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Қадірлі де, құрметті жерлестер! Әлемдегі ең әдемі 
мереке қай күн деп біздерден сұраса, әрине Жер - 
Ананы көктемнің жайдарлы шуағына бөлеп келетін 
Ұлыстың ұлы күні - Наурыз мерекесі дер едік. Олай 
болса, баршаңызды қазақтың жылы шуақты Жаңа 
жылының келуімен шын жүректен құттықтаймын!

Ұлыстың ұлы күнінде жер бетінде өмірдің өзі 
шектеусіз, тоқтаусыз, сән - салтанатпен бақытты 
шеру тартып келеді емес пе. Көгілдір көкке, қарлы 
шыңдарға, жазиралы жазықтарға қарасаңыз ақ 
көрпесінен арылған дүние толқып, балқып, көгілдір 
көк сағымға оранған. Бұл күні бар табиғат, тіршілік 
дүр сілкініп, келер күнге жаңа сенім, жаңа көзқараспен 
қарайды.  

Өйткені, ғасырлар бойы адамзат көктемгі күн 
мен түннің теңелуіне айырықша мән беріп, өткеніне 
үңіліп, болашағына үміт артқан. Ендеше, бұл жыл-
да әр ақсулықтың отбасына зор салтанат, көтеріңкі 
көңіл-күй береке әкеледі дейік. Халық сенімі бойынша 
Ұлыстың ұлы күні  айтылған әр ақ тілек орындалып, 
аудан жұртшылығына мол бақыт, таусылмас бақ - бе-
реке берсін демекпін.

Еліміздегі кесел тезірек кетіп, жақсы күндер бола 
берсін.

Есім БАЗАРХАНОВ,
аудан әкімі, «Nur Otan» 

партиясы Ақсу аудандық филиалының төрағасы.

Сіздерді аудандық мәслихат 
депутаттары мен аппарат 
қызметкерлері атынан Ұлыстың 
ұлы күні – Наурыз мерекесімен 
шын жүректен құттықтаймын!

Табиғат ананың түрленіп, 
қызылды - жасылды күйге еніп, 
күн мен түн теңесіп, еңбек сүйгіш 
халқымыздың алдағы күндерден  
зор үміт күтер күні - осы Наурыз 

мерекесі. Наурыз мейрамы салт - 
дәстүріміздің, тіліміз бен дініміздің, 
жарасымды бірлік пен татулықтың,  
жаңарудың ұлы мерекесі. Наурыз 
мерекесі егеменді елімізде өмір 
сүріп, еңбек етіп жатқан барша 
жұрттың ынтымағы жарасып, ыры-
сын тасытар күн. 

Қасиетті Наурыз мерекесінің әр 
сәтінен  ұлтымыздың  нақышын, салт 

- дәстүріміздің айқын қолтаңбасын 
көреміз, әрі мақтан тұтамыз. 

Мерекелердің ұлығы - Әз Нау-
рыз баршамызды ізгілікті істер 
мен асқаралы армандарға баста-
сын, әр шаңыраққа бақ қондырып, 
Қыдыр дарытсын!

Бейбіт СҮЛЕЙМЕНОВ,
аудандық мәслихат хатшысы.

Қарық қып құтты Наурыз,
Қазанға толсын сары уыз.
Қайнасын Наурыз көже де,
Толтырып ішкей кесеңе.
Ұлыстың ұлы күнінде,
Көппенен бірге күлімде.
Көбейсін жаңа достарың,
Молайсын елге қосқаның.
Жарасып көңіл хоштығы,
Бекісін халық достығы.
Ішінде жүрсе аз ғана,
Шайылсын өкпе, наз-нала.
Алдыға сыймай сәбилер,
Құшағын жайсын жаңа үйлер.
Жастардың самсап отауы,
Мейірім төксін Отаны.
Әспеттеп ата - дәстүрін,
Әсем боп өссін жас буын.
Кірбің тартпасын кәрілер,
Барыңның дәмді нәрін бер!
Дүрлеген Қазақстанға
Таңғалсын дос та, дұшпан да!

***
Ұлыс күні құтты болсын,
Ақ кетпесін таңдайдан!
Ел іргесі мықты болсын,
Бақ кетпесін маңдайдан!

***
Ниеттерің ақ болсын,
Наурыздың ақша қарындай.
Бастарыңа бақ қонсын,
Шашыңның барлық талындай.
Санасы өсіп адамның,
Көңілде кір қалмасын.
Құты қашып жаманның,
Жақсы тапсын жалғасын.                                                            
Тыныш болсын даламыз,
Түгел болсын нуымыз.
Таза болсын ауамыз,
Тұнық болсын суымыз.
Қатыгездік жоқ болсын,
Оралмасын кез өгей.
Кірісіміз көп болсын,
Бүгінгі Наурыз көжедей.

Аллаһу акпар!

Наурыз  баталары

АҚ ТІЛЕК

Ұлыстың ұлы күні - Әз Наурыз!

Жақсылық күн секілді, кейде бұлт 
астына жоғалып, кейде сәулесін 
мол шашып, нұрын төгеді. Осындай 
жақсылық сәулесін шашып, мейірім 
шуағын төгіп тұратын жақсы адам-
дар біздің қасымызда өте көп. Ен-
деше, осындай жанымызда жүрген 
жақсы адамдардың қадірін біліп, 
құрметтеп, сыйлап жүрейік. Әрбір 
адамның қасында жақсы жанның 
жүруін тілеймін.

Қунақов Сейпылғазы 
Жұмабекұлының әкесі Қунақов 
Жұмабек Қунақұлы құрмет белгісі 
иегері және еңбек ардагері!

Иә, «Жақсының жақсылығын 
айт, нұры тасысын»,-дегендей 
әке жолын жалғастырып, бүгін 
өзінің жақсылығының арқасында 
көпшіліктің алғысына бөленген, 
қырық жыл еңбек өтілінде елі, 
жерлестері үшін аянбай еңбек еткен 
Қунақов Сейпылғазы Жұмабекұлы 
Кеңжыра орта мектебін бітірген 
соң 1971 жылы әкесі Жұмабектің 
жанында совхоз малын бағуда 
көмекшілікте жұмыс істеді. 1972  - 
1977 жылдары Алматы қаласының  
Зооветеринарлық   институты-
на  түсіп, инженер - зоотехник 
мамандығын алып шықты. Оқуды 
бітере салып ауданға жолдама 
алып, еңбек жолын №3 «Ленин» 
совхозының зоотехнигі болып бас-
тады. 

Осындай ауыр да, жауапты 
жұмыспен еңбек жолын бастап, 
бір кезде совхозда мал санағын 
жүргізсе, одан кейінгі жылдары, 
нақтырақ айтсақ, 1983 - 1988 жылда-
ры аралығында ауданда статистика 
бөлімінде статистика басшысының 
орынбасары қызметінде бо-
лып, барлық салалардың есеп - 
қисабын жүргізді және бақылауда 
ұстады. Экономист лауазымдық 
қызметін атқарды. Ауылдық 
ақпараттық кеңес беру орталығында 
ауылшаруашылығы саласы бойын-
ша тауар өндірушілермен өнімнің 

өндіру технологияларын өндіріп 
өткізу жұмыстарын жүзеге асыруға 
ықпалдасты. Кейіннен қайтадан 
өз мамандығы бойынша ауысып, 
1988 - 1990 жылдары Талдықорған 
облыстық «Плем» бірлестігінің мал 
асылдандыру зоотехнигі қызметінде 
болды. 1990 - 1992 жылдары Ақсу 

аудандық «Агропромышленный» 
серіктестігінің жетекші маманы лауа-
зымын атқарды. 1992 - 1994 жылда-
ры Ақсу ауданы әкімінің көмекшісі бо-
лып та кызмет атқарды. 1994 - 1997 
жылдар аралығында Ақсу ауданының 
бас зооттехнигі лауазымын атқарып, 
кейіннен өсімдік шаруашылығының 

өзара сақтандыру кооперативінің 
қызметкері және Қазақстан фер-
мерлер одағының Ақсу аудандық 
филиалының төрағасы қызметін 
атқара жүріп, табиғат апатына 
ұшыраған ірі шаруа қожалықтарға 
қолдау көрсетті. 

Әр жылы Қант зауытына қызылша 

жинау науқанында «Ұйымдастыру 
штабында» ұйымдастыру 
жұмысына белсене араласты.  
Бұдан бөлек 2004 - 2005 жылдары 
қоғамдық қабылдау жұмыстарына 
белсене араласты, 2007 жылдары 
«Nur Otan» ХДП партиясының сай-
лау алдындағы ұйымы штабының 
төраға жұмыстарын жүргізді. 

2007 жылдан бастап Қазақстан 
Республикасының Алматы облы-
сы бойынша фермерлер одағының 
төрағасы.

Сейпылғазы ағамыз өсімдікті-
егістікті  сақтандырып, шаруа қожа-
лықтардың мүддесін қорғап, енді 
зейнеткерлікке шықса да, тыныш 
жата алмай енді қалғаны осы шығар 
деп жекеменшік техникаларды 
сақтандыруды қолға алған. 

Сейпылғазы ағамыздың сайлау-
алды науқанында аудан бойынша 
ерекше көзге түскендіктен  Елба-
сы Н.Ә.Назарбаетың "Алғыс хаты", 
кезінде «Nur Otan» партиясы Алма-
ты облыстық филиалының "Алғыс 
хаттарымен" марапатталған. 

Өз ауданнына 40 жылдан аса 
уақыт кызмет жасап, ауданның 
экономкасын көтеруге атсалысқан 
Сейпылғазы ағамыздың осы 
еңбектері бағаланып, Ұлыстың ұлы 
күні – Наурыз мерекесі қарсаңында 
Ақсу ауданының "Құрметті азаматы" 
атағына ие болды.

Ауданымыз бен өзінің туған 
ауылының халқына абырой-
лы қызмет атқарып келе жатқан 
ағамызға ауданның «Құрметті аза-
маты» атағын аудандық мәслихат 
хатшысы Бейбіт Сүлейменов, 
аудандық ардагерлер кеңесінің 
төрағасы Амангелді Айтбаев, 
аудандық ішкі саясат бөлімінің 
басшысы Нұрбол Қасымбеков, 
аудандық Қоғамдық кеңестің 
төрағасы Ғабит Мұсабаланов ар-
найы шаңырағына барып табыста-
ды. 

Ербол СЫМХАНОВ.

Алматы облысының Бас 
мемлекеттік санитариялық 
дәрігерінің міндетін атқарушы 
Асхат Чарапиевтің "Алматы 
облысының аумағында каран-
тин режимі және кейбір шектеу 
шараларын күшейту туралы" 
2021 жылғы 17 наурызындағы 
№5 ҚАУЛЫСЫ ШЫҚТЫ. 

Осы қаулыға сәйкес 20 - 24 
наурыз күндері аралығында 
Алматы облысы аумағында 
төмендегідей шектеу шаралары 
енгізіледі:

1. Сауда үйлері (орталықтары), 
сауда ойын - сауық орталықтары;

2. Жабық азық - түлік, азық-
түлік емес базарлар, ашық азық-
түлік емес базарлар; 

3. Қоғамдық тамақтану объек-
тілерін (кафе, мейрамханалар, 
кофеханалар, дәмханалар, фуд-
корлар, асханалар, донерлік, 
барлар және т.б.) алып шығу 
және жеткізу қызметтерін 
қоспағанда. 

4. Кинотеатрлар және театр-
лар; 

Сонымен қоса корпоративтік, 
отбасылық іс - шараларды 
(еске алу, банкеттер, тойлар), 
оның ішінде үйде және адам-
дар көп жиналатын өзге де іс-
шараларды өткізуге тиым салы-
нады.  

Осы қаулы 2021 жылғы 20 
наурыз күні, сағат: 07:00 күшіне 
енеді.

Алматы 
облысының Бас 

мемлекеттік 
санитариялық 

дәрігерінің 
Қаулысы

Жаңа өзгерістер мерекесі!

Құрметті Ақсулықтар!

ЛАЙЫҚТЫ МАРАПАТ
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Салық декларациясын смартфон 
арқылы «E-Salyq Аzамат» мобильді 
қосымшасында тапсыру мүмкіндігі 
пайда болды. Егер сіз көлік салығын 
немесе басқа да салықтарды 
төлемеген болсаңыз, "E-Salyq 
Azamat" мобильді қосымшасына 
қосылу арқылы төлей аласыз. 
Мобильді қосымшаға қосылу өте 
оңай, ол үшін AppStore немесе Play 
Market-те жүктей аласыз. Жүйеге 
кіру үшін ЖСН, пароль немесе элек-
тронды цифрлы қолтаңба арқылы 
кіруге болады. ЭЦҚ-ға немесе 
телефонға келіп түскен СМС коды 
арқылы декларацияны тапсыруға 
болады. 

Бұған қоса өз атыңызға тіркелген 
салық салу объектілерін тексеріп, 
көлік салығын есептей аласыз және 
жеке табыс салығы мен өсімпұлды, 
қарыздарыңызды көре аласыз. 

«E-Salyq Азамат» мобильді 
қосымшасындағы мүмкіндіктер:

1) Салық әмияны; 
2) электрондық сервистер: • салық 

төлеушіні іздеу; • ЖТ және ЖК 
берешегін және алдағы төлемдерін 
төлеу сервисі; • салықтық және 
әлеуметтік төлемдер бойынша бе-
решек туралы мәліметтер; • сенімсіз 
салық төлеушілерді іздеу; • салық 
есептілігін табыс етуді тоқтата тұру 

(ұзарту, қайтабастау) туралы және 
салық есептілігін кері қайтарып алу 
туралы мәліметтер. 

3) ҚР ҚМ МКК-не өтініштерді 
жіберу үшін шағымдардың 
электрондық кітабы; 

4) салық күнтізбесі, жақынарадағы 
кезеңге арналған оқиғаларды 
қарауүшін немесе жыл бойына 
оқиғалар кестесін қарау; 

5) анықтамалықтар; 
Мобильді қосымша үш тілде - қазақ, 

орыс, ағылшын тілдерінде жұмыс 
істейді. "E-salyq Azamat" мобильді 
қосымшасында артық төлемді 
басқару сервисі іске асырылған. 
Атап айтқанда, ол бір салықтан 
артық төлемді басқа салықтарға 
аудару арқылы жүзеге асыры-
лады, сонымен қатар қаражатты 
банктік шотқа қайтаруға болады. 
"Артық төлеу" қойындысында моб. 
"E-salyq Azamat" қосымшасы қандай 
салықтар бойынша артық төлем 
жасалғанын және салық төлеуші 
қандай іс - әрекеттерді артық 
төлеммен жүргізгісі келетінін, не 
басқа салықтарға есептейтінін, не 
өзінің банктік шотына қайтаратынын 
көрсетеді. Ол үшін шоттың 
деректемелерін, банкті және қайтару 
жүргізу үшін соманы көрсету қажет.

Құрметті салық төлеушілер! Ақсу 
ауданы бойынша Мемлекеттік 
кірістер басқармасы әр айдың 
алдыңғы және соңғы бейсенбі күні 
сағат: 15-00-де алкоголь өнімін 
бөлшек саудада өткізу кезінде 
тауарларға ілеспе жүкқұжаттарын 
(ТІЖ) шығару бойынша «үй 
жанындағы дүкендер» иелері үшін 
үйрету сабағы жүргізеді. 2021 жылғы 
1 қаңтардан бастап ТІЖ шығару бой-
ынша пилоттық жоба жұмыс істей 
бастады. Үй жанындағы дүкендердің 
иелерінде бөлшек сауда кезінде 
тауарларға ілеспе жүкқұжаттарын 
(ТІЖ) шығару бойынша 
міндеттемелерді жазып беру туын-
дамайды. Көтерме жеткізушілермен 
"үй жанындағы дүкендерге" 
жіберілген ТІЖ-мен жұмыс істеу үшін 
Сізге: Көтерме жеткізушілермен 
жіберілген ТІЖ-мен жұмыс істеу 
үшін Сізге: 1. Электрондық-цифрлық 
қолтаңбасы (ЭЦҚ) болуы; 2. ЭЦҚ 
көмегімен ЭШФ АЖ esfsd@mgd.kz 
электрондық шот фактураларының 
ақпараттық жүйесінде тіркелу (оның 

Пилоттық жобаға қатысушылар! Алматы облысы, Ақсу ауданы бойынша 
МКБ тауарларға ілеспе жүкқұжаттарды ресімдеу жөніндегі пилоттық жоба-
ны іске асыру қағидалары мен мерзімдері және олардың құжат айналы-
мы "салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" 
2017 жылғы 25 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Салық Кодексінің 
68-бабының 1-1-тармағына сәйкес әзірленгенін және тауарларға ілеспе 
жүкқұжаттарымен олардың құжат айналымын ресімдеу жөніндегі пилоттық 
жобаны іске асыру тәртібі мен мерзімдерін айқындайтынын хабарлайды.

Пилоттық жобаның қатысушылары субъектілер болып табылады:
- этил спирті мен алкоголь өнімін өндіру және (немесе) өткізу жөніндегі 

қызметті жүзеге асыратын тұлғалар;
- мұнай өнімдерінің жекелеген түрлерін өндіру және (немесе) өткізу 

жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдар;
- темекі өнімдерін өндіру және (немесе) өткізу жөніндегі қызметті жүзеге 

асыратын ұйымдар;
- ЕАЭО-ға мүше мемлекеттердің аумағынан Қазақстан Республикасының 

аумағына тауарларды әкелуді/әкетуді жүзеге асыратындар;
- Қазақстан Республикасының аумағына ЕАЭО-ға мүше болып табылмай-

тын мемлекеттердің аумағынан акцизделетін тауарларды әкелуді жүзеге 
асыратын ұйымдар;

- Дүние жүзілік сауда ұйымының алып қою тізбесінен тауарларды және 
(немесе) акцизделетін тауарларды Қазақстан Республикасының аумағынан 
ЕАЭО-ға мүше болып табылмайтын мемлекеттердің аумағына әкетуді 
жүзеге асыратын тұлғалар;

- Дүние жүзілік сауда ұйымының алып қою тізбесінен тауарларды өткізу 
жөніндегі қызметті жүзеге асыру;

- электрондық шот-фактуралар Виртуалды қойма арқылы жазып берілетін 
тауарларды өткізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын тұлғалар;

- құрамында алтын бар өнімдерді сатуды жүзеге асыру.
Пилоттық жобаға қатысушылары тауарларға ілеспе жүкқұжаттарды 

ресімдемегені үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылмайды. 

Б.ТҮЛЕГЕНОВА,
Ақсу ауданы бойынша мемлекеттік кірістер 

басқармасының бас маманы.

Тауарларға ілеспе 
жүкқұжаттары

/Тауарларға ілеспе жүкқұжаттарынын рәсімдеу 
бойынша/

«E-Salyq Аzамат» мобильді 
қосымшасы

көмегімен 2016 жылдан бастап алу 
тізбесінен тауарларға ЭШФ жа-
зып беру керек болған); 3.ТІЖ тек 
акцизделетін тауарлар бойынша 
расталуы; 4. Ерікті негізде келесі 
айдың 10-күніне дейін бір ай бұрын 
жүргізілген өткізу бойынша ТІЖ жа-
зып берілуі; 5. Сатылған күннен бас-
тап 15 күнтізбелік күн ішінде сатып 
алушының талабы бойынша ғана 
ТІЖ жазып берілуі; 6.Фискалдық 
чектерді өткізу, соның негізінде 
тауарлар виртуалды қоймадан 
алынуы қажет. Пилотты жүргізу 
кезеңінде мемлекеттік кірістер ор-
гандары айыппұл санкцияларын 
қолданбайды! Пилоттық жобаның 
мерзімі 2021 жылдың 01 шілдесне 
дейін. ТІЖ рәсімдеу бойынша зерде-
леу үшін барлық ақпарат kgd.gov.kz 
ресми интернет-ресурсының ЭШФ 
АЖ бөлімінде орналастырылған. 
ТІЖ рәсімдеу бойынша консульта-
циялар күн сайын республикалық 
Телеграмм чатында, WhatsApp 
мессенджері арқылы құрылған 
чаттарда жүзеге асырылады, 
сондай-ақ, 1414 Бірыңғай байланыс 
орталығына қоңырау шалуға, Ақсу 
аудан бойынша Мемлекеттік кірістер 
басқармасының Instagram аккаунты-
на @ugd.aksu.0914 және 2-16-29 те-
лефонына тіркелген жері бойынша 
мемлекеттік кірістер басқармасына 
жүгіну арқылы жауап алуға болады.

АҚСУ АУДАНЫ 
БОЙЫНША МЕМЛЕКЕТТІК 

КІРІСТЕР БАСҚАРМАСЫ.

Салық төлеушілер назарына!

САЛЫҚТА НЕ ЖАҢАЛЫҚ?

***

***

тілінің қолданыс аясы едәуір кеңейіп келе жатыр деп 
айтуға толық негіз бар. Қазіргі қоғамымызда жастардың 
белсенділігі жоғары. Жастарға баса назар аудару 
арқылы тіл саясатын жүргізу мол жемісін береді,-деп 
ойлаймын.

Еліміз тәуелсіздік алғалы бері төл тіліміз мемлекеттік 
мәртебеге ие болып, қолданыс өрісі кеңейді. Қазіргі 
таңда өнер, әдебиет, мәдениет, баспасөз, радио, теледи-
дарымыз 90 - жылдарға қарағанда әлдеқайда «қазақша 
сайрап тұр» десек болады. Бұл біздің мемлекеттік 
тіліміздің мәртебесінің асқақтағаны. Бұл осы уақытқа 
дейін барлық мүмкін болар оңды - солды жағдайды 
жете бағамдай отырып жүргізілген мемлекеттік тіл 
саясатының нәтижесі.

"Ана тілі" дегеніміз – сол тілді жасаған, жасап 
келе жатқан халықтың баяғысын да, бүгінгісін де, 

Тілді өркендету - баршаның ісі

мемлекеттік тілді ұлттық қауіпсіздіктің маңызды бір ны-
саны ретінде жетілдіруді және қорғауды қамтамасыз 
еткеніміз абзал.

Қазақстандағы тіл саясатының көпұлтты 
мемлекетіміздің тұрақты дамуына ізгілікті қызмет 
етіп отырғандығы қуантады. Сонымен бірге әр ұлт 
өкілдерінің қазақ тілін білуге талпынуы қуантатын 
жағдай. Қазақ тілінің мәртебесін көтеру мақсатында 
Есеболатов ауылдық клубының  мекемесінде «Тілді 
өркендету - баршаның ісі» атты  онлайн кездесу  өтті. 
Тіл жанашырлары тілге байланысты іс-шаралар өткізіп, 
тіл мәртебесін бір көтеріп тастағандай болды.

Әсел САҒЫМБАЕВА,
Есеболатов ауылдық клубының меңгерушісі, 

«Nur Otan» БПҰ-ның мүшесі.

Тіл - тек қарым – қатынас құралы 
емес, ұлтымыздың биік тұғыры. Бұл 
ретте біздің мемлекетіміздің тілге 
деген жанашырлығы басым. Ел-
басы жыл сайынғы халыққа Жол-
дауында да басым бағыттарының 
бірі – мемлекеттік тілді жан – жақты 
дамытуға басты назарда ұстап 
келеді. Қоғамда, мемлекеттік қолдау 
мүмкіндігі жоғары салаларда қазақ 

болашағын да танытатын, сол 
халықтың мәңгілігінің мәңгілік 
мәселесі. Ана тілін тек өгей ұлдары 
ғана менсінбейді, өгей ұлдары ғана 
аяққа басады»,- деп Ғ.Мүсірепов 
айтқандай елдің болашағын, тілдің 
болашағын сақтау баршаның міндеті. 
Қазіргі жаһандану кезеңінде еліміздің 
ақпараттық кеңістігін әлемдік 
стандарттарға сай кеңейте отырып, 

Қазақтың шешендік өнерінің 
өзіндік ерекшеліктері өте жоғары. 
Ең  алдымен қазақ шешендерінің 
сөздері ауызекі айтылып, ауызша 
таралған, қағазда емес, халық жа-
дында сақталған. Сондықтан олар 
бастапқы қалпында емес, бізге, 
кейінгі ұрпаққа ұзын-ырғасы, үзік-
жұрнағы ғана жеткен, олардың өзі 
де ауыздан ауызға ауыса жүріп, 
өңдеу - жөндеуге көп ұшыраған, 
әлденеше ұрпақтың, талай таптың 
санасынан, сарабынан өткен, 
сөйтіп қысқарып, ұстарып, жалпы 
халық шығармасына айналған.

Қазақ ауыз әдебиетінің басқа 
түрлері сияқты шешендік сөздер 
ауызша шығып, ауызша таралған. 
Қонақта немесе бір мәселені 
талқылау үстінде көп жасаған, 
кәрі құлақты қариялардың аузы-
нан шыққан жүйрік ойлы, жүйелі 
сөздерді құйма құлақ талапты жас-
тар, өнер қуған қыз-бозбала жаттап 
алып, жүрген - тұрған жерлерінде, 
ойын - жиындарда айта жүрген. 
Өзінің қажетіне, өмірдің тілегіне 
қарай жаңартып - жаңғыртып 
отырған. Қажетсіз қабыршағынан 

арылып, селкеу арқауы ширап, 
көптің көкейіне қонақтаған үлгілі 
сөз ғана сақталып өмір сүрген. За-
ман тілегіне, халық мүддесіне жауап 
беретін баталы сөз, ақылды ойлар 
ғана халықпен бірге жасап, ұдайы 
жаңғырып, жасарып отырған.

Бүгінгі таңда шешендік сөздер 
ауыз әдебиетінің басқа салаларымен 
қосылып, қазіргі қолданылып жүрген 
сөздігіміздің негізгі қоры, ұйытқысы 
екендігі өтірік емес. Демек, шешендік 
сөздерді зерттеп - талдау, оқып - 
үйрену ана тіліміздің байлығын, 
сөйлем құрылысын, дұрыс сөйлеу 
заңдылығын жетік білуімізге, сайып 
келгенде, әдеби тілімізді дамытып, 
ой - өрісімізді кеңейтуге себепші бол-
ды десек артық айтпағандық.

Қауым, кейде жеке адамдар аты-
нан айтылатын ақылды да аталы 
сөздердің мол тараулары – шешендік 
арнау, шешендік толғау және күрделі 
саласының бірі – шешендік дау. 
Мұндай дау тартысқа түсуші сөзуар 
даугерлер мен оған қарсы тұрушы 
халықтың арасынан шыққан жағы 
талмай сөйлейтін, ел намысы мен ер 
намысын қатар қоя білетін шешен, 

ділмар адамдар еді. Бізге жеткен 
шешендік сөздерден Майқы биден 
басталып, Аяз би, Жиренше шешен, 
Сырым батыр т.б. сияқты халық 
даналығымен сусындай өскен сөз 
өнерін еркін меңгерген, аттары 
халыққа мәшһүр болған, тағылымы 
мол ата-бабаларымыз жетіп ар-
тылады. Жауды қылышымен 
тоқтатып, дауды бір ауыз сөзбен 
шеше білген халық арасынан 
шыққан «дала академиктері» 
өскелең ұрпақ үшін өшпес мұра, 
қайталанбас ерлік екендігі кімді де 
болса қайран қалдырады.

«Қайта жаңғыру» дегеніміздің 
өзі ата - бабадан қалған асыл 
мұрамызды қайта тірілту. Енде-
ше, тіліміздің қастерлі де, қасиетті 
тұстарын жастарға елеп - екшеп 
беру біздің басты міндетіміз деп 
білсек, оны жалғастырып әкету 
болашақ жастардың еншісінде.  

М.АСЫЛХАН,
Б.Сырттанов ауылдық 

клубының әдіскері, «Nur Otan» 
партиясының мүшесі.

ТІЛ БАЙЛЫҒЫ – ШЕШЕНДІК ӨНЕР

сында жемқорлыққа қарсы іс - әрекеттер әр салада жүзеге 
асырылуда. Әсіресе, халық парақорлық дертімен жиі бетпе - 
бет келеді. Сондықтан кез - келген ортада пара беру мен пара 
алудың жолын кесуде қоғам болып белсенділік танытуымыз 
қажет.

Парақорлық мемлекеттік органдардың тиісті қызмет 
атқаруына кері әсерін тигізіп, беделіне нұқсан келтіреді, заңды 
қағидаларды теріске шығарып, азаматтардың конституциялық 
құқықтары мен заңды мүдделерінің бұзылуына түрткі болады. 
Қазақстан Республикасының «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес туралы» Заңына сәйкес, сыбайлас жемқорлықпен күресті 
барлық мемлекеттік органдар мен онда қызмет атқаратын ла-
уазымды тұлғалар жүргізуі тиіс. Мемлекеттік органдардардың 
ұжымдардың, жергілікті өзін - өзі  басқару органдарының бас-
шылары өз өкілеттігі шегінде кадр, бақылау, заңгерлік және 
өзге де қызметтерін тарта отырып, заң талаптарының орында-
луын қамтамасыз етуге міндетті.

Мемлекеттік қызметшілердің сыбайлас жемқорлық  
қылмыстар және осы тұрғыдағы құқық бұзушылықтарға бой 
алдыруының себебі көп. Оған ең алдымен қызметшілердің 
білім деңгейінің, әдептілік ұстанымының төмен болуы әсер 
ететін болса керек. Кей мемлекеттік қызметшілердің құқық 
бұзушылыққа немқұрайлылық танытуы, кәсіби әдептілігінің 
жетіспеуі де, жеке басының қамын ойлауы да парақорлықтың  
дендеуіне септігін тигізуде. Әрине, сыбайлас жемқорлық 
дәрі беріп емдейтін сырқат емес. Айналасындағы салау-
атты, таза және сау ортаны шарпып, тыныс - тіршілігін та-
рылтатын, заңсыз әрекеттермен қоғамдық ортаның және 
мемлекеттік органдардың, ұйымдардың, дара кәсіпкерлердің, 
азаматтардың қызмет етуіне қатер төндіретін қауіпті дертті 
болдырмаудың тетігі халықтың өзінде. Бұл дерттің алдын 
алып, қоғамға таралу жолдарын кесіп, оның ұлғаюына жол 
бермеу керек. Ол үшін аталған дертке қарсы жұмылуымыз 
қажет. Сонда ғана ел мүддесі үшін зор үлес қосатынымыз және 
халық сенімінен шығатынымыз анық.

Ақсу ауданының қорғаныс істері жөніндегі бөлімі де осы 
сыбайлас жемқорлықты болдырмау үшін, алдын алу шара-
ларын ұдайы қадағалап, жүргізіп, жоспарлы түрде іс - ша-
ралар атқарып отырады. Сыбайлас жемқорлық әрекеттері 
бойынша тиісті шара қолданудың негізі – ол азаматтардың 
арыз - шағымы. Мемлекетіміздің әрбір азаматы Қазақстан 
Республикасының Конституциясын және заңдарын сақтауға, 
басқа адамдардың құқықтарын, бостандықтарын, абыройы 
мен қадір - қасиетін құрметтеуге міндетті. 

     
Бауыржан ЕРМҰХАНБЕТОВ,

Ақсу ауданының қорғаныс істері жөніндегі бөлім 
бастығы, подполковник. 

СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚПЕН 
КҮРЕС

ҚР-ның «Өсімдіктерді қорғау туралы» 2002 
жылғы 3 шілдедегі Заңының  13, 14 бапта-
рына сәйкес Сіздің қызметіңіз мемлекеттік 
фитосанитариялық бақылау объектілерімен бай-
ланысты (ауылшаруашылық және өзге де жер-
лер, егіндер, алқаптар т.б.), зиянды және ерек-
ше қауіпті зиянды организмдер, арам шөптерге 
фитосанитариялық іс - шаралар жүргізу үшін 
пайдаланылатын пестицидтер болса, яғни бұл 
жеке және заңды тұлғаларға фитосанитариялық 
есептілікті тапсыру міндеттеледі. Сонымен 
қатар арнайы бүріккіш және дәрілегіш техника, 
жүргізілген  химиялық өңдеу жұмыстары туралы  
және т.б. фитосанитариялық есепке алу нысан-
дары есебі тапсырылуы қажет.

Фитосанитариялық есепке алу нысандары 
Қазақстан Республикасы Ауылшаруашылығы 
министрлігінің 2016 жылғы 19 маусымдағы 
№225 бұйрығымен бекітілген 8 нысан бойынша 
тапсырылады. Олар:

- ФУ-1 Пестицидтерді, биопрепараттарды  
және  энтомофактарды  өндіру  және өткізу  ту-
ралы  есеп. Жылына  екі  рет  тапсырады: 15  
шілде мен 15 қаңтарға  дейін.

- ФУ-2  Пестицидтердің, биопрепараттардың  
және энтомофактардың  қозғалысы  туралы  
есеп. Жылына   екі  рет  тапсырады:  10 шілде 
мен 10 қаңтарға  дейін.

- ФУ- 3 Пестицидтерді, биопрепараттарды  
және  энтомофактарды  сақтау  туралы  есеп. 
Жылына  бір  рет  тапсырады:  10 қаңтарға  
дейін.

- ФУ-4  Бүріккіш  және  дәрілегіш  
техникалардың  бар  жоғы  туралы  есеп. Жы-
лына  бір  рет  тапсырады: 10 қаңтарға  дейін.

- ФУ-5  Химиялық  өңдеулер  жүргізу  тура-
лы  есеп. Наурыз  бен   қыркүйек  аралығы, әр  
айдың  5 жұлдызына  дейін. 

- ФУ-6  Химиялық  өңдеу  бойынша   қызмет  
көрсету  туралы  есеп. Наурыз бен қыркүйек  
аралығы, әр айдың  5 жұлдызына дейін.

ФУ-7  Тиым  салынған  және  жарамсыз  пес-
тицидтер  мен  олардан  босаған  ыдыстарды  
залалсыздандыру. Жылына  бір  рет  тапсыра-
ды: 10 қаңтарға  дейін.

- ФУ-8  Қоймалық  үй-жайлардың  бар - жоғы  
туралы  есеп. Жылына  бір  рет  тапсырады: 10 
қаңтарға  дейін.

Фитосанитариялық есептілікті Жансүгір ауы-
лы, Сәтбаев көшесі, 2 "б" мекен - жайында 
орналасқан ҚР АШМ АӨК МИК Ақсу аудандық 
аумақтық инспекциясына тапсырылу тиіс. Тел.: 
2-00-32 aksu.rti@mail.ru

Фитосанитариялық есептiлiктi тапсырмаған, 
уақытында тапсырмағаны үшін ҚР-ның 
Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексі бой-
ынша әкімшілік шара қарастырылған.

        Руслан БЕГЛОВ,
аудандық аумақтық инспекцияның 

басшысы. 

Фитосанитариялық есеп 
тапсыру міндеті 

Сыбайлас жемқорлық  - 
заман ағысымен бірге өсіп 
- өркендеп, мол қаражат 
және қоғамдық бәсекелестік 
пайда болған жерлерге та-
мырын жайып, бүгінгі күнге 
дейін жойылмай отырған 
кеселдің бірі. Бұл кесел даму-
шы елдердегідей біздің жас 
мемлекетімізге де орасан зор 
нұқсан келтіріп отыр. «Сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы күрес 
туралы» Заң талабының ая-
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Ықылас – жүректің кіршіксіз адалдығы мен ниеттің 
түзулігін көрсететін айна. Құлшылықта Аллаһқа ортақ 
қоспай, ешқандай ішкі есепсіз тек қана Аллаһ разылығын 
көздеп, жауапкершілігі мен міндеттерін тек қана Жап-
пар Жаратушының бұйырғандығы үшін орындау. Осы 
шынайылық – саф құлдардың ең маңызды қасиеттерінің 
бірі. 

Жаратушы Алла Құран кәрімде «Хижр» сүресі, 
39,40,41,42-аяттар.

 َۙني۪عَمْجَا ْمُهَّنَيِوْغُاَلَو ِضْرَاْلا يِف ْمُهَل َّنَنِّيَزُاَل ي۪نَتْيَوْغَا آَمِب ِّبَر َلاَق
 ي۪داَبِع َّنِا  ٌمي۪قَتْسُم َّيَلَع ٌطاَرِص اَذٰه َلاَق َني۪صَلْخُمْلا ُمُهْنِم َكَداَبِع اَّلِا
َني۪واَغْلا َنِم َكَعَبَّتا ِنَم اَّلِا ٌناَطْلُس ْمِهْيَلَع َكَل َسْيَل

«Ібіліс шайтан: «Уа, Раббым! Адастырғаның (сы-
нап сүріндіргенің) үшін (ант етемін), олар үшін жер 
бетіндегі (қу дүние мен күнә атаулыны) көздің жауын 
алатындай етіп безендіріп қоямын, сөйтіп олардың 
барлығын азғырып, тура жолдан тайдырамын. Алайда 
ықыласты құлдарыңның жөні басқа (мен оларды тура 
жолдан тайдыра алмаймын) – деді. Сонда Алла: «Міне, 
(ықыласқа, толық мойынсұнушылыққа негізделген) осы-
нау жол – Өзім кепіл болған тура жол. Менің (ықыласты) 
құлдарыма сенің ешқандай ықпалың жүрмейді. Сенің 
ықпалың тек өзіңе ерген адасқан азғындарға ғана 
жүретін болады», – деп айтты. 

Ықылас – жүректің ісі. Аллаһ тағала адамның жүрегіне 
қарап, амалына сауап жазады. Пайғамбарымыз ملسو هيلع هللا ىلص 
айтқандай «Алла сыртқы кескін-келбет, дене-пішініңізге 
емес, жүректеріңізге қарайды». Ықыласты  құлдарды 
шайтан оңайшылықпен құрығына түсіре алмайды. 
Себебі оларды Алла өзі қорғауына алып, жаңылыс 
қадам басуына жол бермейді. Бір құдси хадисте 
айтылғандай, Алла Тағала ықыласты құлының «көретін 
көзі, еститін құлағы, жетектейтін қолы, жүретін аяғына 
айналады». 

Аз амал болсада шынайы ықыласпен жасалған  
амалды Жаратушы қабыл еткендігі жайлы  Абдулла 
ибн Омардан (р.а.) риуаят етілген хадисте баяндалады.  
Пайғамбарымыз ملسو هيلع هللا ىلص ертеректе жолаушылап шыққан үш 
кісінің уақиғасын баяндайды. Әлгі үш жолаушы түнейтін 
жер таппаған соң бір үңгірге кіріп, демалып жатқанда 
таудан үлкен тас түсіп, үңгірдің аузы жабылып қалады. 
Сонда олар өздерінің жалғыз Алланың разылығы үшін 
жасаған амалдарын айтып, Аллаға жалбарынғанда 
үңгірдің тас құлаған аузы ашылып құтылады.

Сонда үш жолаушының бірі: «Уа, Алла Тағала! Менің 
жасы келген кәрі әке-шешем бар еді. Таң атысымен 
ата-анамның жағдайын жасамай тұрып, бала-шағама 
көңіл аудармайтынмын. Бірақ бір күні шаруамен жүріп 
үйге келсем, астарын ішпей ұйықтап қалған екен. Мен 
әдеттегідей екеуіне сүт сауып дайындадым. Екеуінің 
шырт ұйқыда жатқанын көріп, олардан бұрын бала-
шағамды тамақтандыруды дұрыс көрмедім. Сөйтім таң 
атқанша олардың оянғанын күтіп, таң атқанда олардың 
сүттерін бердім. Я, Алла! Мен сол істі тек қана Сенің 
разылығың үшін шын ықыласпен істеген болсам, мына 
үңгірден бізді құтқар», – деді. Сонда тас кішкене ғана ор-
нынан қозғалды.

Екіншісі: Уа, Алла! Менің қолымда туысымның қызы 
тұрды. Мен оны қатты ұнатқандықтан маған жаман ой 
келді. Бірақ мен ойымды іске асыра алмадым, ол қашып 
кетті. Арадан көп жылдар өткен соң ашаршылық за-
ман болды. Сонда әлгі қыз күн көре алмай маған келді. 
Менің ақша беріп, оңаша қал деген ұсынысымды қабыл 
алды. Мен енді ғана жақындай бергенімде, ол: «Мен 
саған арымды арам жолмен таптауға ризалығымды 
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бермеймін», – деп қарсылық білдірді. Оның осы сөзінен 
кейін мен оған қатты ынтық болып тұрсамда арам 
ісімнен бас тарттым. Оған берген алтынымды да кері 
алмадым. Уа, Алла! Егер мен сол істі Сенің разылығың 
үшін ғана шын ықыласпен істеген болсам, мына үңгірден 
бізді құтқар», – деді. Сонда тас тағы да орнынан аз ғана 
қозғалып ашыла бастады.

Үшіншісі: «Уа, Алла! Мен бір жылдары жалшы жал-
дап, жұмыс істеткен едім. Барлығына өз еңбектерін 
төледім. Бірақ біреуі өз еңбегін алмай кетіп қалған бо-
латын. Сөйтіп жылдар өткен сайын сақтап қойған оның 
сыбағасы өсе берді. Арадан жылдар өткен соң маған 
келіп: «Менің жалақымды берсеңіз», – деп сұрады. Мен 
оған: «Мынау көріп тұрған түйе, сыйыр, қой – бәрі сенің 
жалақыңнан көбейген малың. Бәрі сенікі, тіпті малдар-
ды бағып жүрген қызметшілер де сенікі», – дедім. Сонда 
ол: «Мені мазақ қылып тұрсыз ба?», – деп сенімсіздік 
білдірді. «Жоқ мен сені мазақ қылып тұрғаным жоқ», 
– дедім де бар мал-мүлкін алдына салып бердім. Уа, 
Алла! Мен сол істі Сен үшін, шын ықыласпен істеген 
болсам, мына үңгірден бізді құтқар», – деді. Сонда тас 
түгелдей ашылып, олар үңгірден шықты».

Міне, бұл қиссадан ұғарымыз адам баласының 
кез келген ісі шын ықыласпен, риясыз көңілден Алла 
Тағаланың разылығы үшін орындалатын болса, тіпті бұл 
дүниенің өзінде таршылықтан, қиыншылықтан құтылуға 
септігі тиеді. 

Пайғамбарымыз ملسو هيلع هللا ىلص рияшыл-дыққа байланысты 
«Үмбетім үшін ең қорыққан нәрсем – Аллаға серік қосу. 
Бұл үмбетімнің қайтадан күнге, айға немесе пұттарға 
табынады деген сөз емес. Алайда, менің қорқатыным 
олар амалдарында рияшылдық жасайды»– деп айтты», 
– деген. 

Рияшылдықтан құтылудың  бір жолы – ихсан тұғырын 
иелену. Яғни, Алла Тағаланы көріп тұрғандай құлшылық 
ету. Біз Алланы көре алмағанымызбен, сәт сайын 
мүлтіксіз Алланың назарында тұрғанымызды естен 
шығармауымыз керек. Сол кезде ғана рияшылдықтың 
шырмауынан құтыламыз.

Жүрегі ықыласқа толы адам ешкімнен мақтау, мара-
паттау күтпейді. Істеген ісі үшін атақ, абырой, даңққа 
кенелуді ойламайды. Істі алғаш бастаған кезде қандай 
шынайы болса, үлкен жетістікке жеткен кезде де сол 
шынайылығынан айрылмайды. Ол үшін ең бастысы – 
істеген амалдарын Алланың қабыл алуы. 

Жаратушы Алла бір адамның істеген ісіне ғана 
қарап баға беруден бұрын, оның қандай ниетпен 
жасағанын біледі. Ал адам баласы іс-әрекетке қарап 
қана бағалай алады.  Әрбір ісіміз құмға сіңген судай 
пайдасы мен нәтижесін көріп, жемісін жей алмасақ, бар 
еңбегіміз зая болып, ақыреттің күнінде өкініште қалар 
қауіп бар. Бір амалды жасар алдын, оны не үшін, кім 
үшін жасайытынымызға көңіл бөлуіміз керек. Ниетіміз 
Алланың разылығы үшін болса, оның қайырымын бұл 
дүниеде ғана емес, ақыретімізде де көруге үміттенеміз. 
Пайғамбарымыз ملسو هيلع هللا ىلص: «Мүминнің ниеті амалынан жақсы. 
Алла ешбір күмәнсіз құлына амалына қарап бермегенді 
ниетіне қарай береді. Өйткені ниетте рия болмайды. 
Керісінше амалға рия араласып кетеді» деген.

Уа, Жаратқан! Біздерді де ықыласты құлдарыңның 
қатарынан айырма. Әрбір амалымызды шынайы 
ықыласпен орындап, тағат-ғибадаттарымыздың, дұға-
тілектеріміздің қабыл болуын нәсіп ет. Әмин!

АҚСУ АУДАНДЫҚ МЕШІТІ.

25 ақпан күні, сағат: 10:00-
де, Ақсу ауданы, Жансүгір 
ауылдық округтерінде. Қазақстан 
Республикасының Тәуелсіздігінің 

30 жылдығына орай, Ақсу аудандық 
жастар ресурстық орталығының 
ұйымдастыруымен  "Қайырымды 
істер марафоны" шеңберінде  «Біз 
біргеміз» атты қайырымдылық ак-
циясы өткізілді. Акцияның мақсаты 
- өскелең ұрпақтың аға буынға де-
ген қамқорлығы мен сыйластығын 
арттыру және жауапкершілікке 
тәрбиелеу. Жалғыз басты, тыл 
еңбеккерлерінің үйіне барып 
көмек қолын созу,  үлкенге құрмет, 
кішіге ізет көрсету, жастардың 
патриоттық сезімдерін ояту. Ак-
ция барысында Ақсу ауданының 
еріктілері Жансүгір ауылы, 
Төлебаев көшесі, №31-1 тұрғыны, 
жалғызбасты Қыдырманова 
Күлдариға апамыздың үйіне барып, 
ауласындағы қарларын тазалап, 
қыстық отындарын кесіп, бұтап 
берді.

АКСУ ЖАСТАРЫ.

ТӘУЕЛСІЗДІК ҚҰРДАСТАРЫ

ҚАЙЫРЫМДЫ ІСТЕР 
МАРАФОНЫ

Қазақтың атақты ағартушы ғалымы Ыбырайдың “Атымтай жомарт” мы-
сал әңгімесінде Атымтай “Құдай Тағаланың берген дәулетін өзімсініп, тиісті 
орындарына жаратпай, көбісін өзім ішіп-жеп, өзім тұтынсам, мал бер-
ген иесіне күнәлі болармын деп қорқамын”-деген екен. Осындай жомарт 
адамдарды бүгінгі таңда әр өңірден кездестіруге болады. Тарас ауылында 
да мәрттігімен ел аузына ілініп жүрген осындай азамат- Кәріпбаев Асқар 
Ескендірұлы. Асқар Ескендірұлы 1968 жылдың 24 қаңтарында бұрынғы 
Талдықорған облысы, Ақсу ауданы, Тарас ауылында дүниеге келген. 
Қарапайым отбасынан шыққан Асқар ағамыз еңбекке ерте араласады. 
Еңбек жолын қарапайым механизаторлықтан бастаған Асқар аға 1997 
жылдары барлығы жеке шаруа қожалығы болып бөлінгенде, бір шаруа 
қожалығын басқаруды қолына алады.Шаруашылыққа тиесілі жерге кет-
кен маңдай тер ақталып ол кісі бүгінгі таңда еңбегінің жемісін жеп отыр. 
Үш ұл, бір қыздың ардақты әкесі. Асқар Ескендірұлы кейінгі жылдары 
жақсы дәстүрге де ауылда бастамашы болып жүр. Ел ішіндегі көп балалы 
отбасылардың балаларына материалдық көмек көрсетеді. Ауылдағы осын-
дай бірнеше отбасының балаларына көмек қолын созған Асқар ағамызға 
ауыл азаматтары дән риза. Асқар ағамыздың қолына қуат беріп, елдің 
алғысына бөлене берсін демекпіз.

Н.МҰХАМАДИЕВА,
Тарас негізгі орта мектебі директорының

тәрбие ісі жөніндегі орынбасары. 

Б.Момышұлы:
Әр іс - әрекеттің тууына түрткі болар оның 

жан дүниесінің сыры аңғарылады.

 ТАРАСТЫҢ АТЫМТАЙ 
ЖОМАРТЫ

Дәстүр бойынша көктемнің 
басы Қазақстан Республикасы 
Мәдениет және спорт министрлігі 
мен Нұрсұлтан Назарбаев 
Қорының қолдауымен 2016 жыл-
дан бері өткізіліп келе жатқан 
Әлия Назарбаева қорының "Жан-
дану әлемі" авторлық жобасы – 
Ұлттық "Бала дауысы" балалар ән 
конкурсының кезекті маусымының 
басталуымен белгіленді.
Ұйымдастырушылар 8 жастан 12 
жасқа дейінгі балаларды еліміздің 
музыкалық жобасына қатысуға 
шақырады. 26 наурыз бен 15 ма-
мыр аралығында қашықтық фор-
матта іріктеу туры өткізіледі, бұл, 
әрине, барлық өңірлерден кел-
ген балаларға өздерін танытуға 
және өз таланттарын көрсетуге 
тамаша мүмкіндік болып табыла-
ды. Өтінімдер www.baladauysy.kz 
сайттында қабылданады 
Жобаның жетістігі мен 
танымалдылығы, ең алды-
мен, оның басты мақсатына – 
музыкалық дарынды балаларды 
анықтау және қолдау, олардың 
шығармашылық әлеуетін іске 
асыруға көмектесу. "Бала дауы-
сы" - бұл әлеуметтік жоба, оның 
барлық кезеңдеріне балалардың 
қатысуы тегін. Байқаудың 
ерекшелігі-оның аясында жаңа ба-
лалар әндерінің жинағы жасала-
ды, оның авторлары 17 аймақтың 
балалар композиторлары болады. 
Осы жылдың қазан айында жинақ 
мектептерге тегін беріледі және 
конкурстың ресми сайтында қол 
жетімді болады!
Конкурстың ауқымы жылдан 
жылға өтінімдер санының өсіп 
келе жатқанын дәлелдейді, 
ал "Бала дауысы" конкурсы-
на қатысудың арқасында жас 
таланттар әлеуметтік қарым-
қатынас дағдыларын игеріп, 

«Бала дауысы» - жаңа достар 
кездесуі

шығармашылық көкжиегін да-
мытады. Беделді жобаға қатысу 
вокалистерді үлкен сахнаға жан-
жақты дайындайды: дауысты қою, 
музыкалық шығармаларды дұрыс 
орындау, актерлік шеберлікті да-
мыту, вокалдық шеберліктің түрлі 
бағыттарында өзін сынап көру 
мүмкіндігі. Барлық жинақталған 
тәжірибені жас қатысушылар 
конкурстың финалында көрсетеді. 
Айтпақшы, алдыңғы маусымдарға 
қатысушылар бүгін кәсіби сах-
нада алғашқы қадамдарын жа-
сап жатыр: Садраддин Болат, 
2016 жылдың финалисті, бүгінде 
миллиондаған жанкүйерлері бар 
танымал орындаушылардың 
музыкалық рейтингін басқарады, 
ал Мария Затварницкая Мәскеу 
қаласындағы Г.П.Вишневская 
атындағы музыкалық колледжінде 
білім алуда.
Жоба қатысушыларының соңғы 
концерттік бағдарламалары ора-

сан зор шоуға айналуы дәстүрге 
айналды. Көрермендер кере-
мет эстетикалық ләззат алып 
қана қоймай, сонымен қатар 
күшті қуат пен эмоцияларға ие 
болады. Конкурстың жоғары 
деңгейі үлкен команданың ең 
ұсақ бөлшектермен жұмыс жа-
сауына байланысты. Кәсіби 
тәсіл техникалық жабдықтаудан 
бастап іс-шараның терең 
ойластырылған сценарийіне 
дейін қолданылады. Биылғы 
жылы байқаудың қорытындысы 
мен жас әртістерді тыңғылықты 
даярлаудың нәтижелері қазан 
айында Нұр-Сұлтан қаласында 
шығарылатын болады. Финалдың 
көрермендері мен қонақтарын 
екі концерттік бағдарлама күтеді, 
онда балалар музыкалық бэндтің 
сүйемелдеуімен қазақстандық 
және шетелдік эстраданың таны-
мал композицияларын орындай-
ды!
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(Жалғасы. Басы өткен 
сандарда).

Үкімет кедейді жақтайды де-
генге қуанған едік, сондағы 
жақсылығың осы ма? Оны құртып 
отырған сендер. Жазда шөп дай-
ындамай отарға мал айдатып, 
түгел қырған контр мен емес, 
сенсің. 

Балаңды жібермедің дейсің. 
Егер жібергенде, сонша малды 
кім асырайды. Кәзір бармағаны 
үшін жауап берер, онда өлтіргені 
үшін нағыз контр болатын еді?

Көгеннің босына кінә санайсың. 
Тамағым болса, өз көгенімді 
өзім жинап жаман ырым неге 
жасамақпын. Босаған көгенді әлі 
де ниеттес болсын  деп, биікке 
іліп қойдым. Көген менікі, өзім жи-
нап қойдым.

Мал жинап қатын алмақсың ба 
дей келіп, кемпіріңді орталыққа 
аламын дейсің, соны саған 
бүгіннен бастап бердім. Кеше 
ғана білгендер қатын балаларға 
тимейді деп кетті. Қайсыңа 
сенеміз? Оқығаныңа ма, 
наданыңа ма? Оны кәмескеге 
жатқан қажының баласы деп 
кінәләйсің, әке үшін бала 
күймейтіні қайда? Олар біледі, 
түсіндіреді. Неге колхоз болу ке-
рек екенін қалай жақсы айтты. 
Сен келіп, екі сөзіңнің бірі ит жек-
кенге айдатудан келеді. 

Үлкенге сенбей баладан тыққан 
мал қайда деп сұрайсың. Тыққан 
күнде бала не біледі....

Ақыры ел шулап кетті. Шөней 
де әлі күш көрсетуде. Бірақ, 
кәдімгідей жүні жығылып қалды. 
Қабанбайдың аусар кемпірі, 
саған мынаны беремін деп үш 
саусағын көрсетті. Оны біреу 
сөгіп жатса, біреу сүйсініп жа-
тыр. Басы аздап кемтар адамға 
не істемек? Шөней қамшы ала 
ұмтылған еді, елдің себеп таппай 
отырғанын байқап, өзіне өзі тиым 
салды. Ел шулап қана қоймай, 
үйлеріне тарай бастады. Малды 
күшпен, қорқытып алуға болмай-
тынына белсенділердің көзі жетті. 
Қарттардың ит жеккенненде 
қорқатын түрі жоқ. 

Кешікпей, шөлдеп, шаршап 
Қайса келді. Еш нәрсе тап-
пай келгені көрініп тұр. Кетер-
ге ауданға кісі шаптырып, елді 
ұйымдастырып мал бермей 
қарсылық жасағандардың үстінен 
«бүртекел» жазып жіберді. 

Тек кетерде: Жоғарғы жақтан 
кісі келеді Ораза, намаз дегенді 
қойыңдар,- деп нұсқау берді.

- Оның обалын кім көтереді?- 
деген сұраққа,

- Мен беремін. Жоқ құдайыңды 
маған жібер,-деп кесіп айтты. Ел 
астапыраллалап жатқанда, олар-
ды иттер ұзатып бара жатты.

Сонымен, «қош төрт түлік мал!» 
болатын күндер туған еді.

***
Сөйтіп жүргенде Шұбартау 

туралы аңыз тарады. Оның 
ауданның аты екенін білген кісі 
болмады. Адамдар бұларды 
шұбар адамдар екен деп ұқты. 
Бұлар жайлы лақаптар бірінен 
бірі асып түсті. Бұл сөзден ба-
ланы қойып үлкендер қорықты. 
«Шұбар тау туралы сөз болса, 
балалардың көзі бадырайып, 
әкелерінің артына тығыла түсетін 
болды.Тентек балалардың өзі 
«Шұбартау келе жатыр!» десе, 
төсек астына кіріп кететінді 
шығарды. Балалар түнде шошып 
оянатын болғанды былай қойып, 
әйелдер жеке үйде батылы ба-
рып отыра алмайтын еді. 

Елдің лақабын айтып тауыса 
алмассың. Аш ел қаптап келе 
жатыр екен, бет алысы біздің 
жақ. Берсең сұрап алады екен-
де, бермесең жабылып тартып 
жейді екен. Аштығы сонша, адал, 
арамға қарамайды екен. Тіпті 
адамды да оңашада кез болса бас 
салып жеп кетеді екен. Әсіресе, 
шамасы келмейтін балалардың 
жұмсақ етіне өш, -дейді деген 
лақапты құрыққа сырық жалғап, 
құтыртып жіберді.

Білетіндер: 
- Ол ауданның аты, өзіміз 

сияқты жандар. Астық салмай-
ды. бұрында олар осы жаққа тұз 

әкеліп сатып, оның орнына айыр-
бастап астық әкететін. Оларды тек 
бұрын Шұбартау демей, ақшомшы 
дейтін. Олар арғын тұмақ киіп, 
үйлерімізге сан келіп, қонатын. 
Олардың осы жаққа сан сүйек 
шатыстары кездесетін. Олар кісі 
жегенді қойып, көңіл жетерлеріне 
қарызғада тұз беріп кететін. Аш 
болса аш болар.  

Көп кешікпей шұбартауларда 
келді. Басында ел есігін бекітіп, 
қолдарына таяғын алып сақтана 
қарсы алды. Олар елдің 
айтқанындай емес. Дегенмен туған 
елден жер ауып келе жатқандығы 
көрніп тұр. Арқаларында, арқалап 
алған кішкене балалары бар. 
Басқа таныс емес адамдарға мой-
ын созып таңырқай қарайды. Кей 
біреулерін жетектеп алған. Жүдеу, 
кір. Кір болмағанда не болсын, ай-
лап жаяу жүріп, кез келген жерге 
қона-түней келеді.

Кей біреулері әлі күйлі. Ал, тым 
қатты жүдеп әрең келе жатқандары 
да бар. Олар бетіңе сұрай қарайды. 
Балаларын обалсынып, есікті ашып 
тамақ әкеп береді. Қомағайлана 
ішіп, үлкендері барына сауда жа-
сайды. Дем алуға қорада болса, 
орын сұрайды. Ыдыс аяқ сұрап, 
барларын іске жаратып, ішіп-жейді. 
Кей бірі босқа алмайды. Есесіне 
балалардың атын атап, тартым-
таралғысын ұсынады. 

Әлде кімдерді сұрайды. Кей 
бірі тауып, соны пана ету үшін 
бір қонып кетіп жатыр. Тоқсан та-
мырлы қазақ халқы, қызыл тілдің 
арқасында көп кешікпей тіл та-
бысып, қарама қарсы үйге орна-
ласып, осы жерге орнығып қалып 
жатқаны қанша. Әркімі, әр түрлі 
жұмыс істеп, сол жердің тұрғынына 
айналып кеткендері әлі бар. 

Шұбартаулардың ұзын тырнағы 
жайлы айтылған аңыздарды айтқан 
бізде, оларда күле түсетін болды. 

АҒАЙЫН АРАСЫНДАҒЫ 
АЛАЛЫҚ

Ол кезде кәзіргі Жансүгіров со-
вхозы Қарашілік колхозы болып 
аталатын. Көлдей-Жұмай болысы 
шамамен бес жүз үйдей болар. Бұл 
кезде болыс Қиқымов Сейтқажы 
болатын. Түскі кезде біздің үйге бо-
лыс келіп түсті. Күтпеген уақиғаға 
әр кім ағаш үйлерінен сығалап 
қарап тұрғанында сезгендейсің. Он 
бір жасар бала , оның неге келгенін 
болжап білместі.

Орнымнан атып тұрып сәлем 
бердім. Шешем төрге киіз үстіне 
көрпе салып,  төрге озуға ишірет 
жасады . Отырып жатқанда-ақ, 
шешем шәугімге жармасты. Еш 
нәрсеге әуре болмауын сұрап, 
қазір асығыс жұмысының бар 
екенін ескертті. Бірден мені айнал-
дырды.

- Нешінші класс оқисың балақай? 
- дейді.

Мен болсам, төртінші бітіргенімді, 
енді бесіншінің болмауына бай-
ланысты үйде жүріп қалғанымды 
айтамын. Ол болса, жазуларыма 
қарап, мені мақтай түседі.

- Шешең де хат тани ма?. Сен 
оқытып жүр дегенді естіген едім,-
деп басымнан сипайды. Хат тани-
тынын батылдана айтамын.

- Арапша танитының распа?-
деп, тағы жауап күтеді. Бір қағаз 
алып оқуға тосады. Төтеше жеңіл 
болғандықтан, қиналмай оқимын.

- Саған хат танымайтын ер, 
әйелдерді жинап берсек, екі класс 
етіп, латынша бітіріп шыға аласын 
ба? Барлығын өзіміз ұйымдастырып 
береміз. Сенің міндетің тек алдыңа 
келгенді оқытасың, ақша төлейміз,-
деп, қолқа салмасы бар ма.

Ауданнан хат таныған соң адам-
дар шақырамыз, өткізгендері 
үшін әр адамға үш сомнан ақша 
төлеуге, аудандық оқу бөлімінің 
бастығы Иманқұлов деген адаммен 
келісемін. Оқуға баратын болсаң 
қолыңа мақтау қағаз береміз. Ол 
сені кезексіз алады. Кейін бұл 
жұмыс оқытушылыққа есептеледі. 
Оқып жүрген кездерің түгел соған 
кіреді,- деп жақсылықты жаудырды 
дерсің. 

- Оның үстіне астыңа ат береміз. 
Үйіңнен келіп оқытасың. Қырық 
адамға хат танытсаң, жүз жиырма 
сом. Қазір таңлаулы қой төрт сом. 
Сонда әр айың он қойдан келмек. 
Мұндай табысты ешкім тауып 
көрген емес. Оның үстіне ол малға, 
адал табыс есебінде еш адам қол 
сұқпайды,-дегенді айтты.

Келістім. Әсіресе менің 
қызыққаным, астыма берілетін ат 
пен өзінің барлық жауапты мойны-
на алуы.

Кешікпей екі киіз үйді 
жалғастырып тігіп, алдыма жи-
нап адамдарды салып берді. 
Қаңылтырдан тақта жасап, ертелі-
кеш елдің қатынасын бақылап 
тұрды.

Кейде үйге қайтпай, қонаққа 
шақырылып кетемін. Жеңгелерім 
кешке жақын шарығымнан су 
өтпеуі үшін арқалап кетеді.

Қымсынып қалжыңдап ойнайды. 
Сүйткен жеңгемнің бірі-Дәмеш.

***
Әлі күндегідей қалыптасқан 

қалпында оқу жүріп жатты. Сабақ 
соңына Терезенің Шөңкебиі кешкі 
қонаққа шақырды. Дәмеш жеңгем 
болса, жазға салымға жуықтап жер 
еріп жатқандықтан арқалап алып 
кетті. Шөңкебидің өзі болса, менен 
азғана ғана үлкен. Дегенмен әкесі 
оқытпай үйлендіріп, келін жұмсап 
отыр.

Кеңпейіл, мол дастархан 
қарттың үйі, «жоғары шықтап!» 
жатыр. Жекеменшік малдары әлі 
көп, қонақ келген сайын ескі сүр 
етті місе тұтпай, жас ет үшін мал-
ды сойып тастайды. Жасым жас 
болғанмен, мұғалім атым бар.

Терезе деген кісі карта ойнай-
тын кісі екен, біртіндеп кісі үзілмей, 
кіріп- шығып жатыр. Терезе қартты 
бұрыннан танимын. Әсіресе, бір 
істегені есімнен әлі кетпейді. Осы-
дан екі жыл бұрын шағын басты 
үй есебінде егін басына тамақ жа-
сау үшін біздің үйді көшіріп барған. 
Қасымызда Қабидолда Нұрбекұлы 
деген мұғалім жама ағайынымыз 
барды. Сонда, осы кісі оңаша 
жер деп келген болар, төрт кісі 
келіп карта ойнаған. Ақшаларын 
ұтқызып, екі кісі кетіп қалды да, 
Қабидолда ағамыз тағы бір күн 
ойнады. Бұлар не тамақ ішпеді, 
тек татады. Не кірпік айқастырып 
қалғымайды. Тағы түнімен ойнады. 
Шешеміз:

- Ақшасын ұтқызып болып, енді 
әйелін салып жатыр,- дегені бар. 
Қысқасы ертемен түгел ұтқызған 
ағамыз отырған жерде жатып 
қалды. Ертеңіне барлық малды ай-
дап Терезе қайтты. Оның артынан 
Сүйкім дейтін апамыз жаяу қоса 
кетті.

Қайнағасының жалынғанына 
қарамастан, «Ұтып алдыңыз ба? 
Енді алып кетуіңізге тиіссіз» деп, 
ашулы әйел малды айдасып 
бірге кеткен. Шешеммен, менің 
жылағаныма қарамады.

Жолдан Жұмай төркіндеріне апа-
рып тапсырыпты. Кешке жақын үш 
ағасы үш сойыл қолдарында жет-
кен болатын. Олар, Қабидолданы 
байлап тастап, «Басынға үшін!» 
деп, қан ағыза шыбықтың асты-
нан алған. Ол кездегі жазаның ең 
ұят түрі, қол аяғын керіп қазыққа 
байлап тастап, үстінен мал ай-
дайтын. Мал тұяқтары, жалаңаш 
адамның қанын ағызады екен. 
Ақыры байлап, ұзын шылбырмен 
тақымға баса жетелеп, қан ағызып 
алып кеткен. Әкеміз, араға түсуге 
тырысқан еді, үйіңе қарташыларды 
сақтап, замана дәстүрін аяққа 
басқаның үшін, сеніде осылай жа-
сасын демесең, ара түспе деген 
соң әкем қорыққан. 

Ақыры ел болып кешірім сұрап 
барып, айыбын тарттырып, екі 
қабат әйелі - Сүйкімді әкеп бер-
ген. Ауыл үлкендері жиналып, мал 
сойып, қолын қанға матыртқан. 
«Қанға матырту»- уәденің ең соңғы 
дәрежесі. Бірақ уақыт өте келе 
қайта қарта ойнап кетті. Дегенмен, 
әйел салып қарта ойнамайтын 
болған. Қәзір осы Сүйкімді ұтып 
алған Терезенің үйінде отырмыз. 

Біртіндеп бұл үйге адамдар жи-
нала бастады.  Тіпті, белсенділер 
мен комсомолдар көрген күннің 
өзінде, бұл үйге келіп-кетіп жатқан 
көп адамдардың бірі дейді де 
қояды. Мені де үйімізде мұғалім 
отыр деу үшін ғана шақыртқан бо-
лар. Мен болсам ондай саясаттан 
аса хабарым жоқ.

Кешікпей баласы екеуміз, қарсы 
үйге ауыстық. Бізден басқа то-
лып жатқан сирек көрінетін адам-
дар мен танымайтын біреулерде 
келіп кіріп жатты. Кешікпей, үй лық 
толды. Тамақ асып, бауырда ай-
налып жатыр. Біз болсақ, қарсы 
үйде отырып өзіміз бен өзіміз. 
Мағай атақты қарташының бала-

КЕЙУАНАНЫҢ КӨЗ ЖАСЫ
(Деректі хикая)

сы «бетіқалардан» сабақ беруде. 
Қарсы үйдің есігі жабық. Жазға 
салымғы ылғал ауа мен үйдің ыстық 
буы үй өртеніп бара жатқандай, 
түтінді бу аспанға ұшады. Келіп 
жатқан күндізгі қонақтар, кейбірі 
кебістерін ауыз үйге шешіп, кей 
бірі көк шөпке сүйкеп тастап кіріп 
жатыр. Үй кісі кірген сайын со-
зылып жатқандай, кірегені қайта 
шықпайды. Есік жақтағылар:

- Есікті жаба кір,-деп жатса, төр 
жақтағылары:-есікті аша салшы,-
деген дауыс естіледі. 

Ақыры:
- Есікті жаппай-ақ қойыңдаршы,- 

деген таныс емес дауыс гүр етті. 
Әлде бір баяу, күңгірт дауыстан 
соң, «Ол бала ғой!» деген таныс 
дауыс естілді. Енді есік жабылуды 
қойды. 

Кешікпей маған таныс дауыс 
қайта шықты. Бұл бергі өзендегі 
Итжемістің Әзімжанының даусы. 
Бұл дауысты жақсы танимын. Оның 
себебі Әзімжан мен менің Иманбек 
атам түйдей құрдас. Бұлардың 
әйелдері де өзара қатты ойнайды. 
Қолдарынан бір нәрсе жерге түсіп 
кетсе болды, «Көтек, Әзімжаны бар 
болсын!» деп жатқаны. Атамыз бір 
нәрсе жасап жатса, қасына барып:

- Бұл не ата?- дейтінбіз. Сонда 
бұл кісі:

- Әзімжанның басы!-дейтін. 
Әзімжанның басының қандай бо-
латынын көргіміз келетін. Бірақ, ол 
басқа нәрсе болып шығатын. Со-
нымен Әзімжанның кім екенін кейін 
ғана ұққанбыз.

Сол Әзімжан сөйлеп отыр:
- Біз ұзақ жолға шығарда 

«Ақсарбас» сойғанбыз. 
Қолымызды қанға матырып, сыр 
сақтауға уәде бергенбіз. Уәдені 
бұзсақ ата бабамыздың аруағы ал-
дында қарабет болайық деп, нан, 
тұз татқанбыз. Жасыратын несі 
бар, кәзір заман жаман, заң жаман. 
Ағат ауыз бақпағаның үшін, өзіңде 
басқаны да ит жеккенге қоса ала 
кетесің. Өткен жолы айтшылаған 
болып, ата-бабамыздың зира-
ты басына жиналып, аруағынан 
кешірім сұрағанбыз. Ондағыны 
мұнда, мұндағыны онда, қорғап, 
жебеп жүру үшін күнәмізді түсіру 
үшін, үлкен-кіші болып жылап 
еңірегенбіз. Менің өз басым 
ауру кемпірімді тастап еш жаққа 
кетпеймін. Жасында адал ма-
лыма алып, енді тастап кетсем, 
құдайдың жүзін қалай көрмекпін? 
Кетеміз дегендеріңізге аман сапар 
тілеймін. Қалғанды мұнда, кеткенді 
онда аруақ жебесін. Қырық жыл 
бірге тұрып, тастап кете алмаймын. 
Құдайым бермеген баланы онан 
қалай талап етемін. Асырай ал-
май бара жатқан бала-шағам жоқ. 
Кіндік кесіп, кірімді жуған жерімді 
тастай алмаймын. Өлім жақындап, 
жас жетіп қалғанда қытай жерінде 
жер томпайта алмаймын. Маш-
кен балаларымен бірге өсіп, бірге 
қартайдым, өлсем Иманбек бетімді 
жасырады. Ол өлсе мен білгенімді 
оқып, өзім қамырына көтеріп са-
лып, жүзін жасырамын...-деп сөзін 
аяқтамастан таныс емес дауыс: 
- Шамаларың келсе, бірді бірің 
қоярсыңдар!-деп зілдене сөйледі. 
Бұл таныс емес адам басқа жақтан 
келген болар. «Бұл кім?» деп мен 
сұрамадым. Сұрайтын да заман 
емес еді. Кеше үйге қайтып бара 
жатқанда, қамшының сабымен бір 
нұсқағанынан шықпайтынымды 
да білемін. Онан ары Әзімжанды 
қысамады. Қысатында уақыт 
еместі. 

- Ел алалығын туғызып 
алмаңдар!- деп, тапсырма алып 
келген адам болар. Әсіресе, таптық 
құрамның артына тимей айналып 
өтіп отырғанын байқауға болатын 
еді.

- Әркімнің өз еркі өзінде. 
Биыл қысылса, ендігі жылы ор-
нына келер. Замана түзелсе, 
ол жақтағылар да қайтар. Ел 
қосылып, «қой үстіне бозторғай 
жұмыртқалар» деп, жаңағы 
айтылған сөздің артығын алып, 
кемін қосып, жайдақтады таныс 
емес дауыс. Мен болсам сендерді 
азғырып алып кетуге келгенім жоқ. 
Әлде бір апатқа ұшырасаңдар, 
мынадан болды демеңдер. Әр 
адам өз аузына сақ болатын кез, 
солдаттардың кездесе қалатын 
күні болса, сонда сыналмақ. Әр 
адам біреуді ұстап бермеуі керек. 
Көрші ел болғандықтан, ежелден 
өрісте малы түйіскен-тату, төсекте 

басы табысқан жекжат болған соң 
арнайы келіп отырмын. Барлығы 
ағайын татулығымен өтсін деп, 
жолын көрсетпей жортып отырған 
бұл қуаяқ түлкімен «Сіздің ел, 
біздің ел мен» сөйлесіп, қармақ 
қаппай отыр. 

Әр сөзден кейін тігісін 
жатқызып, біресе кететін, біресе 
қалатын адамның орнына жүре 
сөйлейді.

- Көбің қобалжып отыр 
екенсіңдер. Көппен көрген ұлы 
той. Жалғыз жүріп жол тапқанша 
көппен жүріп адас» демекші, ба-
стап баратын адам сенімді. Біздің 
жақтағы кетуге бел байлағандар, 
осы кезден бастап белін буып, 
жеңін түрініп отыр. Тарыны 
қыстауға «жүк көруге барамыз!» 
деп, қаралап, ақтап, сайлап жа-
тыр. Тары татып кететін ас емес, 
Талқандарын ұндап, үлкендері 
барлары тәтті-дәмдісін ерте 
сайлап жатыр. Ел жайлаудан 
түсе, өзім келіп қайтамын!- деп 
пысықтап қояды. Бұл елдің аузы-
на сөз салып, сезім тудыру бола-
тын.

Абал Ақмади деген кісі 
сөйледі. Мен болсам, елім Абал 
болғанмен, осы ауылдан қыз 
алып, осы елдің тері сіңіп кеткен 
жанмын. Мені «Сен бөтенсің!» 
дегендері жоқ, қасиетті елдің 
аруағынан айналдым. Өздеріңе 
өздерің қалай сенсеңдер, маған 
солай сеніңдер. Жегжаттарымнан 
қол үзіп қалу қанша ауыр екенін 
сезсемде, Әзекең айтпақшы, 
елімнен кете алмаймын. «Пәлен 
жерде бақыр бар, барсаң бақыр 
тұрмақ сымбыл да жоқ» демекші, 
далада төгіліп жатқан дәулет 
бар дегенге сенбеймін. Онда 
да қанатыңа сеніп ұшасың, 
құйрығыңа сеніп қонасың. Сол 
еңбекті осында істесем, үкімет 
аштан өлтіре қоймас. Оғанда 
жұмыс жасайтын адам керек бо-
лар. Қаладағы шоңдарға тамақ, 
ет, нан, сүт дайындайтын кісі ке-
рек болар. Қайда барса, екі қолға 
бір жұмыс. Күрек болса, тазарта-
тын қоқыс табылар. 

Туған елді тастап, ата-
бабаларымыз «Ақтабан 
шұбырынды да» болыпты. Сонда 
да, туған өлкесіне қайта оралып-
ты. Сол тұқым болмаса, біз болар 
ма едік. Онда жау қуып, өлтіріп-
қырған соң үріккен. Малымызды 
алуға мүмкін, бірақ жанымызға 
қол салған еш қалмақ жоқ. 
Елдің өзі құрыққа сырық жалған 
жібереміз. Үкімет мал алмауы 
керек. Себебі қанша жылқыны 
асырай алмай босқа белсенділер 
қырып алды. Мал алған күнде, 
түгел алмайды, күн көргіштігін та-
стайды,- деп, гәзеттен оқып берді.

Жасым жетіңкіреп қалғанда 
«Жаман қарт жастығын ұмытар, 
жаман бала қарт болуды 
ұмытар» демекші, мүлде көре 
алмай кетсем, қайта келіп заман 
түзелгенде дұға оқырсыңдар. 
Жолдарың болсын «Терең қарда 
жол бергенге, жолға түскен соң 
қол берер» деген бар. Осы кезге 
дейін артығым болса кешіріңдер. 
Жастық- ақымақтық, онан бері 
келе қу дүниенің артық кемім 
болса, кешіріңдер. Менің өз ба-
сым бәрін де кешірдім. Ұзақ 
жолға өкпе арқаласпайық. Мені 
бір бөтен санамай, ой бөлісуге 
шақыртқандарыңа рахмет. 
Баталарың мен ниеттеріңнің 
ішіндемін. Енді елдің бір тобы 
жайлауға кетеді. Жайлау біте 
жолда ашылар. Кей бірің со-
нан, кей бірің кейінірек жолға 
шығарсыңдар. Қу дүниенің салда-
рынан «Адамның басы-алланың 
добы» демекші, көріспесек аман 
болыңдар. Қиында ағайындар 
бірліктерің беки түссін! 

Аз үндемей қалып, кешікпей 
тұнжырап қалған жұртты сергіткісі 
келген болар:

- Қатыны сұлуда маза 
жоқ, күйеуі сұлуда жаза көп 
демекші, осында қалғанымызда 
белсенділер тамсанатын әйел 
жоқ. Орталыққа әйелдерімізді, 
жұмысқа өзімізді құдай қиса 
қидық, - деп сықылықтай күлді. 
Басқада отырғандар күлісіп жа-
тыр. Қиын қыстау кездерде де 
күлкісінен айрылмаған жұрттың, 
қасиеттерінен айналасың. Ахма-
ди Нұралы құрдасына «Барыңды 
баптап іш-әлді боларсың, 
аузыңды сақтап іш-сәнді 
боларсың» деп, сылтың жасап 
қағыта сөйлейді.

Дүйсен МҰХАМЕТШАРҰЛЫ,
зейнеткер - журналист. 

(Жалғасы бар).
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Арсалан Толыбайұлына 2021 жылы 
200 жыл толатын мерейлі датаға арнай-
мын. Арсалаң (1821–1890 ж.ж.) – Арқаға, 
Шығыс Қазақстанға, Жетісуға, мұқым 
қазақ еліне әйгілі болған ақын. Тағдыр 
тәлкегімен Арсалан ақынның Көшен, 
Көшербай, Ұста деген лақап атаулар-
мен есімі ел-елде, әсіресе Сарарқада 
аталған. Сарарқадағы Шағала көлінің күн 
батысында Көшербай ауылы орнығады. 
Қонды жұрты мен Көшербай ауылының 
екі арасыда қалың орман өседі. Төрт-
бес шақырым жақын қоныстас ауылдары 
Қотыр, Сейтен, Жабағы, Қатық, Қонды 
деп аталыпты. 

Арсалан ақын Аягөз маңайында, 
Қаракерей еліндегі Ақ-Найман ішінде, 
Қымбат деген қызға ғашық болып, жылқы 
отарын бағады. Қымбат қызды алып 
қашып, арғы беттегі Шәуешек маңында 
Байғана, Тоқпақ дейтін Қаракерейлер 
арасында Нұрболат байда бір-екі жыл 
өмір сүреді.

Жалайыр Бақтыбай ақын Арсалан 
ақынды іздеп келіп айтысады. Арсалан 
Жалайырды билеген қанішер Рүстем 
төренің Матайдың он батыры, жас ба-
лалар мен шал-кемпірлерді өлтірген 
келеңсіз опасыздығын, Балпық бидің 
ұлы Тіленші қазының қызы Ұлбайды Ма-
тай еліндегі Тәнеке батырға пәтуасыз 
қан төгістің бітімі үшін ұзатқанын, інісі 
Дәулетбақтың қызы Шалипаны «сүйек 
жаңғырту» дәстүрімен Тәнекенің 
ұлы Есімбекке ұзатқанын айта келе, 
«қазыңның Тіленшідей қызын алып, 
алармын әлде болса талайыңды» деп 
Бақтыбайды айтыста жеңеді. Бақтыбай 
ақын Арсалаңның жанына еріп, үлгі 
өнегесін үйреніп, батасын алады. Ар-
салан ақынның Жалайыр Бақтыбай 
ақынмен айтысы «Айтыс», 2 том, 32 бет-
те қысқартылып басылған.  «Мұқаметжан 
Тынышбаев» атты кітабында Өкітай Ах-
метов пен Жомарт Игіман: «Бақтыбай 
ақынды айтысып тоқтатқан тек қана Ар-
салан ақын», - деп деректейді. 

«Үйсіннің менен артық ақыны жоқ» 
деген Құланаян Құлманбет туралы Ар-
салан ақын: «Кем түспессің айдаһар 
жемтемірден,

Шерміштерден, шатқа аяқ Құл серіден.
Қу Албанды Құлға сап сайрандайық,
Ажалың болып қалар сары шегірден», 

- дейді.
Арсалан «айтырып қалың малға қыз 

алмаймын, махаббатты сүйгенімді ала-
мын» деп, серілік жолмен ел-елден қыз 
іздеп, Қаракерей елінде Қымбат деген 
қызбен айтысып жеңіп, екеуі Қалқаман-
Мамырдай бір - бірін ұнатып, солардың 
махаббат оқиғасындай, шешілмес дауға 
қалады. Екеуі бірге тоғыз жыл қуғын-
сүргін көре қашып жүріп, ақыры ғашықтық 
істері билікке түсіп, сол тажалдан екеуін 
Байғазы Байтулақ, Тастемір Байтілеу 
батырлар мен Матай, Садыр елінің игі 
жақсылары ара түскеніне қарамастан, 
жиылған ел алдында өздерін өзі, Арса-
лан ақын өлең айтып құтқарады. 

Арсалан ақын кіндігінен үш ұл туған. 
Тұңғышы Найман, одан кейінгі егіз 
ұлдары Берікбол мен Досбол. Үшеуін де 
Қаракерейдегі Ақ-Найман еліне басы бай-
лы аманатсыз, өзі бергендіктен соларға 
сіңді. Арсалан Найман Бекбол ақынмен, 
Керейде Құлбай төренің қызымен айты-
сып жеңеді. Арсалан ақынның бірнеше 
шығарма еңбегі қолжазба түрінде ҰҒА-
ның әдебиет пен өнер қоры сақтауында 
жатыр. Арсалан ақынның «Қос Басқан», 
«Киікбай», «Ақшұнақ», «Байсерке», 
«Сарқан» атты өлең туындылары ар-
тына мұра болып қалған дүниелер. 
Жалынды жыршы, ақын, әнші, ұлттың 
қамын жеген Шоңдыбайұлы Уәйіс Ар-
салан ақынның өнеріне асық, тәнті 
болып, оны өз заманындағы біртума 
«озық», «саңлақ» деп бағалайды. 
«Сегіз (Мұхаммедқанапия) сері» тура-
лы кітапта: «Сегіз серінің қисса, өлең, 
күй, дастандарын Арсалан (Көшен) 
сияқты замандас ақындары ел-елге 
таратып жырлаған. Оның шығарған 
дүниелерін ұрпаққа жеткізуге зор еңбек 
сіңірген. Арсалан (Көшен) ақынды 
Сегіз сері дос тұтқан. Сегіз серінің «Қос 
қыран» деген күйін үйреніп, күйді Арса-
лан (Көшен) ақын домбырада тамаша 
орындаған», - делінеді. Арсалан ақын 
суырып салма ақындығына қоса әнші, 
күйші болғандығы айқын. Арқа өңірінің 
ХІХ ғасырда өткен сал-серілері Арса-

АРСАЛАН – ҚЫМБАТ
(ДЕРЕКТІ БАЯННАМА)

лан (Көшен) ақынды өздеріне өнеге-үлгі 
санап, есімін Көшен деп, сал Біржанмен 
қатар атайды. 2004 жылы шыққан Ал-
маты облыстық «Жетісу», Сарқан 
аудандық «Саялы төрім – Сарқаным», 
Ақсу аудандық «Алтын ұям – Ақсуым» 
энциклопедияларында, «Абыз Ақсу, аңыз 
Ақсу, нағыз Ақсу» кітабында Арсалан 
ақын туралы қысқаша өмірбаян деректері 
берілген. Арсалан ақын туралы Дәуітбай 
Мұсабекұлы, Әбубәкір Тілеукеұлы, Ба-
янды Құсмолдин ақсақалдар деректері 
нақтылығымен құнды. Олардың 
деректерінде Арсалан жастайынан өлең 
құрап, хат танып, оқи білген. Өте ұғымтал, 
зерек болып, санасы жетік сарабдар, 
өз қатарының озығы, ерке болғанымен 
ақылға бай, бек өскенін аңғартады. 
Елі Бақы-Матай Дәуітбай Мұсабекұлы 
14 парақ «Арсалаң-Қымбат» атаулы 
дастанның қолжабасын Ғылым және білім 
министрлігі Ш.Уәлиханов атындағы Тарих 
және этнология институтының жетекші 
ғылыми қызыметкері, тарих ғылымының 
кандидаты Әлімғазы Дәулетханға аманат-
тап беріпті. «Алатау» газетінің екі нөміріне, 
2007 жылы, қыркүйек айында «Арсалаң 
ақын немесе махаббат машақаты» айда-
рымен деректі туындым шыққаны бар.  

Арсалан – ұста, зергер, ағаштан түйін 
түйген шебер де болған. Матай-Садыр 
елінде ұста шәкіртері көп болып, олар 
өздерін «Арсаланның қалдығымыз» деп 
айтыпты. Арсаланның ұсталық шеберлігі 
жайында Ер Самалдық: «Шойын жамап 
ұқсатқан, тапанша құйып Тезекке, Қожыққа 
қылыш сынатқан», - дейді. Арсаланның 
ұсталық шеберлігі исі қазаққа мәшһүр 
шығыстағы елі Қырықмылтық Сары ұстаға 
теңеліпті. Тезек төренің тапаншасы бір 
мұрағатта сақтаулы. Қожық - батыр, елі 
Уақ, Кенесары ханның қолбасшыларының 
бірі. Қожық батыр ақын Арсалан мен Сегіз 
серінің десін өзінен басым көріп, екеуін 
пір санап, өте жақсы сый-құрмет тұтыпты. 
Ер Самалдық айтқанындай Толыбай мен 
Арсалан Кенесары ханның сарбаздары-
на қылыштар жасаған. Сол қылыштарды 
Қожық батыр тасқа сілтеп межеп, сынақтан 
өткізген екен. Аягөз-Шұбартау өңірінде 
Арсалан есімімен жер атаулары аталады. 
«Бес ғасыр жырлайды» кітабында Арса-
лан өмірден Сарқанда өткен делінеді.

Арсалан ақынның шыққан тегі: Най-
ман, Матай, Кенже, Сақай, Тағай, Тұңғат, 
Тастемірден Айтқожа би, одан Қалмақ, 
одан үш ұлдың бірі Ермұқан, одан Топыш, 
Жаншабай, Толыбай - ұста, ағаш шебері, 
зергер, одан Арсалан. Сұлтанбек (Тастан-
бек) әйгілі ақын Сараның әкесі. Тастан-
бек ерте қайтыс болып, Сараның шешесі 
Жаншөкені (Уәзипа) әмеңгерлік жолымен 
Толыбай алады. Ақын Сараның «Арсалан 
алдында» («Бес ғасыр жырлайды», 432 
бет,) өлеңінде «мұңымды сендерге айт-
пай, кімге айтамын» дегені, аталас осы 
Арсалан ақынға «ақ бата, ақ қой қаны» 
дала заңының құрығынан құтылуының 
лажы еді. Арсалан әкесі Толыбайдың 
тоғыз ұлының кенжесі болып, ерке өседі. 
Үйдегілер бетінен қақпапты. Ес біліп, 
ер жетіп, үйленер шақта «қалың беріп 
қыз сатып алмаймын,  махаббатымды 
өз бағымнан көріп, іздеп жүріп сүйгеніме 
үйленемін» деп, елден кетіпті. Қаракерей 
еліне жетіп, Қымбат деген қыздың 
дақпыртын естіп, сол елге тоқтап, Мұқаш 
деген жылқышы жігітпен танысып, екеуі 
дос болады. Мұқаш көп жылдан бері 
Серікбай қажының отар жылқыларын 
бағып, сеніміне кірген азамат және ол 
жақтың ел мен жер жайын жақсы білетін 
болып шығады. Ол Арсалаңды қасына 
көмекке, жылқышы қылып алады. Арса-
лан елінен кеткен соң, өзгелер білмесін, 
естігендер «мынау қаңғып жүр» дегізбес 
үшін, есімін жанама атаумен Көшен деп 
өзгертеді.

***
Қымбат - Қаракерей, Ақ - Найман 

Серікбай деген қажының қызы. Қырық 
жеті беріп, айттырып қойған жері Тобықты 
елінің жігіті. Болашақ айттырылған күйеуі, 
жасы Қымбаттан едәуір үлкен, бай баласы. 
Жасынан ауыруға душар болып үйленбей 
жүрген. Сәті түскен бір күні күйеу жігіт айт-
тырып қойған қыз ауылына, төрт-бес жігіт 
қасына ертіп, ұрын келмек болатынын ха-
бардар етеді. Қуаныштан Серікбай қажы 
дайындық ретінде ағайын, туыстарын 
шақырып, той қылмақ қамына кіріседі. 
Қымбат қыздың ақылын, ақындығын 
жылқышы Мұқаш жете біледі. Қыздың 
жаз жайлауда күйеуге ұзатылатынын, 
алдын-ала Мұқаш досы Көшенге ай-
тып түсіндіреді. Серікбай қызын ұзатуға 
дайындық тойын жасайды. Серікбай 

қажының ауылы орта Тентек өзенінің 
бойына орныққан. Тігілген ақ үйлер көз 
тартады. Маңайында ат ағаш кермесіне 
байланған сәйгүлік аттар тізіліп тұр. Сәске 
түс мезгілі. Көпшілік тойға келген. Мұқаш 
пен Көшен аттарын малшылар ауылы-
на тастап, тойлы ауылға жаяу келеді. 
Ән шырқалған үйдің жанына тоқтайды. 
Бұларды байқаған үй ішіндегілердің бірі:

- Жылқышы Матай жігіті келіп тұр. 
Ермектің атасы болсын. Қымбатты со-
нымен айтыстырайық? – деп дауыс  
шығарады.

- Е, болсын. Матай жігіттері өлеңші бо-
лады дейтін еді ғой, - деді отырғандардың 
екінші бірі.

- Еркеме қарсы өлең айтар жігіт қайда? 
Матай жігіті жеңіліп қалса, тоғыздық жо-
лын несімен өтейді? – дейді Қымбат 
қыздың жеңгесі.

- Қолындағы ырғай сапты қамшысынан 
басқа түгі жоқ, - деп қағытады жеңге 
қасындағы бір келіншек. Отырғандар ду 
күліседі. Осы кезде Мұқаш пен Көшен үйге 
еніп жайғасады. Екеуі жасаулы дастар-
ханнан дәм татып, қымызбен шөл басып, 
әлденеді. Маңайындағылар бір-бірімен 
шұрқырасып, қалжындаса дуласуда. 

- Ермек болсын. Бір-екі ауыз өлең айт-
шы, Қымбатжан? – деп үйдегілер өтіне 
Қымбат қызға сұрау салады. Толғанып 
отырып Қымбат қыз:  

 Ауылым қонған Тентек саласына,
Жігіт қайда менімен таласуға.
Матайың өлең тауып, айта алмаса,
Бейбақтың қаламын ғой жаласына.
Қызы едім Серікбайдың атым Қымбат,
Құдайым атыма сай берген сымбат.
Матайдың ақынсымақ жігіттері,
Шеніме тең келмей жүр, сырттан 

тыңдап, - дегенінде,
Көшен:
Бұл тойдың қонағымыз көп пен мен де,
Даурығар сөз танымас кейбір пенде.
Жеңілсем тоғыз жөнін сыйласармыз,
Өтермін атым мен де, затым мен де.
Естіпсіз руым Матай, Көшен атым,
Ақын жоқ сөзбен мені кесе алатын.
Жамағат рұқсат ет бір-екі ауыз,
Басайын Қымбат қыздың кесепатын.
Матайдың әруағымен сөз бастайын,
Қымбат қыз келді кезің сыналатын.
Сыртыңнан «қарындас» деп сыйлаушы 

ем,
Сөзің жоқ «сіз-біз» деген сыйласатын.
Ақын қыз қимылдап қал өкінбестен,
Сынасын мына қауым сөздің затын.
Қымбат:
Көшен-ау, неге сонша аптығасың,
Өлшеусіз сөз сөйлейсің ащы, басым.
Адамның артық болса ақылы артық,
Болмас кімнен артық сенің басың.
Қыз назын түсінбейтін кей жігіттер,
Өзімсіп, түсіріп жүр өз бағасын.
Құрметпен сәлем қайда, әдеп қайда?
Сыйлайтын шаңарақтың салтанатын.
Көшен:
Қарындас, сөздің кілтін бердің қолға,
Я, бабам, ақ сөзімді өзің қолда!
Қуаныш құтты болсын игілікті,
Арғын мен Қаракерей түйісіпті,
Көсіліп, құлаш ұрып оң мен солға.
Құрбыжан, махаббатың мерей болсын!
Ниетпен бет алыпсың өмір жолға.
Сүйікті сүйгеніне қосылатын,
Дариға, арман бар ма, сіздей жанда?
Өмірдің дариясына құлаш ұрып,
Жел қайықтай тербеліп сайрандарға.
Ұрын тойдың дақпыртын естіген соң,
Келіп ек, той-думаннан қалған бар ма?
Жездеміз жас қайындай маңғаз шығар,
Көрсек деп келіп едік, көңіліңе алма.
Қымбат:
Сөзіңіз жаңа түсті жүйесіне,
Келген риза, қуаныш иесі де.
Кемеге отырғанның жан, күйі бір,
Деген ғой, рахмет ізет, ниетіңе.
Сіздағы жас өмірдің ұрпағысыз,
Неге ие болмадың тиесіңе?
Кәрілік жетіп тұр ма кемеліңе,
Неліктен «аҺ» ұрасың, күйесің бе?
Көшен:
Жас дәурен өтіп барад қайрылмастан,
Теңін таппай жүректі қайғы басқан.
Әділет, тең махаббат табамын деп,
Жат жүрмін ел, ата-ана, қарындастан.
Амал не, жүрек сырын ұқпайтын көп,
Махаббат қасіретін кешпей бастан.
Жаспын, өзіңе айтқан әзіл назым,
Шешер деп, түсінер деп құрбылас қам.
Қымбат:
Еркін жүрген ер жігіт сіз арманда,
Болашағын ойлаған қыз арманда.
Бұл өмірге қарт та, жас та арманда,
Не жазығы бар екен, о жазғанға?
Не керек аспаған іс, арман, тілек,

Жазықсыз жараланған қайран жүрек?
Ол кінә өзіңде ме, еліңде ме?
Ер жігіт жүрер ме ед жадап, жүдеп?
Байқадым ойың сергек, көңіл салқын,
Әркімде ой бар шығар толғанатын.
Бір қыздың киесіне жолықтың ба?
Еліңде қалып па ед махаббатың?
Ер туып, елден безген не қылығың?
Мал тауып, өтемек пе ең қаражатын?
Ісің сара, жолың ақ, таза болсаң?
Не қайғы, сонша саған зарланатын?
Көшен:
Әкемнің кенжесі едім тоғыз ұлда,
Байлық, мансап бар еді бәрі қолда.
«Шын сүйген махаббатты табармын» 

деп,
Бағымды сынап шықтым үзақ жолға.
Жүрек сүйген махаббатты таппасам,
Ханның қызы болса да алман пұлға.
Махаббатсыз өмірдің тұзағында,
Қор боп, жылап өтті ғой, талай тұлға.
Қымбат:
Кім білсін жұмбағыңды шешілмеген,
Су салқынын сезе ме шешінбеген.
Кім кінәлі, зарыңды соларға айт,
Қарыс сүйем бойыңды өсірмеген.
Жан ашыр, жан күйінер жоқ па досың?
Жемісін алдындағы жесін деген.
Досқа ез, туысқа жат, қу шығарсың?
Ел ақтап, жүріспенен өмір сүрген.
Болмаса бақсылардың садақасы,
Арам басқан тұсауың кесілмеген.
Немесе тәкапарсыз, тексіз сырғақ,
Көрпеңе қарай аяқ көсілмеген.
Бір атты зорға тауып, мініп жүрсің,
Неңді алған тегі сенің кесір деген?
Зіл сөзбен жас өмірді мазалайсың,
Жазықсыз жан жүректі жазалайсың.
Өзің бай, өзің манап, өзің мырза,
Мал төгіп, сүйгеніңді неге алмайсың?
Көшен:
Несіне жасырайын құрбылардан,
Шын сөзім, бұл сөзімде жоқты жалған.
Ие жоқ, жүрек кілтін тапсыратын,
Сақталып кеудемде дүр тілек, арман.
Сұңқар ем, ой-найманнан түлеп ұшқан,
Бұйрық жоқ, ғайыбы жоқ орындалған.
Біреудің махаббатсыз жас жүрегін,
Оңа ма, қалың малға сатып алған?
Еріксіз талай жас қыз кеткен жоқ па?
Еңлік-Кебек зар, мұңы содан қалған.
Аққуды жапалаққа жар қып теліп,
Зорлықпен жар еткен, дүние жалған.
Қарындас, мен тілеймін игі ниет,
Сізді құдай ақтасын сондайлардан. 

Қымбат қыз теріс қарап күрсінеді.
Қымбат:
Түсіндім өлеңіңнен сырың барын,
Шала-шарпы сырыңды жырымдадың.
Жесір мұңын, қыз мұңын мысал еттің,
Қайсы бір теріс те емес сарындарың.
Тең тұсқа құда болу тағы бар ғой,
Шетінен тілейтұғын қалың малын.
Бесікте құда болып, ержеткен соң,
Бермей ме, бітірген соң алымдарын.
Соның бірі кезікпей талайыңа,
Қалайша, гүл өмірді құл қылғаның?
Еліңде жан-сыр дескен, бір қыз жоқ па?
Бар болса, дәстүр қуып, неге алмадың?
Қазақтың қара жолы ұнамаса?
Соншалық, немене еді ынтызарың?
Көшен:
Көз көрді, қазақ ғұрып бәрі де рас,
Қалың малға құл болған қазақ мирас.
Бесікте екі сәби тең болғанмен,
Кім білер, өскенен соң теңі болмас?
Өз қызын, өзі сатып мал мен пұлға,
Мейрімсіз мұз жүректі адам оңбас.
Арман жоқ, екі жағы тең өскенге,
Артық, кем деп айта алмас еш пенде.
Өмірден бақыт күткен адал жанға,
Не шара, басына сор кездескенде? 
Атқан таң, өткен өмір не болады?
Өмірі Мұңлық-Зарлық күй кешкенде.
Кірленген жан жүрегің ағарар ма?
«Аһ» ұрып сүйінсеңде, күйінсеңде.
Қымбат:
Мағлұм ғой, сөз жүйесі түйсінгенге,
Өмір сын, өмір асу түсінгенге.
Атаның салт-дәстүрін санамаса,
Жүректің зары менде, ісі менде.
Махаббат қалың малдың күңі емес пе,
Зар жылаған қыздардың мұңы емес 

пе?
Басқа жұрт әлпештесе ұл мен қызын,
Қазақтар малға сатып жүр емес пе?
Атам қазақ болған соң, қазақ халқым,
Құрметтейміз дәстүрін, салтанатын.
Сүйінсек те, күйінсек те мақұлдаймыз,
Жөн бар ма, дәстүр жолдан артыла-

тын?
Көшен:
Қымбат-ау, дүние тең жаралып па?
Әділет адамға тең таралып па?
Тау шынар, ой шынарға қауышпаған,
Өмірден бұл бір мысал саналыққа.
Тораңғы алма ағашын жар етіпті,
Махаббат жоқ, өмір жоқ аралықта.
Ғұрып, дәстүр қазаққа мұра ма екен?
Өмірді терең талдап, қаралық та.
Қазақтан басқа жұртта бұл ғұрып жоқ,
Осы да, сыйыса ма даналыққа?
Осыны көріп, біліп, сезе тұрып,
Өмірге бір талпынып қалалық та?

Жемісбек ТОЛЫМБЕКОВ.

(Жалғасы бар).
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Алла Тағалаға шексіз мақтаулар 
болғай және Пайғамбарымызға  са-
лауаттар мен сәлемдер болсын. Қазір 
Аллаға шүкір дін әмірлерін орындайтын 
мұсылмандардың саны өсіп келеді. Әркім 
Алла алдындағы парыздарын орындап, 
Аллаға сүйікті құл, Пайғамбарымызға 
(оған Алланың салауаты мен сәлемі 
болсын)  лайықты үмбет болуға ты-
рысып бағып жатыр. Десекте,  Алла 
Тағаланың берген адамдық нығметті 
аттап өтіп,  қарым-қатынас ұғымын, 
сыйластық пен бауырмалдылықты 
жоғалтып бара жатқандарда табыла-
ды. Бүгінгі уағызымызда дініміздегі 
мұсылманның  мұсылман бауыры 
алдындағы  міндеттері жайлы баяндай-
мыз.

Адамдарды бір-біріне бауыр қылатын 
көптеген себептер бар. Осының ең 
үлкені – сенім арқылы бауырластық. 
Және бұл бауырластық тек Ислам діні 
арқылы жүзеге аспақ. 

Алла Тағала «Хужурат» сүресінің 10-
шы аятында:

 ْمُكْيَوَخَأ َنْيَب اوُحِلْصَأَف ٌةَوْخِإ َنوُنِمْؤُمْلا اَمَّنِإ
َنوُمَحْرُت ْمُكَّلَعَل َهَّللا اوُقَّتاَو

«Шын мәнінде, мүміндер туыс 
қой. Сондықтан екі туыстарыңның 
арасын жарастырыңдар. Және Ал-
ладан қорқыңдар. Мүмкін игілікке 
бөленерсіңдер», – деген болатын.

Ал, «Хижр» сүресінің 88 аятында; 
Мұсылманның міндеттерінің бірі  – ол 
бауырына мейірімді болу жайында: 
«Мүміндерге өте мейірлі, кішіпейіл бол» 
деп бұйырған.   

Мұсылманның  мұсылман алдындағы  
міндеттерінің бірі  – жақсылықта 
жәрдемдесу, жамандықта қашық болу. 
Алла тағала Құран кәрімде:

 ىَلَع اوُنَواَعَت اَلَو ىَوْقَّتلاَو ِّرِبْلا ىَلَع اوُنَواَعَتَو
ِباَقِعْلا ُديِدَش َهَّللا َّنِإ َهَّللا اوُقَّتاَو ِناَوْدُعْلاَو ِمْثِإْلا

«Жақсылыққа, тақуалыққа 
жәрдемдесіңдер. Күнәға және 
дұшпандыққа жәрдемдеспеңдер. Алла-
дан қорқыңдар! Күдіксіз Алланың азабы 
қатты» (Мәида сүресі, 2-аят)

Нұғман ибн Бәшир (Алла оған разы 
болсын) жеткізген хадисте: «Аллаһ елшісі 
(оған Алланың салауаты мен сәлемі бол-
сын): «Мүміндер бір - біріне сүйіспеншілік, 
мейірімділік және жанашырлық таны-
туда біртұтас дене тәрізді.  (Адамның) 
бір жері ауырса, ұйқысы қашып, 
ыстығы көтеріліп, бүкіл денесі ауырған 
жерінің мұңына ортақтасады», – деп 
айтты» – делінген . Бүгінде  әлемнің 
кейбір елдерінде мұсылмандар қысым 
көріп, қиыншылықта өмір сүруде. 
Тіпті, күнделікті тамағын таба ал-
май жатқан бауырларымыз қаншама. 
Оларға дұға етіп, Алладан көмек 
сұрауымыз,  бауырларымыздың мұңына 
ортақтасқанымыз болып есептеледі.

Және бір хадисте;«Араларыңдағы 
қызғаныштың арта түсуіне жол 
бермеңдер. Затты өзінің шынайы 
бағасынан асырып сату үшін алдын-
ала сатушымен келісіп, жұртқа өздеріңді 
сатып алатындай қылып көрсетіп, 
елді еліктірмеңдер. Бір-бірлеріңді жек 
көрмеңдер. Сондай-ақ, араздасып, 
бір-бірлеріңді енді көрместей болып 
теріс айналмаңдар. Біреудің саудасы-
на килігіп, сауда келісімін бұзбаңдар. 
Уа, Алланың құлдары! Өзара тату, 
бауырмал болыңдар! Мұсылман – 
мұсылманның бауыры. Нағыз мұсылман 
– бауырына озбырлық жасамайды, 
оған мұрын шүйіре қарап, өзінен кем 

МҰСЫЛМАННЫҢ 
МҰСЫЛМАН БАУЫРЫ 

АЛДЫНДАҒЫ МІНДЕТТЕРІ 

көрмейді. Сондай-ақ, қысылтаяң шақта 
жалғыз тастап кетпейді», – деген соң, 
кеудесін қолымен үш рет нұсқап: «Міне, 
тақуалық мына жерде. Мұсылман үшін 
мұсылман бауырын өзінен төмен санау-
дан асқан жамандық (жаман мінез) жоқ. 
Мұсылманның қаны, дүние-мүлкі және 
ар-намысы өзге мұсылмандарға харам», 
– деп айтты» 

Аллаһ елшісі (оған Алланың салауа-
ты мен сәлемі болсын): «Мұсылманның 
мұсылман бауырының алдында бес 
міндеті бар: «Сәлем бергеннің сәлемін 
алу, науқастың көңілін сұрау, жаназаға 
қатысу, шақырған жерден қалмай бару 
және түшкіргенге "йәрхамукаллаһу» 
(Аллаһ сені рақымына бөлесін) деп 
айту», – деген» – делінген.      Осы хадисті 
Имам Муслим: «Аллаһ елшісі (оған 
Алланың салауаты мен сәлемі болсын): 
«Мұсылманның мұсылман бауырының 
алдында алты міндеті бар: «Мұсылман 
бауырыңмен көріскенде сәлем бер; сый-
лап шақырса, шақырған жерге бар; ақыл 
сұраса, қолыңнан келгенше ақылыңды ай-
тып жөн сілте; түшкіргеннен кейін Аллаһқа 
мадақ айтса, «йәрхамукаллаһу» (Аллаһ 
сені рақымына бөлесін) деп айт; ауырып 
қалса, барып көңілін сұра; қайтыс болса, 
жаназасына қатыс», – деп айтты», – деп 
жеткізген.                                                                                

Біздің бауырымыздың алдындағы 
міндетіміздің біріншісі көріскенде сәлем 
беру. Расында Ислам  дініндегі сәлемдесу 
сонау Адамнан (оған Алланың сәлемі 
болсын) келе жатқан дәстүр болып сана-
лады.  Бірде Пайғамбарымыздан (оған 
Алланың салауаты мен сәлемі бол-
сын): «Иә, Расулулла! Исламдағы ең 
жақсы амал қандай?» – деп сұрағанда: 
«Мұқтажды тамақтандыруың және 
танысаң да, танымасаң да кездескенмен 
сәлемдесуің», – деп жауап берген. Сәлем  
ол  мұсылмандар арасында өзара бір-
біріне деген махаббатты, сүйіспеншілікті, 
өзара бір-біріне деген сенімділікті туды-
рады. Пайғамбарымыз (оған Алланың 
салауаты мен сәлемі болсын):  ай-
тады: «Сендер иман келтірмегенше 
жаннатқа кірмейсіңдер! Ал бір-бірлеріңді  
жақсы көрмейінше  иман келтірген бо-

лып саналмайсыңдар.  Сендерге сон-
дай бір нәрсені айтайың ба, егер оны 
қылсаңдар бір-біріңді жақсы көрген бо-
лып  саналасыңдар - ол өз араларын-
да сәлемді жаю» – деген. Сәлем беру 
– сүннет, ал оған жауап қайтару – уәжіб. 
Өйткені, сәлемге жауап қайтармау оны 
кемсіткенмен тең. Біреуді кемсіту оған 
зиян беру дегені. Ал, шариғатымыз 
біреуге зиян беруден тыйған. Сәлем 
берілген уақытта мүмкіндігінше жақсырақ 
жауап қайтаруымыз да міндет екен. 
Құран Кәрімде: «Қашан сендерге сәлем 
берілсе, одан жақсырақ немесе соның 
өзін қайтарыңдар!»деген. 

Сыйлап шақырса, шақырған жерге 
бар. Қазақ халқында «Шақырған жерден 
қалма, шақырмаған жерге  барма» – де-
ген мақалда баршылық. Дегенмен кейбір  
арақ сияқты арам қойылған жерлерге 
бармағаны ләзім. 

Мұсылманның мұсылманға деген 
міндеттерімізден – түшкірген кезде 
«Әлхамдүлилла», яғни Аллаға мадақ 
десе, «Ярхамукум Алла» деп дұға айту. 
Жалпы  «Түшкіру – Рахманнан, есінеу – 
шайтаннан» делінген. Ал түшкіргеннен 
кейін хамд айтпау екі нығметтен құр 
қалдырады: Біріншіден:  Аллаға  хамд 
айтпайды,  екіншіден бауырының өзіне 
деген  сыйлы дұғасынан мақрұм қалады. 
Түшкірген адамға айтылатын (كمحري 
 Ярхамукалла» Алла сені рахым» (هللا
қылсын деген дұға сөзге келер болсақ, 
Пайғамбарымыз (оған Алланың салауа-
ты мен сәлемі болсын) сахабалармен 
отырған кезде Адам атаның жаратылысы 
туралы баяндап келіп былай деді: «Алла 
Тағала Адамға(оған Алланың сәлемі бол-
сын)   рухты үрлеген кезде Адам түшкірді 
де: «Әлемнің Раббысына мақтаулар 
болсын деп айтты. Сонда Алла Тағала: 
«Алла сені рахым етсін деді». Демек, 
Адамның (оған Алланың сәлемі болсын)  
ең алғаш істеген амалы түшкіру болса, 
Алланың адамға деген ең алғаш тілегі – 
Рахымы мен Мейрімділігі.  Мұсылман мен 
мұсылман арасындағы мәмілесі дұғамен 
басталып дұғамен аяқталады. Себебі, 
«Алланың жанында дұғадан асқан құнды 
нәрсе жоқ». 

Ақыл сұраса, қолыңнан келгенше 
ақылыңды айтып жөн сілте: Яғни сенен бір 
іс жөнінде ақыл-кеңес сұраса қолыңнан 
келгенше ақылыңды айтып жөн сілте. 
Егер ол іс тек жақсылық әкелетін болса 
оған оны барынша істетуге тырыс, ал егер 
жамандық алып келетін болса қолыңнан 
келгенше одан оны  сақтандыр. Ал егер 
жақсылығы мен жамандығы тең болса 
оны оған баянда және жамандықтары 
мен жақсылықтарын  таразыла. Өзіңе 
қандай ақыл-кеңес айтсаң өзгеге де соны 
қала. Және де мұсылмандарды алдау-
дан сақтан өйткені мұсылманды алдаған 
мұсылмандардан емес. 

Біздің бауырымыздың алдындағы 
міндетіміздің тағы бірі – науқастанып 
қалған кезде зиярат етіп, жағдайын сұрап 
бару үлкен сауапты іс. Себебі, адам 
діндес бауырын жалғыз тастамауы ке-
рек. Аманшылықта да, қиыншылықта да 
жанынан табылу – әр мұсылманның ба-

уыры алдындағы міндеті. Көңілін сұрап 
барған адамға зиярат әдебін сақтай от-
ырып оған - сабырлы бол, Алла қаласа 
сенің күнәларыңды кешіреді -деп көңіл 
айтып, оған артынша Алла дертінен 
сауықтырсын деп дұға жасау керек.   
Аллаһ елшісі (оған Алланың сәлемі бол-
сын) біреудің көңілін сұрай барғанда: 
«Ештеңе етпейді, (тағдырыңа налымай 
басыңа келген дертке сабыр сақтай 
білсең) Аллаһтың қалауымен осы дерт 
сені күнәларыңнан тазартады», – деп 
жұбататын еді. 

,,, «Мен ауырып қалғанда көңілімді 
сұрап келмедің бе?»  Сонда әлгі пен-
де: «Уа, Раббым! Сен әлемдердің Жа-
ратушысы бола тұра мен сені қалай 
зиярат етемін?!» – деп айтқанда, Алла 
Тағала былай дейді екен: «Пәленше 
пенде ауырған кезде, сен оны зиярат 
еткеніңде, Мені соның қасынан табатын 
едің» Демек, науқастанып қалған адам-
ды зиярат еткен болсақ, Алла Тағаланы 
да зиярат еткен болады екенбіз. Және 
зиярат етуімізбен шексіз сауаптарға 
кенелетініміз анық. 

Хадисте келетін бауырымыздың 
алдындағы тағы бір міндетіміз – өмірден 
озған кезде жаназасына қатысып, арты-
нан дұға жасап, шариғатқа сай жерлеу 
болып табылады. Бұл амал да дінімізде 
бауырымыз үшін жасалуы міндет 
болғанының себебі, діндес бауырымыз 
бұл өмірден өткесін амал дәптері жа-
былып, тек дұға есіктері ашық болады. 
Және ол адамға ешқандай жәрдем бол-
майтын қиямет күні бауырының дұғасы 
Алланың қалауымен шапағатшы болмақ. 
Бұл дүниеде ешқандай қиыншылықта 
тастамаған бауыры ақыретте де Алла 
Тағала қол үшын беріп, дұға арқылы 
жәрдем беруге мүмкіншілік берген.  
Ардақты Пайғамбарымыз (оған Алланың 
салауаты мен сәлемі болсын): «Үш қатар 
жамағатпен жаназа намазы оқылған 
мұсылман мәйіттің күнәсі кешіріледі», – 
деген. 

Қадірлі бауырлар! Қорыта айтқанда 
мұсылманның мұсылман алдындағы 
негізгі міндеттеріне мыналар жата-
ды: сәлем берсе – жауап беру, ауырып 
қалса – көңілін сұрау, түшкіргеннен кейін 
Аллаға мадақ айтса, «йәрхамукаллаһу» 
(Алла сені рақымына бөлесін) деп айту, 
қайтыс болса – жаназасына қатысу, 
қиналса – көмектесу, оның айыбын жасы-
ру, сыртынан сөз етпеу, яғни ғайбаттамау, 
өзіне тілегенді бауырына да тілеу, оның 
жақсылықтарын қызғанбау, шақырса – 
бару, ақыл-кеңес сұраса – қолдан кел-
генше ақыл-кеңесіңді айту,  сауапты әрі 
игі істерде өзара жарысу, имандылыққа 
шақырып, игі істерде өзара жәрдемдесу, 
аманатқа қиянат жасамау, мұсылманның 
құқығын құрметтеу, оларға жанашырлық 
танытып, бауырмалдықпен құшақ 
жаю, мұсылмандарға қол ұшын беру, 
мұқтаж жандарға сүйеніш болу т.б. 
Осы амалдарды ықыласпен орындаған 
адам айналасындағы мұсылмандар 
алдындағы міндетін орындаған болып 
есептеледі.

Алла Тағала дүние 
мұсылмандарына береке-бірлік, өзара 
бауырмашылығымызды  арттырсың. 
Қиналған момын-мұсылмандарға жар 
болсын!

Ләззат ҚАСЫМБЕКОВА,
аудандық «Ақсу өңірі» газетінің 

директор – бас редакторы.

ТӘУЕЛСІЗДІКТІҢ 30 ЖЫЛДЫҒЫНА ОРАЙ: "ДІН БІРЛІГІ – ТӘУЕЛСІЗДІК ТІРЕГІ" ОБЛЫСТЫҚ МАҚАЛАЛАР БАЙҚАУЫНА

Келісімшарт бойынша әскери кызметке қабылдану 
«Әскери қызмет және әскери қызметшінің мәртебесі 
туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 37,38 бап-
тарына сәйкес жүргізілуде. Онда азаматтың әскери 
қызметке кіруінің еріктілігі, келісімшарт бойынша  әскери 
қызметке қабылданатын  азаматтарға қойылатын талап-
тар, азаматтың әскери қызметті өткеруге  міндеттелген  
мерзімі  және келісімшарттың басқа да талаптары 
айқындалған.

Ақсу ауданының қорғаныс істері жөніндегі бөлімінде 
атқарылып жатқан ең негізгі жұмыс -  Қарулы Күштер 
қатарына жас сарбаздарды мерзімді әскери қызметке 
жіберу болса, екіншісі Қарулы Күштер қатарын  
келісімшарт бойынша әсери қызметшілермен 
толықтыру болып табылады.

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері қатарына  
келісімшарт бойынша әскери қызметке қабылданған 
әскери қызметшілер ұдайы жауынгерлік әзірліктерін 
жоғары деңгейде ұстап, кәсіби білімдерін арттыра от-
ырып, Отан алдындағы  Конституциялық  борыштарын  
лайықты түрде атқаруда. 

Біз  қазір  заманауи  және  кәсіби  әскері  бар  елміз. 
Бүгінде Қазақстан өзінің әскери әзірлігі, техникалық  
жарақтануы жағынан және кәсіби шыңдалған сарбаз-
дармен толықтырылған. Кәсіби тұрғыда  шыңдалған  
Қарулы Күштеріміз халықаралық бірлескен  
стратегиялық  кешенді  оқу - жаттығуларына белсене 
қатысып, жауынгерлік даярлықтың  жоғары қарқынды 

 КЕЛІСІМШАРТ 
БОЙЫНША ӘСКЕРИ 

ҚЫЗМЕТ

деңгейін көрсете отырып, мерейлері  үстем  болуда.
Қазақстан Республикасының Президенті – Қ.К.Тоқаев 

Қарулы  Күштердің  Жоғарғы  Бас  Қолбасшысы 
«Тағдырын  әскермен байланыстыруды  шешкен аза-

маттар үшін  қолайлы жағдай жасау, әскери қызметті  
өткеру барысында  әскерилердің  құқықтарын қорғау  
кепілдігін толық  жүзеге асыру, олардың әлеуметтік 
бейімделуіне әсер ету, және әскери қызметтің 
беделін едәуір дәрежеде нығайту»,-дейді. Мемлекет 
келісімшарт бойынша әскери қызметке қабылданған  
әскери қызметшілерді  әлеуметтік  тұрғыда  қолдап  ба-
спанамен  қамсыздандыру, төмен пайыздық мөлшермен 
ипотекаға мүмкіндік беру, тегін медициналық қызмет,  
тұрғын үй жалдауға  төлем ақы төлеу, зейнеткерлікке 
шығу жасын 47- ге келтіріп  және 2021 жылдың қаңтар 
айынан  еңбек ақысын 35% -ке  көтеріп  жағдайларын  
жасауда.

Ақсу ауданының қорғаныс істері жөніндегі бөлімінде 
арқарылып жатқан әр саладағы жұмыс барысы кезінде 
сыбайлас жемқорлықты болдырмау мақсатында, жеке 
құрамға ұдайы заң талаптары жеткізіліп, сабақ өткізіліп 
тұрады. Сыбайлас жемқорлықты болдырмау үшін қоғам 
бірігіп  алдын алу керегі ескертіледі. 

Қорғаныс істері жөіндегі бөлімі арқылы   әскери  гарни-
зондарда  орналасқан  әскери бөлімдерге келісімшарт 
бойынша баруға  ниет білдірген азаматтар құжат тап-
сыра алады  немесе 8(72832)-2-20-29, 8-7018351297; 
8-7057013650 телефондары арқылы анықтама алуға 
болады.

Б.ЕРМҰХАНБЕТОВ
Ақсу  ауданының  қорғаныс істері жөніндегі                                                                                          

бөлімінің бастығы, подполковник.  

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНА ҚЫЗМЕТ ЕТЕМІН
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"Тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық 
мәселелері бойынша ҚР кейбір заңнамалық 
актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы" 2019 жылғы 26 желтоқсандағы №286-
6 3РК ҚР Заңына сәйкес көп пәтерлі тұрғын 
үйлерді (КПТҮ) басқару үшін заңды тұлға 
болып табылатын мүлік иелерінің бірлестігі 
(ММИБ) және заңды тұлға болып табылмай-
тын жай серіктестік (ЖС) сияқты нысандар 
көзделген.

Екеуі де "бір үй – бір бірлестік бір шот" 
қағидаты бойынша әрекет етеді. Бұл барлық 
жұмыстар тұрғындардың қаражатының ашық 
жұмсалуын қамтамасыз ету үшін, сондай-
ақ оларға үйлерді басқару тәсілдерін таңдау 
құқығын беру үшін жүргізіледі.

Егер ММИБ және ЖС құру алгоритмі тура-
лы айтатын болсақ, онда алдымен құрамында 
пәтер иелерінің 10% - ы жоқ бастамашыл топ 
тұрғындарға алдағы жиналыс туралы хабар-
лама таратады. Бұл оны өткізуден 10 күн 
бұрын жасалады. Мұны үш жолмен жасауға 
болады: ашық түрде сөйлеу, жазбаша сау-
алнама немесе ақпараттандыру объектілері 
арқылы қашықтықтан интернет-дауыс беру 
арқылы. Бірінші әдіс бойынша үй иелерінің 
кем дегенде 50% болуы маңызды. Егер 
кворумның болмауына байланысты жиналыс 
өткізілмесе, жазбаша сауалнама жүргізуге бо-
лады. Сауалнама парақтары жеті күн ішінде 
таратылады, ал сауалнаманың өзі бір айдан 
аспайды.

Жиналыста пәтер иелері қатарынан және 
бір жылға ось төрағасын сайлайды. Үй кеңесі-
үш адамнан және үш жылға, сондай-ақ тек-
серу комиссиясының немесе Ревизордың 
құрамы. Мұнда жарна мөлшері де бекітіледі. 
Келу тәртібімен өткізілген жиналыстың 
нәтижелері бойынша хаттама жасайды және 
дауыс беру парақтарын толтырады. Егер ол 
жазбаша сауалнама арқылы өтсе, онда хатта-
ма жасалады.

Қарапайым серіктестік (ЖС) туралы сөз 
болғанда, төрағаның орнына сенім білдірілген 
адам сайланады. Сонымен қатар, пәтерлер 

ПИК-ТІҢ ОРНЫНА ММИБ ЖӘНЕ ЖС КЕЛЕДІ

мен тұрғын емес үй-жайлардың барлық иелері 
оған қарапайым жазбаша сенімхаттарды 
береді, содан кейін барлығы бірлесіп 
бірлескен қызмет туралы келісім жасайды.

ММИБ және ЖС мемлекеттік тіркеу үшін 
төраға немесе сенім білдірілген тұлға ХҚКО-
ға қажетті құжаттарды, оның ішінде өтінішті, 
жиналыс хаттамасын, жарғыны, 1 АЕК 
мөлшерінде мемлекеттік баж төленгені тура-
лы түбіртекті тапсырады, содан кейін тіркеу 
туралы анықтама алады. Сонымен қатар, 
15 күн ішінде екінші деңгейдегі банктердің 
бірінде ағымдағы және жинақ шоттарын ашу 
қажет.

Сондай-ақ, бұрын жұмыс істеген басқару ор-
ганына хабарлама, кондоминиум объектісіне 
Жобалық, техникалық, қаржылық және өзге 
де құжаттарға одан сұрау жіберу маңызды. 
Осы құжаттарды беруде қиындықтар 
туындаған жағдайда сотқа жүгінуге бола-
ды. Бұдан басқа, кондоминиум объектісінің 
ортақ мүлкінің құрамын айқындау, көп пәтерлі 
тұрғын үйді басқаруға және күтіп-ұстауға 
арналған шығыстардың жылдық сметасының 
жобасын дайындау қажет; пәтер иелерімен, 
сервистік қызмет субъектілерімен кондоми-
ниум объектісінің ортақ мүлкін басқару және 
күтіп ұстау бойынша қызмет көрсету туралы 
шарттар, сондай-ақ коммуналдық қызмет 
көрсету бойынша ынтымақтастық шарттары 
жасалсын.

ММИБ және ЖС басшылығының басқа 
міндеттері-пәтер иелерінің жарналар енгізу 
мониторингін жүргізу, сондай-ақ, қарызды 
өндіріп алу бойынша жұмыс; орындалған 
жұмыстар мен қызметтердің актілеріне қол 
қою; үй Кеңесіне ай сайынғы және жылдық 
есептерді ұсыну. Бірақ бір ось және ПТ 
төрағасы жеңе алмайды. Сондықтан барлық 
пәтер иелері белсенді болуы керек. Үйлерінің 
әл-ауқаты оларға байланысты.

«АҚСУ АУДАНЫНЫҢ ТҰРҒЫН ҮЙ 
КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҒЫ ЖӘНЕ 

ТҰРҒЫН ҮЙ ИНСПЕКЦИЯСЫ БӨЛІМІ».

Конкурсты ұйымдастырушы: «Алматы облысының кәсіпкерлік және индустриялық-
инновациялық даму басқармасы» мемлекеттік мекемесі.

Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 040000, Алматы облысы, Талдықорған қаласы, 
Қабанбай Батыр көшесі, 26;

Пошталық мекен - жайы: Қазақстан Республикасы, 040000, Алматы облысы, Талдықорған 
қаласы, Қабанбай Батыр көшесі, 26;

Электрондық поштасы: kense@almreg.kz;
Байланыс телефоны 8 (7282) 329558;
Конкурстың нысанасы: "Бизнестің жол қартасы-2025" бизнесті қолдау мен дамытудың 

мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде шағын кәсіпкерлік субъектілеріне, оның ішінде ісін 
жаңа бастаған кәсіпкерлерге, жаскәсіпкерлерге, әйелдерге, мүгедектерге және 50 жастан асқан 
адамдарға (өз бизнесін құруға) мемлекеттік гранттар беру.

Байқау түрі: ашық конкурс.
Конкурсқа қатысу үшін өтінім беру орны: Қазақстан Республикасы, 040000, Алматы облысы, 

Талдықорған қаласы, Қабанбай батыр көшесі, 26;
Конкурстық құжаттаманы ұсыну тәртібі: конкурсқа қатысу үшін үміткерлер көрсетілген мекен 

жай бойынша жеке өзі, пошта арқылы, электрондық нысанда "электрондық үкімет" веб - порталы 
арқылы немесе өзінің өкілетті өкілі арқылы бекітілген нысан бойынша өтінімді және конкурстық 
құжаттаманың толық пакетін ұсынады.

Конкурстық құжаттаманы ұсыну мерзімі: 2021 ж. "29" наурызынан бастап 2021 ж. "09" сәуіріне 
дейін жұмыс күндері сағат 10.00-ден 17.00-ге дейін (жергілікті уақыт).

Өтінімдерді берудің басталу күні мен уақыты: 2021 ж. "29" наурыз сағат 10.00-ден бастап 
(жергілікті уақыт).

Өтінімдерді берудің аяқталу күні мен уақыты: 2021 ж. "09" сәуір сағат 13.00-ге дейін (жергілікті 
уақыт).

Көрсетілген мерзім өткеннен кейін келіп түскен  өтінімдер қабылданбайды.

Конкурс өткізу туралы хабарландыру

Кене энцефалиті – кене энцефалитінің вирустары,  миды  
және  жұлынды зақымдайтын, табиғи-ошақтық ауру. Ауданы-
мыз кене энцефалитінен қолайсыз аймаққа жататынын жылда 
жергілікті тұрғындарға ақпарат арқылы жариялап жүрміз, күн 
жылысымен табиғатта көп кездесетін жәндіктер мен бірге кене 
де  шығады. Жылда кене шағып тіркелген азаматтардың ба-
сым көпшілігі он төрт жасқа дейінгі балалар. Кене энцефалитін 
тарататын иксодес кенелері. Кенелер наурыз айынан  шілденің 
ортасына дейін және тамыз айынан қазан айына дейінгі 
аралықта көп кездеседі.

Клиникасы: Инкубациялық кезеңі 1-3 күннен 25-30 күнге со-
зылады. Орташа 7-14 күн. Кене энцефалитінің клиникасында 
2 синдромды қарастыруға болады 1-интоксикация синдромы, 
2-әртүрлі деңгейде орналасқан жүйке-жүйесінің зақымдалу 
синдромы.Осыған байланысты клиникалық түрлері бар:

Қызбалы, менингеальды, менингоэнцефалитикалық, 
менингоэнцефалополиомиелитті, полирадикулоневритті  
Клиникалық түріне қарамастан ауру жедел басталып, жалпы 
интоксикация синдромымен өтеді. Байқалады: қалтырау, дене 

Кене энцефалиті
қызуының өте тез жоғарлауы 38-39 С, бас ауруы, жүрек айнуы, 
құсу. Науқастың бет әлпетіне тән: бет, мойын, кеуденің жоғарғы 
бөлігінің гиперемиясы байқалады. Көз коньюктивасы тамырының 
иньекциясы, кейде жас ағуы жақсы көрінеді. Науқастар: апатия-
лы әлсіз, сұраққа баяу жауап береді, үрей және қорқынышты 
сезеді, аурудың бастапқы кезеңінде тырысу синдромы байқалуы 
мүмкін.Егер адамды кене шақса, олар тез арада 3 күнге дейін 
дәрігерге көріну керек, өйткені, аурудың негізгі емі болып кене 
энцефалитіне қарсы егілетін иммуноглобуллин салынады. Егер 
ол адам кенеге қарсы екпе алса,оған иммуноглобулин салын-
байды. Кене шаққан азаматтар аудандық инфекциянист пен не-
врапотолог дәрігерлерінің қарауында 21 күн болады. Дәрігерлер 
сіздерге иммуноглобулинді ақысыз салады.

Аурудың алдын алу  шаралары.
1. Елді мекендер бойынша тұрғындардың белгілі бір топ-

тарын кенеге қарсы иммундаумен қамту, иммундауға кене 
энцефалитінен қолайсыз аймақтардан келгендерге және 
қолайсыз аймақтарда тұратындарға, жұмыс жасауға немесе 
демалуға баратын адамдарға жүргізіледі.

2. Кене шаққан адамдарға арнайы кене энцефалитіне қарсы 
иммуноглобулин салу, кене шаққан күннен бастап 3 күн ішінде 
жүргізіледі.

3. Кенелерге жағымсыз иіс туғызатын репелленттер мен 
аэрозольдарды қолдану.

4. Арнайы киім кию, табиғат аясына шыққанда шалбарды 
шұлықтың ішіне кіргізіп, үстіне жең шеті  резеңкеленген ұзын 
жеңді киім кию.

5.Табиғат аясына шыққанда ең маңыздысы өзінің, бір-
бірлерінің үстілерін жиі –жиі қарап, тексеру.

 Б.ТЕМІРХАНОВ, 
аудандық СЭББ басшысы.  

А.СЕҢКІБАЕВА,.
аудандық СЭББ  жетекші маманы. 

МАМАН КЕҢЕСІ

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

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

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

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

Сауда жабдықтары эвакуациялық шығу жол-
дарына қатар жағалай  еркін өту жолдарының 
ені 2 метрден кем емес қамтамасыз ету 

Адамдардың жаппай жиналатын объектілердегі 
өрт қауіпсіздігі

ескеріле отырып, орналастырылуы керек. 
Эвакуация жолдарында және баспалдақ бой-
ында сағат жөндеу пунктерін, киосктер, ойын, 
сауда аппараттарын орналастыруға болмай-
ды.

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

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

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

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

Назарға ала отырып, ең көп саны өрттердің тұрғын үй секторында жылыту маусымы кезеңінде, 
сондай-ақ, өрт қауіпі бар маусымға, Ақсу ауданының ТЖБ қызметкерлері күн сайын халық ара-
сында өрт қауіпсіздігі бойынша  түсіндіру-насихаттау жұмыстары жүргізілуде. Мысалы, тұрғын 
үйлерді аралау және өрт қауіпсіздігі ережелерін жеткізу кезінде көбінесе үй тұрғандарынан "біз 
мұны білеміз және бізді бұған үйретпеңіз, бірінші күн өмір сүрмейміз" деп естисіз. Мінсіз аза-
маттар пештің жылу көзі ғана емес, сонымен қатар, өрттің мүмкіндігі екенін ұмытпауы керек. 
Өрт қауіпі пешті бақылап, сақтық шараларын ұмытқан кезде өседі. Біріншіден, өрттің себебі 
пешті орнату ережелерін бұзу болуы мүмкін. Бұл түтін мұржаларын олардың өту орындарында 
жеткіліксіз бөлу, пеш пен қабырғалар арасындағы аз шегініс. Сондай-ақ, мұнда табанның бол-
мауы, нәтижесінде түскен көмір еденді тұтатуы мүмкін. Екіншіден - пешті пайдалану кезінде 
өрт қауіпсіздігі ережелерін бұзу. Пештерді бензинмен, керосинмен және басқа да тез тұтанатын 
сұйықтықтармен жағу жиі өртпен аяқталады. Сонымен қатар өрт себептері қолдан жасалған жы-
лыту құралдарын пайдалану, жарамды жалғағыш шанышқының болмауы, оқшаулауы бұзылған 
электр сымдарын пайдалану болып табылады. Үшіншіден, халықтың "тыныш өлтіруші" деп ата-
латын қауіп-қатердің тағы бір түрін немесе барлық материалдардың жануы кезінде бөлінетін 
улы газды ұмытпау керек. Улы газ улы болып табылады, бірақ, өйткені емес, түсті, дәмсіз және 
иіссіз , табу адам болуы бөлмеде тұншықтырғыш газ анықталмайтын әйтпесе улы газдың ар-
найы датчигімен көмегімен болмаса. Тұмшаланған түтін мұржасы мерзімінен бұрын жабылған 
кезде улану жиі пайда болады. Жанбаған көмірдің көмір көмірқышқыл газымен өзара іс-қимыл 
жасай отырып, улы газ түзеді.Улы газды ағып кеткен жағдайда, балалар, қарттар, жүрек және 
тыныс алу проблемалары бар адамдар, жүкті әйелдер мен үй жануарлары бірінші болып өзін 
жақсы сезінбейді. 

Жоғарыда айтылғандардың негізінде, адамдардың басым бөлігі үй иелері бәрін біледі және 
сақтайды,-деген себеппен олардың үйінде өрт бола алмайды деп санайды. Дегенмен, өрт 
кездейсоқ емес, ал адамның тікелей әрекетінің немесе әрекетсіздігінің нәтижесі екенін есте 
сақтаған жөн. Сондықтан әрбір адам ережені егжей-тегжейлі білуі, "тек қана" немесе "бірдеңе" 
басшылыққа алмауы немесе "көрші мысалға" сүйенуі нашар болуы тиіс , кез келген жағдайды 
қауіпсіздік ережелерін негізге ала отырып сауатты бағалауы тиіс. Ақсу ауданының ТЖБ 
ескертеді, тіпті сіздің қателігіңіздің өзінде тұрмыстағы өрт қауіпсіздігі ережелерінің қарапайым 
талаптарын сақтамау сіздің және жақындарыңыздың өмірін сақтап қалуы мүмкін. Халыққа өтініш 
пештерді пайдалану ережелеріне байыптылықпен қарау және қырағы болу туралы.

Талғат ЗЕЙНОЛДАНОВ,
Ақсу  ауданының ТЖБ бас маманы, азаматтық қорғау капитаны. 

Шын мәнінде, бұл осылай!
***
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Меншік иесі:  «Ақсу өңірі" 
жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі Газет қазақ тілінде аптасына бір рет, 
жұма күні  шығады.

Газеттің ресми сайты 
aksuoniri.kz

І - бөлім:
  «Сырға толы өлке»
Сағабүйен, Сағакүрес даласы,
Ғажап шіркін, кəусəр тұнық ауасы.
Қоңыртаудан құлап аққан құлдилап,
Сарқырайды Бүйен судың сағасы...

Арқырайды асау өзен ағысы,
Дүркірейді бейне тұлпар шабысы.
Домалатып жұмыр – жұмыр тастарды,
Сусылдайды қалың құрақ қамысы.

Сағабүйен Сағакүрес ауылы,
Бірде жаңбыр,бірде қарлы - дауылы.
Мың құбылған табиғатпен үндесіп,
Тылсымнанбір сыр шерткендей қауымы...
  

 ІІ - бөлім:
«Ардагер ауылы»
Бүйен су дың сағасына тірескен,
Тұрғындары ерен еңбек күреспен.
Нəпақасын Жер - Анадан өндірген,
Сағакүрес ауылы һəм күй кешкен...

Дəл осындай еңбеккерлі ауыл бар,
Ардагерін ардақтаған қауымдар.
Сол қауымның арасынан ерекше,
Еңбек Ері -- Қыдыр ата жалындар...

Ел аузында еңбегімен еленген,
Марапатқа, мол алғысқа бөленген.
Осынау бір қарт еңбеккер өмірін – 
Өрнектесем деген едім өлеңмен...
          

ІІІ - бөлім:
 «Өткенге шолу»
Ағады өзен – толқын ұрып өзегін,
Ол бір- ауыр, отты жылдар кезі едің...
Шепте - майдан, тылда - азапты тіршілік,
Өтті - ау, дəурен... уақыт неткен тез едің!?...

Өмір атты арпалысқан теңіздің,
Бұл фəниде: жаман - жақсы, егіз тым.
Ортасында қу тірлікпен баз кешкен,
Рəзбек қария – бақты колхоз өгізін.

...Күткен жұртқа - үшбұрышты үшбу хат,
Қарақағаз келер кейде сол бір сəт...
Ауылдастың естіп суық хабарын ... –
Азан қазан, ауыл жатар азынап...

Қасқыр шауып малға, иттер абалап,
Бір жағынан ұры – қары анталап...
Өкіметке тастан қора сап берген,
«Шүкір!» – дейді, малшы жанын сауғалап.

Сұм соғыстың күйзелткен сол тұсында,
1942 - нің қысында ...
Ақпан айы – сəби келді өмірге,
Ата – анаға үміттен гүл ұсына!...

Бұл – қуанышқа, малшы отауы 
                                                     шат болды,
Шаңыраққа – Қызыр қиялап, бақ қонды...
«Қырықтың бірі – Қыдыр» – деп, 
                                               əке ырымдап,
Нəрестеге – «Қыдыр» - деп сонда 
                                                           ат қойды...

І V- бөлім:
«Балалықтан жігіттікке бір қадам»
Бала Қыдыр өсіп жатты күн санап...
Ақыл тола, бармен жоқты саралап.
Өсе келе араласып еңбекке,
Өз нəсібін теріп өсті азамат.

Қазіргідей көрген емес жырғалып,
Жүруші еді таңнан алқап суғарып.
Балалықтың бал дəмін еш татпастан,
Зор еңбекте өсті Қыдыр шыңдалып.

Қатарынан қалыспады тең өсті,
Уақыт жете – үлкендермен кеңесті...
Ел қатарлы МТС та оқыды,
Зымран уақыт – қарап тұрар еместі...

Тракторға көмекшіден басталды...
Жас жігіттің еңбек жолы қатталды.
Келе – келе еңбегімен еленіп,
Ел алдында неше мəрте мақталды...

V - бөлім:
«Бейнетінен зейнеті»
Жирма бес жыл звеноны басқарды,
Бастан кешті небір – қиын шақтарды.  
III бесжылдық жеңімпазы атанып,
Əлі есінде – ... «Даңқ» орденін таққаны...

Мақтау қағаз, медальдары бір төбе,
Шаңырақ құрып, сүйді ұл – қыз, немере...
Əбзелхан анна - Құдай қосқан қосағы,
«Алтын - Күміс алқа» таққан кеудеге.

Қос қария – еңбегімен елене,
Өмір - теңіз, тағдыр атты кеме де –
5 ұл, 4 қыз – өмірге əкеп, өсіріп...
Жүзіп келеді, өмір атты кеме де!...
              

             Болатбек ƏБІЛҚАШЕВ.

АРДАГЕР
 (ӨМІР - ДАСТАН)

ЖАРИЯ ТЫҢДАЛЫМ
Талдықорған қаласы, Қабанбай батыр көшесі №78 мекен-жайы бойынша орналасқан 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу, 
бəсекелестікті жəне ақша аударушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Алматы облысы бой-
ынша департаменті 2021 жылғы 30-31 наурызда қоғамдық маңызы бар нарық субъектісі «Ақсу 
ЖСК» ЖШС табиғи монополия субъектісінің ауыз су беру, бөлу жəне жабдықтау қызметтеріне 
арналған тарифтердің жобасын қарау бойынша жария тыңдалым өтетінін хабарлайды:

Тыңдалым уақыты жəне мекен-жайы келесі кестеге сəйкес:
30.03.2021

Елді мекен
Ақсу ауданы, Ақсу ауылы

Ақсу ауданы, Қосағаш ауылы
Ақсу ауданы, Қаракөз ауылы, 

Кеңғарын ауылы
Ақсу ауданы, Жаңалық ауылы

Басталу уақыты
09:00
11:00

14:00
16:00

Мекен - жайы
Рахимов 1

Жиенбай к-ші 13А

Жамбыл к-ші 23
Диханбай к-сі 1

31.03.2021
Ақсу ауданы, Есеболатов ауылы
Ақсу ауданы, Ащыбұлақ ауылы
Ақсу ауданы, Суықсай ауылы

9:00
14:00
16:00

Алыбаев к-сі 30
Бейсенбаев к-сі 22
Омар Шəріп к-сі 18

Осыған байланысты, Департамент Қазақстан Республикасы Парламентінің, мəслихаттардың 
депутаттарын, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының, мемлекеттік органдардың, 
тұтынушылар мен олардың қоғамдық бірлестіктерінің өкілдерін, тəуелсіз сарапшыларды, 
бұқаралық ақпарат құралдарын, табиғимонополиялар субъектілерін жəне өзге де мүдделі 
тұлғаларды ашық жария тыңдауға қатысуға шақырады. 

Ресми интернет ресурс www.kremzk.gov.kz;
Анықтама үшін телефон: 8(7282) 246361, 242680;
«Ақсу ЖСК» ЖШС; 8 (72832)2-18-83.

2021 жылдан бастап бірінші сыныпқа бара-
тын бүлдіршіндердің құжаттарын қабылдау  
2021 жылғы 1-ші сəуірден басталады. Бұл 
өзгеріс ата-аналарға ыңғайлы болмақ. 
Олар мектепті алдын ала анықтап,  қажетті 
құжаттарды  ертерек тапсыра алады.

Бірінші сыныпқа қабылдау құжаттарын  
Egov.kz электронды үкімет порталы арқылы 
тапсыруға болады. 

1. Бала бірінші сыныпқа қай жастан 
қабылданады?

Жалпы білім беру ұйымдарының бірінші 
сыныптарына 6 жасқа толған балалар жəне 
осы күнтізбелік  жылы 6 жасқа толатын ба-
лалар қабылданады. Яғни, 2015 жылы 
қыркүйек-желтоқсан айларында туған ба-
лалар бірінші сыныпқа бара алады, себебі 
күнтізбелік жылдың соңына дейін олар 
толық алты жасқа толады жəне мектепке 
қабылдануға құқығы бар.

2. Құжаттарды қашан және қайда 
өткізу қажет?

Құжаттарды 2021 жылдың  1 – сəуірінен 
бастап бастап Egov.kz арқылы электронды 
түрде, болмаса ХҚКО-ға не мектепке ба-
рып тапсыруға болады. Egov.kz порталында 
құжат 1 тамызға дейін қабылданады. 

3. Egov.kz арқылы қалай өтініш беру 
керек?

Ата-аналар порталдың "Білім", "Орта білім" 
бөлімдеріне кіріп, өтініш беруі тиіс. Оған мек-
тепке қажетті құжаттарды қоса жолдайды. 
Құжат тапсыруға 15 минут уақыт жеткілікті. 
Содан кейін ата-ананың "жеке кабинетіне" 
баланы қабылдау туралы   немесе себептері 
көрсетілген дəлелді бас тарту туралы хабар-
лама келеді.

4. Қандай құжаттар қажет?
• ата-аналардың немесе оларды алмасты-

ратын тұлғалардың өтініші;
• баланың туу туралы куəлігінің көшірмесі;
• "Бала денсаулығы паспорты" 026/у-3 ны-

саны бойынша денсаулық жағдайы туралы 
құжат;

• 063/у нысаны бойынша денсаулық 
жағдайы туралы құжат;

• 3х4 көлеміндегі 2 фото.
5. Шетелдік және азаматтығы жоқ 

тұлғалар қосымша қандай құжаттар 
ұсынады?

• шетелдік азамат – шетелдіктің 
Қазақстанда тұруға ықтиярхаты;

• азаматтығы жоқ адам – азаматтығы жоқ 
адамның жеке куəлігі;

• босқын – босқын куəлігі;
• пана іздеуші – пана іздеуші адамның 

куəлігі;
• оралман – оралман куəлігі.
6. Өтінішті кімнің атына жазу керек?
Бірінші сыныпқа қабылдау туралы өтініш 

мектеп директорының атына жазылады. 
7. Ата-ана мектепті өзі таңдай ала 

ма?
Баланың ата-анасы немесе өзге де 

заңды өкілдері баласын оқыту үшін бос 
орын болған жағдайда кез келген білім беру 
ұйымын таңдай алады. Алайда бірінші кезек-
те сол аумақтың тұрғындарының құжаттары 
қабылданады.

8. Баланың тұрғылықты мекен-жайы 
басқа қалада болса не істеу керек?

Мұндай жағдайда оқушының тұрғылықты 
мекен-жайы талап етілмейді. Бірақ, мектепке 
хабарласып, мəн-жайды түсіндіріп, мəселені 
шешуге болады. Мектеп алдымен өзінің 
микроучаскесіндегі оқушыларды қабылдауы 
керек. Биылғы талап бойынша əр үш бала 
сол мектеп маңындағы үйлерден алынса, 
төртінші бала басқа аумақтан келе алады. 
Нормаға сəйкес, əр сыныпта 25 балаға дейін 
болуы керек.

9. Бірінші сыныпқа баратын бала 
тест тапсыра ма?

Бірінші сыныпқа қабылдау кезінде 
(мамандандырылған білім беру 
ұйымдарынан, гимназиялар мен лицей-
лерден басқа) емтихан, тестілеу, сынақтар, 
байқау жүргізілмейді. Балаларды тестілеуден 
өткізуге бірде бір мектептің құқығы жоқ. Олар 
баланы емтихансыз қабылдауға міндетті.

10. Денсаулығына байланысты үйде 
оқыту үшін қандай құжат тапсыру 
қажет?

Денсаулығына байланысты мектепке 
ұзақ уақыт бойы бара алмайтын балалар-
ды үйде жеке тегін оқытуды ұйымдастыру 
бойынша құжаттарды қабылдау үшін үйде 
оқыту жөніндегі ұсынымы бар дəрігерлік-
консультациялық комиссияның қорытындысы 
қосымша ұсынылады.

Бүлдіршіндерді 
1 – сыныпқа қабылдау!

Ақпанның бұрқасын бораны мен 
шілденің шіліңгір ыстығына қарамастан 
жұмыс жасайтын жандар олар 
«КазақАвтожол» пайдалану бөлімшесі 
«ДЭУ – 19» мекемесі қызметкерлері. 
Аталмыш мекемеде 17 жыл бойы бір 
техниканы тізгіндеген ағамыз Оразбаев 
Жұмəділ Дүйсекеұлының наурыз мерекесі 
қарсаңында туған күні. Ел үшін аянбай 
қызмет ету басты парыз деп санайтын, 
ұлт мүддесін ойлаған абзал да ардақты 
азамат, киелі де қастерлі мекен – Ілиястай 
ақынның, Бөрібайдай елді жаудан қорғаған 
батырдың туған өлкесінің перзенті   
Жұмəділ Дүйсекеұлын жүйрік уақыттың 
ұшқыр қанаты ордалы отағасының жасы 
деп аталатын асқаралы Алатау – 60 
жастың  белесіне алып жетіпті.

Қуанышты күніне орай ағамызбен ар-
найы жолығып, құттықтап, əңгімелескен 
едік.

Жұмəділ Дүйсекеұлы 1961 жылы Та-
рас ауылында өмірге келіп, 1978 жылы 
мектепті ойдағыдай аяқтаған. Сол жылы 
Ақсу кəсіптік техникалық училищесіне   
тракторист – машинист мамандығы бой-
ынша оқуға түсті. Содан 1979 – 1981 жыл-
дарда əскери борышын өтеп келген соң, 
осы ауданда, əр мекемеде мамандығы 
бойынша жұмыс жасады. 2000 жылдан 
бастап қазіргі уақытқа дейін "ҚАЗавтожол" 

Ұлы Жібек жолының тақтайдай болып 
жөнделуі жүргіншілердің барлығының 
көңілінен шығуда.  

– Біздің жұмыстың жəйі барлық 
адамдарға белгілі деп ойлаймын. Қыстың 
қақаған аязында, жаздың шіліңгір ыстығы 
да жасар шаруамызға кедергі жасай ал-
майды – дейді өз ісінің шебері Жұмəділ 
Оразбаев.

Жолдасы Сарыбаева Дəріжан 
Жапарқызы екеуі алты бала тəрбиелеп, 
өсіріп отырған ардақты отбасы. Бүгінде 
бала – шағасы ер жетіп, ұлы ұяға, қызы 
қияға қонып, еліміздің əр өңірінде еңбек 
етуде.

Ендеше, бауырымыздың алдағы 
қызметіне табыс тілеп, адам өмірінің 
ең бір асыл кезі, асқар белі – 60 жасқа 
келіп отырған Жұмаділ ағамыз бұл жасқа 
өмірінің қуатты, көңілінің шуақты қалпында 
жетіп отыр! Осындай қарқыныңыздан 
қалмаңыз, шабысыңыздан танбаңыз. 
Қазақтың Шерханы, Шерағасы алпыс    жа-
сты талтүс дейді. Олай болса, алпыстың 
асуынан асып, жетпіске аяқ басқан 
шағыңызда да көзіңізден от кетпесін, 
жүрегіңізден жылу кетпесін,-дей отырып 
елге етер еңбегіңіз, келер ұрпаққа берер 
тəліміңіз алдағы уақытта жалғасын таба-
ды деп сенім білдіреміз.

Гүлжан МҰҚЫШЕВА.

«Еңбекке бейім 
болсаң, қатарыңнан 
кейін болмайсың»,-
деп ата - бабаларымыз 
босқа айтпаса керек. 
Тер төгіп еңбек етпей 
заман көшіне ілеспесің 
де анық. Қарапайым 
қызметкерден лауа-
зымды қызметкерге 
дейін бəрі де осы елдің 
өркендеп гүлденуі үшін 
аянбай тер төгіп келеді. 
Берісі нəпақа тауып от-
басын асырау болса, 
арысы еліміздің эконо-
микасына үлес қосып 
жатқаны жасырын емес.

пайдалану бөлімшесі 
ДЭУ – 19 мекемесінде 
қызмет жасап, 2018 
жылдан бастап Луцяо 
провинциясының кор-
порациясы "Шаньдун" 
ЖШС - нің қазақстандық 
филиалында Алма-
ты – Өскемен тас жо-
лын қайта жаңғырту 
құрылысында автогрей-
дер маманы болып, жол 
жөндеушілердің бірі 
ретінде өзінің бұрынғы 
кəсібімен жұмыс жасай-
ды. 

Иə «жол қадірін – 
жүрген біледі» дегендей 

Сенбілік жүргізу кезінде Ақсу ауданы Төтенше жағдайлар бөлімімен Өрт сөндіру 
жəне авариялық - құтқару жұмыстары қызметі, Ішкі істер бөлімі, жергілікті атқарушы 
органдардың, қызметкерлерімен бірлесіп атқарылатын бірқатар іс - шаралар жоспарлан-
ды. Жоспарланған шараларды жүргізудің негізгі мақсаты – жазатайым оқиғалардың ал-
дын алу, қауіпсіз өмір салтын насихаттау,  өскелең ұрпақ арасында ғана емес, сондай-ақ, 
ересек тұрғындардың арасында қауіпсіз тіршілік əрекеті мəдениетін қалыптастыру.

Ағымдағы жылы ӨС жəне АҚЖҚ қызметкерлерімен бірлесіп, Жансүгіров ауылының 
көпшілік адам жиналатын «Долана» жəне «Орталық базар» базарларында өрт қауіпсіздігі 
шаралары жөнінде жадынамалар тарату арқылы жалға алушылар арасында кезекті 
нұсқама жүргізілді. Сондай-ақ, «Өрт қауіпсіздігін сақтау» тақырыбында радиорубка 
арқылы сөз сөйлеулер ұйымдастырылды. Шара барысында 150 адам қамтылды. Атал-
мыш жұмыс жалғасуда.

Талғат ЗЕЙНОЛДАНОВ,
Ақсу ауданының ТЖБ бас маманы, азаматтық қорғау  капитаны. 

ӨРТ ҚАУІПСІЗДІК СЕНБІЛІГІ ЖАЛҒАСУДА

АРДАҚТЫ АҒАМЫЗ АЛПЫСТА!
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