қандай түбегейлі өзгерістер бола-
тынын қазір айта алмаймын. Бірақ біраз 
өзгеріс болады. Бұл туралы Мәжілісте 
сөйлеген сөзімде айттым. Мен бастапқыда 
жаңа саяси реформаларды күзде жария-
лаймын деп ойлағам, бірақ саяси рефор-
маларды наурыздың ортасында халыққа 
Жолдауымда ұсынатын болдым. Қазіргі 
таңда жұрт реформаларды зор үмітпен 
күтіп отырғанын білемін. Сондықтан «Жаңа 
Қазақстанды бірге құрайық» деп үндеу 
жолдадым. Онда айтылған мәселелерді 
көпшілік қолдап отыр.

Жалпы, кез келген қиындықтың ар-
тында үлкен мүмкіндіктер тұр. Қытай 
тіліндегі «дағдарыс» деген сөздің «жаңа 
мүмкіндіктер» деген мағынасы бар. Осы 
ретте біз де күш-қуатымызды Отанымызды 
өркендетуге жұмсайық.

Әрине, азаматтық қоғаммен, дербес са-
рапшылармен ауқымды диалог жүргізу ке-
рек. Өйткені халықтың пікірі өте маңызды. 
Мен «Адамдар мемлекет үшін емес, мем-
лекет адамдар үшін» деген ұстанымды жа-
рияладым. Осыған байланысты Үкіметке 
тиісті ұсыныстар дайындауды тапсырдым. 

– Соңғы кезде олигополия деген 
терминді көп пайдаланып жүрсіз. 
Оны көпшілік әлі түсіне қойған жоқ. 
Дүйім жұрттың бәрі оны толығымен 
түсінеді деп айту қиын. Түптеп кел-

генде, бұл сөздің мағынасы неде? Соны 
айтыңызшы?

– Олигополия – бұл экономика 
саласындағы саны шектеулі адамдардың 
үстемдігі деген сөз. Бізде осындай үрдіс 
белең алуда, көпшілік, әсіресе, кәсіпкерлер 
оны жақсы біледі. Бұл шынайы бәсекеге, 
жалпы айтсақ, әділеттілікке кедергі болып 
отыр. Осы мәселені шешпесек, экономика-
мыз дамымайды, ішкі саяси ахуал мүлдем 
нашарлап кетеді. Сондықтан менің басты 
мақсатым – экономикада болсын, саясат-
та болсын, монополияны мейлінше жою. 
Одан біржола құтылған жөн. Бұл, әрине, 
оңай емес, бірақ міндетті түрде осы жұмысқа 
кірісуіміз керек. Басқа жол жоқ. 

– Сіздің пікіріңізше, бүгінгі 
қоғамымыздың алдында тұрған ең 
маңызды мәселе қандай?

– Қоғамдағы ең маңызды мәселе – заң 
үстемдігін қамтамасыз ету. Өкінішке қарай, 
заңды мойындағысы келмейтін азаматтар 
аз емес. Басқаша айтсақ, құқықтық нигилизм 
белең алуда. Ағаларымыз «Тәртіпсіз ел бол-
майды» деп баяғыда айтқан болатын. Менің 
ұстанымым: қоғамда заң мен тәртіп болса 
ғана, ел ішінде үйлесім, бейбіт өмір болады. 
Заң – кез келген өркениетті қоғамның бас ты 
өлшемі. Заң үстемдік құрғанда ғана әділетті 
қоғам қалыптасады. Біз міндетті түрде бұған 
қол жеткізуіміз керек. Бұл – менің нақты 
ұстанымым.

– Сіз Үкіметтің отырысында ше-
телге заңсыз шығарылған қаражатты 
Отанымызға қайта әкелу керек деп тап-
сырма бердіңіз. Бұл тапсырма қашан 
орындалады? Соның мерзімдері туралы 
айта аласыз ба?

– Мен Үкіметке тиісті тапсырма бердім. 
Бұл мәселе бойынша Үкімет екі айдан кейін 
маған нақты ұсыныстарын айтады. Содан 
кейін жұмыс басталады. Аталған мәселе 
бойынша ауқымды сараптама жасау керек. 
Онсыз болмайды. Содан кейін шетелдегі 
тиісті мекемелермен келіссөздер жүргізуге 
кірісеміз. Бұл өте күрделі әрі ұзақ уақытқа 
созылатын жұмыс болатын сияқты. Оны 
ашық айтқан жөн. Бірақ әділдікке жету үшін 
осы жұмысты бастау керек. Шетелге заңсыз 
шығарылған қаражатты елге қайтаруға 
тиіспіз.

– Сіз екі мерзім ғана Президент 
қызметін атқаруыңыз мүмкін екенін 
айттыңыз. Олай болса, келесі сайлауға 
қатысатыныңыз анық қой?

– Бұл мәселе Конституциямызда 
жазылған. Президентке екі мерзім берілген. 
Оны бұзуға болмайды. Наурыздағы Жол-
дауымда, мүмкін, осы маңызды мәселе 
жөнінде өз пікірімді айтармын. Ал бірақ қазір 
сайлауға барамын ба, бармаймын ба, оны 
айта алмаймын.

– Сіздің ойыңызша, Қазақстанның 
болашағы қалай болады? Кешегі 
оқиғалардан кейін көпшілігімізге 
«Егемендігімізді сақтап қала аламыз 
ба?» деген ой келгені рас.

– Біздің халқымыз талай «тар жол, тайғақ 
кешуді», қилы заманды басынан өткерген. 
Қиындықтың бәрін жеңген. Кешегі қасіретті 
оқиға кезінде халқымыз бірлігін көрсетті. 
Осы құндылықты келешек ұрпаққа аманат 
етуіміз керек. 

Қазақстанның болашағы жарқын болаты-

ны сөзсіз. Мен бұған кәміл сенемін. Біздің бір 
ғана Отанымыз бар. Басқа Отанымыз жоқ. 
Болмайды да. Еліміздің Тәуелсіздігі бәрінен 
қымбат. Бұл – ак сиома, ақиқат. Оны көздің 
қарашығындай сақтау – ортақ парызымыз.

Ал  егемен ел дегеніміз қандай ел? Бұл 
– әлемдік үдеріске бейімделген біртұтас 
халық. Дербестігін жалаң сөзбен немесе 
ұранмен емес, нақты іспен дәлелдей білген 
ел. Демек, «Егемендікті сақтап қаламыз 
ба?» деген күмәнді ой ешкімде болмауы ке-
рек. Ол қисынсыз тұжырым, қисынсыз сөз. 
Керісінше, әрқайсымыз «Тәуелсіздігімізді 
қалай бекем ұстап қаламыз?» деп ойлануға 
тиіспіз.  

Тілімізге келсек, оны да сақтап қаламыз. 
Басқаша болмайды, себебі тарихымыздағы 
ең күрделі кезеңдерде тіліміз көзі ашық 
ағаларымыздың, қарапайым халқымыздың 
арқасында аман қалды. Дегенмен тіл ре-
формасын жасауымыз керек. Мәселе латын 
графикасына жедел түрде көшуде емес. 
Бұл іске байыппен қараған жөн. Сараптама 
жасалуға тиіс. Қисынсыз нәрсенің пайда-
сы жоқ. Әсіресе тілге келгенде, асығыстық 
танытуға болмайды. Себебі бұл өте нәзік 
дүние.

– Жұртымыздың қандай жақсы 
қасиеттерді бойға сіңіргенін қалар 
едіңіз?

– Бұл туралы мен жаңа да айттым. Деген-
мен бұл – өте маңызды мәселе, сондықтан 
қайталап айтайын. Біз қоғамда еңбекқорлық 
идеясын орнықтыруымыз керек. Турасын 
айтайық, бұл қазір ең өзекті мәселе болып 
тұр. Азаматтарымыз адал еңбекпен табыс та-
буды ең басты, орынға қоюы қажет. Бақуатты 
ел болу биліктің жұмысына ғана емес, ол ең 
алдымен, әрбір азаматтың еңбегіне байла-
нысты. Елдің тұрмысын құрғақ сөзбен емес, 
нақты іспен көтеру керек. Біздің жастарымыз 
осыны айқын ұғынса деймін. Елімізде белгілі 
теріс факторларға қарамастан, тиімді, пай-
далы жұмыс атқаратын мүмкіндіктер аз 
емес. Жақсы мен жаман туралы ұлы Абай-
дан асырып ешкім айта алмас. Сондай-ақ 
ойшыл ақынның «талап, еңбек, терең ой, 
қанағат және рақым» деген даналығының да 
мәні зор. Бұл қағида бізге, әсіресе осы за-
манда ауадай қажет. 

– Қасым-Жомарт Кемелұлы, сіз 
күнделікті қандай ақпарат көздерін пай-
даланасыз? Теледидар, мерзімді басы-
лым, әлеуметтік желілер...

– Мерзімді баспасөзді үзбей қараймын. 
Бұл – менің бұрыннан қалыптасқан дағдым. 
«Егемен Қазақстан», «Айқын», «Астана 
ақшамы» газеттерін оқимын. «Ана тілі», 
«Қазақ әдебиеті», «Жас қазақ», «Түркістан» 
газеттерін де міндетті түрде оқып тұрамын. 
Жалпы, мен көп оқитын адаммын. Жақсы 
мақала немесе сұхбат көрсем, астын сы-
зып оқуға тырысамын. Өзекті мәселе 
байқасам, оған қатысты нақты тапсырма 
беремін. Әлеуметтік желідегі өткір жазба-
ларды да үнемі шолып отырамын. Ал теле-
дидардан жаңалықтар мен сараптамалық 
бағдарламаларды көремін.

– Қасым-Жомарт Кемелұлы, сіздің 
«Әке туралы ой-толғау» кітабыңыздың 
желісі бойынша бір продюсерлік 
орталық кино түсіргелі жатыр екен. 
Осыған қатысты не айтасыз?

– Менің кітабымдағы оқиғалардың 
негізінде кино түсіргелі жатқанын оқыдым. 

Бұл туралы ешкімге ешқандай тапсырма 
берген жоқпын. Бермеймін де. Мұндайды 
қаламаймын. Бірақ өзім жазған «Әке тура-
лы ой-толғау» кітабынан бас тартпаймын, 
мазмұнды туынды деп есептеймін. Себебі 
жастарға да пайдалы дүние. Бұл – менің 
әке-шеше алдындағы перзенттік боры-
шым.

– Шығармашылығыңызға қатысты 
тағы бір сұрақ. Сіз  негізінен, дипло ма-
тия, сыртқы саясат туралы бірнеше 
кітап жаздыңыз. Солардың ішінде 
Елба  сының тұлғасына арналған 
«Ол та  рихты жасап жатыр» деген 
туынды ңыз бар. Қазіргі таңда сол 
кітапты жаз ға ныңызға өкінбейсіз 
бе? Бұдан басқа, жаңа кітаптар жазу 
жоспарыңызда бар ма?

– Өкінбеймін. Тұңғыш Прези ден ті-
міздің еңбегі туралы кітапқа келсек, 
қазақта «Өткен іске өкінбе» деген сөз 
бар. Мен көптеген оқиғаға куә болған 
адаммын. Сондықтан қағазға түсіргенді 
жөн көрдім. Оқырмандардың пікірінше, 
кітаптарым жоғары деңгейде жазылған. 
Мысалы, әлі күнге дейін студенттер менің 
кітаптарымнан қажетті мағлұматын алып, 
пайдаланып жүр.

Жоспар туралы айтсақ, кейбір ойларым-
ды түртіп қойып, күнделік жазатыным бар. 
Мүмкін, болашақта қажет болар. Келешек-
те қазіргі өміріміз туралы ауқымды кітап 
жазу ойымда бар. Амандық болса жаза-
мын.

– Жақында сіз Тұңғыш Президент 
туралы заңға енгізілген өзгертулерге 
қол қойдыңыз. Яғни, Елбасының 
бірқатар өкілеттілігі сол заңмен 
тоқтатылды. Онда Қауіпсіздік Кеңесі 
мен Қазақстан халқы Ассамблеясын 
өмір бойы басқару және басқа да бап-
тар бар. Жалпы, осы мәселеге Өзіңіздің 
көзқарасыңыз қандай?

– Бұл түсінікті нәрсе. Бұрын осын-
дай заңдар қабылданды, қазіргі таңда 
олардың қажеттілігі шамалы. Оны ашық 
айту керек. Келешекте осындай заңдар 
қабылдаудың қажеті жоқ деп есептеймін. 
Бұрынғы олқылықтар болса да, бұл – біздің 
тарихымыз. Бәріміз тарихтан сабақ алуы-
мыз керек. Біздің мақсатымыз – еліміздің 
болашағы, өскелең ұрпақтың қамы туралы 
ойлау. Басқа сөз жоқ.

– Қасым-Жомарт Кемелұлы, бүгін 
арнамызға уақытыңызды бөліп, бер-
ген сұхбатыңыз үшін Сізге рахметімді 
айтқым келеді. Сұхбат соңында 
көрермендерге, жұртшылыққа не ай-
тасыз?

– Расында, бүгін жақсы, мазмұнды 
сұхбат болды деп ойлаймын. Халыққа ай-
тарым, бұл дүниеде қазақтардың тағдырын 
тек өзіміз ғана шешеміз. Біз үшін жалғыз 
ғана мемлекет бар, ол – Қазақстан. Бұл – 
біздің қасиетті Отанымыз. Басқа Отанымыз 
жоқ. Отанын қорғау, халқының амандығын 
сақтау – әр азаматтың борышы. Осы-
ны ұмытпауымыз керек. Қазақ елі жасай 
берсін!

– Құрметті Қасым-Жомарт 
Кемелұлы, сұхбат бергеніңіз үшін 
тағы да рахмет айтамын.

Әңгімелескен - Жайна СЛАМБЕК,
журналист.

БІЗДІҢ БІР ҒАНА ОТАНЫМЫЗ БАР, ОЛ – ҚАЗАҚСТАН
(Соңы. Басы 1-2 беттерде).

Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаев «Қазақстан» 
ұлттық телеарнасына берген 
сұхбатында егемендік және 
оның ел келешегіндегі орны 
мен рөліне айырықша тоқтала 
келіп: «Егемендікті сақтап 
қаламыз ба?» деген күмәнді ой 
ешкімде болмауы керек. Бұл 
қисынсыз тұжырым, қисынсыз 
сөз. Керісінше, әрқайсымыз: 
«Тәуелсіздікті қалай бекем ұстап 
қаламыз?» деп ойлануымыз ке-
рек», – деген ойын білдірді.

БАҚ саласын шын мәнінде 
«төртінші билік» деңгейіне 
көтеруіміз керек емес пе? де-
генде, - Мен әрбір журналист, ең 
алдымен, мемлекетшіл азамат 
болуы керек деп санаймын. Осы 
орайда Н.Некрасовтың: «Ақын 
болу шарт емес, азамат болу – 
міндетің» деген қанатты сөзі бар. 
Сондықтан әрқайсымыз еліміздің 
патриоты болуға тиіспіз,-деп 
нақты айтты.

Ләззат ҚАСЫМБЕКОВА,
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі.

Қымбатты жерлестер, құрметті қауым! Еліміздегі неше күнге 
ұласқан дүрбелең барша қазақ елінің қабырғасын қайыстырған 
үлкен сынақ болды. Бәріміз мемлекетіміздің тұтастығы мен 
халқымыздың амандығын, бейбіт заман мен тыныштықты тілеп, 
Президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың бүгінгі күнгі  
шешімдерін асыға күттік.  

Болашаққа деген сенімімімізді сейілтпей, жағымды жаңалықтар 
тостық. Осындай қиын кезеңде,  сын сағатта Президентіміз нақты, 
батыл, дұрыс шешімдер қабылдады.  Мемлекетімізде  болған 
заң бұзушылықтардың қайталануына жол бермеу үшін барлық  
маңызды шараларды қысқа мерзімде жүзеге асыру  керектігін баса 
айтты. 

Қоғам болып арандатушылыққа ермей,  бірлігімізді көрсететін 
кез келді, сын сағаты туды. Қастерлі тәуелсіздігімізді сақтау және 
қорғау - баршамыздың қасиетті борышымыз. Осындай кезеңде 
Президентімізге қолдау көрсетіп, сын сағатта сабырлылық 
танытайық. Еліміздегі жаппай тәртіпсіздік пен лаңкестік  кезінде 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету барысында  қаза тапқан азаматтардың 
отбасыларына, ағайын - туыстарына қайғыра көңіл айтамын. Қаза 
болған азаматтардың есімдері жадымызда сақталып, еліміздің 
есінде мәңгі қалады.

Осы қиын жағдайда  біздің Ақсу ауданының азаматтары аудан 
аумағына қойылған блокпосттарда кезекшілік ұйымдастырып,  
тұрғындар түсіністікпен қарап, қолдау білдіруде. Бұл  ауызбіршілік 
пен ынтымақтастықты, береке - бірлікті танытады. Қабылданған 
шешімдерді Қазақстан атты туған Отанымның азаматшасы, "Nur 
Otan" партиясы  Ақсу аудандық мәслихат депутаты, Шоңай батыр 
бастауыш партия ұйымының төрайымы және білім беру саласының 
қызметкері  ретінде  толық қолдаймын.

Біздің күшіміз - бірлікте! Қоғам тұтастығы – Тәуелсіздік кепілі. 
Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.

Рахат ИБРАИМОВА,
аудандық мәслихат депутаты. білім беру саласының қызметкері.

Тәуелсіздік бізге Тәңірдің берген сыйы, ата – бабаларымыздың 
арманы, бүгінгі ұрпақтың жеткен жетістігі. Тәуелсіздік бізге оқай жол-
мен келген жоқ. Тарихқа үңілсек, осы жолда қаншама қан төгіліп, 
қаншама жас қыршын кетті. Сондықтан Тәуелсіздік қазаққа қанмен, 
жанмен келген қасиетті де киелі ұғым. Қадіріне жеткендер күнде 
тәуба деуден жалыққан емес.   Тәуелсіздікке қол жеткізгенімізге 30 
жыл толғанын мақтанышпен айтып, зор салтанатпен тойладық. От-
ызында орда бұзбаған, қырығында қамал алмайды дегендей орда 
бұзамыз деп орға құлап кете жаздағанымыз елдің көз алдында. 

Мемлекет басшысы, "Nur Otan" партиясының төрағасы Қ.Тоқаевтің 
17 ақпандағы Qazaqstan телеарнасына берген сұхбатында заңның 
үстемдігі туралы айтып өтті. Иә Еліміздің дамуы тікелей заңдардың 
қатаң сақталуына байланысты. Бауыржан Момышұлының “Тәртіпке 
бас иген құл болмайды” деген сөзін нақтылап айтты. 

"Халықтың көбі Тұңғыш Президентке және оның отбасына қатысты 
наразылығын білдірді, тіпті ашу - ызаға толы пікірлер айтуда". деген 
сауалынаа Еліміздің Президенті Қасым - Жомарт Тоқаев:

- Мен Мемлекет басшысы ретінде Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың 30 жылдық еңбегін жоққа шығаруға болмайды деп 
ойлаймын. Тарихқа қиянат жасамау керек. Нұрсұлтан Назарбаев 
– мемлекетіміздің іргесін қалаған, мемлекеттігімізді нығайтуға зор 
үлес қосқан тұлға. Оның қызметіне әділ баға беруге міндеттіміз - 
деп ашып айтты. Рас, Тұңғыш Президентті жоққа шығару, тарихты, 
тіпті Тәуелсіздікті жоққа шығарумен бірдей екенін халық түсінуі ке-
рек.  Сөз соңын "бұл дүниеде қазақтардың тағдырын тек өзіміз ғана 
шешеміз. Біз үшін жалғыз ғана мемлекет бар, ол – Қазақстан. Бұл 
– біздің қасиетті Отанымыз. Басқа Отанымыз жоқ. Отанын қорғау, 
халқының амандығын сақтау – әр азаматтың борышы. Осыны 
ұмытпауымыз керек. Қазақ елі жасай берсін!" деп арнайы халыққа 
бұрып айтты.  Олай болса Мемлекет басшысының қазіргі идеяла-
рын халық болып қолдайық.

Ербол СЫМХАНОВ,
Қазақстан Журналистер одағының мүшесі.

Қоғам тұтастығы - 
Тәуелсіздік кепілі  Ақын болу шарт 

емес, азамат болу 
- міндетің 

Мемлекет басшысының 
идеясын халық болып қолдайық

ҮНҚОСУ ҮНҚОСУҮНҚОСУ
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Ардақты дос, Нұртілеу!
Бүгін мен сенің рухыңмен шынайы 

жүрегіммен сырласып отырмын.  Өйткені, 
сен өмірден озғалы да бір жылдың көлемі 
болыпты -ау! Сені  мәңгілік қара жердің 
қойнына тапсырған сәтіміз де күні кеше 
ғана секілденіп тұрады. Әрине, сол күні 
езілмеген жүректер, жыламаған  жандар 
болмаған шығар. Себебі, сен қазақтың 
қайсар да ардақты ұлдарының бірі едің. 
Оны қалың қазақ жақсы біледі. Сенің 
қазақ ұлтына деген адал махаббатың 
мен ыстық ықыласыңның өзі қандай 
еді. Жанып тұрған от едің ғой, аяулы 
дос! Тік жүріп, тік кеттің. Майыспадың, 
мойымадың. Бойың қандай асқақ бол-
са, ойың да сондай нық болатын. Сөзің 
де өткір, өзің де өткір едің. Басыңнан сөз 
асырмайтын нағыз нар едің. Атқарған ісің 
мен жасаған адал еңбегіңнің өзі бір төбе. 
Ол жеке әңгіме.

Өзің білесің. Алғаш бізді табыстырған 
қасиетті қара шаңырақ КазГУ болатын. 
1972 жылы еліміздің бар өңірінен ар-
ман қуып Алматыға келген қыз-жігіттер, 
біздер осы университеттің журналисти-
ка факультетіне тапсырып, сол жылы 
оқуға 50 шақты үміткерлер қабылданған 
едік. Алматының (бұрынғы Киров 
көшесі) қазіргі Бөгенбей көшесіндегі 
КазГУ-дің бас ғимратында сол кездегі 
факультеттің деканы С.Дмитровскийдің 
бұйрығымен оқуға қабылданғандардың 
тізімі оқылды. Сол кездегі қуанышмызда 
шек жоқ еді. Одан кейін бәріміз Қорам 
совхозына темекі жинауға аттандық. 
Жігіттерді барах типтес үлкен үйге орна-
ластырды да, қыздар бөлек кетті. Күнде 
кешке жұмыстан кейін жиналып ап ән 
тыңдаймыз. Ортада Қонысбай Әбілов 
гитарасымен ән салады, одан қалса сол 
жылы бізбен бірге оқуға түскен жаны 
нәзік, биязы жігіт Жәнібек Кәрменов дом-
бырасымен дәстүрлі әндерді бірінен соң 
бірін шырқайды. Біздер тамсана отырып 
құлақ түреміз. Сүйсінеміз, таң қаламыз, 
қол соғамыз. Сол бір кеште Нұртілеу де 
Қонысбайдың гитарасын сұрап алып, 
құлақ күйін сәл бұрап жіберіп, өзінің 
білетін әндерін нақышына келтіріп айтты. 
Осыдан кейін Қонысбай екеуінің өнерге 
деген құштарлықтары жалғасын тауып 
кетті. Алғаш рет үшінші курста жүргенде 
екеуі бірге ән салып отырып Қонысбай:

- Нұртілеу, «Дос - Мұқасан» сияқты 
ансамбль құрсақ қайтеді? - деген пікірін 
Нұрекең де бірден қолдай жөнелді. 
Сөйтіп, арада біраз күн өткенде 
Қонысбайдың ұсынысымен «Ләйлім - 
Шырақ» деген ансамбль құрылған бола-
тын. Оның құрамына Бақберген Табыл-
диев пен Марат Нұрқалиев (марқұмдар), 
заң факультетінің дауылпазшысы Бақыт 
Ахмеров қосылды. Журналистика 
факультетінің тұңғыш вакалды-аспаптар 
ансамбілі осылай өмірге келді. Ондағы 
әндердің сөзін қазақтың сол кездегі та-
нымал ақыны Ұлықбек Есдәулетов жа-
зып, әнін Қонысбай шығарып көп жер-
лерде орындалып жүрді. Бірде олардың 
концертіне «Дос-Мұқасан» ансамблінің 
әншісі Бақытжан Жұмәділов келіп, өзінің 
жақсы бағасын беріп кетті. Міне, содан 
бастап «Ләйлім - Шырақ» бүкіл КазГУ-ді 
дүрілдетіп, жастардың арасында атағы 
жайыла бастады. 

Біз оқығанда бізге сабақ пен тәлім - 
тәрбие берген ардақты ұстаздарымызды 
айтпай кету күнә болар. Олардың әр 
қайсысының ерекше қадір-қасиеті біз үшін 
үлгі - өнеге. Солардың ішінде Кеңестер 
Одағының Батыры Мәлік Ғабдуллинді 
ерекше атар едім. Ол кісі Халық ауыз 
әдебиетінен дәріс беретін. Өте білімді, 
сабырлы да, салмақты  ұстазымыз бо-
латын. Одан кейін Тауман Амандосов, 
Сұлтанғали Садырбаев, Әбілфайыз 
Ыдырысов, Қайыржан Бекхожин, Абдул-
Хамит Мархабаев, факультетіміздің дека-
ны Темірбек Қожакеев, Тұрымтай апай-
лармызды қалай ұмытайық. Олардың 
әрқайсысы сол кезде бір биік тау секілді 
көрінетін.     

АҚСУДАН ҰШҚАН 
АҚСҰҢҚАР!

Достықта өлім жоқ,
Қастықта өмір жоқ.

Қадыр Мырза Әли.

Қазақтың классик ақыны Қадыр 
ағамыздың «Достықта өлім жоқ» 
дегені қалайша дәл айтылған 
дара сөз! Осы  сөздің құдіреті ма, 
қадірлі де аяулы дос Нұртілеу 
Иманғалиұлының бейнесі көз ал-
дымнан кеткен емес. Неге олай? 
Өйткені, жақсы достың әр ісі мен 
бірге жүрген әр сәті елес болып, 
алдыңнан шығып тұратындай. 
Тіптен ортамыздан кетпегендей, 
әлі де бірге жүргендей әсерде бо-
лып тұратынын жасыра алмаймын. 
Себебі, рухы мықты адамның ол 
жақта да өмірі жалғасып жататы-
ны анық секілді. Айналып келгенде 
оның бәрі бір Тәңірдің қолында екені 
даусыз.

Алғаш ортамызда отбасын құрған курс-
тасымыз Марат Әбдіқалықов болды.  

Оның тарихы былай еді. Сол кездегі 
Торғай облысы, Амангелді ауданының 
«Нахимов» деген совхозына біздің курс-
ты егін жинауға жіберді. Бәрімізді бізден 
бір курс жоғары оқитын Ержұман Смай-
лов (марқұм) деген азамат бастап барды.
Біз барған совхозға Алматы Медицина 
институтының бір топ студент қыздары 
да практикадан өту үшін келген екен. 
Солардың арасында орта бойлы, аққуаша 
келген әдемі қызға Макеңнің көзі бірден 
түскен ғой. Күн де кешке қарай жаңағы 
қыздар бізге келіп қал-жағадайларымызды 
біліп, денсаулығымызға қамқор болып 
жүретін. Ақыры не керек, Марат сол 
танысқан қызымен күзде оқуға келгенде 
отбасын құрап, Алматыда үлкен тойын 
жасады. Нұртілеу өзінің ұйымдастырғыш 
қабілетімен арамызда белсенділігін сол 
тойда да көрсете білді.  

Мен 1974 жылы үшінші курста 
үйлендім де, ал, Нұртілеу 1975 жылы 
төртінші курста оқып жүргенде, КазГУ-
дің Заң факультетінің студенті Саламат 
Темірғалиқызына (марқұм) үйленді. Орта-
ларында тәңірдің берген Жанар, Гүлнар, 
Динара атты алтын асықтай қыздары 
дүниеге келді. Олардан жиен немерелерін 
де көріп кетті. Алматыда дүрілдетіп той-
ын жасады. Курс боп тойладық. Ол бір 
қызық заман еді. Одан кейін Нұртілеу 
туған жері Діңгекке барып, әке-шешесі 
мен бауырларының алдынан өтіп, ол 
жақта да тойын өткізді. Сол тойға Ұлықбек 
күйеу жолдас болып барып, Нұртілеудің 
әкесі халық ақыны Иманғали ақсақалмен 
айтысқанын күлдіріп айтып жүретін.

Оқуды бітірісімен бізді Ош қаласына 
алып барып, жазғы әскери жаттығуға 
бірақ салды. Баста панама, аяқта керзі 
етік, белде әскери белдік. Күн дегеніңіз 
төбеңнен түсіп, қайнап тұрған кез.  Сапта 
тұрып, сапта жүрудің өзі оңай шаруа емес. 
Әр сенбі сайын ауылдан, үйленгендер 
жарларынан асыға хат күтеді. Сондай бір 
кездің үстінде сапта тұрған ақын Байбота 
Серікбаевқа Нұртілеу:

- Байбота, Когда придет суббота? – деп 
орысша өлеңмен сұрақ қойды. Байбота да 
саспастан:

- Нұртілеу, субботаға әлі ертелеу... – деп 
сапта тұрған бәрімізді бір күлдірігені бар 
еді.

Ош қаласында жүргенде тағы бір оқиға 
есіме түскені бар емес па. Нұртілеу, мен, 
Марат Әбдіқалықов, Мақұлбек Малдарбе-
ков  төртеуміз сенбі күні  командирімізден 
сұранып, Оштың өзіндегі моншаға бармай-
мыз ба. Моншада рахаттанып түсіп жатыр 
едік, қасымызға бір жігіт келіп ол да жуы-
нып жатты. Өзі қазақша судай екен. Бізден 
сұрады: - Жігіттер қайдан келдіңдер? 
- деп. Ортамыздағы пысықтауымыз 
Нұртілеу мән - жайды түсіндіріп айтып 
берді. Ана жігіт: - О...о жақсы екен,-деді. 
Туған жерлерің қай жақтан болады?-деді. 
Нұртілеу: - өзімен мені Талдықорғаннан 
екенімізді, Мақұлбекті Тараздан, ал Ма-
ратты Алматының жігіттеріміз,-деді. 
Жақсы...жақсы,-деп әлгі жігіт тез-тез жуын-
ды да шығып кетті. Біз асықпай жуынып-
шайынып, ойымызда еш нәрсе жоқ, мон-
шадан сыртқа шықтық. Қарасақ  жаңағы 
жігітіміз он бес шақты жігіттерді жинап, 
біздің алдымызда тұр. Жұдырықтарын тас 
түйіп алған, бізге қарай төне бастағанда 
Нұртілеу: - Белдіктеріңді шешіңдер, 
қорқатын түк жоқ,-деп алдында тұрған 
ұзын тұраны белдігімен салып өтті де, 
алға қарай тап берді. Қалған үшеумізде 
қарап қалмай, қолымыздағы солдат 
белдігімізбен әлгілердің ортасын жарып 

өттік. Олар болса аңтарылып тұрып қалды. 
Батылдары жете қоймады. Біз сыты-
лып шығып келдік те бөлімшемізге қарай 
жүгіре жөнелдік. Былай шығып алып, ал 
келіп күлеміз. Әй, мын жігіттің дені  сау ма? 
Танымайтын бізбен не үшін төбелескісі 
келіп, жігіттерін жиған деген ойға келдік. 
Сонда Нұртілеудің айтқаны ғой: - Сендер 
қызықсыңдар! Соны да түсінбедіңдер ма? 
Ол жігіт менімше біздің Талдықорғанның 
қасындағы Еркін ауылындағы әскери 
бөлімде  борышын өтеген. Сонда ондағы 
қазақтар бұл жігітке күн көрсетпеген. Мен 
Талдықорғаннан дегеннен соң сонда кет-
кен кегін бізден алу үшін жігіттерін жинап 
алып келіп отыр,-деп Нұрекең дәл бол-
жам жасады. Әйтпесе, бізде қандай кегі 
бар. Танымайтын айдаладағы қайуана 
қазақтармыз,-деп бір күліп алдық.  

Қадірлі де, аяулы дос, Нұртілеу!
Мен енді аттың басын өзіңнің кіндік 

қаның тамған,туған жеріңе қарай бұрайын. 
Ақсу өңірі өнер мен жырдың, батырлар 
мен билердің алтын ордасы. Ақын Сара 
Тастанбекқызы, қобызшы Молықбай 
Байсақұлы, Ілияс Жансүгіров, Қуат 
Терібаев, 28 панфиловшылардың бірі, 
Кеңестер Одағының Батыры Нұрсұлтан 
Есеболатов сияқты атақты адамдар 
шыққан қасиетті  ел. Сен  де сол өзіңнің туған 
ауылың Діңгекте дүниеге келіп, балалығың 
өткен жер. Әкеңнің әкесі - Қалиасқар, өз 
әкең – айтыскер халық ақыны Иманғали 
болса, анаңыз он төрт құрсақ көтерген - 
Күлжәмила Құйқабайқызы еді.  – Мен осы 
он төрт құрсақтың сүткенжесімін, шала 
туғандықтан атам Қалиасқар мен әжем 
Күліштің қолында өсіппін,-деп есіне алып 
отырушы еді. Сондықтан мені шалдың ба-
ласы деп атап кеткен,-дейтін. Әкесі Ұлы 
Отан соғысының бел ортасында жүріп, 
қолынан өзінің қалақтай домбырасын 
тастамаған екен. Сол домбыра Нұртілеудің 
шаңырағында әлі күнге дейін сақтаулы. 
Ара-тұра қалақтай әке домбырасын 
қолына алып, Нұрекең де толғана шертіп, 
әніне салатын. Тіптен әкеден дарыған 
дарындылық ақындығын да байқатушы 
еді. Өлеңдері ешкімге ұқсамайтын, өзіндік 
үні бар, өзіндік таңбасы бар жырлар бо-
латын. Мысал келтіре кетейін, мына бір  
«Тұрақтылық» деп аталатын өлеңіне на-
зар аударыңыздаршы:

Махаббатты мәңгілік шырақ қылып,
Қиындыққа қасқайып шыдап тұрып,
Қызығына мастанбай бұлақ қылып,
Ой жүгіртсең егер де ұзақ тұрып,
Тіршіліктің діңгегі – тұрақтылық!

Өмір-өзен толқынға лақтырып,
Байқайды екен әдейі құлаққа ұрып,
Елегінен өткізген сынап тұрып,
Байлауыңды қояды сұрақ қылып,
Тіршіліктің тізгіні – тұрақтылық!

Қыл бұрауға салса да бұрап тұрып,
Жер басып жүргеніңді ұнаттырып,
Ұрпақтардың саулығын сұраттырып,
Бақыттылық тілерсің жылап тұрып,
Тіршіліктің діңгегі – тұрақтылық!

Мынау фәни жалғанды жұмақ қылып,
Жіберетін неткен күш – ТҰРАҚТЫЛЫҚ! 

– деп осы бір тұрақтылықтың өлшемін 
дәлме-дәл беруінің өзі ерекшелік емес 
пе. Нұртілеудің осы тәріздес өлеңдері бір 
жинаққа татырлық.  Бірде мен: - Нұреке, 
сенің өлеңдеріңде ешкімге ұқсамайтын бір 
ерекшелік бар, неге кітап қып шығрмасқа,-
дегенім де Нұрекеңнің айтқаны: - Әй, 
Сәке-ай, қазіргі ақындардың жалпыла-
ма жаза салып, жеңіл сөйлеуін өз басым 
ұнатпаймын. Әрине, барлық ақындарға 

топырақ шашпаймын, мықты ақындар 
бар. Солардың деңгейінде жазу үшін де 
жүрек керек қой,-дегені бар еді. Оған 
дәлел мына бір шумақ:

Көңілден күдік кеткенде,
Өлеңнен үміт еткем мен.
Өлермен өлең жазуға,
Ұялам Ұлықбектен мен... - дейді. 

Ақындықтың кредосына бас ию деген 
осылай-ақ болар.

Қайран, Нұртілеу-ай!
Сенің өзіңнің туған жеріңе жасаған 

жақсылықтарың қаншама? Соның бір 
парасы Ақсу ауданының 80 жылдық ме-
рейтойы. Алматыдан бір топ ақын - жа-
зушыларды шақырып, Ақсудың төрінде 
қонақ еттің. Тойдың жақсы өтуіне белсе-
не кірісіп, сценарийін де жазып, бастан 
-  аяқ жүгіргенің біздің әлі есімізде.  Одан 
қалса қазақ поэзиясының Құлагері Ілияс 
Жансүгіровтің ескерткішін Ақсудың дәл 
орталығында тұрғызуға бір азаматтай 
атсалысып, соған мұрындық болдың. 
Марқұмдар ақын Сараның, Сәкен 
Иманасовтың, Әнуар Әлімжановтардың 
ғ ы л ы м и - к о н ф е р е н ц и я л а р ы н 
Талдықорғанда өткізуге атсалыстың. 
Айта берсе елің үшін, Ақсулықтар үшін 
еңбегің өте зор. Туған жерге деген 
махаббатың мен ыстық ықыласыңның 
кереметтігін осындай істеріңмен-ақ 
дәлелдегенің анық. Осы жерде тағы бір 
еске түсетін оқиға жайлы айта кетейін. 
Нұртілеу туған жеріне барған сайын 
өмірден өткен ата - бабаларына, туған 
бауыры Ізтөлеудің басына барып, құран 
бағыштап қайтуды әдетке айналдырған. 
Бірде маған: - Сәке, менімен елге 
жүрші, бабымыз Мысық болыстың ба-
сына бір белгі қойып қайтайық,-деген 
соң көңілін қимай бірге өз машинасы-
мен елге тартық.  – Тіптен, кейінгі кезде 
жолым болмай жүр, Мысық бабамның 
әруағы риза болсын деген ниетін де ай-
тып қалды. Сонымен Ақсуға барып, ар 
жағындағы Діңгек ауылына аттың ба-
сын тіредік. Сол жердегі қариялардың 
басын жинап, Мысық болыстың жатқан 
қорымын іздеуге кірістік. Ескі Ақсу деген 
төменгі ауыл бар екен, сол жердің кең 
жазығын жаяулап аралап жүріп, үлкен 
қорымды таптық. Бізбен бірге еріп жүрген 
ауыл ақсақалдары да біздің алдымызға 
түсіп алып, әлгі жерді білетіндер осы 
жер деп көрсетті. Сөйтсем Нұрекеңнің 
мықтылығы ғой, Алматыдан үлкен гра-
нит тасқа Мысық бабасының  аты-жөнін, 
руына дейін жаздырып, ертесіне Ка-
маз машинасына тапсырыс беріп, тиеп 
алып келе жатқанын айтты. Соның бәрін 
алдын-ала ойлап, істеудің өзіне қаншама 
күш керек. Үшінші күні Мысық бабасының 
басына әлгі тасты орнатып, басына құран 
бағыштап, Ақсудың орталығындағы мей-
рамханада бабасына арнап ас берілді. 
Халық көп болды. Бәрі Нұртілеудің 
Мысық бабасының рухына арнайы 
жасаған осы шараларына Ақсулықтар 
дән риза болды. Бабасы Мысық бо-
лыс Ілияс Жансүгіровтың «Жолдастар» 
романының кейіпкері болғанын біреу 
білсе, біреу білмеуі мүмкін.

Ардақты дос, Нұртілеу!
Сенің Қазақ телевизиясының дамуы-

на қосқан үлесің мен сіңірген еңбегің 
ұшан - теңіз. Оны көзі қарақты қазақ 
елі жақсы біледі. Сен сонау студент 
кезіңнен-ақ осы саланы таңдап, белсене 
кірістің. Оқуды бітіре салып, «Қазақстан» 
телеарнасынан «Хабар» арнасына 
қызметке ауыстың. Ақпараттық хабар-
ларды күн сайын эфирге шығарып, қалың 
көрерменнің ілтипатына бөлендің. Бұл да 
болса сенің сұңғыла азаматтығың бола-
тын. Ол жүргізген «Бетпе-бет» хабарын 
ел асыға күтетін. Хабарға шығарда өзінің 
тап-тұйнақтай, үлгілі киіміне аса мән 
беретін. Эфирдегі әр сұрағын ойланып- 
толғанып қоятын, тез және жоқ жерден 
сөз тауып кететін шеберлік иірімдерін 
қалай айтпасқа. 

Кейін «Қазақстан» арнасында өзі 
жүргізіп, өзі дайындаған «Діңгек», 
«Қолтаңба», «Көршілер» ток-шоуы да 
Нұртілеудің өз қолтаңбасы болғанын 
білеміз. «Көкпар», «Ой-көкпар» 
хабарларының өзі ұлттық дәстүріміздің 
бір парасын айқындайтын хабарлар 
болғанын жасыра алмаймыз. Одан кейінгі 
өмірінің соңғы жылдарында жасап кеткен 
айтулы хабарларының бірі де бірегейі 
Алматы облыстық «Жетісу» арнасын-
да жүргізген «Бай, қуатты болайық!», 
«Қазақстан» арнасындағы «Nur-Tiley» 
атты хабары барша қазақ жұртының 
сүйсініп көретін хабарына айналғаны 
белгілі. Онда да қазақ салт-дәстүрінің ны-
шанын көрсететін асықтар мен қамшыны 
пайдалануы Нұртілеудің ешкімге 
ұқсамайтын ерекшелгін танытты. Ол ха-
барында қаншама қазақтың майталман 
ардагер азаматтарынан сұхбат ала оты-
рып, бүгінгі еліміздегі проблемалардың 
бетін ашуға мүмкіндік туғызды. 
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тұз (азық) жеткілікті. Егер міндетті түрде 
ішіп-жеуі керек болса, (асқазанының) 
үште бірін тамаққа, үште бірін суға және 
үште бірін ауаға арнасын», – дейді. Яғни 
адал тағамның өзін  керегінен тыс жеудің 
адамға зиян келтіретінін айтуда.

Бүгінгі таңда қоғамда, жалпы қоршаған 
ортада ішіп-жеудің нормасы сақталмай 
ысырапқа жол берілуде. Азық-түлігімізді 
есепсіз алудың және тамақты мөлшерден 
тыс пісірудің  салдарынан күнделікті 
қаншама ас-нандарымыз қоқысқа 
төгілуде. Статистикалық мәліметтерде, 
жыл сайын әлемде азық түліктен 2,2 мил-
лиард тонна қоқыс төгілетіні және бұл сан 
жыл санап өсіп келе жатқаны айтылған.

Бірде Алла Елшісі дәрет алып 
жатқан Саад ибн Әби Уаққастың жанынан 
өтіп бара жатып, былай дейді:           

«Әй, Саад! Бұл неткен ысырап?»  Сонда 
ол:  «Дәрет алғанда да ысырап бола ма?» 
дегенде, ардақты Пайғамбармыз :       

«Әрине, болады. Өзеннің жағасында 
болсаң да, ысырап етуші болма» деп 
ескерткен екен.

Сондықтан әрбір ісімізді жақсы ойлап, 
ысырапқа жол бермеуге тырысайық. 

Киім киістегі ысырап:
Киім – пендесіне берген Алланың сан-

сыз нығметтердің бірі. Өйткені, Алланың 
елшісі :

«Шынында Алла Тағала Өзінің 
нығметтерінің белгісін құлының бойынан 
көргенді ұнатады», – деген.

Демек, таза әрі жарасымды киінген 
құлын Алла Тағала жақсы көретін болғаны. 
Бірақ адамдарға көрсету мақсатында 
немесе мақтану ниетімен менмендікке 
салынса, киімі тұрып мода қуып бірінің 
үстіне бірін алып жатса, ол – ысырап. 
Одан сақтанғанымыз дұрыс. 

Омар ибн Хаттаб (Алла Ол кісіден разы 
болсын) өз ұлына: «Әй, ұлым! Тамақты 
қарның тойғанша жеме, киімің тозбай-
ынша тастама, Алла берген ризықты 
тек тамағы мен киіміне жұмсаған қауым 
сияқты болма», – деп өсиет айтқан екен.

Уақыт ысырабы:
Ислам діні уақыт мәселесіне қатты көңіл 

ЫСЫРАПШЫЛДЫҚТАН 
САҚТАНУ 

бөлген. Өйткені, уақыттың алатын орны 
ерекше. Сол себептен Құран кәрімнің 
көптеген аяттарында уақытпен сана-
суымыз керектігі айтылған. Уақыттың 
маңыздылығы сонша – Жаратушы 
иеміз Құранның «Фәжр», «Духа», «Аср», 
«Ләйл» секілді кейбір сүрелерінде 
уақытқа серт еткен. Алла Тағала:

ٍرْسُخ يِفَل َناَسنِإْلا َّنِإ ِرْصَعْلاَو
«Заманаға серт. Негізінен, адам бала-

сы зиянда» – дейді.
Яғни, уақытпен серт етіп, сол уақыттың 

ішінде адамзаттың қасіретте болатынын 
айтқан. Ал сол қасіреттен арылуымыз 
үшін ең бастысы әрбір сағат, күн, ай, 
жылымызда игі істердің көп жасалуына 
көңіл бөліп, уақытты бекер өткізіп алудан 
сақтануымыз керек. 

Сонымен қоса шариғатымызда «Таб-
зир»  деген сөз бар. Табзир – ысырап 
сөзінің мағынасы ретінде мәлім. Де-
генмен ысырап сөзі мен тәбзир сөзінің 
айырмашылығы бар. Ысырап – рұқсат 
етілген істерде шеттен шығу, керегінен 
артық пайдалануды білдірсе, табзир – 
рұқсат етілмеген жағдайда қолдануды 
білдіреді», – деген. Мәселен, тамақтану 
рұқсат, ал сол рұқсатты қажетінен артық 
пайдалану – ысырап. Құмар ойыны 
және арақ-шарап ішу – харам. Тыйым 
салынған істе қаражат жұмсау – тәбзир. 

Ата-аналар балаларының еркелігінен 
болған қалауын орындау үшін артық 
шығынға батып, тоқшылық пен 
баршылықтың арасында өсіруді дұрыс 
көріп, сұрағанын бере берсе, «Қарны 
тоқтық, жұмысы жоқтық, аздырар адам 
баласын» деп Абай атамыз айтқандай, 
ақыры қайырлы болмақ емес. Хазреті 
Омар (Алла Ол кісіден разы болсын) 
«Адам өзінің нәпсісі қалаған затты алып 
жей беруі оның ысырыпқор болуы үшін 
жеткілікті» деген. 

Құрметті мұсылман бауырлар! Ысы-
рап болған жерде береке болмайды. 
Ысыраптан алыс, жомарттыққа жақын 
болайық. Берілген нығметтердің қадірін 
біліп, жеке басымызға, қоғамға пайдасы 
тиетіндей істерге арнайық. Ысырапты 
Алланың сүймейтіндігін жадымыздан 
шығармайық. 

Ақсу аудандық мешіті.

Ол кейіпкерлердің өзін саралап, 
іріктеп алатын. Бүгінде бұл хабарла-
ры жас тележурналистер үшін үлгі, 
өнегі екені сөзсіз. Экран алдында 
өзін қалай ұстауды, отырысы, жүріс 
- тұрысы, сөз сөйлеу мәнері, тіптен 
сұрақ қоюдағы тапқырлығы кез - кел-
ген адамды ойландыра түсетін. Өзінің 
ерен еңбегінің арқасында  «Қазақстан» 
т е л е р а д и о к о р п о р а ц и я с ы н ы ң 
Президенті лауазымына дейін 
көтерілгенін жақсы білеміз. Өзінің іс-
тәжірбиесін осы басшылықта жүріп те 
таныта білді және дәлелдеп кетті.  

Нұртілеу 60 жасын дүрілдетіп өткізді. 
Ешкімге ұқсмайтын шоу жасағанын 
да білеміз. Көптеген ақындар ар-
нау өлеңдерін арнады. Тұрсынзада 
Есімжанов, Сәкен Иманасов 
(марқұмдар), ағаларынан бастап бір топ 
ақын достары да қалыспады. Солардың 
ішінде Ғалым Жайлыбайдың «Тарлан-
боз» өлеңінен бір - екі шумақты оқи 
отырыңыздар:

Көсем сөз тартқызғанда көне көшін,
Көктейсің,
Көктем болып көгересің.
Жұртыңның жүрегіне жатталғандай -
Нұртілеу Иманғали деген есім.

Дүбірі дүниенің
дүрмектері,   
Әкеңнің сен ұшырған жыр кептері.
Кеңжыра, Қарасуда кіндік кесіп,
Бесігі тербетілген Діңгектегі.

Жорғасың қара сөзде қазанатсың,
Жаныңмен жалғандықты 
                                         жазалапсың.
Тұлпардан тұлпар шыққан 
                                           тарланбозым,
Асылдан асыл туған азаматсың!-деп 

ағынан жарылады. 
Нұрекеңнің тағы бір асыл қасиеті. 

Спортты бала кезінен сүйген 
сұңғылалығы. Ақсуда мектепті 
бітіргеннен кейін аудандық комсомол 
ұйымында қызмет жасап жүріп, волей-
бол командасын құрып, соның белді 
ойыншысы болғанын талай айтып бер-
ген. Одан кейін бала кезінен бокспен 
айналысып, жоғарғы оқу орындарының 
арасындағы жарыста, біз екеуміз (ол 
өз салмағында, мен өз салмағымда) 
КазГУ-дің намысын қорғап жеңімпаз 
атанған кезіміз де болған. Кейіннен 
биллиярьдқа  (тастаяқ) көңілі ауып, та-
лай ойындардың жеңіпазы атанғаны  
баршаға аян. Оны бірге жүрген до-
стары мен інілері жақсы біледі. Өзі 
өмірден өтсе де, сол інілері волейбол 
мен биллиярьдтан Нұртілеу Иманғали 
атындағы жарыстарды ұйымдастырып 
өткізіп жүр. Бұл да болса Нұрекеңнің 
ерекше бір қыры десек те болады. 
Бүгінде шаңырағын шайқалтпай ұстап 
отырған Қарлығаштай жары бар. 

Жалпы, Нұртілеу сұңғақ бойлы, 
сымбатты жігіт. Бір көрген адамға 
тәкәппарлау көрінгенімен, ішкі жан 
дүниесіне жол таба білсең, одан асқан 
ақ пейілді, аңқылдаған ақ жарқын аза-
матты таппайсың. Досқа берік. Екі 
жүзділікті жаны сүймейді, шындықты 
сырттан емес бетке айтатын, тіптен тік 
айтатын кездері де жоқ емес. Кейде со-
нысына өзі өкініп те қалатын.

Нұртілеу өзінің шежіресін өлеңмен 
жазып кеткен ақын. Сенбесеңіз «Менің 
шежірем» деген өлеңінің үш шумағын 
ұсынайын:

Жүз жасаған атамның арнасымын,
Дөңгелегі сияқты арбасының.
Манарбек, Жүсіпбекпен Ақмешітте,
Ән салған ақын Имаш жалғасымын.
Егесте ерте иленген елтірімін,
Жігіттің жүрегі ашық кең түрімін.
Бухгалтер қарт ақынның кенжесімін,
Он төрт құрсақ көтерген кемпірінің.
Тегім – Найман, Матайдың 
                                              Шоқанымын,
Бір ұлымын сөз терген Отанымның.
Шөбересі боламын ел билеген,
Мысық болыс атанған жоталының,- 

деп жырлайды жүрегімен. Ал, енді осы 
өлеңнің соңғы шумағы Нұртілеудің 
Кеңсайдағы зиратының басындағы көк 
тасқа да ойылып жазылған екен. Міне, 
керемет!  

Иә, сен ортамыздан кеткелі де бір 
жыл толыпты! Зымырап өткен уақыт. 
Тірі адамдар тіршілігін жасап, өмір 
ағысымен жүріп жатыр. Бірақ, сен 
елі сүйген ел азаматысың, аяулы да 
ардақты ұлдарының бірісің. Ол үшін 
Ақсу өңірінің қалың жұрты, Нұртілеу 
Иманғалидай азаматтың атын өшірмеу 
үшін, Ақсу ауданының орталығынан бір 
көшеге есімін берсе де артық болмас 
еді. 

Қайран, досым-ай! Ақсудан ұшқан 
ақсұңқар едің! 

Бақұл бол!
Сайлаубай ТОЙЛЫБАЕВ, 

ақын, "Халықаралық Алаш" 
сыйлығының лауреаты.

Ысырапшылдық – Алла Тағала 
сүймейтін іс. Өйткені, ысырапшылдық 
жеке тұлғаға, отбасына, қоғамға қауіп 
төндіретін, тірнектеп тапқан дүниенің 
түбіне жететін, бұл дүниенің өзінде де 
кесірін тарттыратын қатерлі дерт.

«Ысырап» сөзінің мағынасы  әрбір 
жасаған іс-әрекеттерімізде шектен шығу 
деген мағынаны білдіреді. Яғни, дүние-
мүлікті орынсыз шашу, мөлшерден тыс 
тамақтану, уақытты дұрыс пайдаланбау. 

Ақыл-есі бар адамзат әрбір ісі мен 
сөзі үшін, пайдаланған заттары үшін  
Жаратқан Жаратушы Алланың алдында 
жауапты. 

Алла Тағала Құран Кәрімде «Тәкәсур» 
сүресі, 8 аятында:  «Сол күні (дүниеде 
берілген) әр нығметтен, әлбетте, сұраққа 
тартыласыңдар», – деген.

Сол үшін әрбір пенде Алланың  бер-
ген адал рызығын орнымен  пайдалануы 
және әр нәрсенің адал, арамын ажыра-
тып білуі тиіс.

Алла Тағала «Бақара» сүресінің 
168-аятында былай бұйырады :

ًابِّيَط ًالالَح ِضْرَألا يِف اَّمِم اوُلُك ُساَّنلا اَهُّيَأ اَي
«Әй, адам баласы! Жер жүзінде болған 

халал, таза нәрседен жеңдер!».
Яғни, адамзаттың ағзасына, ақылына 

зиян келмейтін әрі кері әсер етпейтін 
Алланың берген сансыз адал рызығынан 
жеңдер деуде. 

Ысырапқор адам берілген нығметке 
қанағатсыздық танытып, берілген 
нығметтерді орынсыз қолданады. Ал, 
мұсылман адам ысырапқа бармау үшін 
үнемшіл болу қажет. Үнемшілдік – шек-
тен тыс кетпеу, керегінен аз немесе көп 
жұмсаудан алыс болу, яғни орта деңгейді 
ұстай білу. Өте үнемшіл боламын деп 
соңы сараңдыққа ұласып кетпеуі керек.

Алла Тағала «Исра» сүресі, 27-аятын-
да:

 َناَكَو ِنيِطاَيَّشلا َناَوْخِإ ْاوُناَك َنيِرِّذَبُمْلا َّنِإ
ًاروُفَك ِهِّبَرِل ُناَطْيَّشلا

«Ысырап етпе, сөзсіз ысырап етушілер 
шайтанға бауыр болмақ. Ал шайтан бол-
са, Раббысына тым күпірлік етуші», – 
деп, ысырап етудің күнә екендігін, тіпті, 
кісіні шайтанға бауыр ететін Жаратушыға 
жағымсыз іс екенін білдіреді.

Ысырап негізі төмендегі істерде бола-
ды:

Жеп-ішудегі ысырап:
Алла елшісі : «Адам баласы еш 

уақытта асқазанынан өткен жаман ыдыс 
толтырған емес. Негізінде, адам баласы-
на белін түзеп, әлденуі үшін аз ғана дәм-

Қандай қоғам болса да ол бес негіз арқылы өзін сақтай ала-
ды. Ол - діннің, жанның, нәсілдің, мал-мүліктің және ақылдың 
сақталуы. Ал осы бес негіздің ең бастысы – діннің сақталуы. 
Дінаралық келісім,үндестік және татулық өзін сақтаумен қатар, 
қалған төрт негіздің де сақталуына арқау болады.

Ата Заңымыздың 14-бабына сәйкес азаматтарымызды тегіне, 
әлеуметтік, лауазымдық және мүліктік жағдайына, жынысына, 
нәсіліне, ұлтына, тіліне, дінге көзқарасына, нанымына сондай-
ақ басқа да жағдаяттар бойынша кемсітуге тиым салынған. Ата 
Заңымыздағы осы айтылған қағидалар мемлекетіміздің зайыр-
лы сипатта екендігінің басты нышандары. 

Қазақстан жері - бүкіл әлемдік діндердің: буддизмнің, 
христиандықтың және исламның, зороастризмнің де, 
иудаизмнің де тоғысқан жері. Қазақ халқы діни көзқарасы мен 
діни наным-сенімі айқын да терең, ұлттық және діни мәдениеті 
жоғары,иманды, имани түсінігі мол әлемдегі санаулы ұлттардың 
қатарына жатады. Исламды қабылдап, Аллаға шын жүрегімен 
берілген біздің арғы тегіміз, ата - бабаларымыз бізге бірліктің, 
тұтастықтың ұлы үлгілерін қалдырып кетті. Қазақ халқының 
ғасырлар бойы молынан қорланған рухани мұрасы бүгінде кез 
келген теріс пиғылды жалған дінге де, ұлттық мәдениетімізге 
жат мәдениетке де қарсы тұруға әбден жетеді.

Еліміз Тәуелсіздік алған алғашқы сәттен-ақ, зайырлы 
қоғам құру мақсатында көптеген істер атқарды, ал бүгінде 

зайырлылықты күннен – күнге нығайту үстінде. 1995 жылы 
қабылданған Қазақстанның қазіргі Конституциясы еліміздің 
мемлекеттік тәуелсіздігінің жаңа өрлеуін заңды түрде нығайтты. 
Қазақстан Республикасы өзінің демократиялы, зайырлы, 
құқықтық, әлеуметтік мемлекет екенін Ата заңы арқылы да 
бүкіл әлемге таныта бастады.

Қазақстан Республикасы зайырлы мемлекет болғаннан 
соң оның негізгі басымдықтары адамдардың өз құқықтарына 
беріледі. Құқықпен қорғалған және сол берілген құқықты 
жақсы пайдалана білген адам, қоғам, мемлекет қана жоғары 
қарқынмен дамиды.

Мемлекетке қажетті нағыз азаматтар құқықты қару етіп ұстана 
білумен қатар, руханияты, патриотизмі өте жоғары деңгейде 
болуы керек. Адамның санасының жоғарылығынан,әділеттілік 
үшін күресте белсенділігінен, өзгелерге қайырымдылығы 
мен ізгі ниеттілігінен көрініс беретін оның ішкі әлемі «рухани 
байлығы» болғандықтан,президентіміздің зайырлы қоғам мен 
жоғары руханиятты ел құру бастамасы біздің ең абыройлы 
міндетіміз болып саналады. 

Рухани байлық бар жерде елдің бірлігі де нығая түседі. Ал 
ел бірлігі мықты болса, онда мемлекет те мықты,оның іргесі 
де берік. 

Ғ.ЕСЖАНОВ.

ЗАЙЫРЛЫЛЫҚ - ҚАЗАҚ ҚОҒАМЫНЫҢ РУХАНИ ДАМУЫНЫҢ КЕПІЛІ 

Діни сенім бостандығы –  
демократиялық құндылықтардың басты 
белгілерінің бірі.Жалпы діни еркіндік 
өркениеттіліктің негізгі ұстанымдарының 
қатарына жатады. Діни еркіндікке шек-
теу қойған саяси режимдер адамзаттық 
дамуға кедергі келтіреді.

Ал, зайырлылық – азаматтардың дінге 
сенуге немесе сенбеуге, діни рәсімдерді 
атқаруға немесе атқармауға еркіндік 
беретін саяси-құқықтық алаң.

Алайда, азаматтардың діни сенімді 
таңдауы мен діни қағидаттарды 
басшылыққа алып өмір сүруі – жоғары 
саяси ұйым мен мемлекеттегі титулді 
ұлттың тұтастығына нұқсан келтірмеуі 
керек.

Қазақ елі 1991 жылы саяси тәуелсіздікке 
қол жеткізді. Қазақстан Республика-
сы 1992 жылы 15 қаңтарда «Діни сенім 
бостандығы және діни бірлестіктер ту-

ралы» заңды қабылдап, мемлекет пен 
дін қатынасын реттеуде зайырлылық 
қағидаттарды басшылыққа алатынын 
паш етті. Расында, тәуелсіздіктің халыққа 
жасаған ең үлкен тартуының бірі, ол – 
діни сенім бостандығы еді. Діни сенім 
бостандығына еркіндік берілгеннен кейін 
халық ата-баба дінімен арқа-жарқа болып 
қауышып, төл дініміздің қайта өркен жаю-
ына жол ашылды.

Тәуелсіздік алған жылдары да кейбір 
саяси топтар (Алаш партиясы) «Ислам 
мемлекетін құруымыз керек» деген сая-
си тұжырымдарды алға тартты. Егер, 
осындай ой-пікірлерге ерік бергенімізде, 
азаматтық қақтығыстардың орын алу-
ымен қатар, Қазақстанның теріскей 
аймақтарының тұрғындары бөлектенуі 
әбден мүмкін еді. Себебі, аталған аймақта 
өзге ұлт өкілдерінің саны анағұрлым ба-
сым болатын. Бір дінге басымдық беріп, 

зайырлылықтан бас тартқанымымызда, 
мемлекетіміз ел мен жердің тұтастығын 
сақтап қала алмауы (Құдай сақтасын) 
әбден мүмкін еді.

Иә, біз тәуелсіздік жылдарында дін 
қатынастарын реттеуде зайырлылық 
қағидаттарды басшылыққа алғандықтан, 
яғни, ел тұрғындарына діни қысым 
көрсетпегендіктен, дінге сенуге не-
месе сенбеуге еркіндік бергендіктен, 
мемлекетіміздің біртұтастығын сақтап 
қала алдық.

Бұл сөз жоқ, мемлекетіміздің саяси-
әлеуметтік дамуына зайырлылық 
қағидаттардың тигізген оң әсері бола-
тын. Ендеше, алдағы уақытта да елімізді 
жан-жақты дамыту үшін құқықтық 
тұрғыдан зайырлылық принциптерді 
жетілдіре түсуіміз шарт.

Н.ҚАСЫМБЕКОВ.

 ЗАЙЫРЛЫЛЫҚ - ҰЛТАРАЛЫҚ ТАТУЛЫҚТЫҢ НЕГІЗІ 
***
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"Бастау Бизнес" жобасындағы 
жаңа өзгерістер

Биыл «Бастау Бизнес» жо-
басы онлайн өтеді. Оқу 2022 
жылдың наурыз айының 
соңында басталады деп жос-
парлануда.

Жобаға кім қатыса алады және 
грантқа кім өтінім бере алады?

Еңбекпен қамтылғандар сана-
ты:

• Жұмыспен қамту орталығында 
тіркелген жұмыссыздар;

• Бірыңғай жиынтық төлемді 
төлеушілер (өзін-өзі жұмыспен 
қамтыған тұлғалар қатарынан);

• жеке кәсіпкерлер (мерзімі бір 
жылдан кем);

• жеке қосалқы шаруашылықпен 
айналысатын тұлғалар;

Әлеуметтік санат:
• жұмыссыз жастар (29 жасқа 

дейін);
• аз қамтылған отбасы мүше-

лері - атаулы әлеуметтік көмек 
алушылар;

• көп балалы отбасы мүшелері;
• қандастар, қоныс аударған-

дар;
• мүгедектер;
• мүгедек баланы (мүгедек ба-

лаларды) тәрбиелеушіге беріле-
тін жәрдемақыны алатын адам-
дар.

Оқуға өтінім қайда беріледі?
Оқуға өтінімдерді «Business.

Enbek» порталы - кәсіпкерлік ба-
стамаларды қолдаудың бірыңғай 
онлайн платформасы арқылы 
қабылданады.

Үміткер өтінімді порталда 
бергеннен кейін күнтізбелік 10 
(он) күн ішінде нысаналы топқа 
тиесілігі тексеріледі.

Business.Enbek порталын-
да мақұлдағаннан кейін өтінім 
онлайн-оқудан өту үшін автомат-
ты түрде Atameken Academy пор-
талына жіберіледі. 

Курсты Atameken Academy 
порталында онлайн оқиды. Оқу 
ұзақтығы күнтізбелік 25 күннен 
аспайды және тегін өтеді. 
Оқыту нәтижелері бойынша 
қатысушыға тиісті сертификат 
беріледі.  Оқуды аяқтау туралы 
сертификат 3 жылға жарамды.

Грант көлемі мен алу шартта-
ры

Жоба бойынша оқудан кейін 
қатысушылар Жұмыспен қамту 
орталығынан берілетін 400 
АЕК (1 млн. 225 мың теңге) 
мөлшеріндегі грантқа үміткер 
бола алады.

Жоғарыда аталған санаттарға 
жатпайтын өткен жылдардағы 
жобаға қатысушылар гранттық 
қаражатқа үміткер бола алмай-
ды.

Грантқа үміткерлер жұмыспен 
қамтуға жәрдемдесудің басқа да 
белсенді шараларына қатыспауы 
тиіс.

Грант бір рет беріледі, бұрын 
грант алған қатысушылар қатыса 
алмайды.

Грант қаражаты жоба бойынша 
оқыту кезінде әзірленген бизнес-
жоспарға сәйкес пайдаланылуы 
мүмкін.

Грантқа өтінім қайда беріледі?
Оқуды аяқтаған және сер-

тификат алған жоба түлектері 
«Business.Enbek» порталындағы 
«Грант» бөлімінде өтініш бере 
алады.

Несиеге кім үміткер бола ала-
ды?

Өз бизнес - жобаларын қорғаған 
жобаның тыңдаушылары, оның 
ішінде 2017 - 2021 жылдардың 
қатысушылары кәсіпкерлік 
қызметін дамытуға «Атамекен 
Жетісу» микроқаржы ұйымынан 
жылдық 6% жеңілдетілген несие 
алуға өтінім бере алады.

Мекен-жайы: Талдықорған 
қаласы, 8 шағын ауданы, Аста-
на д - лы, №2 А, 1 - қабат. Тел.: 8 
(7282) 402 558.

АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНЫҢ 
КӘСІПКЕРЛЕР ПАЛАТАСЫ.
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Құқықтық статистика органда-
рымен мемлекеттік қызметтің 3 
түрі көрсетіледі: соттылықтың бо-
луы туралы анықтама, мұрағаттық 
анықтама және прокуратура ор-
гандарынан, тергеу және анықтау 
органдарынан шығатын ресми 
құжаттарға апостиль қою туралы 
анықтама беру. 

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

Сонымен "Соттылықтың болуы 
немесе болмауы туралы анықтама 
беру" мемлкеттік қызмет толық ав-
томаттандырылды. 

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

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

Азаматтарға арналған жаңа 
енгізулердің бірі Мемлекеттік кор-
порация филилалының мекен-
жайын таңдаумен шетелге шығу 
үшін анықтама алуға электрондық 
сұрау беру мүмкіндігі болып та-
былады, ол жерде қағаз түрінде 
жауап алуға болады. Бұрындары 
Мемлекеттік корпорацияға 
міндетті бара отыра қағаз вариан-
ты ғана жіберу мүмкін болатын. 

Электрондық анықтаманы 
« E g o v K z B o t » Te l e g r a m - б ота 
көмегімен алуға болады. 

Анықтама алу үшін «Мобильді 
азаматтар базасына» (МАБ) 
тіркелу қажет. Бұл үшін eGov.kz 

 ҚҰҚЫҚТЫҚ СТАТИСТИКА ОРГАНДАРЫМЕН КӨРСЕТІЛЕТІН 
МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ АЛУ ТӘРТІБІНДЕГІ ОҢ ӨЗГЕРІСТЕР 

ЕНГІЗІЛГЕНІН ХАБАРЛАЙДЫ
порталында Жеке кабинетке өзінің 
деректерін енгізу қажет. 

Анықтама алу үшін Telegram 
мессенджерді көшіру керек, 
«EgovKzBot» іздеу жолына 
енгізу, енгізу/қайта енгізу. Әрі 
қарай «Қызметтер» бағанында 
"Соттылықтың болуы немесе 
болмауы туралы анықтама беру" 
атты сервисті таңдау, содан кейін 
азаматқа растау коды көрсетілген 
SMS – хабарлама келеді, кодты 
енгізгеннен кейін соттылықтың 
болуы немесе болмауы туралы 
ақпарат берілетін болады. 

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

Сонымен қатар, порталда 
«Үшінші тұлғалармен анықтама алу 
сервисі» жүзеге асырылған. Енді, 
жұмыс берушілердің өздері онлайн 
қызметін қолдана отыра «жеке ка-
бинет» және (немесе) sms-растау 
арқылы сұрау жіберілетін адамға 
қатысты, адамдардың келісім шар-
ты болған кезде басқа адамдарға 
қатысты соттылықтың болуы неме-
се болмауы туралы электрондық 
сұрау жібере алады. 

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

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

Қызмет алуға үшін электрондық 
сауалдарды жіберу сервисі 
портал арөылы іске қосылды. 
Қазіргі уақытта, қызметті пор-
тал арқылы немесе Мемлекеттік 
корпорация арқылы тапсыруға 
болады. Қызметтің нәтижелерін 

Мемлекеттік корпорация-
сы арқылы ғана алуға бола-
ды. Қызмет көрсету мерзімі 30 
күнтізбелік күннен 10 күнтізбелік 
күнге дейін қысқартылған. 

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

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

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

- қызмет алушының филиалдың 
мекенжайын порталда таңдау.

Қызметтердің нәтижелерін қағаз 
түрінде алу үшін қызмет көрсететін 
Мемлекеттік корпорациялар. 

Комитеттің қызметін 
электрондық форматқа 100% 
көшіру мақсатында, ҚР ӘМ 
«Е-Апостиль» сервисін іске асыру 
шеңберінде апостильдендіру бой-
ынша қызметтерді электрондық 
форматқа толық көшіру жұмысы 
жүргізілуде. 

Талғат ОМАРХАНОВ,
Қазақстан 

Республикасы Бас 
прокуратурасының                                                

Құқықтық статистика және 
арнайы есепке алу жөніндегі 

комитетінің Алматы облы-
сы бойынша басқармасы 
азаматтық және әкімшілік 

салалардағы құқықтық 
ақпаратты қалыптастыру 
бөлімінің аға прокуроры.

Сыбайлас жемқорлыққа деген 
төзбеушілік әрбір қазақстандықтың 
азаматтық ұстанымына айна-
луы тиіс. Мемлекеттік қызметтің 
жаңа моделін енгізу шеңберінде 
елімізде мемлекеттік органдар-
да Қазақстан Республикасы 
Президентінің 2015 жылғы 29 
желтоқсандағы №153 Жарлығына 
сәйкес жаңа институт – әдеп 
жөніндегі уәкілдер институты 
енгізілді, олардың арнайы Ережесі 
бекітілді. Әдеп жөніндегі уәкілдер 
институтын нығайту, халықтың 
мемлекеттік органдарға деген 
сенімінің артуына, мемлекеттік 
қызметте өзара қатынастар 
мәдениетінің қалыптасуына, 
сондай-ақ, сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы заңнаманың және қызметтік 
әдеп нормаларын бұзуының ал-
дын алуға мүмкіндік береді.

Мемлекеттік қызметшілердің 
мемлекеттік қызмет, сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ту-
ралы заңнама және қызметтік 
әдеп нормалары талаптарының 
сақтауына ықпал ету жұмыстары 
әдеп жөніндегі уәкілдің құзыретіне 
кіреді.

Әдеп жөнiндегi уәкiл – қызметтiк 
әдеп нормаларының сақталуын 
қадағалайтын және мемлекеттiк 
қызмет, сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы iс-қимыл туралы заңнама 
мен Қазақстан Республикасы 
мемлекеттiк қызметшiлерiнiң Әдеп 
кодексi талаптары бұзылуының 
алдын алуды назарда ұстайтын, 
сондай-ақ, өз функциялары 
шегiнде мемлекеттiк қызметшiлер 
мен азаматтарға кеңес беретiн 
мемлекеттiк қызметшi ауданымыз 
бойынша Ақсу ауданы әкімінің ап-
парат басшысы Жақыпов Серікхан 
Амангелдіұлына  жүктелген.

Әдеп жөніндегі уәкіл өз 
құзыреті шегінде мемлекеттік 
қызметшілердің құқықтары 
мен заңды мүдделері 
бұзылған жағдайларда, олар-
ды қорғауға және қалпына 
келтіруге бағытталған ша-
раларды қабылдайды, 
мемлекеттік қызметшілердің 
қызметтік әдеп нормаларын 

сақтауын мониторингтеуді 
және бақылауды жүзеге асы-
рады, мемлекеттік қызметтің 
оң бейнесін қалыптастыруға өз 
үлесін қосады. Сонымен қатар 
мемлекеттік органның оң имиджін 
және ұжымда жағымды аху-
ал қалыптастыруға елеулі үлес 
қосқан қызметшілерді көтермелеу 
туралы ұсыным білдіреді. Осы-
лайша, әдеп жөніндегі уәкіл сы-
байлас жемқорлықты ұлттық 
құндылыққа жат құбылыс ретінде 
сезіну, қабылдамау және сы-
байлас жемқорлыққа қарсы 
мәдениетін қалыптастырудағы өз 
үлесін қосады.

Ақсу ауданы бойынша 
мемлекеттік қызметкерлердің 
Әдеп жөніндегі Уәкілі – Жақыпов 
Серікхан Амангелдіұлы.

Қабылдау күндері: жұмыс 
күндері сағат: 14:00-ден 18:00-ге 
дейін. Жұмыс телефоны: 8 (7283) 
2 10 53. Жұмыс кабинеті — 26.

Facebook https://www.
f a c e b o o k . c o m / p r o f i l e .
p h p ? i d = 1 0 0 0 5 5 9 9 4 4 7 8 8 0 6 
парақшасына сұрақтарыңызды 
қойсаңыздар болады.

Серікхан ЖАҚЫПОВ,
аудан әкімінің аппарат 

басшысы, Әдеп жөніндегі 
Уәкілі.

Қазақстанда 637 мемлекеттік 
қызметті онлайн алуға болады, көбі 
оларды алу үшін ЭЦҚ міндетті түрде 
қажет деп ойлайды. Бірақ ЭЦҚ-сыз 
алуға болатын сұранысқа ие қызмет 
түрлері де бар. Атап айтқанда, 138 та-
нымал қызметті SMS-құпиясөз арқылы 
алуға болады.

SMS-құпиясөздің көмегімен сіз 
жылжымайтын мүліктің техпаспор-
тын немесе оның телнұсқасын 
алуға өтінім беру, уақытша тіркеуге 
тұру, аты-жөнін өзгерту, жұмыссыз 
ретінде тіркелу, жер телімдерінің 
мемлекеттік актісі секілді танымал 
қызметтер мен анықтамаларды ала 
аласыз. Сондай-ақ мүгедектік пен 
әлеуметтік жәрдемақыларды да осы-
лай рәсімдеуге болады.

Бір реттік пароль арқылы қолжетімді 
мемлекеттік қызметтер тізімі үнемі 
толықтырылып отырады. Толық тізімді 
egov.kz порталында көруге болады.

Қай мемлекеттік қызметтерді ЭЦҚ-сыз 
онлайн алуға болады?

Клиентке жауап СМС-хабарлама арқылы 
жолданады.

АҚСУ АУДАНДЫҚ ХҚКО.

Жеке көмекші қызметі кімге тиесілі?
Қазақстанда өздігінен жүріп-тұра алмай-

тын бірінші топ мүгедектігі бар азаматтар 
мемлекет қаржысы есебінен жеке көмекші 
қызметін пайдалана алады.

Қызмет ХҚО немесе egov.kz порталы 
арқылы тегін рәсімделеді.

ҚЫЗМЕТТІ ОНЛАЙН АЛУ ҮШІН:
1. Порталға авторизация арқылы кіріңіз 

де, «Жүріп-тұруы қиын бірінші топтағы 
мүгедектерді жеке көмекшінің қызметімен 
қамтамасыз етуге құжаттарды рәсімдеу» 
қызметін табыңыз;

2. Қызметке онлайн тапсырыс беріңіз және 
өтінімді толтырып, оған ЭЦҚ немесе смс-
пароль арқылы қол қойыңыз;

3. Сіздің өтініміңізді өңдеу туралы хабар-
лама жеке кабинетіңізге келеді.

Қызметті ХҚО-да алу үшін:
1. Өтініш;
2. Жеке басын куәландыратын құжат;
3. Мүгедектігі бар адамның атынан 

жүгінсеңіз сенімхат керек.
Екі жағдайда да қызмет көрсету мерзімі - 

10 жұмыс күні.

Дерматомикоз қоздырғыштарына теріні 
және оның туындыларын зақымдайтын ми-
коздар жатады. Олардың қоздырғыштары 
кератині бар тканьдерді зақымдай отыра 
тіршілік етеді. Дерматомикозбен барлық 
ауыл шаруашылық малдары (әсіресе 
төлдер), терісі бағалы аңдар, жыртқыштар 
және адамдар ауырады. Бұл аурудың 
қоздырғыштары  Deuteromycetes класы-
на жататын жетілмеген саңырауқұлақтар. 
Дерматомикоздардың клиникалық белгілері 
бір-біріне ұқсас болғанымен, олардың 
қоздырғыштары әр түрлі туысқа жата-
ды:  Trichophyton (трихофития) және 
Microsporum (микроспория). Біздің ауданы-
мызда жиі жыл сайын тіркеліп отыратын түрі 
микроспория (Microsporum). 

Микроспория   ауруы  үй  жануарлары, 
көбінесе иесіз мысықтар мен иттерден  
және ауырған адамдардан бір біріне қарым 
қатынас арқылы жұғады.Баста шашы қалың  
жерлері мен  тегіс теріде кездеседі. Шашы   

ДЕРМАТОМИКОЗ
қалың  өскен  бөлігінде  жұққан  жағдайда 
бір, одан кейін бірнеше жерде пайда бола-
ды да, көлемі бірте-бірте үлкейіп сопақша 
немесе домалақ қызғылт  дақ  болады. 
Терінің жарақаттанған бөлігінде  кебек тәрізді 
қабыршықтар қаптап тұрады. Микроспория 
қоздырғышы  сыртқы ортада тұрақты. Шаш-
та, терінің  қышитын  жерінде, жүнде,  құмда, 
жертөбелердегі  шаңда    бірнеше  жыл  бойы-
на таралу қабілеттілігін  сақтайды.

Жұқпа тікелей ауру жануарлар-
мен байланыста болғанда немесе 
залалсыздандырылмаған жүнде, тарақ, 
бас киім, кір киімдер арқылы  жұғады.Со-
нымен қатар қажетті гигиеналық ережелер 
сақталынбаса шаштаразда да жұғуы мүмкін.  
Ішкі жанұялық жұқпа таралуы  жиі кездеседі.   
Микроспорияның таралуы ауырған жанұяда 
жиі кездеседі.   

Микроспория   жұқпасын алдын алатын 
болсақ, ең бастысы жеке бас тазалығын 
сақтау керек екенін ұмытпауымыз керек.

Қышыма - жұқпалы тері ауруы. Ол адамның денесіне қотыр жұқтыратын кененің 
түсуінен пайда болады. Жұқтыру көзі болып табылатын - адам. Кене басқа сау адамға 
қарым қатынас арқылы жұғады, яғни, қоғамдық  моншалардан, душ қабылдайтын 
орындардан, жатақханалардан  және  жолаушылап жүрген кезеңдерде.Осы ретте 
аурудың өзіне тән белгілерін білу аса маңызды. Қолдың саусақтарының арасында, ке-
уде мен іштің, санның, аяқтың терісінде бөртпелер пайда бола бастайды. Қышыманың 
ерекшелігі – ауырған адамның денесі, әсіресе түнде қатты қышиды оған микробтар 
түсіп, қышымаға терінің іріңді жұқпасы қосылып, ауру әрі қарай асқынып кетеді.  

Қышымаға қарсы арнаулы емді тері ауруының дәрігері  ғана  жүргізеді. Ауырған 
адам өзін-өзі емдеуге болмайды.  Қышыманы  жұқтырмау  үшін қарапайым гигиеналық 
ережелерді сақтау керек: жеті сайын моншаға түсіп, жуыну, іш киімдерді  және төсек  
жаймаларын  жиі-жиі ауыстырып, оларды  жуылғаннан кейін үтіктеп отырған дұрыс. 
Әр адамның  жеке  орамалы,  жөкесі,  аяқ киімі басқа да тұтыну заттары  жеке болғаны 
дұрыс. Қышыма ауруын  жұқтырып  күдіктенген жағдайда уақыт өткізбей тездетіп тері 
ауруларын  емдейтін  дәрігерге көрінген дұрыс. Дәрігерге ерте қаралу - айналасындағы 
адамдарға қышыманың таралмауын және одан тез сауығуын қамтамасыз етеді.

Б.ТЕМІРХАНОВ, 
аудандық СЭББ  басшысы.  

А.СЕҢКІБАЕВА,
санитариялық-эпидемиологиялық

бөлімінің маманы. 

ҚЫШЫМА (ЧЕСОТКА)
МАМАН КЕҢЕСІ

Әдеп жөніндегі 
уәкілдің рөлі
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Гүлжан МҰҚЫШЕВА

Құрылыс саласы еліміздің эко-
номикасын көтеру жолында басты 
сала болып табылады. Осы орайда, 
ауданымыздың құрылыс саласын-
да еңбек етіп келе жатқан байырғы 
құрылысшы Мұхамадиев Мар-
лан Нұрмұханбетұлы жөнінде сөз 
қозғағым келіп отыр.

Мұхамадиев Марлан 
Нұрмұханбетұлы 1959 жылдың 13 
ақпанында Алматы облысы, Ақсу 
ауданы, Ойтоған ауылында дүниеге 
келді. 1966 жылдың қыркүйек ай-
ында Қаракемер орта мектебінің 1 
сыныбына барып, аталған мектепті 
1976 жылы маусым айында бітіріп, 
орта білім алып шығады.

Онан кейінгі еңбек жолы 
Қаракемер совхозындағы құрылыс 
учаскесінде жұмысқа қабылданып, 
осы салада жұмысын атқарады. 1977 
жылы мамыр айында Талдықорған 
қаласындағы газ саласының сле-
сарьларын дайындайтын кәсіптік - 
техникалық училищесіне оқуға түсіп, 
аталған училищенің газовик - сан-
техник мамандығы бойынша  толық 
курсын 1978 жылы бітіріп шықты.

Оқуын бітіріп, диплом алғаннан 
кейін сол кездегі Талдықорған облы-
сы, Ақсу ауданы, «Қаракемер» сов-
хозына жіберіледі. 1978-1980 жыл-
дар аралығында Қаракемер, Көкөзек 
совхоздары тұрғындарын газ бал-
лондары мен газ жабдықтарымен 
қамтамасыз етуші маман ретінде 
жұмыс атқарды.

1981 жылдан 1995 жыл-
дар аралығында «Қаракемер» 
совхозының құрылыс бөлімінде 
жұмысшы, бригадир болып 
жұмыс атқара жүріп, ауыл 
тұрғындарына арналған тұрғын 
үйлер, мал шаруашылығы бойын-
ша қора-жайлар құрылысын салу-
да ұйымдастырып, басы-қасында 
жүрді.

1991 жылдары «Тұрғын үй-
91» Үкіметтік бағдарламасын 
басшылыққа ала отырып, ауылдағы 
жұмысшыларға арналған тұрғын 
жайлар құрылысын салуға белсене 
араласты.

Заманның ағысына орай, 
нарықтық қатынастардың елімізге 
енуіне байланысты 1995 жыл-
дан 2009 жылдар аралығында 
жеке шаруашылық құрып, 
ауылшаруашылық дақылдарын 
сеуіп, оны өсірумен айналысты. 
2009 жылдан бастап жеке бригада 
құрып, аудан көлемінде атқарылып 
жатқан құрылыс жұмыстарына білек 
сыбана кірісті.

ЖАНЫҢДА ЖҮР ЖАҚСЫ АДАМ

ЕҢБЕГІМЕН ЕЛЕНГЕН АЗАМАТ
Осы құрылыс саласы бойынша 
аудандағы төмендегідей құрылыс 
нысандарының қайта жаңғырту, 
ағымды жөндеу жұмыстарын 
атқаруға қатысты.

2012 жылы аудандық орталық 
ауруханасының күрделі жөндеу 
жұмыстары аясында шатырын 
ауыстыру, тағы басқа құрылыс 
жұмыстарын атқарды.

Молалы, Қарашілік ауылдық 
округтері бойынша М.Әуезов 
атындағы, Сағабүйен ауылындағы 
Т.Тоқтаров орта мектебі 
ғимараттарына жүргізілген ағымды 
жөндеу жұмыстарына қатысты. 
Сонымен қатар, Жансүгіров 
ауылындағы Сиқымов атындағы 
орта мектебінің күрделі жөндеу 
жұмыстарына, аудан аумағындағы 
мәдени-әлеуметтік нысандар мен 
тұрғын үйлердің жөндеу жұмыстарын 
атқаруға және жеке тұрғындардың 
түрлі  жаңа құрылысын салуға атса-
лысты.

«Алтынарық» ауылындағы 
«Қаракемер мешіті» ғимаратының 
шатырына күрделі жөндеу жұмысын 
атқаруға қайырымдылық танытып, 
аталған жұмыстарды тиісті деңгейде 
атқарып шықты.

Қазақта «Барды бағалай білгенге 
– бақ қонады, қуана білгенге – құт 
қонады», - деген дана сөз бар, ен-
деше ағайын барымызды бағалай 
білсек, толағай табысымызға қуана 
білсек, «Бақ» пен «Құт» бізден алыс-
тамай, тура жанымызда жүретінін 
естен шығармайық.

Әкесі Мұхамадиев Нұрмұханбет 
Хамзаұлы – «Қаракемер» 
совхозының мал шаруашылығын 
өркендетуге өз үлесін қосты. Мал 
шаруашылығында еселі еңбегі үшін 
Үкімет тарапынан «Еңбек Қызыл Ту» 
ордені және басқа да Алғыс хат, Гра-
моталармен марапатталды.

Үйленген. 3 бала, 6 немере 
тәрбиелеп отырған құрметті әке, ата 
болып табылады.

Құрметті Марлан! Көп жылғы 
бейнеттің зейнетін көретін 
жасқа жетуіңмен шын жүректен 
құттықтаймын! Отбасың аман-есен 
болып, шаңырағың тек шаттық пен 
қуанышқа бөленсін. Өзіңе Алла қуат 
беріп, ел игілігі үшін қызметіңді одан 
әрі  жалғастыра бер. Балаларыңның, 
немерелеріңнің қызығын қызықтап, 
шөпшек, немене сүюге Алла нәсіп 
етсін деген ағалық тілегімді қабыл 
ал!

Қали  БЕРКІМБАЕВ,
зейнеткер, ауылдас замандасы.

Атап айтқанда, 2009 жылы 
аудан орталығы Жансүгіров 
ауылындағы Есенқұл Маманұлы 
көшесі бойынша 14 бір пәтерлі 
тұрғын үйдің құрылысын жүргізуге 
атсалысты. 2010 жылы Ақсу 
ауылдық округіне қарасты 
«Қазақстан» елді - мекеніндегі 
ФАП құрылысы, Жаңалық ауылдық 
округі аумағындағы фельдшерлік 
- акушерлік пункт ғимаратының 
ағымды жөндеу жұмыстарын 
атқаруға атсалысты. 2010-2011 жыл-
дар аралығында табиғи апаттың 
салдарынан бұзылуға ұшыраған 
«Қызылағаш» ауылында жаңа 
5 тұрғын үй құрылысын салып, 
аталған жұмыстарға өз үлесін қосты. 

Қобызшы Молықбай шал 
                                      Матайдағы,
Матайда Кенже, Тұңғат, 
                                         Сақайдағы.
Қазақта қобызшыдан 
                                        қалғаны сол,
Жорға еді маймаңдаған 

бақайшағы – деп ақын Ілияс 
Жансүгіров жырға қосқан Қобызшы 
Молықбай Байсақұлының туғанына 
биыл 165 жыл толады. Ақсу (Жетісу) 
өңірі халқының мақтанышы, рухы 
ерекше қадірленетін Байсақұлы 
қобызшы Молықбайдың  есімі, бүгінгі 
таңда жалпы қазақ жұртына жақсы 
танымал болды. Соңғы жылдары ол 
туралы танымдық мақсаттағы жаз-
балар мүмкіндігінше жариялануда.  
1994 жылы Алматыдағы «Жалын» 
баспасынан Серік Жанабіловтың 
«Молықбай қобызшы» повесті кітап 
болып шықса, қобызшы Молықбайды 
терең зерттеушілердің бірі және сон-
дай көптеген еңбектердің авторы 
Жемісбек Толымбековтың танымдық 
деректері бар.  Осы деректерге 
сүйеніп 2020 жылы жерлес ақын 
Болатбек Әбілқашев «Қобызшы» 
деректі дастанын жазды. Онда 
қобызшы Молықбай туралы:

Сол бір ерте қараңғылық, 
                                           күнде ескі, 
Емшілік пен ақындығы үйлесті. 
Үш ішекті, төрт бұрышты 
                                    домбыра – 
Қолына алып, сал – серілік 
                                           күй кешті. 
  
Өр шыңына шығып биік 
                                       бұлбұлым, 
Күй аңыратқан қобызынан 
                                           үлгі мың. 
Қобызшы еді ол – «Ақ көбікті» 
                                        аңыратып, 
Дүрілдеткен «Ерәлінің 
                                            дүлдүлін». 
  
«Бозінгенді» күңірентіп сөйлетті, 
Күркілдетіп «Көк көбікті» 
                                           селдетті. 
Күйін шертіп «Ноғай, қазақ 
                                        жыласқан», 
Тыңдаған жұрт көздің жасын 
                                             көлдетті. 
  
Күй ғып төкті айтар ойдың 
                                             қисынын, 
Ширықтырып тыңдаушының 
                                         түйсігін. 
Ел ішінде аңыз қалған 
                                         сондықтан, 
«Тоқсан күй» деп қобызында 

күйшінің... деп суреттеледі. Ендеше 
Молықбай атамыз туралы тоқталып 
өтсек. 

Молықбай Байсақұлы  -  қобызшы, 
бақсы, кеңестік саяси қуғын-сүргін 
құрбаны. 1857 жылы Алматы об-
лысы, Ақсу ауданында дүниеге кел-
ген. Өнерпаздық, емшілік қасиеттері 
әкесінен дарыған. Молықбай — 
мақаламыздың басында айтқандай 
жыр дүлдүлі I.Жансүгіровтің 
кіндік әкесі, ақынның «Күйші» 
поэмасының басты кейіпкері. 1930 
жылы . «халық жауы» деген жа-
ламен тұтқындалып, 31 сәуір күні 
Алматы түрмесінде қайтыс болған.                                                                                                                 
Абзал халқына киелі қара қобызы 
және шипагерлік қасиеті арқылы 
қамқор болғандықтан «қобызшы 
Молықбай» деп атанған.

Бақ қонып, қасиет дарыған 
Байсақ «Желді қарағай» деген 

асуда өсіп тұрған қос қарағайдың 
жоғарылау тұрғаны жел соққанында 
үн шығаратынын тыңдап біліп, 
қобыз жасатуға сол қарағайды әкесі 
Бұғыбайға кестіртіп алады. Қобызды 
өз туысы Бектөлеге шаптырып жа-
сатады. Қобызды күміспен күптеп, 
алтынмен аптаған, аталас туысы, 
зергер шебері Естібай Мырзағұлұлы 
болады. Оның ішегі мен шанағына, 
әмісе жүйрік аттың қылын қолданып 
отырады. Байсақ қобызын арғын 
елінде ат бәйгесіне қосып, кие кісілері 
арқылы аламанда бірінші келтіреді. 
Соған байланысты ел-жұрты 
Байсақты «Дәупірім» деп атап кетеді.

Қобыздың мойынының морт 
сынғаны мен жаңқаның орнының тесігі 
бар. Байсақ кіреберіс босағадағы 
босанған әйелдің жолдасы көмілген, 
бет топырағы бос жатқан, шұңқырға 
аяғын тығып алып, оқыс құлап, 
тобығы мен жіліншегін сындырады. 
Сонда Байсақтың үйінің төрінде ілулі 
тұрған қара қобыз өздігінен жерге 
құлап, ол да мойынынан морт сынып, 
бір жағындағы жаңқасы орнынан тай-
ып шығып, орны үлкен тесік болып 
қалады. Осы салдардан киелі үлкен 
қара қобызды ел-жұрт «жарық қара 
қобыз» деп атайды.  Киелі жарық 
қара қобыз 1930 жылдан 1984 жылы 
Талдықорғандағы Ілияс Жансүгіров 
мұражайына өткізілгенінше, 
Молықбайдың келіні,  Адасқанның 
үйінде сақталып келді. 1978 жылы 
Адасқан апаның үйі дымы қалмай 
өртенгенде, сандықтағы қара жарық 
қобыз өрттен дін аман қалады. Бұл 
әлі шешуі табылмаған қобыздың кие, 
қасиеті десе де болар.

Молықбайдың әкесі Байсақтан 
кейін қара қобыз сегіз жыл иесіз 
үй төрінде ілулі тұрып қалады. 
Бір күні Молықбайды Садақтыда 
тары орып, баулап жүргенінде, 
әкесінің бір қаршыға бастаған жүз 
кісілік пір киесі көзіне көрініп, кие 
қысып, ие буып тастаған жерінен 
көпшілік ес-түссіз күйінде оны үйіне 
жеткізеді. «Ақсарбас» атап сойы-
лып, Молықбайға әкесінің қасиеті 
қонып, үлкен нағашысы Қылышты 
(Қосымбайдың) бақсының дәріпі да-
рып, қобызда ойнап, бақсы-балгер, 
емші болып, жадынан өлең шығарып, 
қобыз сарынына қосып ән, жыр ай-
тып, үш ішекті, төртбұрышты домбы-
рада күй шертіп, халық қолдауымен 
сал-серілік ғұмыр да кешеді.

Молықбай - кеңес өкіметі 
белсенділерінің астамшыл 
істерінің қуғын-сүргінінің құрбаны 
болған. Молықбай Құрақбайдың 

кеңес белсенділерінің көңілі ар-
тып, әсіресе қызылдар белсендісі 
Күнтуов Құндақбайдың талабы 
ызғарлы болады. Қалау- тілектері 
орындалмаған кеңес белсенділері 
Молықбайдың ісін дік, кек көріп, 
1928 жылы екі жүз пұт бидай астық 
«продналог» деп, оған салым са-
лады. Молықбай өзіндегі бар мал 
мен қаражатын жиыстырып, са-
лымды өтейді. 1929 жылы қызыл 
белсенділері Молықбайға үш жүз 
пұт бидай астық салымын тағы сала-
ды. Оны өтеуге мұршасы жетпеген 
Молықбайды белсенділер «халық 
жауы» деген желеумен қобызы 
мен өзін қамауға алып, тор атын, 
күміс ерін, үй мүлкін «тәрік» деп 
тәркілейді. «Халықтың Молықбайын 
ұстадыңдар, қарау ниет, жүзі 
қаралар» деп, қайнар Торыбай 
Молықбаймен бірге Алматыға айда-
лып, Көкесік түрмесіндегі абақтыға 
екеуі қамалады.  

Молықбайдың түрмеде қобызбен 
орындаған күйлеріне, өнеріне тәнті 
болған түрме бастығы мен колон-
на басшысы Молықбайды үш күнге 
астыртын өз үйлеріне босатып 
апарып, қобыз сарынына дауысын 
қосып тартқан күйлерін үнтаспаға, 
одан пластинкаға жазып алады. 
Колонна басшысы Молықбайға 
түрмеден бостандыққа шығуға 
көмектесіп, «Молықбайды келіп, 
алып кетіңдер» деген, үй-ішіне теле-
граммамен хабар жібертеді.

Молықбайдың әйелі мен баласы 
өгіз арбамен бір ай мерзім шамасын-
дай жол жүріп, Алматы маңындағы 
Көкесік түрмесіне жеткенінше, 
Молықбай іш ауруынан 1930 жылы 
көкек айының 30-ында 73 мүшел 
жасында қайтыс болып кетеді. Ама-
лы құрыған әйелі мен баласы киелі 
қара жарық қобызды алып, кері елге 
оралады.

Қобызшы Молықбай туралы «Күй» 
поэмасында Ілияс Жансүгірұлы: 
«Әлемнің әуеніне бермес ем-ау, 
қазақтың мұны тартқан күйші ша-
лын» десе, жазушы Серік Жанәбіл: 
«Қорқыт - иісі түркі еліне ортақ болса, 
Молықбай - қазақтың қобызшысы»,-
деп ардақ қыла бағалайды.

Елдік дәрежедегі биік тұлға  
ретінде,  оның өмірлік жолы мен 
өнердегі келбетін жақсы танып білу  
үшін,  әлі талай зерттеулер  қажет. 
Ол болашақтың еншісінде.

А.ҚҰМАРОВА, 
І.Жансүгіров атындағы тарихи - 
өлкетану музейінің қызметкері.   
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ҚОБЫЗШЫ

Қарасу негізгі орта  орта мектебінің 
4 сыныбында  Ахмет Байтұрсынұлы - 
қазақ халқының ұлы көсемі» атты сы-
нып сағаты өтті. Іс-шараның мақсаты 
- оқушылардың патриоттық сезімдерін 
дамыту, елін, жерін құрметтеуге, 
осындай мақтан етер ұлы тұлғаларды 
тануға тәрбиелеу және осындай 
тұлғалардың еңбектерін көбірек оқып, 
ой - саналарын жетілдіру болып табы-
лады.

Сынып жетекшісі Ш.Тұрбекова 
А.Байтұрсынұлының өмірбаянына 
тоқтала кетіп, бейнеролик көрсетіліп, 
әрі қарай мектеп оқушылары 
Сәмеке Жания, Муниф Айқын, 
Құсболат Ерасыл, Батырхан Айқын 
өлеңдерін жатқа айтты. Сонымен 
қатар мектебіміздің тәрбие жөніндегі 
орынбасары  Бейсенбек Назерке 
және  қазақ тілі мен әдебиет пәнінің  
мұғалімі Э.Әміренова іс-шарамызға 
қатысып, Ахмет Байтұрсынұлының 

Ахмет Байтұрсынұлы 
- қазақ халқының ұлы 

көсемі

өмірі, жан - жақты қырларымен мен 
шығармашылығын толықтай әңгімелеп 
айтып берді.

Ахмет Байтұрсынұлы - ақын, жа-
зушы, аудармашы, публицист, қоғам 
қайраткері, ағартушы, әдебиетші, 
тілші, ғалым, ұлттық жазудың рефор-
маторы, Алашорда өкіметінің мүшесі. 
Халықтың зердесіне сәуле түсіріп, са-
насын оятқан осы топтың рухани көсемі 
А.Байтұрсынұлы еді. Қазақ әдебиеті 
мен әдебиеттану ғылымының, тіл 
білімінің атасы, ұлы Шоқан, ЬІбырай, 
Абайлардың ағартушылық, демократтық 
бағыттарын жалғастыра отырып, өз 
заманындағы тұтас бір зиялы қауымның 
төлбасы болды. Іс-шараның соңында 
оқушыларға бүгінгі кездесудің нәтижесін 
байқау үшін сұрақтар қою, фото сурет-
тер мен жылдарды көрсету арқылы  
жүргізілетін ойын ойнатылды.

Шолпан ТҰРБЕКОВА, 
бастауыш сынып мұғалімі.  

келіні елі ноғас Имашқызы 
Дәмелінің төркіні мінгізген 
тор атқа ықыласы ауып, 
Құрақбайдан қалап сұрап 
алады. Молықбайдың аталас 
інісі Нөкербек, тор жорға атты 
Моқаңнан сұрап алып, кеңес 
өкіметі жасаған талай тойдағы 
жорға жарысына қосады. Ат 
басқа аттарға дес бермей, бас 
жүлдені әперіп отырады. Га-
зет беттеріне тор жорға аттың 
суреті басылып шығып, даңқы 
асқақтайды. Тор жорға атқа 

Қыздар - ай!
Тұлымы желбіреп, бой жеткен 
                                                  қыздар - ай,
Тәп - тәтті қылықпен, тамсантқан 
                                                қыздар - ай.
«Қыз өссе елдің көркі» - деген сөзге, 
Лайық жайнап өскен  қыздарым- ай.

Есейіп жар табатын өмірлік,
Жат жұртқа жаратылған қыздар - ай.
Әр үйде, әр ошақтың отын жағып,
Өрісті кеңейтетін қыздар - ай.

Ана болу парызың бұл өмірде,
Тербеткен бөпені, бесік жырмен 
                                                       өсіруде.
Қызметі қатарласып жүрген бірге,
Жан жетпейді қыздарға бұл әлемде.

Қандай теңеу айтсаңда жарасады,
Анадан кім биікке аса алады.
«Ана» - деген үш әріпті оқығанда,
Бойыңда күш - қуатың таса алады.

Өсіріп ұл мен қызды аялаған,
Баладан еш нәрсені аямаған.
Әлдилеп немере мен шөберені,
Әже боп, қазыналы қарт атанған.

Қыз бала, ана болып, әже болып,
Сүрсінші ұзақ өмір, ғасыр жасап.
Еңсесі түспей ешбір аналардың,
Жүрсінші аман - есен, гүлдей жайнап.

Перизат МҰХАМЕТАЛИНА. 
Көкөзек ауылы. 


