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Құрметті отандастар!
Кеше елімізде айрықша мәні бар 

тарихи оқиға болды. Мемлекетіміз  
дамудың жаңа кезеңіне қадам басты. 
Ата заңымызға ұсынылған өзгерістерді  
азаматтардың басым көпшілігі қолдады. 
Референдум жоғары деңгейде өтті. Мұны 
халықаралық және отандық байқаушылар 
да айтып жатыр. Конституциялық ре-
формалар қоғамда қызу талқыланды. 
Дауыс беру барысы демократия талап-
тарына сай өтті. Ешқандай мәжбүрлік 
болған жоқ. Референдум нәтижесі саяси 
жаңғырудың анық символына айналды. 
Азаматтарымыз зор жауапкершілік та-
нытты және отансүйгіштік қасиетін паш 
етті. Біз Жаңа, Әділетті Қазақстанды 
құру жолындағы бірлігіміз бекем екенін 
көрсеттік. Конституциялық түзетулер 
мемлекеттігіміздің тұғырнамасын 
түбегейлі өзгертеді. Бүкіл қоғамның да-
муына тың серпін береді. Референдумға 
белсене қатысып, қолдау білдірген бар-
ша халқымызға зор ризашылығымды 
білдіремін. Сондай-ақ, конституциялық 
өзгерістердің мән-маңызын түсіндіруге 
атсалысқан азаматтарға, түрлі қоғамдық 
ұйымдарға алғыс айтамын.

***
Референдум еліміздің тарихындағы 

маңызды белес болды. Ұлтымыздың 
шынайы өзгерістерге деген дайындығы 
мен ұйымшылдығын көрсетті. Дауыс 
беруге азаматтарымыздың белсенді 
қатысуы қоғамымыздың кемелдігі мен 
жауапкершілігін білдіреді. Сайлау 
учаскесіне келіп, елімізді жаңғырту ба-
стамасын қолдағандардың бәріне алғыс 
айтамын.

Сіздер нағыз патриотизмнің үлгісін 
көрсетіп, Қазақстанның дәйекті дамуына 
зор үлес қостыңыздар. Еліміз үшін осы 
бетбұрысты сәтте заңды құқықтарын 
пайдаланып,  өздерінің ұстанымдарын 
айтқан бүкіл азаматқа ризашылығымды 
білдіремін.  

Ата заңға өзгерістер енгізу 
реформаларымыздың соңғы саты-
сын емес, енді басталғанын білдіреді. 
Біз елімізді жан-жақты жаңғыртуды 
жалғастырамыз. Жаңартылған Консти-
туция негізінде биліктің барлық институ-
ты қызметінің мейлінше тиімді моделін 
қалыптастырамыз. Олардың арасындағы 
үйлесім мен тепе-теңдік механизмін 
нығайтамыз. Дәйекті саяси жаңғыру 
ұлттық экономиканы дамытуға, ұлттық 
кәсіпкерлікті нығайтуға ықпал етеді.

Енді біздің алдымызда ашық әрі 
әділетті экономика құрып, заңнамаға 
реформа жүргізу міндеті тұр. Қолдан 
жасалған монополияларды түбегейлі 
жойып, сыбайлас жемқорлыққа тосқауыл 
қою маңызды. Біз кәсіпкерлердің баста-
маларына қолдау көрсетіп, жекеменшікті 
сақтап, бәсекелестікті күшейтуіміз керек.

Алдымызда экономиканы шынайы 
әртараптандыру бойынша ауқымды 
жұмыстар тұр. Жоғары өнімді ауыл 

МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫ ҚАСЫМ-ЖОМАРТ 
ТОҚАЕВТЫҢ РЕФЕРЕНДУМ ҚОРЫТЫНДЫСЫ 

БОЙЫНША ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫНА 
ЖАСАҒАН ҮНДЕУІ

шаруашылығы мен қуатты көлік-логистика 
жүйесін дамыту, барлық салада цифрлық 
экожүйе қалыптастыру үшін шаралар 
қабылдау қажет. Еліміздің орнықты 
дамуының негізгі қозғаушы күші еңбек, 
білім және азаматтық белсенділік болуға 
тиіс. Тек сонда ғана өзін-өзі қамтамасыз 
ететін орта тап пен тиімді экономика 
қалыптастыра аламыз. Бұндай экономи-
ка кірісті әділетті бөлуге, сапалы жұмыс 
орнын ашуға, тұрмыс сапасын тұрақты 
арттыруға және барлық азаматтардың 
толыққанды жетілуіне мүмкіндік береді.

Мемлекеттік аппаратты жаңғыртып, бю-
рократиядан барынша арылту үшін жүйелі 
жұмыс жалғасады. Біз қоғамның барлық 
өкілдерінің талап-тілектеріне жауап 
беретін озық  мемлекет құруымыз керек. 
Басқару жүйесінің тиімділігі жұмыстың ба-
рысымен емес, түпкі нәтижемен өлшенетін 
болады. Мемлекеттік аппарат бизнеспен, 
үкіметтік емес ұйымдармен және азамат-
тармен тығыз жұмыс істеуге баса назар 
аударуға тиіс. Сол арқылы ел мүддесіне 
сай тиімді шешімдер қабылданып, халыққа 
көрсетілетін қызмет сапасы жақсара 
түседі. Мемлекеттік қызметкерлер барын-
ша ашық жұмыс жүргізіп, халыққа шынайы 
есеп беруі керек.

Мемлекеттік қызмет дегеніміз – жеке 
бастың бақ-дәулетін арттыратын жер 

емес. Бұл –  туған халқыңның алдында 
айрықша жауапкершілік арқалау деген 
сөз.           

Конституциялық реформа бүкіл құқық 
саласын жаңғыртуға жол ашады. Парла-
мент пен Үкімет Конституцияға енгізілген 
өзгерістерге сай Заңнамаға тиісті 
өзгертулер енгізуі қажет. Қазақстанда 
тиімді құқық қорғау және сот жүйесін 
құруға мүмкіндік беретін реформалар 
әзірленуге тиіс. Мұны әлемдік тәжірибені 
ескере отырып жүзеге асырған жөн.

Біз қоғамның және бизнес өкілдерінің өз 
құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауға 
сұранысы арта түскенін көріп отырмыз. 
Елімізге азаматтар мен кәсіпкерлерді 
барынша қорғайтын құқық жүйесі қажет. 
Заңнамада мемлекетіміздің тұрақты да-
муын тежейтін ешбір кедергі қалмауға 
тиіс. Заман талабына сай келмейтін және 
күмән туғызатын нормалардың бәрі күшін 
жоюға тиіс.

Еліміздің экономикалық ресур-
старын шағын ғана топтың қолына 
шоғырландырып, оларға артықшылық 
берген заңнаманы қайта қарау қажет.

Елден жылыстатылған қаржыны және 
заңсыз жекешелендірілген активтерді 
мемлекеттің иелігіне қайтару жөнінде 
Мекемеаралық комиссия құрылды. Бұл 
үшін мен арнайы Жарлыққа қол қойдым.

Біз адам құқығы мен бостандығын 
қорғау жүйесін кешенді түрде күшейтуге 
негізделген бағдарымызды жалғастыра 
береміз. Құқықтық реформа аясында 
Конституциялық сот қайта құрылады. 
Оның қаулыларына жедел әрекет ету 
тетігін енгізу қажет. Сонда азаматта-
рымыз осы аса маңызды институт 
қызметінің пайдасын сезіне алады. Жаңа, 
Әділетті Қазақстанда полицейлердің 
озбырлығына, біліксіз прокурорлар мен 
біржақты судьяларға жол берілмейді. 
Қоғам құқық қорғау және сот жүйесінің 
шын мәнінде өзгергенін қалайды.

Мен елімізді дамытудың осы және 
басқа да мәселелері бойынша нақты 
шешімдерді қыркүйек айында өтетін 
Парламенттің кезекті сессиясының ашы-
луында айтамын.

Қастерлі Тәуелсіздігімізді, ел бірлігін 
және қоғамдық келісімді нығайту – біздің 
негізгі міндетіміз. Бұл реформалар құр 
атақ-абырой үшін қолға алынған жоқ. 
Мұның бәрін Жаңа, Әділетті Қазақстан 
құру үшін жасап жатырмыз. Халқымызда 
«Кеңесіп пішкен тон келте болмайды» 
деген сөз бар. Бабаларымыз маңызды 
мәселені алқалы жиында шешкен. 
Мен осы дәстүрді жаңғыртып, Ұлттық 
құрылтай құру туралы бастама көтердім. 
Оған қоғамның түрлі топ өкілдері, беделді 
әрі белсенді азаматтар шақырылады. 
Құрылтайдың алғашқы отырысы ұлт 
ұясы – Ұлытауда өткізіледі. Осылайша, 
азаматтардың мемлекет ісіне атсалы-
су мүмкіндігі арта түседі. Шын мәнінде, 
еліміздің тағдыры – әрқайсымыздың 
қолымызда.

Біз қоғамдық және жеке құндылықтар 
жүйесін түбірімен жаңғырта білуіміз 
керек.    Сонда ғана барлық салада 
түбегейлі өзгеріс жасай аламыз. Жаңа 
Қазақстанның ең басты байлығы – халық. 
Ал, ең негізгі мақсаты – азаматтардың 
бақытты өмір сүруін қамтамасыз ету. 
Әрбір азаматымыз саяси өзгерістер мен 
экономикалық өсімнің жемісін көруі қажет. 
Құрғақ уәде мен бос сөз ешқайда апар-
майды. Мен үшін нақты іс пен шынайы 
өзгеріс бәрінен маңызды. Бұл мақсатқа 
қол жеткізу үшін бар күш-жігерімді сала-
мын.  

Референдум қорытындысы біздің 
мемлекеттігіміздің тарихында мүлде 
жаңа дәуір басталғанын көрсетеді.   
Халқымыз өз таңдауын білдіру арқылы 
түбегейлі бетбұрыс жасауға ұмтылысын 
көрсетті. Жасампаз ел болуға деген 
ықылас-ынтасын байқатты. 

Елімізді дамыту үшін әлі де көп 
жұмыс атқаруымыз керек. Бүкіл ел бо-
лып жұмылсақ, көздеген мақсатымызға 
міндетті түрде жетеміз. Мен бұған кәміл 
сенемін. Бүгін тәуелсіз Қазақстанның 
даму тарихында жаңа дәуірге жол ашыл-
ды. Осы жолда бірлігіміз әрдайым бекем 
болсын!

Жаңа Қазақстанды бәріміз бірге 
өркендетейік, ағайын!

Кеше 8 маусымда Президент Қасым – 
Жомарт Тоқаевтың Жарлығы күшіне енді. 
Бүгін Алматы облысы мен Жетісу облысы 
екіге бөлінді. Бұл аудан халқының көптен 
күткен тарихи сәті болды. Сонымен 
Қазақстанда 17 өңір мен Республикалық 
маңыздағы үш қала болады. Аймақтарға 
қатысты айтсақ, Абай облысы орталығы 
Семей қаласы, Жетісу облысы орталығы 
Талдықорған қаласы және Ұлытау облы-
сы орталығы Жезқазған қаласы болды. 
Ал, Алматы облысы орталығы Қапшағай 
қаласы Қонаев атауын алды. 

Сол күні Талдықорған қаласында Алма-
ты облыстық мәслихатында кезектен тыс 
ХХ сессиясы өтіп, осы басқосуда екі об-
лысты мәслихаты бекітілді.

Бұл сессияда мәслихат екіге бөлінді. 
Жетісу облысында 19 депутат, Алма-
ты облысында 26 депутат бекітілді. Дәл 
осы сессиядан кейін Жетісу облыстық 
мәслихатының алғашқы сессиясы 
өтіп, хатшысы бекітілді. Сондай – ақ, 
мәслихаттың тұрақты комиссиялары 
сайланып, халық қалаулылары шыны-

мен ерекше күн екенін атап өтіп, жылы 
лебіздерімен бөлісті. 

Жетісу облысының әкімшілік 
құрамында 8 аудан және екі қала 
қалды. Жоғарыда айтылған 19 депутат 
осы аудандардың өкілдері. Ал, облыс 
әкімдерін осы мәслихат шешімдерімен 
бекітетін болғандықтан оларды мемле-
кет басшысы ұсынғаннан кейін алдағы 
уақытта белгілі болады. Оған жаңа тәртіп 
бойынша кемінде екі үміткер ұсынылады.

Осындай жағдай жаңадан ашылған 
Абай және Ұлытау облыстарында да 
өтті.

«Жер жанаты - Жетісу» деп біздің өңір 
бекер аталмаған. Сондықтан болашақта 
алдыңғы қатарлы өңірлердің бірі болаты-
нына сенімдіміз. 

Ең бастысы облыс басшылығына 
«Әкім бол, халқыңа жақын бол»,-
дегендей халқына жақын, ел игілігіне 
жұмыс жасайтын, өңірімізді дамытатын  
тұлға келсе дейміз.

Ербол СЫМХАНОВ.

АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ МЕН 
ЖЕТІСУ ОБЛЫСЫ БӨЛІНДІ

ЖАҒЫМДЫ ЖАҢАЛЫҚ
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«Еңбек жолы» конкурсын өткізудің 
мақсаты:       

1)Ұрпақтар сабақтастығын сақтау;
2) Еңбек адамдары туралы оң 

қоғамдық пiкiр қалыптастыру және жаңа 
еңбек әулеттерін құру үшін кәсіпорындар 
мен ұйымдарда жағдайлар жасау;

3) Қазақстандықтарда Қазақстан Рес-
публикасы экономикасының дамуына 
елеулі үлес қосқан отандастарының 
жетістіктері үшін мақтаныш сезімін 
тәрбиелеу.

4) Жастарды еңбекке құрметпен қарау, 
Еңбек дәстүрлерін сақтау және көбейту 
рухында тәрбиелеу.

5) «Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамы» 
аясында еңбек адамының қоғамдағы 
мәртебесін арттыру және еңбек 
өнімділігін ынталандыру.

6) «Үздік еңбек әулеті» Бұл номинация-
да ең ұзақ еңбек өтілі,ең көп марапатта-
ры бар әулет таңдалады.

Еңбек әулеті – бір отбасының екі және 
одан да көп ұрпағы болып табылатын 
(ерлі-зайыптылардың бірі немесе екеуі 
балаларымен немесе немерелерімен), 
қазіргі уақытта еңбек қызметін жүзеге 
асыратын және аталған ұйымдағы 
жиынтық жұмыс өтілі кемінде 20 жыл 
жұмыскерлер тобы. Еңбек қызметін 
бәрінен бұрын бастаған әулет өкілі 
әулеттің басшысы болып танылады.

1) Еңбек әулеті ауылдың, ауданның 
(қаланың, облыстың) қоғамдық өміріне 
белсенді қатысуға, жастарды кәсіптік 
бағдарлауға жәрдемдесуге, өз кәсібін 
насихаттауға тиіс.

2) «Жұмыс істейтін жастардың үздік 

«ЕҢБЕК ЖОЛЫ» КОНКУРСЫН 
ӨТКІЗУ ЖӨНІНДЕГІ ӘДІСТЕМЕЛІК 

ҰСЫНЫМДАР 
тәлімгері» Бұл номинацияда кемінде 
20 жыл жоғары тиімді жұмыс істейтін 
тәлімгер таңдалады.

3) Өндірістің үздік жас маманы Бұл но-
минацияда жұмыс өтілі 5 жылдан аспай-
тын ең белсенді және еңбекқор өндіріс 
жұмыскері таңдалады.

Өңірлік және республикалық конкурсқа 
ұсынылатын құжаттар

Конкурсқа қатысу үшін мынадай 
құжаттар ұсынылады:

1) номинация көрсетілген, еркін нысан-
дағы конкурсқа қатысу туралы өтінім;

2) жеке куәліктің көшірмесі;
3) номинация тақырыбы бойынша 1-2 

минуттан аспайтын бейнеролик (қалауы 
бойынша жұмыс орны және дағдылары 
көрсетілген);

4) конкурсант туралы (жұмысы, от-
басы, қызығатын ісі, хоббиі және т.б.) 
1-2 минут компьтерлік презентация 
(Microsoft Power Point форматында);

5) еңбек әулетінің әр өкілінің неме-
се жұмыскердің жұмыс өтілін растай-
тын, жұмыс беруші куәландырған еңбек 
кітапшасының және өзге де құжаттардың 
көшірмелері (жұмыс орнынан анықтама)

6) жұмыс беруші немесе кәсіподақ бер-
ген ұсынымдық хат.

Бар болса (мынадай құжаттардың 
көшірмелері):

мемлекеттік немесе ведомстволық 
наградалардың, мадақтау қағаздарының, 
алғыс хаттардың көшірмелері;

біліктілікті арттыру туралы куәліктер 
(бар болса).

Конкурсқа құжаттар мемлекеттік неме-
се орыс тілінде ұсынылады.

«Еңбек жолы» конкурсын өткізу
жөніндегі әдестемелік

ұсынымдарға қосымша

 «Еңбек жолы» конкурсы бойынша жеңімпаздарды іріктеу критерийлері
«Үздік еңбек әулеті» номинациясы бойынша:
1.Әулеттің барлық өкілдері алған мемлекеттік немесе ведомстволық 

наградалардың, сондай-ақ мадақтау қағаздарының, жергілікті өзін-өзі басқару 
органдарының, кәсіподақтардың, жұмыс берушілердің алғыс хаттарының саны;

2.Әулет өкілдері болып табылатын отбасы мүшелерінің және туған-туысқандарының 
жалпы саны;

3.Еңбек әулетінің әулет басшысының еңбек қызметі басталған күннен бастап 
Конкурстың екінші кезеңіне қатысу үшін құжаттар пакетін ұсынған күнге дейінгі 
кәсіптегі жалпы еңбек өтілі.

 «Өндірістің үздік жас маманы»
«Жұмыс істейтін жастардың үздік тәлімгері» номинациялары бойынша:
1. Өз кәсіби дағдыларының дамуына қосқан үлесі;
2. Өз жұмысына деген адалдығы;
3. Ұйымдастырушылық және комуникациялық дағдыларының болуы;
4.Еңбегі үшін бірнеше реттік көтермелеулерінің болуы (дипломдар, мадақтау 

қағаздары, алғыстар);
5. Бастамашыл ұсыныстарының болуы;
6. Кәсіби қызметтен тыс шығармашылық қызығушылығының болуы;
7. Білім деңгейі, оны көтеруге талпынысы;
8. Жұмыс орнындағы жеке жетістіктері;
9. Өз жұмысын атқару сапасы.
Комиссия жоғарыда аталңан критерийлер талаптары сақталмаған жағдайда 

ұсынылған материалдарды қайтара алады.
Осы конкурс бойынша қосымша сұрақтар болса,  «Ақсу аудандық жұмыспен қамту 

және әлеуметтік бағдарламалар  бөлімі» мемлекеттік мекемесіне хабарласуыңызды 
сұраймын.

 Р.Исаева, тел.: 8-728-32-2-19-34.

Темекі шегу жас балалық шақта, ере-
сек адамдарға еліктеуден және өзінің 
ер жеткенін көрсету үшін мақтаныш 
ретінде басталады, әйелдер тым то-
лып кетуден сақтану үшін шылым тарта                         
бастайды. Артынан никотиннің әсеріне 
организмнің бейімделуі болып, темекі 
шегу әдетке айналады. Шын мәнінде 
темекі шегу организмде май түзілуіне 
қажетті ферменттерді тежеп, семіруден 
сақтандырады, көңіл – күй қобалжуларын 
басады. Бірақ оның зиянды жақтары бұл 
көрсетілгендерден әлдеқайда басым бо-
латынын ескеру қажет. Темекі шегетін 
адамдардың орташа өмір жасы оны 
шекпейтіндерге қарағанда қысқа бола-
тыны белгілі.

Темекінің түтінінде көміртегі тотығы,
• никотин,
• 3,4 - бенз(а) пирен,
• азот тотықтары,
• никель,
• хром,
• кадмий т.с.с. көптеген зиянды заттар 

болады.
Шылым шегу көптеген ауруларға 

әкелетіні дәлелденген.
Тыныс алу жүйесінде: созылмалы 

бронхит, өкпе қабынуы, өкпе эмфизе-
масы, пневмосклероз дамып, өкпенің 
желдетілуі (вентиляциясы) бұзылады. 

Темекінің түтіні өкпенің 
ұяшықтарындағы макрофагтардың 
лизосомалары мен фаголизасомала-
рын бүліндіріп, олардың фагоцитоздық 
белсенділігін төмендетеді. Ол макрофаг-
тарда цГМФ алмасуы бұзылудан бола-
ды – деген жорамал бар. Өкпеде обыр 
өспесі дамуына қауіп – қатер төндіреді. 
Өйткені, темекі түтінінде болатын 3,4 
бенз (а) пирен, хром, кадмий өспе туын-
дататын заттарға жатады.

Жүрек – қан тамырлар жүйесінің ау-
рулары - темекі түтініндегі көміртегі 
тотығының және никотиннің әсерлерінен 
қан тамырларының атеросклерозы, 
жүректің ишемиялық ауруы, аяқ – қол 
тамырларының ішкі саңылауы бітеліп 
қалуын туындататын эндоартериит да-
миды.

Ішек - қарын жолдарында - темекі тар-
татын адамдардың арасында асқазан 

мен ұлтабардың ойық жарасы, ішектердің 
талаурап қабынуы жиі кездеседі.

Репродуктивтік функциясы: жүктілік 
кезінде темекі шегуден түсік тастау, 
мерзімінен бұрын босану, жүктіліктің 
асқынулары байқалады. Туған балалар-
да өспе өсу мүмкіншіліктері жиілейді 
(“трансплаценталық канцерогенез”). 
Темекі тартатын әйелдерде етеккір 
келуінің ерте тоқтауы және жыныстық 
құштарлықтың төмендеуі болады.

Темекі түтіні шырышты қабықтарды 
тітіркендіріп, иіс дәм сезімдерін азайта-
ды, сілекей бөлінуін көбейтеді, қызыл 
иекті болбыратып, ауыз қуысының 
кілегей қабығында ойық жаралардың 
пайда болуына, тіс кіреукесі мен оның 
қатты қабаты бүліністеріне әкеледі. 
Темекі тартуды тоқтатқаннан кейінде, 
шамалы болса да, доғару синдромының 
белгілері байқалады. Олар нашақорлар 
мен уытқорлардағыдай ауыр руха-
ни және физикалық тәуелділіктермен 
байқалмағанымен, шамалы түрде нико-
тинге сигареттен кейін 90 – 120 минут 
өткеннен соң дамиды және 24 сағаттан 
соң ең үлкен дәрежеге жетеді. Ол 
бірнеше аптаға созылады. 

Бұл кезде адамның қатты темекі 
тартқысы келеді, көңіл – күйінің 
жабырқауы, беймазалық, қобалжу, 
зердесінің бұзылуы, ұйқы басу немесе 
ұйықтай алмауы, ашушаңдық, тәбеттің 
артуы және дене массасы ұлғаюы 
сияқты әйгіленімдер байқалады. Оларды 
жеңу, нашақорларға қарағанда, біршама 
жеңілірек болады. 

Сонымен темекі шегудің зияны ту-
ралы жан - жақты, әсерлі әңгімелеп 
беру қазіргі жасөспірімдерде оған деген 
тұрақты теріс көзқарас, қабыл алмау 
сияқты әсерлеп туғызуы мүмкін. Қазіргі 
жасөспірімген ол жеткіліксіз. Сондықтан 
да ата - аналар, оқытушылар, дәрігерлер 
бірлесе отырып, «әдемі өмірдің» сәніне 
айналған, денсаулыққа, қоғамдық 
моральға орын қалдырмай отырған 
темекі шегумен бітіспес күреске шығуы 
керек.  

Б.ЖОЛОЧИЕВ,                                           
аудандық орталық ауруханасының 

нарколог дәрігері.                       

Темекінің зияны...

Ауданымыз негізінен 
ауылшаруашылығы саласымен 
айналысса да "Дән болса - нан 
болады, ән болса - сән болады",-
деп мәдениет пен өнерге аса 
назар аударады. Оған дәлел 
ауданнан шыққан дарында-
рымыз, кезінде ауданаралық 
"Мәдениет күндерінде" абы-
ройымызды асқақтатқан 
бүгінгі өнерпаздарымыз. 
Сондықтан мәдениет сала-
сы ауданымыздың іргелі және 
ілгері салаларының бірі.

Жуырда Мәдениет және өнер 
қызметкерлерінің күні зор сал-
танатпен аталып өтті. Шараға 
ауданымыздағы барлық өнер 
саласының қызметкерлері, 
кітапханашылар қатынасты. 
Мерекеде аудан әкімі Базарха-
нов Есім Сейілханұлы құттықтау 
сөз сөйлеп, бір топ мәдениет 
саласы қызметкерлерін ма-
рапаттады. Атап айтқанда, 
Жанат Тұралықов, Сарқытбек 
Рахымбеков, Қайрат Тлеу-
кенов «Қазақ мәдениетінің 
қайраткері» құрметті атағымен 
марапатталса, аудандық 
кітапхана директоры Элмира 
Дүйсекова мен Гүлнар Жиен-
баева «Қазақстанның Құрметті 
кітапханашысы» төсбелгісін 

тақты. «Ақсу халық театры» 
облыс бойынша ең үздік халық 
театры атанып, Түркістан 
қаласында өткен «Рухани 
қазына - 2022» Республикалық 
фестивальге қатысқаны 
үшін Қазақстан Республи-
касы мәдениет және спорт 
министрлігінің  Вице министрі 
Н.Дәуешовтың "Алғыс хаты-
на" ие болды. Әділхан Жаку-
пов Алматы облысы бойынша 
«Үздік мәдениет қызметкері» 
атаныпғ 100 000 мың теңге 
сертификат алса, Сырым Жол-
дыханов Алматы облысының 
мәдениет, архивтер және 
құжаттама басқармасының 
"Құрмет Грамотасымен" және 
бір топ азаматтар мен азамат-
шалар Алматы облысының 
халық шығармашылығы 
орталығының, Қазақстандық 
салалық мәдениет, спорт, 
туризм және ақпарат 
қызметкерлерінің кәсіптік 
одағының және аудан әкімінің 
"Алғыс хаттарымен" марапат-
талды.

Жиын соңы мәдениет 
қызметкерлерінің концерттік 
бағдарламасымен жалғасты.

Ербол ӘБДІКӘРІМҰЛЫ. 

Мәдениет саласы - ауданымыздың 
іргелі және ілгері бір саласы
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Іргедегі Балқаш көлі жақтан 
жойқындатқан осы ақ түтек, құтырынып 
барып, таң ата ғана саябырсыған секілді.  
Жалпы бұл жақтың ауа-райын  адам бол-
жап бітпейді. Қазір жадырап тұрған күн, 
аяқ астынан бүлінетін долы қатынша, 
бұрқ-сарқ  қайнап, жер мен көктің ара-
сын жұлып жейтін дауылға ұласып кете 
беретініне Көкжиде елінің еті үйреніп 
алған.

Көне есіктің шиқылын естіген, қорадағы 
әкесінің қоңыр биесі бірден оқыранып қоя 
берді. Биыл қысыр қалған, жарықтықтың 
жон еті жылтырап, жұтынып-ақ тұр. Күн 
ұзақ қолы бос әкесі Жақыпбектің айнал-
дыратыны да осы қоңыр бие. Сылап-
сыйпап, екі уақыт тартылған жемін 
береді, уақытымен шөбін салып, астын 
да мұнтаздай таза ұстайды. 

Кезіндегі ауданға белгілі пар-
тия қызметкері, ағайынға сыйы мол  
Жақыпбек ақсақал зейнетке шыққан соң, 
Таңатарды қара шаңырақтың иесі атан-
дырып, алдына біраз мал салып берген. 
Қойдың кезегін жаяу бақпасын деп са-
тып алған қоңыр тай, биыл міне, бестіге 
шығып бұлаңдап тұр. 

Жұмысқа онша жұғымы жоқ, ерке 
өскен мұның қиқалағына кеңестің қатал  
тәртібімен өскен әкесінің  пысқырғаны 
бар ма? Мектеп бітірген соң, «ең болма-
са, техникум аяқтап, қолыңа бір жапырақ 
қағаз ал, ертең керегіңе жарайды» де-
генде, қырсығып оқымай қойған өз оба-
лы өзіне. «Үйдің кішісі болғанша, иттің 
күшігі» бол дегендей,  енді барлық қара 
жұмысқа осы қоңыр биемен қатар жегіліп 
жүр. Әйтеуір, кейін басына тиген соң, тиіп-
қашып жүріп училище аяқтап, электриктің 
куәлігін алғаны да үлкен олжа болды. 

Дегенмен, Аллаға шүкір, бірге 
туғандары Бөрлітөбе ауданының 
әжептәуір қызметкерлері. Мәншүк әпкесі 
аудандық оқу бөлімінде қызмет атқарса, 
Нұрлан ағасы іргедегі Ақтоғай поселкесін 
басқарып отыр.  Қара шаңырақта 
әкелеріне қарап отырған соң, олардың 
барлығы қолға түскендерін  осында та-
сиды. Ішкені алдында, ішпегені артын-
да. Құдай оңдағанда, келіншегі Күләй 
пысық болып шықты. Үйдің де, түздің де 
шаруасына мығым. Оның үстіне,  шекесі 
торсықтай Ерлан атты ұл тауып бер-
ген соң, келіннің айы тіпті оңынан туды. 
Қалбалақтаған қайын атасы немересіне 
еркелетіп «Ерлаш» деп ат қойып, сағат 
сайын өбектеп, күніне мың айналып, жүз 
толғанады. Үйде отырса, бар мейірін 
соған төгіп бәйектейді, түзге шықса, 
қорадағы қоңыр биесін төңіректейді. Зей-
неткер деген аты болмаса, Жақыпбек 
ата әлі өте ширақ. Өмірдің теперішін 
көп көріп, еңбекпен пісіп-қатқан бойшаң 
ақсақалдың әлі белі де бүгіле қойған жоқ.

Қыз бала қашанда ата-анаға қамқоршы 
ғой, үйдің үлкені Зәкіш әпкесі, күн бойы 
тыным таппайтын әкесін қалада біраз 
тынықсын деп, Текеліге алып кеткеніне 
де бір жетідей болып қалды. Содан 
бері  жұмысқа бармай тұрып, ертеңгісін 
қорадағы аздаған малды жайғау 
Таңатардың мойнына жүктелген.

Бүгін де таңертеңгілік асын  асығыс іше 
салып, шеңгелмен қоршалған қорадағы  
мұздан сіресіп, қатып қалған шөпті 
суырғанша да бір шай қайнатымдай 
уақыт өтті. Исі танауыңды жаратын жусан 
мен изен араласқан қырдың еркек шөбін 
ұсақ малға шашып біткен Таңатардың, 
мая шетіне белін жазуға отырғаны сол 
еді, сықырлап ауланың сыртқы есігі 
ашылды. Ішке еппен ауылдың үш-төрт 
үлкендері енді. Бұл үсті-басындағы шөпті 
қағып, алдарынан шығып амандасамын 
ба деп ойлағанша, олар асығыс үйге кіріп 
үлгерді. Сырт киімін қашаға іле салып, 
іле-шала соңдарынан салды.

Дастархан басына жағалай киімшең 
орналасқан әлгілердің қабағы қатыңқы. 
Тамағын бір кернеп алып, сөз бастаған 
Жанайдар ақсақал алыстан орағытып 
келіп: «ұзақ жолдың алысы - өлім де-
ген, қарағым. Жаны жайсаң Жақыпбегім 
өмірден өтті, әкеңнен айырылып қалдық! 
Болған іске, болаттай бекем бол. Соны 
естіртуге келдік, шырағым», - деп  мұның 
қолына тілдей телеграмманы ұстатып жа-
тып, өзі де еңкілдеп қоя берді. 

Қаралы хабарды естіген бетте, шай 
құюға енді ыңғайлана берген Күләй келін 
шар ете қалды, шешесінің жылағанын 

естіген ерке Ерлан ай-шайға қарамай 
бақыра жөнелді. Оған үйдің ішін басына 
көтеріп, әкесінің замандасы қара кемпір 
қосылды. Жарықтықтың даусы мұнша 
ащы болар ма, сай сүйегіңді сырқыратып 
әкетіп бара жатыр. Қара шаңырақ әп сәтте 
қара жамылып, күңіренді де кетті. Мең-
зең болған Таңатар  бейбақ еңіреп барып, 
Тоқан мен Қазездің құшағына құлады. 

Әлден уақытта  көзінен сорасы ағып, 
телеграммаға көз жүгіртті: «Отец помер. 
Срочно приезжайте. Закиш.» деген жазуды 
ежіктеп оқығанша көзі қарауытып, тағы да 
талықсып  кетті.  Үйдегілер өздеріне келіп, 
аз-кем тыныштық орнап, саябырсыған 
сәтті пайдаланып  ақсақалдар  басу айт-
тты. Енді Жақыпбек атамыздың мүрдесін 
тезірек ауылға жеткізу жағын ақылдасу 
басталды. Дереу ауыл-аймақ пен жан-
жақтағы ағайынға хабар беріліп, теле-
фон мен телеграмма соғылатын болды. 
Қыстың күні қырауда сонау Текеліден 
жансыз денені жеткізу үшін көлік іздеу 
керектігі тілге тиек етілді. 

Әбүйір болғанда, осы үйдің ортаншы 
ұлы Орман ауылда беделді бас инженер 
еді. Әкесін соңғы сапарға аттандырудың 
барлық жүгі соған түсетін сыңайлы. 
Түске қарай,  аузы-мұрнына дейін бен-
зинге толтырылған УАЗ-452 маркалы 
машина  Текеліні бетке алып, суыт жүріп 
кетті.  Марқұмның сүйегін алып қайту 
үшін ағайын арасынан Айтқали, үлкен 
ұлы Нұрлан мен осы әулеттің  пысық 
жиені Кеңшілік жіберілді. Жолда керегі 
болар деп, әлгі телеграмма Кеңшіліктің 
қалтасына салынды.

Марқұм Жақыпбек көзі тірісінде  абы-
ройлы адам болатын. Қарт коммунист 
уақтысында  Алғазы балық зауытын 
басқарып, ұршықша үйірді. Бір қызығы, 
жас кезінде жұмысына сонша мығым 
ақсақал жасы ұлғайғанда  өте аңқау әрі 
аңғал жанға айналды. Алды-артын ойла-
май, болған істі бажайламай, балаша 
аңқылдап жүре беретінді шығарды. 

Қария қызмет атқарған кезінде ешкімді 
жатсынбай, елдің бәрінен қолынан келген 
жақсылығын аямаған секілді. Сондықтан 
болар, түстен кейін аудан орталығы мен 
маңайдағы ауылдардан халық шұбырып, 
Көкжидеге қарай ағыла бастады. 

Қорадағы семіз қос тұсақ пен Ерланның 
сүндет тойына деп жемге байлап отырған, 
еділбай тұқымдас көкшулан ісек атаның 
аруағына арналып құбылаға қаратылды. 
Есіктің алдына киіз үйі тігіліп, қазан-қазан 
ыстық бауырсақ пісірілді. Мола қазуға 
қарулы жігіттер сайланды. Марқұмның 
кешкі қонақасына дайындық  қызу жүріп 
жатты...    

Халық арасында «буханка» аталып 
кеткен УАЗ машинасы Лепсіден шыға, 
бар жылдамдығын қосып, шамасы кел-
генше қойқаңдап-ақ келе жатыр. Бірақ ақ 
қар, көк мұздың еркін көсілуге мүмкіндік 
беретін түрі жоқ. Жүргіншілер Текелідегі 
діттеген көп қабатты үйдің ауласына 
келіп тұмсық тіргенде, қыстың қысқа күні 
әлдеқашан ұясына батып кеткен еді. 
Жүргізуші Марат машинаны ыңғайлы 
орынға қойған соң, Айтқали мен Кеңшілікті 
алдыға салып, Нұрлан екеуі әйдік кілем 
салған зембілдерін көтеріп, ақырын бес 
қабатты үйге кірді. Зәкіштің пәтерінің 
терезелеріндегі шам самаладай жарқырап 
тұрғанымен, аулада қыбыр еткен тірі пен-
де көрінбейді.

Мына көрініске аң-таң болған бұлар, 
алқымдарына келіп тығылған өксіктерін 
басып, үшінші қабатқа көтеріле баста-
ды. Қаланың адамдары қызық осы, ары-
стай азамат өліп жатса да, қыңқ етпейді, 
бәтшағарлар. Ең болмаса, бір-екеуі 
келген-кеткендерді қарсы алып есіктің ал-
дында тұрса, нелері кетеді?! Сансыз сұрақ 
пен дүдәмал ойлар ауылдан келгендерді 
иектеп әкетіп барады. Осының бәрі ашу-
ларын туғызып  айғай салып, «аттандап» 
жіберуге итермелеп-ақ тұр.  

Олай жасайын десе,  құрып кеткір 

қалаңның салт-дәстүрі басқаша. Текелі 
саған  күндіз-түні  алыстан «ой, атам-ау» 
деп дауыс салып, аттың басын жіберетін 
Көкжиде емес. Аңқылдап тұратын, қайран 
аталарын жоғалтқаны барлығының 
қабырғасын қайыстырады. Соны 
ойлағанда, күңіренген мына бейбақтарға 
енді баспалдақпен жоғары қарай қарға 
адым жасау, мұңға айналды. 

Әлгілер әзер дегенде сүйретіліп  үшінші 
қабаттағы пәтердің алдында келіп, тың 
тыңдады. Мұнда тананы құлаққа ұрғандай 
тыныштық орнаған. Кеңшілік жаймен есікті 
итеріп көріп еді, ашық тұр екен. Мысықша 
жер табандап, ішке енді. Аяғының ұшымен 
басып, дәлізден төргі бөлмеге өтті. Енді 
бір мезетте, қарсы алдындағы  қызыл 
диванда қалғып-шұлғып  «Социалистік 
Қазақстан» газетін оқып отырған, дін аман 
Жақыпбек нағашысына көзі түсті. Ар жағы, 
көрген түстей. Көзі бұлдырап, басы айна-
лып, талмаурап барып  нағашысының 
алдына жетіп  құлағаны ғана еміс-еміс 
есінде.  

Бір-екі минуттан соң, есін жиып, көзін 
ажырайтып «атам-ау» деп аттан салған 
мұны,  шошып кеткен нағашысы сілкіп та-
стап, орнынан өре түрегелді. Кеңшіліктің 
екі аяғы аспаннан келді. Шал түк түсінсе, 
бұйырмасын. Мына сойқан жиені, түн 
ішінде тағы да  көк суға тойып алған ба, 
өзі?!  Сол мезетте жатын бөлмеден, 
ұйқылы-ояу Зәкіш атып шықты. Жиен 
ағасының «аттандап» тоңқалап асып 
жатқанын көріп, жақындарының біреуінің 
«о дүниеге» жүріп кеткенін  жүрегімен сез-
гендей, ол да бар даусымен айғайға басты. 
Тып-тыныш тұрған пәтердің аяқ астынан, 
астаң-кестең, ию-қиюы шықты. Кешқұрым 
ғана  есік алдында  тірі жүрген  қара 
шал «кетіп қалған-ау» деп долбарлаған 
астыңғы-үстіңгі қабаттағы көршілер  «ой, 
бауырымдап» осылай қарай жосылды. 
Не керек, қараңғыда мүлгіп тұрған тау 
ішіндегі Текелі әп сәтте азан-қазан болды. 

Ожаумен суық  су әкеп, жиенінің бетіне 
бүріккен Жақыпбек ата: «Кеңшілік-ау, әкесі 
өлгенді де естіртеді. Жаным-ау, айтшы, 
қайтыс болған кім өзі?»- деп кемсеңдейді. 
Қалтасынан қол орамалын шығарып, 
біреудің атын айтса, өзі де «ойбай» салуға 
дайын тұр.

Аң-таң болып ауыздары ашылған 
Нұрлан мен Марат естерін енді  жиып,  
зембіл мен кілемді тастай салып, жер-
де тырайып жатқан Кеңшілікке ұмтылды. 
Екі жақтан демеп, бойын тіктетті. Қара 
пальтосының қалтасынан телеграмманы 
шығарып, Зәкішке ұстата берді. 

Көзі атыздай болып, шарасынан шыққан 
Зәкіш мән-жайды жеделхатты оқығаннан 
соң, барып қана түсінгендей болды. 
Әкесі қалада көп жатқысы келмей соңғы 
күндері ауылын сағынып, «қиғылық» сала 
бастағаннан кейін, таңертең амалсыз-
дан  үйдің кенжесі Таңатарға «Отец бо-
лен. Срочно приезжайте» деп жеделхат 
соққаны есіне түсті. Ондағы ойы, теле-
грамма арқылы жұмыстан сұрану -  бауы-
рына оңай болсын дегені.    

Ал, шын мәнінде, істің жайы былай 
болған еді. Сол күні таңертең ауылдың 
почташысы Қаныша апай жұмысына 
әдеттегіден ерте келеді. Кешегі қатты бо-
ранда зақымдалған сымдардың кеселінен, 
үстел үстіндегі бебеу қаққан сары телефон 
«қақалып-шашалып» дұрыс жасамайды. 
Ауданнан хабарласқан телеграфистің 
даусы үзіліп-созылып, анық естілмейді. 
Қырсық шалғанда, Зәкіштің қаладан 
«Отец болен. Срочно приезжайте.» деп 
соққан жеделхаты, Лепсі арқылы ауылдың 
почтасына мағынасын мүлде өзгертіп: 
«Отец помер. Срочно приезжайте.» деген 
мәтінде жеткен. 

Сабасына түскен Зәкіш аптығын басып, 
«қайғыларына» ортақтасқан көршілерін 
үйлеріне қайтарды. Тілі «кәлимаға» кел-
ген Кеңшілік  пен Айтқали тұспалдап от-
ырып, болған жайды «марқұм» Жақыпбек 
атаға жеткізді. Бір ғажабы, жүрегі нашар 

Жакеңнің мына «қайғылы хабарға» мыңқ 
еткені байқалмады. «Осы күнгінің пошта-
шысына дауа бар ма, өзі?» деп қолын 
бір-ақ  сілтеп, сүт қосқан қою шайын одан 
ары сіміре берді. 

Күні бойы жол ұрып, әбден діңкелеп 
келген жігіттер  аяқ-қолдарын жазып, 
дем алайын десе Жақыпбек ата «тұр 
да, тұр, тездетіңдер, ауылға кеттік» деп 
жатқызбайды. Басу айтқан Айтқали 
бауыры: «ағасы-ау, өлтіресің бе енді, 
шаршадық, демалып таң ата шығайық» 
десе, «Ойбай, құдай-ау, біз ертең түсте 
жеткенше қорадағы қоңыр биемді, ана 
антұрғандар, менің жаназама  сойып та-
стамай ма? - деп зар илейді. 

Шалдың айтқанынан қайтпайтын 
қырсықтығын білетін ағайын, бір тамақ 
ішіп алып, түн жарымында амалсыздан 
қайта кері жолға шықты.  «Бас та, бас, біз 
барғанша, аналар қоңыр биемді сойып 
тастайды» деп қиғылық салған ақсақал, 
жол бойы өзіне де, өзгеге де, не  ұйқы, не 
тыным бермеді. 

Таңертеңгі сағат онның мөлшерінде 
алыстан «мен мұндалап» Лепсінің де 
қарасы көрінді-ау. Бұлар өліп-талып 
Көкжиденің шетіне ілінгенде, Жақыпбек 
атаның  мазасыздығынан әбден мезі 
болған Кеңшілік машинаны кілт тоқтатып, 
кілемнің орауын жазып: «шал, жат мұнда, 
біз жақта өлгендер үйге оралып кіреді» 
демесі бар ма, түсін суытып. Ата енді 
шынымен сасайын деді, «құрып кетсін, 
жатпаймын, бәлесінен аулақ» деп безек 
қағады. «Марқұмды» тыныштандырған 
бұлар қасқайған қара жолдан  ауылға 
қарай бұрылды. 

Үйдің алды ығы-жығы, сүйек күткен 
қарақұрым халық. Жан-жақтан келген 
ет жақын туыстардың  жылай-жылай 
көздері  бұлаудай болып ісіп кеткені, 
анадайдан байқалады. «Атам-ау» деп  
күңіренген қалың ел. Қайғы жұтқан 
ағайынның алдында марқұмның  әпкесі 
Қайнет апа: «Айдалаға барып, қаңғып 
өлген, бауырым-ау, мені шынымен де та-
стап кеткенің ба?» деп аңырайды. 

Екпіндеп келіп есіктің алдында 
тоқтаған машинаға, Жакеңнің  ұл мен 
қыз-келіндері  «әкем-айлап» лап қойды. 
Әлден уақытта ортаңғы есік  ашылып, 
екі бүктелген  Жақыпбек «марқұм» жерге 
секіріп түсті. Қалтасынан Ерлашкасына 
алған ойыншықтары мен мәмпәсиі сау 
етіп шашылды. Мына сұмдық көрініске 
тап болып, қан жылаған жарты ауылдың 
тұрған жерлерінде жүрек талмасы ұстап, 
талып түсті. Қалған жартысы жағасын 
ұстап, «астағыпыраллап» басы ауған 
жаққа қарай лаға қашты. 

Жақыпбек қарттың «қырылып» 
жатқан  халықта шатағы жоқ, алдынан 
шыққандарды итеріп тастап, сүріне-
қабына қоңыр бие байланған қораға 
тартты. Жануарының аман екеніне көзі 
жеткен марқұмның көңілі жайланып, үйге 
кірді. 

Ауылдың іші гу-гу, алып қашпа әңгіме. 
Біреулері Жакеңді өліп, қайта тірілген 
әулиеге теңесе, екіншілері жын-періге ба-
лауда. Оны ұрып тұрған «тірі аруақ»  жоқ. 
Дастарханның төріне шығып алып, ке-
шеден бері  қай құрдасы мен құдасының 
келіп «көңіл айтып», қайсысының 
қалыс қалғанын түгендеуді бастап кетті. 
Көзілдірігін киіп, келіннің қолындағы 
көк дәптерден «жаназасына» жақын 
туысқандары мен көрші-көлемінің қандай 
мал атап, қанша ақша әкелгенін тексеріп 
шықты. 

«Әлгі мен өлгенде, қай келін шыны-
мен, ескіше дауыс салып, өкіріп жыла-
ды, Шайгүл ме, Барқыт па?» - деп туған 
келіндерін тағы бір тергеп өтті.  Көңілі 
көншіген соң, жатын бөлмеге өтіп, 
қорылдап қалың ұйқыға кетті.

Әкесінің «өліп-тірілгені» Таңатарға да 
жаман болған жоқ. Қора малға, әмиян 
ақшаға толды. Алды Қаскелең  мен 
Текеліден келген құдалар, арты Алматы-
дан жеткен ағайын-туыс пен бес баланың 
құрдастары, қала берді бүкіл ауыл «ата-
мыз жүзге келеді екен» деп ырымдап, екі 
күн бой «жүздетті».

Кейін ауылда әлдебіреудің қайтыс 
болғандығы жайлы хабар келсе,  
Жақыпбек атамыз көңіл айтып бармас 
бұрын Күләйға: «Әй, келін, сол өзі мен 
өлгенде «жаназамда» болды ма, қолына 
не ұстап келіп еді?!» - деп  сұрап алатынға 
ұқсайды.

...«Барзақ әлеміне аттанып, қайтып 
келген күннен кейін араға тура аттай алты 
жыл салып барып, менің түп нағашым 
Жақыпбек ата 1991 жылдың күзінде 
бұл фәни дүниемен мәңгіге қоштасты. 
Қаралы хабарды қайтара алған алыстағы 
ағайын мен құда-жегжат, марқұмның о 
дүниелік болғанына көздері әбден жетіп, 
үш мәрте анықтап сұрап алғаннан кейін 
ғана, билет кассасына қарай бет алған 
көрінеді. 

Есенай ІҢКӘРБАЕВ.
«Қазақ әдебиеті» газеті, 
3 маусым, 2022 ж.

Таң алдында оянып, төсегінде 
тыпыршып жата алмаған Таңатар 
бет-аузын шала шайған соң, керзі 
етігін қоңылтаяқ киіп есік алды-
на шықты. Ауланың бәрі аппақ 
қар. Аяқ астының бәрі сықырлап 
тұр. Шиыршық атқан шымыр аяз, 
аздап бетін шымшылай баста-
ды. Кеше күн шайдай ашық еді, 
түс ауа жапалақтап бастаған 
мамық қардың соңы, кешке қарай 
қиыршықтанып барып, қырбыққа 
ұласты. Түннің бір уағында, ішін 
тартып ұли соққан  қарлы боран 
басталды.  

Барзақ әлеміне 
"Барып қайтқан" қария
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1993 жыл. Күз. Тапшылық 
уақыт. Таршылық заман. 
Жансүгіровке Жамау ақынды 
арнайы  іздеп бардым. 
Талдықорғаннан автобуспен 
Жансүгіровке жеткенімше 
түс ауып кетті. Жансүгіровте 
бұрылыстан автобустан түсіп 
қалып, Жамаудың үйіңе жаяу 
жеткенімше біраз уақыт озды. 
Әйімжан жеңгей жарқылдай есік 
ашты. Аман саулық, қуанып жа-
тыр. Шай қойып, тамақ салуға 
ас бөлмеге беттеді. Мен: 

- Жәкең қайда? Ауылда ма? – 
дедім. 

- Ағаң жаңа ғана парк жаққа 
серуендеп кетті, - деп күле 
қарады.

- О, онда мен ағаға ба-
рып жолығайын. Шай мен 
тамағыңды демдеп, жасай 
бер,-деп үйден сыртқа шықтым. 
Парк Жамау тұрған үйінен алыс 
емес.  Паркке кіріп, іздеп келем. 
Ұлы Отан соғысы батырларына 
арналған обелиск жақта бірдеңе 
қараңдайды. Солай қарай адым-
дадым. Жақындасам, тұсаулы 
сиыр жүр. Арғы жағында бір 
бөрене үстінде жауырынды Жа-
мау аға күнге бетін түзеп отыр. 
Көзіңде көзілдірік, қолында 
кітап. Қызығыңа батқандай. 
Жақындап барғанымды сезбеді.

- Ассалаумағаликум! – дедім. 
Еппен кітабының бетін жау-
ып, тізесіне қойды. Көзілдірікті 
шешіп, төс қалтасына сүңгітті. 

- Кел бауыр! Қайдан жүрсің? 
Ел-жұрт аман ба? – деді. Қолын 
ұсынып, құшағына алды. Әдеті 
бар еді, көрсе «құрылысшы» 
деп маңдайымды бір сыйпай-
тын. Сонысын істеді. 

- Аға, бұл қалай? Мы-
нау мәдениет паркі. Сіздің 
қылығыңыз жараспайды. Мал 
бағатын жер емес қой? – деп 
тіке айттым.

- Рас! Мұным әбестік. Бірақ, 
бұл парк бәрі ойрандалып, 
қараң қалып тұр. Ең болмаса, 
шөбін өзім отамасам да, малға 
отатып отырмын, - деді. 

- Ал, келген жөніңді айт? 
Ешкімге керексіз, жұмыссыз 
қалған Жамауды не қылмақсың? 
Айтарың қомды, көңілге қонар 
болсын! – деді.

- Тектінің ұрпағы болған соң 
келдім. Мәселе аталар жай-
ында. Егер қолдасаң айтам. 
Әйтпесе қайтам, - деп дік ете 
қалдым. Жәкең барып, сиырдың 
тұсауын босатып, бас жібімен 
жетектеп алды. Екеуміз үйге 
беттедік. Малын қоралап, үйге 
кірдік. Жеңгей дастархан әзірлеп 
қойыпты. Әңгіме соға дабыр-
лап отырып астандық. Астан 
соң қонақ бөлмеге ауыстық. 
Бөлменің екі қабырғасындағы 
сөре толған кітаптар. Аңғарып 
қарасам, не қажеттің бәрі бар, 
үлкен қазына. Мен қағазға тізіп 
әкелген елу ата есімінің тізімін 
ұсындым. 

- Осының бәрі «Ақсу арыста-
ры». Аты да, заты да айтыл-
майды. Не қайран қылу керек? 
– дедім. Бетіме үңіле бір қарап 
алып, тізімді көзімен шолып 
шықты.

- Бәрін бірден шығару мүмкін 
емес. Мен өзім шынын айтсам, 
көбін естім білмегем. Мынауың 
ғаламат. Ғажап, - деді.

- Ендеше, осыларды көтеруге 
кіріссек? – дедім.

- Онда түн ұзақ, шетінен 
талдайық? – деп келісті. 

- Толғанбайдың ақын екені 
рас. Бірақ, құнды деректер ша-
малы. Ақын Сара апамыз да, 
Арсалаң ақын, Бекетбай ақын 
да солай? – деп тұжырынды.

- Деректер бар. Ұқсатып, көпке 
білдіру керек, - дедім. 

- Пах, шіркін! Уа, жарадың! 
– деп қуанды. Батырларға 
ойыстық. Жәкең:

- Бізде батырлар жоқ емес. 
Мүсәпірді барымташы, ұры. 
Құдай сүйер қылығы жоқ екен, - 
дегенінде, мен шарт етіп:

- Сөредегі ана кітапты, мына 

(Естелік)
кітапты шығар? – дедім. Керекті 
беттерді ашып, Мүсәпір жөнінде 
айтылғандарды көрсеттім. Өзі 
аң-таң.

- Сен қайдан білесің? – демеді. 
Басын шұлғып келісумен болды. 
Түн ортасынан ауды. 

- Көз ілейік? - дедім. 
- Саған жеңгең төсек салып 

қойған. Барып дем ала бер. Мен 
сосоң жатам, - деп кітаптарды 
ақтарумен қалды.

Таң атып, таңғы асты ішкен соң, 
әкімшілік жаққа бардық. Есімжан 
аға уазигімен келе қалды. Аман 
саулықтан кейін, дереу уазигін 
сұрап алды. Міндік. Ақсуға қарай 
бет алдық. Алдында Шәкен аға 
Күмісбаев 50 жасқа толып, ме-
рей тойы өткен болатын. Жамау 
соны сылтаулап, сонда барамыз 
деді. Мақұл деп келістім. Жамау 
алдын-ала Шәкен ағаға қоңырау 
шалып қойған екен. Жақатай 
әпкей екеуі жадырап, қарсы 
алды. Жамау «палуан ақын» 
дейтін Жұмабек аға Қуанышбаев 
та келе қалды. Не бір әңгімелерді 
айтылып, шұрқырасып отырып, 
етпен түстеніп алдық. Жамау:

- Маған Қосағашқа баруға 
көлік керек? – деп Шәкен мен 
Жұмабекке қарады. Екеуі:

- Көлік бар. Асылы бензин тап-
шы, - деді. 

- Онда жолға шығайық, ыдыс 
алыңдар? – деді Жамау. Екеуі 
келісті. Ақсудан Қаракөз, Басқан, 
Қызылтаң, Қосағаш тарабына 
шығатын күресін бұрылысқа 
шықтық. Жұмабек ағаның 
қолында кәдімгі жәй бедіре. 
Жолымыз болып, бір жүк ма-
шинасы тоқтады. Шофері каби-
надан түсіп, келіп амандасып 
жатыр. Таныс екен. Қолма-қол 
бір шелек бензин багынан құйып 
берді. Ақысын алмады. Жұмабек 
ағаның көршісінің «москвич» 
маркілі машинасы бар екен. 
Соған бардық. Бензин құйып, 
жолға шықтық. Жұмабек аға:

- Өздерің, үшеуің барып 
келіңдер, - деп үйінде қалды. 
Зырлап Ақсу өзені көпірінен өтіп, 
Қосағаш жолына түстік. Шоферға 
Жамау:

- Бауырым, машинаңды 
тоқтатшы? – деді. Шофер жол 
шетіне тоқтады. Мырзағұл-
Байжан зиратына жақын кеппіз. 
Машинадан бәріміз түстік. Жа-
мау қойнындағы блокнотын 
алып, арнау іспетті бір тамаша 
өлең оқыды. Шәкен аға:

- Ой, мынаған шабыт келсе, 
көрінген жерде өлеңін оқиды, - 
деп сөзбен тиді. Жамау шоферға:

- Машинаға бар, от алды-
ра бер, біз қазір, - деді. Темекі 
тұтатып, Шәкен ағаға ұсынды. 
Ол сораптап, тарта бергенінде, 
маған қарап:

- Бол тез, отыр машинаға! 
– деді. Екеуміз тез, ылп етіп, 
машинаға отырдық. Шәкен аға 
тұр темекі шегіп. Шоферға Жа-
мау:

- Қозғал, бас, алға! – деді. Ол 
ыта жөнелді. Шәкен аға қалды. 
Бес жүз метрдей жүрген соң 
«тоқта» деп машинаны тоқтатты. 
Жәкең блокнотына өлең 
шумақтарын төгіп жазып жатыр. 
Бізге оқып беріп:

- Қалай, жөн бе? – деп сы-
натады. Шәкен аға да жетті. 
Қиқарланып, кері қайтып кете 
ме деп едім. Өйтпеді. Іштей 
Жамаудың «мұнысы несі» деп 
тынып отырғам. Жамау:

- Қайын жұртқа келерде, осы-
лай жаяу жүріп, аталар рухын 
сыйлап сәлем етуің керек? – деп 
Шәкенге қарады. Шәкен аға:

- Сенің сөйтеріңді сезіп ем, рах-
мет! – деді. Жамау:

- Ой, жездеке, айналай-
ын түйсігіңнен, - деді. Дым 
болмағандай, қайта жадырап, 
әңгіме айта, күлісе Қосағашқа да 
келіп жеттік. Екетай ағаның үйінен 
бәріміз бір дәм татып, Шәкен сол 
машинамен кері Ақсуға қайтты. 
Жамау екеуміз Қосағаш ауы-
лында қалдық. Екетай ағаның 
жұбайы Әлиша жеңгей совхоз-

да отдел кадр қызметінде екен. 
Сол кісіге еріп конторға бардық. 
Бас бухгалтердің жұмыс орнын 
сұрап тауып, сонда беттедік. 
Нұртай аға қуана қарсы алды. 
Сәлем-сауқаттан соң Нұртайдан 
Жамау кешу сұрады. Ол 
түсінбей дал. Жамау:

- Кештім де? – деп өтінуде. Ка-
бинетте отырғандардың көздері 
бақырайып кеткен. Үн жоқ 
бәрінде. Іштен не бүлдірген деп 
ойласуда. Нұртай аға:

- Уа, патшағар, Жамау –ау, 
мұның не? – деп қызарақтап 
қалды. Жамау:

- Кешпейінші орнымнан 
тұрмаймын, - деп тізерлеп 
еденге отыра кетті. Нұртай аға 
бас салып, Жамауды орнынан 
тұрғызбаққа ұмтылып еді. Қолын 
қағып жіберді. Нұртай аға:

- Уа, не бүлдіріп ең сонша ма? 
Адам өлтірген жоқ шығарсың? 
Ал, кештім, кештім, кештім! 
– деп дауысы үш мәрте саңқ 
етті. Жамау орнынан тұрып, 
Нұртайға рахметің жаудырып, 
қошақтап алды. Жамау:

- Ух, жеңілдеп қалдым. Ата ру-
хынан айналайын, - деп жүзі жа-
дырап сала берді. Нұртай дереу 
үйдегі жеңгейге:

- Қазанға тамақ сала бер! 
– деп үстүрт қоңырау шалды. 
Нұртай аға:

- Жәке, ал түсіндір? Кешу 
сұрауыңның мәнін? – деді 
кабинетіндегілердің көзінше. 
Жадырап қабағы ашылған Жа-
мау:

- Мен Мүсәпір батыр атамды 
«ұры-қары, барымташы» деп 
түсініп жүрсем. Мынау Жемісбек 
көзімді жеткізді, нағыз ел ба-
тыры, арыс екенін. Сол үшін 
Сізден және ата рухынан кешу 
сұрауға келдім. Енді ата зира-
ты басына баруым керек. Көлік 
қарастырыңыз? – деп қиыла 
қалды.

- Мақұл. Алдымен үйге барып, 
дәм татып, сосоң зират басы-
на барайық? – деді Нұртай аға. 
Конторда біраз жұмыстарын 
қайырған соң, Нұртай аға бізді 
үйіне ертіп апарды. «Батаның 
құны мәңгі құт» деп асылған 
етке бата жасап жеп, машина 
бара алмайтын болғандықтан ат 
арбамен жолға шықтық. Үлкен 
қорған үйінді болып қапты. 
Құран біледі деп, ертіп апарған 
молда құран дұғасын оқыды. 
Бәріміз бағыштадық. Жамау зи-
ратты айнала жүріп «жақсыдан 
жаман туса құныс деген» мен 
ондай емеспін. «Кеше гөр ата, 
білместікпен жамандап, кінәлі 
бұданыңмын» деп мінәжат жа-
сады. Апарған молдамыз:

- Әкем болды. Кешті, кешірді, 
- деп үш қайтарып, дауыстап 
айтты. Жамау бір уыс топырақ 
алып, алақанында ұсатып, зи-
рат ортасына  қарай шашты. 
Кері оралдық. Жамау аға маған:

- Менің денем де, көкірегім де 
жеңілдеп қалды. Ауыр жүк, гүж 
салмақтан арылғандай, - деді. 

- Онда кешті. Ата рухы разы. 
Енді осы аталар туралы жазып, 
көтеру керек ұрпақтар үшін, - 
дедім.

- Ой, құрылысшы, білесің 
ұрымтал жерді, - деп ризалықпен 
жүзіне күлкі иірді. Нұртай аға 
үйне оралып, шөл басып, дәм 
тағы таттық. Жұмаділ атаның 
жазып мұраға  қалдырған 
шежіресін  Нұртай аға Жамауға 
ұсынды. Жамау:

- Мұны Жемісбек алып, керекті 
жасасын. Мен ондайға әзірге 
жоқпын. Ол ұқсатады, - деп 
маған бергізді. Шежіресі дәріпті 
екен. Рас, Жамау айтқандай 
ұрпақтар үлесіне жаратылды. 
«Жақсы жүрген жеріне иман» 
дегендей, Жамау Бұқарбайдың 
бір сапардағы ізгі ішкі дүние та-
нымы мен пайымына таң қалып, 
ризалықпен Талдықорғанға 
қайтып оралдым.

Жемісбек ТОЛЫМБЕКОВ.

ЖАМАУ АҚЫН ЖАЙЫНДА
ЖАМАУТАНУ БЕТІ

Өткен жылдан бері Жамау 
ағамыздың шәкірті Жанар Ра-
хипова әпкеміздің ұсынысымен 
газетімізде «Жамаутану» бетін 
ұйымдастырып, әлі жарық 
көрмеген, Жанар әпкеміздің жи-
настыруымен жақында жарық 
көретін жаңа кітабындағы 
өлеңдері мен поэмаларын жа-
риялап келеміз. Мен де Жамау 
ағамыздың кіндік қаны тамған 
ауылы Діңгектің тумасы, Жа-
мау ағамыздың өкшесін басқан 
інісі болғандықтан газетімізде 
«Жамаутану» бетін ашу тура-
лы ұсынысты қуана қолдадым. 
Бұл бастамамыз оқырман 
қауымға да ұнап жатқанын 
көріпте жатырмыз. Алдымен 
шәкірттері Жанар Рахипо-
ва мен Жантас Жиғалидың 
ұстаздары туралы естеліктері 
жарияланды. Келісім бойынша 
әр айдың соңғы жұмасына бір 
бет болып кітаптағы өлеңдері 
салына бастады. «Әкем өлсе 
өлсін, әкемді көрген өлмесін» 
- дегендей Жамау ағамызды 
көзі көрген, бірге қызмет ет-
кен длстары, әріптестері - 
газетіміздің бұрынғы редакторы 
Дүйсен Мұхаметшарұлының 
Жамау тұралы жазған «Пері 
қыздың күйігі ме сені алған» 
атты носталгиясы, Жемісбек 
Толымбековтың «Жамау ақын 
жайында» атты естеліктерін 
салдық. 

Газетімізден «Жамаутану» 
бетін көріп, әр шыққан газетті 
жинап отырған Жансүгіров 
ауылының тұрғыны, 88 жасқа 
толған Орманқызы Өкей апа-
мыз мені шақырып, Жамау 
ақынның есімі қалай «Жамау» 
қойылғаны туралы әңгіме ай-
тып берді. Сол әңгімені айтпас 
бұрын сол кітаптағы Жамау 
Бұхарбаевтың мына өлеңін 
келтірейін:

 Жамау емес қалаумын,
«Мен» дегенге сабаумын.
Ақындарға жан пида,
Ала аяқ қуға қамаумын.

Жамау емес жалаумын,
Орта құрсақ жараумын.
Жай халыққа жомартпын,
Басқаға Қарынбай қараумын.

Жамау емес жауырмын,
Бар қазаққа бауырмын.
Толғанбайдай толқыған,
Жалмендедей ауырмын.

Жамау емес жаяумын,
Жиенбайға таяумын.
Арсалаң атам сияқты,
Жібектей жұмсақ баяумын.
Сонымен Жамау ақынның 

аты қалай Жамау қойылды? 
– Бұрынғы Діңгек ауы-

лы,  қазіргі Кеңес Одағының 
батыры Нұрсұлтан Есебо-
латов атындағы ауылының 
тұрғындары Бұқарбай ағамыз 
бен Баянды тәтеміз отба-
сын құрғаннан кейін біраз 
жыл нәресте сүйе алмайды, 
Көтерген баласы шетінеп кете 

береді.
1949 жылы Баянды тәтеміз-

дің аяғы ауыр болып, өмірге 
шекесі торсықтай бір ұл әкеледі. 
Толғатып жатқанда көршілес 
үйде тұратын Өкей апамыздың 
әке – шешесі Баяділұлы Ор-
ман мен Итайқызы Медине 
апамызды шақыртып, кіндігін 
кестіреді. Медине апа көршілес 
жеті үйден бір – бір жапырақ 
мата жинастырып, солар-
дан құрастырып жейде тігіп, 
иткөйлегін кигізеді екен. Содан 
жамау көйлек киген баланың 
атын азан шақырып «Жамау» 
қояды.

Содан кейін Алла Тағала ши-
пасы мен сауабын беріп, менің 
әке – шешемнің қолы мен 
жолы жағып Жамауда, оның 
артынан туған бауырлары мен 
қарындасы да аман – есен бо-
лады. Жамау дүнмеге келген-
де мен 14 жастағы есімді біліп 
қалған қыз едім. Ол күн менің 
әлі есімде – дейді бүгінде 88 
жасқа толған апамыз. Кейіннен 
Жамау ер жетіп, Есеболатов 
атындағы орта мектепті бітіріп, 
Алматыдағы ҚазГУ - ге оқуға 
түсіп, журналист мамандығын 
алып келеді. Аудандағы «Өмір 
нұры» газетіне жұмысқа ор-
наласып, керемет журналист, 
ақын болды. Арасында өзі 
оқыған Есеболатов атындағы 
орта мектепте мұғалім болып 
қызмет атқарып, оқушыларға 
тәлім – тәрбие берді. 

Қызмет атқарып жүріп, от-
басын құрды. Үйлі – жайлы 
болып, төрт балалы болды. 
Таңдап алған жары Әйімжан 
келін де керемет жан болды. 
Балаларының барлығы аман 
– есен өмір сүріп жатыр. Жа-
мау көзі тірісінде мені көшеде 
кездестіріп қалса, «Менің кіндік 
әке - шемнің қызы», – деп 
құрметтеп, тоқтап амандасып, 
көлігімен баратын жеріме апа-
рып, алып келуші еді – дейді 
Өкей апа. 

Артынан туған бауырлары 
мен қарындасы аман – есен, 
балалы – шағалы, үйлі – жай-
лы болып жүрді. 

Қазір  Жамаудың інісі 
Қанатбек бар. Ақсу ауданының 
ішкі істер бөлімінде қызмет 
істеп, қазір зейнеткерлікке 
шықты. Оның жолдасы 
Қосымханқызы Күлімхан 
Ақсу ауданы орталық 
ауруханасының балалар-
ды емдейтін дәрігері болып 
қызмет істеді.  Екеуінің 4 бала-
лары бар. Күлімхан қазір зей-
неткер. 

Жамау ауданға танымал бо-
лып, 44 жасында өмірден өтті.

Міне, Жамау ақынның есімі 
қалай «Жамау» болғаны ту-
ралы дерек осылай екен. 
Апамыздың айтқан әңгімесін 
ешқандай сөз қоспай, қаз 
қалпында айтып бердім. 

Ербол СЫМХАНОВ.

Жамау 
ақынның аты қалай 
"Жамау" қойылды? 
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Соғысты еске алған соң, сол сұрапыл 
отты жылдардан туған еліне жеңіспен 
оралғандарымен, отбасын, аналарын, 
сүйген жарын, артта қалған туыстарын, 
балаларын көре алмай майдан даласын-
да мерт болғандар еске түседі. Шариғат 
бойынша майданда өлгендердің барлығы 
да шейіт кеткендер. Не десекте, осы 
екінші дүниежүзілік соғыста қыршын кеткен 
боздақтардың бәрі – Батырлар!

Ұлы Отан соғысында сол кездегі Совет елі 
жиырма миллионжауынгерлерден айырыл-
ды деп келдік. Ал соңғы кезде айырылған 
боздақтар 27 – і мен, тіпті 30 миллионды 
қамтитыны айтылып жүр. Мұның өзі оңай 
емес, жан түршігерлік сан!

Соғыс басталар тұста біздің қазақ халқы 
енді – енді ғана есін жиып келе жатқан - ды. 
Азамат соғысы; кәмпеске – ұжымдастыру; 
1932 жылғы жаппай ашаршылық; Голо-
щекин мен Сталин қолдан жасаған гено-
цидтен; 1937 – 1938 жылдардағы репрес-
сиядан әбден есеңгіреген еді. Осылардың 
өзі «Мың өліп, мың тірілген» қазақтар 
үшін әрқайсысы дүлей апат болып келді. 
Кейбір деректерге сүйенсек, соғыс қимылы 
біздің жерде өтпесе де, сол кездегі қазақ 
халқының 20 пайызы соғыс құрбаны бо-
лыпты. Ал, тікелей соғыс қимылдарына 
қатысқан 371 мың қазақ жауынгерлері 
опат болған. Халқының саны бар жоғы 
үш миллионға жетпейтін қазақ майданға 
тек қана ер азаматтарын, денсаулығы жа-
райтын, оның ішінде тепсе темір үзетін, 
нағыз ұрпақ өсіретін қабілетті 1900 – 1927 
жылдардың ішінде туған, 18 бен 45 жас 
аралығындағы қылшылдаған жігіттерін 
аттандырды. Солардың үштен екісі жат 
өлкеде жер жастанды. Қазақтардың бұлай 
көп өлу себебі неде деген сауал кімнің бол-
са да көкейін мазалайтыны рас.

Біріншіден; соғыс басталған алғашқы 
кезде, талай зобалаңды бастан кешіріп 
отырған соғысқа еш дайындықсыз қазақ 
жауынгерлерін топырлатып, тоғытып бірден 
қан майданға салды. Екіншіден; ауылдық 
жерде туып – өскен жастарымыз орыс тілін 
жетік білмеді және әскери дайындықтары 
жеткіліксіз болғандықтан бостан – босқа 
қырылып кетті. Үшіншіден баяғы патша 
заманынан бойға біткен өктемдік, шови-
нист – офицерлер қазақты «Азият» деп 
санаған Жуков сияқты әскер басшылары 
біздің жауынгерлерді соғыстың ең ауыр, ең 
қиын шептеріне, оқтың өтіне өлімге айдап 
салды. Төртіншіден; әбден идеологияға 
уланған солдаттарымыз өлген – тіоілгеніне 
қарамай «Отан үшін», «Сталин үшін» - деп 
оққа қарай шауып, құрбан болды. Елге 
аттанғандардан он адамнан үш – төртеуі 
ғана қайтты.

Ақиқат шындыққа жүгінсек, қазақ 
жауынгерлері өздерінің ұлтына кір 
келтірмей нағыз һас батыр, ер - жүрек, 
рухы биік, өжет екендіктерін сол соғыста 
көрсете білді. Майданда қазақтың ер аза-
маттары ғана емес, қыздардан да батыр, 
қайтпас қайсар, ер жүрек екендіктерін 
соғыста Әлиядай, Мәншүктей қыздарым – 
ақ дәлелдеген жоқ па!?

Соғыс салған ауыртпалық, қасіреті тек 
майдандағы шайқас, ерлікпен өлшеніп, 
бағаланбақ емес. Сондай – ақ, тылда 
Қазақстан жағы майданға қару – жарақ, 
оқ – дәрі, азық – түлік, киім – кешек-
пен қамтамасыз ететін үлкен әскери 
арсеналға айналды. Жауға атылған 10 
оқтың 9-ы біздің Қазақстанда жасал-
ды. Ал қазақтың қойының терісі май-
дангерлерге тон, жүні киім, еті колбаса, 
консервісі болды. Қиыншылыққа төзе біліп, 
Жеңсті жақындатқан ақ жаулықты әже, 
шешелерімізге, тылда ерлік жасаған ана-
лар мен қыздарымызға, 1418 күнге жеткен 
соғыстың қасіретін, еңбекте ауыртпалығын 
көрген жас жеткіншектердің – барлығының 
арқасында «жау жараған бақайшағына 
дейін қаруланған» фашистің көзін жойып, 
Жеңіске жеткені де нақты шындық!

Сондықтан Жеңіске жеткен барлық 
жауынгерлерімізге, тылдағы ақ жаулықты 
аналарға, қыз – келіншектерімізге, 
жауынгердің жесірлеріне, балалары-
на, олардың соғыстың қиыншылық – 
ауыртпалығына төзе білген төзімдеріне, 
адамгершілік, ерліктеріне айтар 
алғысымызда шек жоқ.Ақиық ақын 
Мұқағали Мақатаевтың:

Қайран біздің шешелер! 
Арды ойлаған,
Шілік шауып, ши орып, бау байлаған.
Жігіттерден айырылып, қалмай қараң,
Қырман басып, егін сап, арба айдаған, – 

деп дәл бағалап айтқан емес пе!?
Елдігіміз бен ерлігіміз бар халықтардың 

бірлігі сынға түскен аса ауыр кезеңде, 
от кешкен, қан майданда қаншалықты 
боздақтарымыздың құрбан болып кеткен 
ғұмырымен, солардың төгілген қанымен 
жеткен Жеңіске де 77 жыл толып отыр. 
«Тән жарасы жазылғанмен, жан жарасы 
жазылмайды», - дегендей біздің Ақсу ау-
данынан жауға аттанған 6140 жауынгердің 
3395-і соғыстан қайтып оралмаған екен. 
Сол майдан даласынан өзінің туған жеріне, 

ЕР ЕСІМІ – ЕЛ ЕСІНДЕ

ҰЗАҚ ЖЫЛ САҚТАЛҒАН 
ХАТТАР...

қан майданға екі атпен Молалы станция-
сына жеткізіп, «Қырық жыл қырғын болса 
да, өзіңнен қалған екі балаңды тәрбиелеп, 
асырап жеткіземін» - деп қоштасып, жылап, 
еңіреп шығарып салыпты. Бізді тәрбиелеп, 
жеткізген жан әжеміз Мерекеқызы Разияның 
дәті не деген берік жан десеңші! Әкем 
аттанғанда артында аңырап жесір жары, 
жылап екі жас баласы біз қалыппыз. 
Аттанғаннан бастап әкемнің өзі жайлы, 
туыстары жазғандары, соғыс барысы тура-
лы жазған бастан – аяқ барлық сарғайған, 
сағынышқа толы хаттарын жан әжем көздей 
көріп, тәбәрік ретінде сақтап келді. Әкемнің 
бар хаттары латын әріптерімен жазылған. 
Жазған хаттарында:

«Сәлем айт, ауыл – аймақ, ел – жұртыма,
Біз аттандық Ленинград қаласына,
Күш салудамыз жау қоршауын бұзуға.
Ұл мен қызды еске алып ойлағанда
Сарғайып, сағыныштан ұйқым қашар!
Қош боп тұр, жолыққанша балаларым!
Сәләмат бол туған ел, жан анам – ау!
Мен үшін бетінен сүй балалардың.
Алла жазса әлі де қауышармыз!» - деп 

сағынышқа толы хаттарын үзбей жазып 
отырған. Негізінен соғыстың соңында Ленин-

град қоршауын бұзуға қатысқан көрінеді.
Әкем туралы «Боздақтар» ескерткіш 

кітабында 174 бетте:
«Қойшыбаев Намазбек, қатардағы жау-

ынгер, 1913 жылы туған. «Басқан» ауылы, 
Ақсу ауданы АӘК арқылы әскерге алынған. 
1024 – атқыштар полктың құрамында 
соғысқа қатысқан, 1944 жылы, 18 ақпанда 
хабарсыз кеткен» деп жазылған. Кейінде 
әкемізді сұратып, іздеу қағазын салғанда, 
Ленинград обл. Поддорск ауданы, Под-
дье селосы – аталған жерде болғандығын 
1944 жылдың 14 ақпанында хабарсыз 
кеткендігінкомандир часть, штаб бастығы 
Қонаевтың қолы қойылған «№706 изве-
щение» кіші шешем Қалиланың атына 
келген. Ақсу аудандық әскери комиссари-
атта сақталып қалған. Хабар – ошарсыз 
кеткен қайран әкемнің сағынышпен жазған 
сарғайған хаттары түгелдей жан әжеміздің 
ұқыптап, жинап сақтауымен жеткен. Осы 
ұзақ жылдар сақталып, сарғайы, жыртыла 
бастаған хаттарды, әкемнің өзінің бір түскен 
суретін үлкейтіп, көздің қарашығындай 
қастерлеп, сақтап отырмыз. Соғыстан 
оралғандарға мың тағзым жасап жатқанда, 
қан майданнан оралмай хабарсыз кеткен 
қайран әкеміз, бірге шейіт кеткен қаншама 
боздақтар еске түсіп, жан жүрегіміз сыздап 
ауырады. Хаттарын сақтаған әжеміз бізді 
тәрбиелеп, оқытып, ер жеткізсе де, ұлы 
Намазбекті жан жүрегінің түкпірінде сақтап, 
өле – өлгенше «Менң балам – Намазбегім 
өлген жоқ, тірі»,-деп армандап өтті. Әкеміз 
өзі текті жерден шыққан еді. «Тектіден текті 
туады, тектілік тұқым қуады»,-дегендей 
әкемнің жетінші аталары Ерінбайдың бала-
лары 7 – 8 ағайынды болыпты. Оның ішінде 
ең атақтысы Сыйқымбай асқан бай, көпес, 
бүткіл отбасы, әулетімен қажы атанғандар. 
Балаларының бәрі болыс, би, қажы, молда, 
сопы болғандар екен. 1913 жылы Меккеге 
қажыға барған, Көшербайұлы Бөбекбай 
бабамыз өзі хақтың жолын ұстанған, тақуа 
сопы атанған. Бөбекбай сопыдан – Шы-
бынтай, Оспан, Қойшыбай үшеуі тарайды. 
Шыбынтайдан – 10 бала, екеуі – Шыбын-
таев Қанафия мен Шыбынтаев Бисарт 
әскерге аттанған. Әскерден қайтпаған. 
Қойшыбайдан – 10 бала. Біріншісі – На-
мазбек, Гарменғали, Ақжол, Құттыбай, 
Аманжол т.б. тараған. Қажылықа 1913 
жылы барып келген Бөбекбай бабамыз: 
Қойшыбайдан туған немересі, алғашқы 
туған ұлды қажылық жолдан аман оралдым, 
намазым аузыма түссін – деп «Сенің атың 
«Намазбек!» деп өзі азан шақырып қойған 
екен. Әкемнің нағашы жұрты да асқан текті 
жандар. Анасы Мерекеқызы Разия – Ал-
дияр батырдан тараған, Асаубидің ұрпағы. 
Әжеміз Разия – ақын жанды, көпті көрген 
аналардың анасы, шарапатты, емшілігі, 
көріпкелдігі бар, алдын болжай білетін 
ерекше жаратылған жан. Баласы соғыстан 
оралмаса да, екі өмірдің кезеңін көре жүріп, 
жесірлікке, ауыртпалыққа мойымай, әкеме 
айтқан уәдесін орындап, баласынан туған, 
жастай қалған біздерді әжеміз әке орны-
на әке болып, шеше орнына шеше болып, 
мәпелеп, тәрбиелеп, оқытып, «қанаттыға 
қақтырмай, тұмсықтыға шоқытпай» жеткізіп, 
өсірді. Қазір сол жан әжеміздің ауыртпалық 
көрсетпей оқытып, тәрбиелеп жеткізгенінің 
арқасында ешқандай қиыншылық көрмедік. 
Құдайға шүкір, тәубе қылуға болады. Өзім 
де әкемнен қалған бір тал көзі едім, қазір 
алты баланың әкесі, бала – шағалы ата бо-
лып отырмын. Ел қатарлы жүріп жатырмыз. 
Көп жылғы атқарған ұстаздық қызметімнің 
зейнетіндемін. Ұлы Отан соғысына 
ағайынды үш бірдей әкелерім кетті. Хабар – 
ошарсыз оралмады. Екі әкелерімнен ұрпақ 
та қалмады. Соғыстың салған ауыртпалығы, 
жарасы оңай болған жоқ. 

1986 жылы, Семей облысының 
ұйымдастыруымен «Қазақстан» атты 
экскурсиялық поезімен 26 қаңтардан – 11 
ақпан аралығында Украйна жақтың 9 ба-
тыр қалаларды, соңы Волгаградта екі күн 
аялдап, әкелерім соғысқан жерлерді, пона-
рамаларды көріп, тағылым, әсерлер алып 
қайттым.

«Ерлік ешқашан ұмытылмайды»,-
дегендей қалай десек те, әкелеріміз ерен 
ерлігімен Отанымызды жаудан аман сақтап 
қалды. Сондағысы арт жақтағы жерін, Ота-
нын, елін сақтау, ұрпағын тәуелді, тәуменді 
қылмау еді. Боздақтарымызды мәңгі есте 
сақтау, әсіресе, соғыс тауқыметін көрген 
бүгінгі ұрпағы біздердің борышымыз. Дәл 
қазіргі кезде адамзат қоғамы ғылым мен 
техниканың қарыштап даму кезеңінде. 
Қазіргі қару да өрескел жойқын, алапат.

Сондықтан соғыс салған алапатқа, соғыс 
ылаңына жол бермейік! Қорыта келгенде, 
мына төмендегі ақын сөзімен аяқтайық:

Соғыста өлгендер, тек оралмайды,
Тек ұрпақ олар жайлы айтады әнді.
Күй тыңдайық, тұлпардың тұяғынан,
Ән тыңдайық, аққудың қанатынан!
Соғыс деген жойылсын! Қара тұман,
Үзілмесін тойларда салатын ән!

Қағазбек ҚОЙШЫБАЕВ,
зейнеткер-ұстаз.     

ақ жаулықты қарт аналарына, асыл жары-
на, артында қалған туыс – бауырларына, 
балаларына деген сағынышқа толы, ыстық 
– ықыластарын сарғайған хаттар арқылы 
жазып тұрды. Солардың бірі - менің әкем  
Қойшыбаев Намазбектің майданнан жазған 
бар хатын үлкен шешем ұқыпты сақтаған. 
Әкем Намазбек соғысқа 28 жасында аттанған 
екен. Мен өзім 1941 жылы 1 тамызда соғыс 
асталғанда туыппын. Әкемнен қалған бір 
тамшымын, атымды Қағазбек қойыпты. Әкем 
аттанғанда бір қыз Күлдірайхан бір жас жа-
рымда, мен алты айлық бала екенмін. Әкем 
мені «Бақ сары» дейді екен. Өйткені, сүтке жа-
рымай тышқақтап жатқандықтан ұстамайды 
да, қызы Кұлдірайханды жақсы көріп, бауы-
рына басатын көрінеді.  Ауданда 55 шағын 
колхозды ауылдар болыпты. Біз туған жер 
– «Жаңатілеу», «Жаңалық», «Бірлікті» және 
«Құмжаған» деп аталыпты. Сол төрт елді 
мекеннен аттанғандардың қаншасынан 
ұрпақтар қалмаған, біз сияқты артта қалған 
балалары санаулы ғана. Қойшыбаев На-
мазбек «Жаңатілеу» колхозының ең алғаш 
жерін жыртып, тракторист – механизаторы 
болып, ерен еңбекқор болып көзге түсіпті. 
Еңбекқорлығымен, кейіндетіп бронменқалып 
жүрген әкемді 1942 жылдың күзінде, әкемнің 
анасы – Мерекеқызы Разия әжеміз өз өзегін 
жарып шыққаналғашқы туған жалғыз ұлын 



6 бетАЌСУ ӨЊІРІ10 маусым 2022 жыл

1) осы Кодекстің 697-бабында 
көрсетілген ауыл шаруашылығы 
өнімін өндіруші заңды тұлғалар, 
сондай-ақ, шаруа немесе фер-
мер қожалығының басшысы 
және (немесе) мүшелері – 
агроөнеркәсіптік кешенді дамы-
ту саласындағы уәкілетті орган 
мемлекеттік жоспарлау жөніндегі 
орталық уәкілетті органмен және 
уәкілетті органмен келісу бойын-
ша белгілеген тізбеге енгізілген 
ауыл шаруашылығы өнімін өзі 
өндіру процесінде пайдаланы-
латын мамандандырылған ауыл 
шаруашылығы техникасы бойын-
ша; 

2) шаруа немесе фермер 
қожалықтары үшін арнаулы салық 
режимін қолданатын шаруа не-
месе фермер қожалығының бас-
шысы және (немесе) мүшелері – 
осындай арнаулы салық режимінің 
әрекеті қолданылатын, қызметте 
пайдаланылатын төмендегі 
қажеттілік нормативтері шегіндегі 
жеңіл және жүк көлік құралдары 
бойынша: 

бір шаруа немесе фермер 
қожалығына қозғалтқышының 
көлемі 2500 текше сантиметрге 
дейін қоса алғанда бір жеңіл авто-
мобиль бойынша; 

бір шаруа немесе фермер 
қожалығына 1:1 арақатынасты 
сақтай отырып, қозғалтқышының 
шекті жиынтық қуаты 
егіндіктің (шабындықтардың, 
жайылымдардың) 1000 гектары-
на 1000 кВт мөлшеріндегі жүк 
автомобильдері бойынша.  

Бұл ретте, егер есеп-қисап 
қорытындылары бойынша көлік 
құралдарының саны бөлшекті 
мәні 0,5-тен бастап және одан 
жоғары бір бірліктен көп болса, 
мұндай мән тұтас бірліктерге 
дейін дөңгелектеуге жата-
ды, егер 0,5-тен төмен болса, 
дөңгелектеуге жатпайды. Егер 
есеп - қисап  қорытындылары 
бойынша жүк автомобильдерінің 
саны бір бірліктен кем болса, 

ҚР САЛЫҚ КОДЕКСIНІҢ 490 БАБЫНА СӘЙКЕС  ЖЕКЕ 
ТҰЛҒАЛАРДЫҢ КӨЛІК ҚҰРАЛЫ САЛЫҒЫН ТӨЛЕУШІЛЕР 

БОЛЫП ТАБЫЛМАЙДЫ: 
1), 2) және 4) тармақшаларының 
ережелері осындай көлік 
құралдары пайдалануға, 
сенімгерлік басқаруға немесе 
жалға берілген жағдайларда 
қолданылмайды. 

4.Осы баптың 3-тармағы 
бірінші бөлігінің 5) және 6) 
тармақшаларының ережелері 
осындай тармақшалардың 
ережелерін қолдану құқығы бар 
жеке тұлғаның оларда көрсетілген 
бір немесе бірнеше санаттарға 
жататынына-жатпайтынына 
қарамастан, салықтық кезең 
ішінде бiр автокөлiк құралы бой-
ынша (қозғалтқышының көлемі 
4000 текше сантиметрден аса-
тын, оған қатысты 2013 жылғы 
31 желтоқсаннан кейін уәкілетті 
мемлекеттік органда көлік 
құралының меншік иесінің ауысу-
ына байланысты тіркеу әрекеттері 
жүргізілген жеңіл автомобильден 
басқа) қолданылады. 

5.Осы баптың 3-тармағы 
бірінші бөлігінің 5) және 6) 
тармақшаларының ережелерін 
қолдануға құқығы бар адамның 
меншік құқығында салықтық кезең 
ішінде бірнеше автокөлік құралы 
болған жағдайда, осы ережелер 
есептелген салық сомасы барын-
ша көп автокөлік құралдарының 
біреуіне қатысты қолданылады. 

6.Осы баптың 3-тармағы 
бірінші бөлігінің 5) және 6) 
тармақшаларының ережелерін 
қолдану құқығы салықтық 
кезең ішінде туындаған немесе 
тоқтатылған жағдайда, осындай 
ережелер: 

құқық туындаған кезде – осын-
дай құқық туындаған айдың 
1-күнінен бастап салықтық кезең 
аяқталғанға дейін немесе осын-
дай құқық тоқтатылатын айдың 
1-күніне дейін қолданылады; 

құқық тоқтатылған кезде – осын-
дай құқық тоқтатылатын айдың 
1-күнінен бастап қолданылмайды. 

7.Мемлекеттік мекемелер 
сенімгерлік басқаруға берген 
көлік құралдары бойынша салық 
төлеуші осы Кодекстің 41-бабына 
сәйкес анықталады. 

Егер осы бапта өзгеше белгіленбесе, мыналар көлік құралы 
салығын төлеушілер болып табылмайды: 

1) Кеңес Одағының батырлары, Социалистiк Еңбек 
ерлерi, "Халық қаhарманы", "Қазақстанның Еңбек Ері" 
атақтарына ие болған, үш дәрежелi Даңқ орденiмен 
және "Отан" орденiмен наградталған адамдар – 
осы Кодекстің 528-бабының 1) тармақшасында 
көрсетілген барлық салық салу объектiсінiң жал-
пы құнынан республикалық бюджет туралы заңда 
белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына 
қолданыста болатын айлық есептік көрсеткiштің 1000 
еселенген мөлшері шегiнде; 

2) Ұлы Отан соғысының ардагерлері, жеңілдіктер 
бойынша Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне 
теңестірілген ардагерлер және басқа мемлекеттердің 
аумағындағы ұрыс қимылдарының ардагерлері, 
Ұлы Отан соғысы жылдарында тылдағы қажырлы 
еңбегі мен мінсіз әскери қызметі үшін бұрынғы КСР 
Одағының ордендерімен және медальдарымен 
наградталған адамдар, сондай-ақ, 1941 жылғы 22 
маусым – 1945 жылғы 9 мамыр аралығында кемінде 
алты ай жұмыс істеген (қызмет өткерген) және 
Ұлы Отан соғысы жылдарында тылдағы қажырлы 
еңбегі мен мінсіз әскери қызметі үшін бұрынғы КСР 
Одағының ордендерімен және медальдарымен 
наградталмаған адамдар, мүгедектер:  

тұрғын үй қоры, соның ішінде оның жанындағы 
құрылыстар мен құрылысжайлар алып жатқан жер 
учаскелері бойынша; 

үй жанындағы жер учаскелері бойынша; 
құрылыс алып жатқан жерлерді қоса алғанда, жеке 

үй (қосалқы) шаруашылығын жүргізу, бағбандық және 
саяжай құрылысы үшін берілген жер учаскелері бой-
ынша; 

гараждар алып жатқан жер учаскелері бойынша;  
осы Кодекстің 528-бабының 1) тармақшасында 

көрсетілген барлық салық салу объектісінің жал-
пы құнынан республикалық бюджет туралы заңда 
белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына 
қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің 1500 
еселенген мөлшері шегінде; 

3) жетім балалар және 18 жасқа толғанға дейінгі 
кезеңге ата-анасының қамқорлығынсыз қалған бала-
лар:  

тұрғын үй қоры, соның ішінде оның жанындағы 
құрылыстар мен құрылысжайлар алып жатқан жер 
учаскелері бойынша; 

үй жанындағы жер учаскелері бойынша; 

ҚР САЛЫҚ КОДЕКСIНІҢ 526 БАБЫНА СӘЙКЕС ЖЕКЕ 
ТҰЛҒАЛАРДЫҢ МҮЛIК САЛЫҒЫН ТӨЛЕУШIЛЕР 

БОЛЫП ТАБЫЛМАЙДЫ: 
құрылыс алып жатқан жерлерді қоса алғанда, жеке 

үй (қосалқы) шаруашылығын жүргізу, бағбандық 
және саяжай құрылысы үшін берілген жер учаскелері 
бойынша; 

гараждар алып жатқан жер учаскелері бойынша; 
осы Кодекстің 528-бабының 1) тармақшасында 

көрсетілген салық салу объектiлері бойынша;  
4) бала кезінен мүгедектің, мүгедек баланың ата-

анасының бірі: 
тұрғын үй қоры, соның ішінде оның жанындағы 

құрылыстар мен құрылысжайлар алып жатқан жер 
учаскелері бойынша; 

үй жанындағы жер учаскелері бойынша; 
құрылыс алып жатқан жерлерді қоса алғанда, жеке 

үй (қосалқы) шаруашылығын жүргізу, бағбандық 
және саяжай құрылысы үшін берілген жер учаскелері 
бойынша; 

гараждар алып жатқан жер учаскелері бойынша; 
5) "Батыр ана" атағына ие болған, "Алтын алқа" 

алқасымен наградталған көпбалалы аналар, бөлек 
тұратын зейнеткерлер: 

тұрғын үй қоры, соның ішінде оның жанындағы 
құрылыстар мен құрылысжайлар алып жатқан жер 
учаскелері бойынша; 

үй жанындағы жер учаскелері бойынша;  
осы Кодекстің 528-бабының 1) тармақшасында 

көрсетілген барлық салық салу объектiсінiң жал-
пы құнынан республикалық бюджет туралы заңда 
белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына 
қолданыста болатын айлық есептік көрсеткiштің 1000 
еселенген мөлшері шегiнде. 

Осы Кодекстің мақсаттары үшін бөлек тұратын 
зейнеткерлер деп заңды мекенжайы (олардың 
тұрғылықты мекенжайы) бойынша тек қана зейнет-
керлер тіркелген зейнеткерлер түсініледі; 

6) салықтық база осы Кодекстің 529-бабына 
сәйкес айқындалатын және салықты салық орган-
дары осы Кодекстің 532-бабына сәйкес есептейтін 
тұрғынжайлар мен басқа да объектілерді қоспағанда, 
кәсiпкерлiк қызметте пайдаланылатын салық салу 
объектiлері бойынша дара кәсiпкерлер; 

7) көппәтерлі тұрғын үй алып жатқан жер 
учаскесіндегі пәтер (бөлме) меншік иесінің үлесі бой-
ынша жеке тұлғалар – пәтердің (бөлменің) меншік 
иелері.

АҚСУ АУДАНДЫҚ КІРІСТЕР БАСҚАРМАСЫ. 

қозғалтқышының қуаты барынша 
аз бір жүк автомобилі босатылуға 
жатады; 

3) мемлекеттік мекемелер және 
орта білім беретін мемлекеттік оқу 
орындары; 

4) осы Кодекстің 289-бабының 
1-тармағына сәйкес келетін 
мүгедектердің қоғамдық 
бірлестіктері – қозғалтқышының 
көлемі 3000 текше сантиметрден 
аспайтын бір жеңіл автокөлік және 
бір автобус бойынша; 

5) Ұлы Отан соғысының 
ардагерлері, жеңілдіктер бой-
ынша Ұлы Отан соғысының 
ардагерлеріне теңестірілген арда-
герлер және басқа мемлекеттердің 
аумағындағы ұрыс қимылдарының 
ардагерлері, Ұлы Отан соғысы 
жылдарында тылдағы қажырлы 
еңбегi мен мінсiз әскери қызметi 
үшiн бұрынғы КСР Одағы 
ордендерiмен және медальда-
рымен наградталған адамдар, 
сондай-ақ, 1941 жылғы 22 маусым 
– 1945 жылғы 9 мамыр аралығында 
кемінде алты ай жұмыс істеген 
(қызмет өткерген) және Ұлы Отан 
соғысы жылдарында тылдағы 
қажырлы еңбегi мен мінсiз әскери 
қызметi үшiн бұрынғы КСР Одағы 
ордендерiмен және медальда-
рымен наградталмаған адамдар, 
Кеңес Одағының батырлары мен 
Социалистiк Еңбек ерлерi, "Халық 
қаhарманы", "Қазақстанның Еңбек 
Ері" атақтарына ие болған, үш 
дәрежелі Даңқ орденiмен және 
"Отан" орденiмен наградталған 
адамдар, "Батыр ана" атағына 
ие болған немесе "Алтын алқа" 
не "Күмiс алқа" алқаларымен 
наградталған көп балалы аналар 
– салық салу объектiсi болып та-
былатын бiр автокөлiк құралы бой-
ынша; 

6) меншiгiнде мотоколяска-
лары мен автомобильдерi бар 
мүгедектер – салық салу объектiсi 
болып табылатын бiр автокөлiк 
құралы бойынша. 

Осы тармақтың бірінші бөлігі 

***

Күреңбел атауын атасақ кез 
- келген адамның көз алды-
на бірінші кезекте табиғаты 
бай, қысы жылы, жазы жай-
лы, Жетісудың ең сұлу мекені 
Қапал өлкесі келетіні баршаға 
мәлім. Осы бір ғасырға жуық 
тарихы бар жеке шаруашылық 
серіктестігінің негізі 1930 жыл-
дан бастау алатынын қазіргі 
таңда көптеген жұртшылықтың 
біле бермесі анық. Қапал та-
рихында елеулі орны бар 
серіктестік ең алғашында «Пла-
мя революций» деген атпен 
колхоз болып құрылады. Ең 
алғашында колхозды Антонен-
ко, Беляев, Аббазов сияқты аза-
маттар басқарады. 1930-1985 
жылдар аралығында «Пла-
мя революций» колхозының 
төрағасы болып 29 адам қызмет 
істеген. Екінші дүниежүзілік 
соғыс кезеңінде (1941-1945 
ж.ж.) колхозды М.Я.Ковалевский 
басқарды. Бұл кезеңдерде 
негізгі ұран «Бәрі де май-
дан үшін, бәрі де жеңіс үшін» 
болғандықтан, «Пламя рево-
люций» колхозы да майданға 
азық-түлік, ат-көлік, Отан 
қорғауға адам күшін жіберумен 
өз үлестерін қосты. 1947 жылы 
колхоз төрағасы болып соғыстан 
жаралы болып қайтқан аза-
мат Болысбаев тағайындалды. 
Осы кезеңдерде бес жыл 
соғыстан кейінгі тұралаған ел 
тұрмысын көтеру басты міндет 
болды. Аталған азамат осы 
кезеңдерде өз міндетін үлкен 
жауапкершілікпен атқарды. 
1962-1974 жылдары колхоз-
ды О.Сарыбаев басқарған 
уақыттарда, колхозда еңбек 
өнімділігі анағұрлым артып, ел 
тұрмысы едәуір түзелді. Кол-
хозда көптеген мал баздары 
салынып, малдың басы көбейді, 
жем-шөп дайындаудан, ет-
сүт өнімдерін өндіруден кол-
хоз өте жоғары көрсеткіштерге 
ие болды. Колхозшылардың 
саны 650 адамға жетті. Тех-
ника, ауылшаруашылық 
машиналардың санының 
көбеюіне байланысты маши-
на - трактор шеберханасы 
(МТМ) жұмыс істеді. Астық 
өнімдерін сұрыптап тазалай-
тын қырман-элеватор іске 
қосылды. 1985 жылы «Пламя 
революций» колхозын, 1995 
жылдан бастап «Күреңбел» 
жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігін Жұмагелдинов 
Оразғали Мәкенұлы басқарды.
Еңбек жолындағы еңбегі үшін 
бұл азамат 1999 жылы «Құрмет 
орденімен», 2001 жылы 

Қазақстан Республикасының 
тәуелсіздігіне 10 жыл толуы-
на байланысты медальмен 
марапатталды. 2004 жылы 
«Ақсу ауданының құрметті 
азаматы» атағы берілді. Бұл 
азаматтың басшылық еткен 
кезеңінде колхоз жыл сай-
ын 9000 тонна дәнді дақыл, 
13000 тонна пішендеме,5000 
тонна табиғи шөп, 6500 тон-
на сүрлем (силос) дайында-
ды. Мал басының саны, соның 
ішінде ірі қаралардың басы 
күрт өсті. Осы кезде колхозда 
көптеген еңбек озаттары шықты. 
Сауыншылар: Жантұрсынова 
Несіпжан, Оразбекова Айгүл, 
Шопандар: Құрманғалиев Бекіш, 
Әбсеметов Тұрысбек, механи-
заторлар: Ибрагимов Сансыз-
бай, Жантұрсынов Мейрамғали 
сынды азаматтар еңбек жары-
сында алдыңғы орындардан 
көріне білді. 2000 жылдарда 
«Күреңбел» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестіктің 135-150 
дей жұмысшылары, 24183га 
жері соның ішінде, шабындық 
жер - 1927 га, жайылымдық жер 
16086 га болды. 650-700 ірі қара 
мал, соның 230 жылқы малы 
болған. 2300 қой-ешкі түліктері 
өсірілді. Малдарды қолдан 
ұрықтандырудан серіктестік 
алдыңғы қатарда болды. Ірі 
қара малдарынан «Алатау» 
асыл тұқымды малын өсіру 
жұмыстары жанданды. 

Осы көрсеткіштерден 
«Күреңбел» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестіктің ел та-
рихына, елдің аграрлы да-
муына  бір ғасырға жуық 
қосқан үлестерін байқау қиын 
емес. «Күреңбелдің» тари-
хы әрбір жеке шаруашылық 
серіктестіктеріне, шаруашылық 
қожалықтарына, жеке 
кәсіпкерліктерге басқа да 
еңбек ұжымдарына үлгі болуға 
тұрарлық деп айтуымызға 
толық негіз бар. Киелі Қапал 
жерінде ірге көтерген бұл еңбек 
ұжымының атауын Қапал тари-
хынан бөліп қарау мүмкін емес. 

«Елдің атын ер шығарар, 
ердің атын еңбек шығарар»,-
деп халық даналығы айтқандай 
әр өлкенің атын шығарар 
ерлерінің болуы, солардың ебек 
ететін ұжымдарының болуы сан 
ғасырлардан бері келе жатқан 
өмір заңдылығы екені баршаға 
аян. 

А.ЖАҚЫПБЕКОВ, 
Ақын Сараның 

мемориалды музейінің 
қор сақтаушысы. 

Күреңбел тарихы 
беттерінен
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Құқықтық статистика органдары тарапынан 
мемлекеттік қызметтердің 9 түрі көрсетіліп жүрген 
болатын, қазіргі кезде Қазақстан Республикасының 
Цифрлық даму, инновациялар жəне аэроғарыш 
өнеркəсібі министрлігінің «Соттылықтың бо-
луы немесе болмауы туралы анықтама беру», 
«Наркологиялық ұйымнан анықтама беру», 
«Психоневрологиялық ұйымнан анықтама беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызметтерін «Е-қызмет» 
персоналды басқарудың интеграцияланған 
ақпараттық жүйесі арқылы алу мүмкіндігі іске 
толығымен асқандығын хабарлайды.

Атап айтқанда, осы бағытта Цифрлық даму, 
инновациялар жəне аэроғарыш өнеркəсібі 
министрлігі Мемлекет басшысының неғұрлым 
талап етілетін анықтамалар мен қағаз растама-
ларды алып тастау жөніндегі тапсырмасын орын-
дау шеңберінде ақпаратты цифрлық растауды 
қамтамасыз ете отырып, яғни өткен жылдың қазан 
айында жəне ағымдағы жылдың сəуір айында 
мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізіліміне 
(бұдан əрі – тізілім) мемлекеттік органдардың 
ұсынған ұсыныстары жəне анықтамалардың күшін 
жою бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстар негізінде 
өзгерістер енгізілді, 9 мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер қазіргі кезде алынып тасталды, мысалы 
мына төмендегі көрсетілгендей: 

- Тұлғаның əкімшілік құқық бұзушылық жаса-
ғаны туралы Қазақстан Республикасы Бас 
прокуратурасының Құқықтық статистика жəне ар-
найы есепке алу жөніндегі комитетінің есептері 
бойынша мəліметтер беру (404 629 жыл бойы қағаз  
айналымдар); 

- Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры 
салымшысының (алушысының) зейнетақы 
жинақтарының (инвестициялық кірістерін ескере 
отырып) жай-күйі туралы ақпарат беру (жылына 1 
млн-нан астам анықтама); 

- Жалғыз тұрғын үйі авариялық деп танылған 
азаматтарға анықтама беру (жылына 44 анықтама); 

- Жылжымайтын мүліктің меншік иесі (құқық 
иеленушісі) туралы мəліметтерді қамтитын 
техникалық паспортқа қосымша беру (жылына 307 
224 анықтама); 

- «Заңды тұлғалар» мемлекеттік деректер 
қорынан анықтама беру (жылына 3 288 055 
анықтама); 

- Жылжымайтын мүлікке тіркелген құқықтар жəне 
тоқтатылған құқықтар туралы анықтамалар беру 
(жылына 40 856 анықтама); 

- Жылжымалы мүлік кепілін тіркеу тізілімінен 
үзінді-көшірме беру (жылына 106 079 анықтама); 

- Тауар таңбаларының мемлекеттік тізілім-
дерінен, тауар шығарылған жерлердің атаулары-
нан үзінді көшірме беру (жылына 192 анықтама). 

Жоғарыда көрсетілетін қызметтер қазіргі кезде 9 
мемлекеттік қызмет көрсету анықтамаларды алып 
тастағаннан кейін мұндай ақпаратқа қол жеткізуді 
қамтамасыз етудің əртүрлі тəсілдері бар, мысалы: 

1) мекенжай анықтамасы дербес деректердің бо-
луын ескере отырып, үшінші тұлғаларға арналған 
сервис арқылы беріледі (https://egov.kz/cms/ru/
services/pass_sr11); 

2) есепке алынуы Мемлекеттік кірістер органда-
рында жүргізілетін берешектің жоқ (бар) екендігі ту-
ралы мəліметтерді ақпараттық ресурста қолжетімді 
ету болып табылады kgd.gov.kz (https://kgd.gov.kz/
ru/app/culs-taxarrear-search-web); 

3) азаматтың жеке өзіне қажетті кейбір мəліметтер 

Мемлекеттік қызмет алу тәртібіндегі 
оң өзгерістер

оның «электрондық үкімет» порталының жеке 
кабинетінде қосымша көрсетіледі; 

4) мемлекеттік органдар үшін интеграциялық 
өзара іс-қимыл; 

5) «Электрондық үкімет» порталында жалпыға 
қолжетімді нысанда жүзеге асырылады.

Осыған орай, азаматтар мен мемлекеттік орган-
дар арасындағы артық қағаз айналымын болдыр-
мау мақсатында «электрондық үкімет» порталын-
да Шығыс құжатты басып шығару мүмкіндігінсіз 
ақпаратты қарау режимінде тізілімнен шығарылған 
мəліметтерді көрсетуді іске асыру туралы атап 
өтеміз. Алайда, жеке жəне заңды тұлғалардан 
анықтамалардың қағаз нысанын, əсіресе, «Заңды 
тұлғалар» «мемлекеттік базасынан анықтамалар 
беру» қызметі бойынша басып шығарудың 
мүмкін еместігіне қатысты өтініштер келіп түседі. 
Жоғарыда көрсетілген анықтаманың 10 кіші түрі 
бойынша ақпарат жалпыға қолжетімді болып та-
былады, яғни, ол ЭЦҚ-сыз (бір реттік пароль бой-
ынша) тапсырыс бере алатын кез келген портал 
пайдаланушысына қарау режимінде қолжетімді. 
Сонымен қатар, заңды тұлғаларды, олардың 
филиалдары мен өкілдіктерін мемлекеттік 
тіркеу/қайта тіркеу туралы анықтама тізілімнен 
шығарылмаған, оны алу техникалық жағынан pdf-
форматында қолжетімді.

Бүгінгі күнде біздің үш мемлекеттік қызметімізді 
оңайлатып жəне жеделдетіп порталдан 
алуға болатын мүмкіндік жүзеге асырылған. 
«Соттылықтың болуы не болмауы туралы 
анықтама беру» мемлекеттік қызметі толықтай 
автоматтандырылған. Мемлекеттік қызмет 
көрсетуге құжаттар қабылдау жəне нəтижесін беру 
портал арқылы жүзеге асырылады. Жүргізілген 
бұл жұмыс азаматтардың сұрауларының көп 
бөлігін үйден шықпай, 10 минуттың ішінде алуға 
мүмкіндік берді. Қызметті оңтайландыру аясында 
азаматтарға оны ұялы байланыстың абоненттік 
қондырғылары арқылы, яғни, порталдың ұялы 
түрі арқылы алу мүмкіндігі ұсынылған. Азамат-
тар үшін тағы да бір ыңғайлылық шет елге шығу 
үшін анықтамаға сұрауды электронды түрде беру 
мүмкіндігі, қағаз жүзінде алуға өтініш білдірген 
Мемлекеттік корпорацияның филилдарының ме-
кенжайын таңдай отырып. Бұрын сұрау тек қағаз 
жүзінде міндетті түрде Мемлекеттік корпорацияға 
барып жолданатын. 

Порталда «Анықтаманы үшінші тұлғамен алу 
сервисі» көмегімен сұрау салған бастамашы 
өз бетінше егерде бұл тұлғаның келісімі болған 
жағдайда, басқа тұлғаға қатысты электрондық 
сұрау жолдай алады.  Электрондық анықтама 
алуға Мемлекеттік корпорацияның форнт-
кеңсесіне азаматтарды жіберудің қажеті жоқ. 

Анықтаманы «EgovKzBot» қосып Telegram 
мессенджері көмегімен де алуға болады. 
Анықтама алуға керектің барлығы - азаматтардың 
мобильді базасына тіркелу. 

Комитеттің қызметтерін 100% электрондық 
нысанға көшіру мақсатында, ҚР Әділет 
министрлігінің «Е-Апостиль» сервисін жүзеге 
асыру аясында апостиль қою бойынша қызметті 
толықтай автоматтандыру бойынша жұмыстар 
жүргізілуде. 

«Қазақстан Республикасы Бас прокуратура-
сының Құқықтық статистика жəне арнайы есеп-
ке алу жөніндегі комитеті жəне оның аумақтық 
басқармаларының архивтері шегінде архивтік 
анықтамалар жəне/болмаса архивтік құжаттардың 
көшірмесін беру» мемлекеттік қызметі жеке жəне 
(немесе) заңды тұлғаларға электронды (жарты-
лай автоматтандырылған) жəне қағаз жүзінде 
көрсетіледі. 

Мемлекеттік органдардың аумақтық 
бөлімшелерінің кадр қызметтері азаматтарға жүк 
салмай, құқықтық статистика жəне арнайы есепке 
алу органдарының мəліметтерін дербес құрамды 
басқарудың «Е-Кызмет» интеграцияланған 
ақпараттар жүйесі арқылы жеке жəне заңды 
түлғалар өздері ала алатындары туралы 
түсіндірілді.

Талғат ОМАРХАНОВ,
Қазақстан Республикасы Бас 

Прокуратурасының Құқықтық статистика 
және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің 

Алматы облысы бойынша басқармасы 
азаматтық және әкімшілік салалардағы 

құқықтық ақпаратты қалыптастыру бөлімінің 
аға прокуроры.

Құқықтық статистика органда-
рымен мемлекеттік қызметтің 3 
түрі көрсетіледі: соттылықтың 
болуы туралы анықтама, 
мұрағаттық анықтама жəне про-
куратура органдарынан, тергеу 
жəне анықтау органдарынан 
шығатын ресми құжаттарға апо-
стиль қою туралы анықтама 
беру. 

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

Сонымен "Соттылықтың бо-
луы немесе болмауы туралы 
анықтама беру" мемлкеттік 
қызмет толық автоматтанды-
рылды. 

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

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

Азаматтарға арналған жаңа 
енгізулердің бірі Мемлекеттік 
корпорация филилалының 
мекенжайын таңдаумен ше-
телге шығу үшін анықтама 
алуға электрондық сұрау беру 
мүмкіндігі болып табылады, 
ол жерде қағаз түрінде жау-
ап алуға болады. Бұрындары 
Мемлекеттік корпорацияға 
міндетті бара отыра қағаз вари-
анты ғана жіберу мүмкін бола-
тын. 

Электрондық анықтаманы 
«EgovKzBot»Telegram-бота 
көмегімен алуға болады. 

Анықтама алу үшін «Мобильді 
азаматтар базасына» (МАБ) 
тіркелу қажет. Бұл үшін eGov.
kz порталында Жеке кабинетке 
өзінің деректерін енгізу қажет. 

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

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

 Құқықтық статистика 
органдарымен көрсетілетін 

мемлекеттік қызмет алу тәртібіндегі 
оң өзгерістер енгізілгенін хабарлайды

Сонымен қатар порталда 
«Үшінші тұлғалармен анықтама 
алу сервисі» жүзеге асырылған. 
Енді, жұмыс берушілердің өздері 
он-лайн қызметін қолдана отыра 
«жеке кабинет» жəне (неме-
се) sms-растау арқылы сұрау 
жіберілетін адамға қатысты, 
адамдардың келісім шарты 
болған кезде басқа адамдарға 
қатысты соттылықтың бо-
луы немесе болмауы туралы 
электрондық сұрау жібере ала-
ды. 

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

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

Қызмет алуға үшін электрондық 
сауалдарды жіберу сервисі 
портал арөылы іске қосылды. 
Қазіргі уақытта, қызметті пор-
тал арқылы немесе Мемлекеттік 
корпорация арқылы тапсыруға 
болады. Қызметтің нəтижелерін 
Мемлекеттік корпорация-
сы арқылы ғана алуға бола-
ды. Қызмет көрсету мерзімі 30 
күнтізбелік күннен 10 күнтізбелік 
күнге дейін қысқартылған. 

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

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

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

- қызмет алушының филиалдың 
мекенжайын порталда таңдау.

Қызметтердің нəтижелерін 
қағаз түрінде алу үшін қызмет 
көрсететін Мемлекеттік корпора-
циялар. 

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

“Өрт сөндіргеннен гөрі, оның алдын 
алғаны дұрыс”,-дейді халық мақалы. 
Шындығында егер, өрт қауіпсіздігі тəртібін 
қатаң сақтап, байқап жұмыс істегенде ғана 
өрт қауіпсіздігін болдырмауға болады. 
Тұрғын үйлерді өрттен сақтандырудың 
маңызы өте зор. 

Олай деріміз, Жансүгіров ауылын-
да көп қабатты тұрғын үйлерде бар. 
Сондықтан бір пəтерден шыққан өрттің 
зияны көрші пəтерге де тию қауіпі өте 
үлкен. Өкінішке орай, көпшілік жағдайда 
өрт тұрғындардың өрттен сақтандыру 
ережелерін сақтамауынан болады.

Тұрғын үйлерде немесе пəтерлерде 
қолдан жасалған пеш болса, оны 

 Тұрмыстағы өрт қауіпсіздік 
ережесін сақтау 

мезгілінде жөндеп тұрулары, жаңадан 
пеш салушылар оның салу жұмыстарын 
сенімсіз адамдарға тапсырмаулары ке-
рек. От тұтату үшін тез тұтанатын жанар 
- жағар  майларды пайдаланудың да бірде 
болмаса, бірде үлкен қайғыға ұшыратуы 
мүмкін екенін есте ұстау керек. 

Отынды, басқа да жанғыш заттарды 
пештің алдына тастауға жəне пештерді 
тағайындалмаған отынның түрлерімен 
жағуға болмайды. Пештерден шығарылған 

күл, шлактар сумен сөндіріліп, арнайы 
бөлінген қауіпсіз жерге төгілуі керек.

Үлкен адамдар да кей кезде оттаң 
сақтандыру ережелерін сақтамауынан, 
немесе балаларға жанып жатқан пешті 
қаратуға қалдырғаннан  өрт шығады.

Жоғарыда айтылған жағдайлардың 
басым көпшілігі тұрғындардын отты 
пайдаланудағы абайсыздық салдарынан 
болып жатады.

Сондықтан да əркім өз ісіне 

ұқыптылықпен қарап, ертеңгі күннің 
жағымсыз жағдайын алдын ала ойлап, 
болжап, уақытылы алдын алып, болдыр-
май отырса, барлығы да дұрыс болар 
еді.

Ол үшін өздеріңіз оттан сақ бо-
лып, балаларға сіріңке ойыншық емес 
екендігін жəне де ойыннан өрт шыққан 
жағдайда олардың салдарының 
қаншалықты ауыр болатындығын жеткізу 
қажет.

Бақытжан ӘДІЛЖАНОВ,
Ақсу ауданының төтенше 

жағдайлар бөлімінің аға инженері, 
азаматтық қорғау аға лейтенанты.

101 ХАБАРЛАЙДЫ
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Гүлжан МҰҚЫШЕВА

Ыстық ауа - райы басталысы-
мен және 2022 жылғы суға түсу 
маусымы басталғаннан Ақсу 
ауданының төтенше жағдайлар 
бөлімі суда өзін - өзі ұстау 
ережелерін сақтау қажеттілігі ту-
ралы ескертеді, атап айтқанда:

- ресми жағажайлардан тыс, 
бейтаныс жерлерде, суға түсуге 
және сүңгуге;

- бүйектерден (қалқыма белгі-
лерден) әрі жүзуге;

- жүзу құралдарынан суға 
секіруге және оған жақын жүзуге;

- ішімдік ішуге және мас 
күйінде шомылуға;

- жалған дабыл айқайларын 
беруге;

- тақтайларда, бөренелерде, 
ағаш жатақтарда, автомобиль 
камераларында

және т.б. жүзуге;
- кішкентай балаларды қарау-

сыз қалдыруға;
- шомылатын жерді қоқыспен 

және сынған шынылармен 
ластамаңыз

Қатаң тиым салынады!
Алкоголь туралы...
Алкогольді шамадан тыс пай-

далану - жағажайда демалу 
кезінде жарақаттар мен суға 
батудың ең көп тараған себебі.

Мас адамдардың суға батып 
кету мүмкіндігі көп.

Судағы алғашқы көмек 
қатерге ұшыраған адамға көмек 
көрсеткенде мүмкіндігінше 
тездетіп оттегі жетімсіздігін 

 Қауіпсіз жағажай 

қолдан дем алдыру тәсілін 
қолдану арқылы жойыңыздар. 

- қатерге ұшыраған адамды 
судан алып шыққаннан кейін 
оның киімін беліне дейін шешіп, 
демалу жолдарының жоғары 
жағын және асқазанын судан 
босатуға кірісу; 

- қатерге ұшыраған адамның 
ауызын азу тістерінінің әр 
жағынан саусақпен қармай, не-
месе қол орамалмен, не дәке 
оралған пышақ жүзімен, шай 
қасықтың сабымен немесе 
жалпақ темір затпен ашу керек. 

- Ауыз ішін шырыш пен бал-
дырдан тазалау керек. 

- Қатерге ұшыраған адамның 
жоғарғы тыныс жолдары мен 
асқазанын судан арылту үшін 
оның кеудесін көмек көрсетуші-
нің тізесінің бүгілген аяғының 
үстіне басын төмендетіп са-
лып, кеуде сүйегінің астыңғы 
бөлімдерін ырғақпен қысып 
баса беру. Ең жеңіл және тиімді 
тәсіл - «ауыздан - ауызға» не-
месе «ауыздан - мұрынға» ауа 
үрлеу. 

Есте сақтаңыздар! Судағы 
апаттан қорғанудың ең сенімді 
жолы - суда шомылу ережелері 
мен қауіпсіздік шараларын қатаң 
сақтау!

Б.ӘДІЛЖАНОВ,
Ақсу ауданының ТЖБ аға 

инженері, азаматтық қорғау 
аға лейтенанты.

«Терроризм" - (terror- 
қорқыныш, үрей, «зорлық  - 
зомбылық", «үрей туғызу", 
қорқыныш  ұялату")   күш 
қолдану идеологиясы және 
халықты үрейлендіруге  бай-
ланысты  жеке адамға, 
қоғам  мен мемлекетке залал 
келтіруге  бағытталған      өзге 
де қылмыстық әрекеттерді жа-
сау,  немесе жасаймын деп  
қорқыту жолымен мемлекеттік  
органдардың, жергілікті  өзін 
- өзі басқару  органдарының  
немесе халықаралық  
ұйымдардың шешім 
қабылдауына  әсер ету практи-
касы.  Терроризмнің   көздеген 
мақсаты – қоғам қауіпсіздігін 
тәрк ету. Яғни, адамдардың 
өмірі мен денсаулығына залал 
келтіру. Сондықтан да мұны 
көп объектілі қылмыс түріне 
жатқызады.  Мемлекеттің билігін 
күйретуге  әсер ететін, бүгінгі 
таңда  бүкіл әлем бойынша 
жаһандық мәселе - ол терро-
ризм. 

Қазіргі уақытта терроризм  
мен экстремизмнің  таралу қауіпі  
еліміздің  қауіпсіздігіне  төнетін  
шынайы қауіпке айналып 
отыр  және   осы заманғы сая-
си - әлеуметтік тамыры тереңге 
тартқан қауіпті құбылыстың 
бірі, ең өзекті мәселе болып 
табылады. Ол мемлекеттің 
тұтастығына, қоғамның 
бірлігіне қатер төндіріп, зорлық 

Терроризм – адамзатқа төнген қауіп

- зомбылықпен, фанатизм-
мен, өздерінің принциптерін 
қорғай алмайтынымен, ымыраға   
келмеуімен сипатталады. 
Қазақстан Республикасындағы  
лаңкестікке қарсы күрестің, 
құқықтық  негіздері, қазіргі  
таңдағы  ахуал  жайында 
мағлұмат беру, терроризмнің   
түрлері, салдары және зардап-
тарын ұғындыру,   терроризм  
туралы терең түсінік  беру,    
террорлық, лаңкестік  және діни 
экстремистік бағытта арандатуға 
жол бермеу  керек екенін түсіндіру  
мақсатында, Ақсу ауылдық округі  
мәдениет қызметкерлерінің 
ұйымдастыруымен, «Терро-
ризм  -  адамзатқа   төнген қауіп»   
тақырыбында ақпараттық  - 
танымдық   сағат  өткізілді. 

Шараға қатысушылар 
көкейде жүрген сауалдарын 
қойып, қажетті жауаптарын 

алды. Өскелең ұрпаққа, ауыл 
тұрғындарына бейбітшіліктің  
маңызын, мейірімділік пен 
ізгіліктің, адамдарға  жақсылық  
жасай білудің өмірдегі                  
басты ұстанымы екенін 
ұғындыру, өмір қауіпсіз-дігі, 
жанашырлыққа, бейбіт  рухтағы 
адами қасиеттерге  тәрбиелеу 
- бәріміздің  ортақ мақсатымыз. 
Мұндай шаралардың 
өткізілуі – өскелең ұрпақтың,  
әсіресе  жастардың, басқа да 
ауыл тұрғындарының  діни 
сауаттылығын  арттыруға  зор 
үлес  қосатынына  сенімдімін. 
«Ауырып ем  іздегенше, ау-
ырмайтын жол ізде",-деген 
халқымызда нақыл сөз бар.

Сол себепті туған 
елімізді  сүйіп, дін, өркениет, 
толеранттылық, болашақ жай-
лы дұрыс түсінік   қалыптасса 
ғана,   лаңкестік  және және 
діни экстремистік бағытта  
арандатуға жол бермеуге   -    
терроризмнің алдын - алуға    
болады деп ойлаймын. Біздер 
Қазақстан Республикасының 
азаматтары ретінде осы 
террористік, экстремистік 
әрекеттердің алдын - алуға үлес 
қосуымыз керек.

Сау болайық, сақ болайық!

Айбек КЕЛЕБАТЫРОВ,   
Ақсу ауылдық  округі   

мәдениет үйінің музыкалық 
жетекшісі. 
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Биыл жерлесіміз, Кеңес 
Одағының батыры Есмұрат 
Сиқымовқа 100 жыл толып отыр. 
Осы орайда, аудан деңгейінде 
ауқымды іс - шаралар жоспар-
ланып, ұйымдастырылуда. 
Солардың бірі - ауданда жас-
тарды спортпен жүйелі түрде 
айналысуға тарту, отансүйгіштік-
ке шақыру, патриоттық тәрбие 
беру, Батыр атамыз пуле-
метшы Е.Сиқымовтың ерлігін 
кейінгі ұрпаққа насихаттау 
мақсатында Есмұрат Сиқымов 
атындағы орта мектебінің ба-
засында ауданымыздың тума-
сы, жерлесіміз, генерал - майор 
Оспанов Асқар Шуашұлының 
демеушілігімен жасөспірімдер 
арасында волейболдан тур-

нир өтсе, араға аз күн салып 
жерлесіміз Асқар Шуашұлы 
аудандық Ардагерлер кеңесінің 
төрағасы Амангелді Айтбаевтың 
ұсынысымен, ардагер спортшы-
лар арасында тағы бір турнир 
өткізуге демеушілік жасады. 

Жарысты ұйымдастырған Ақсу 
ауданының бұқаралық - спорттық 
іс - шараларды өткізу орталығы.
Жарысқа он команда қатысты.

Ашылу салтанатында ау-
дан әкімінің орынбасары Ес-
жанов Ғазиз Отарбайұлы, жа-
рыс демеушісі Асқар Оспанов, 
аудандық Ардагерлер кеңесінің 
төрағасы Амангелді Айтбаев сөз 
сөйледі. 

Дәл осы күні ардагер спортшы-
мыз Аслан Ақанбаевты 70 жасқа 
толуына байланысты құттықтап, 
арқасына шапан жапса, генерал 
Асқар Оспановқа аудан әкімінің 
"Алғыс хаты" мен ауданымыздың 
90 жылдығына арналған кітаптар 
табысталды.

Жарыста І орынды Кеңжыра 
ауылының, ІІ орынды Жансүгіров 
ауылының ардагерлері иеленсе,  
жүлделі ІІІ орынды Алматыдан 
келген қонақтар қанжығалады.

  
Асхат САУҒАНБАЕВ,

Ақсу ауданының бұқаралық 
- спорттық іс - шараларды 

өткізу орталығының 
директоры.
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Ардагерлер додасы


