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Ақсу өңірі
Газет  1934 жылѓы  
1 ќазаннан  шыѓады

ҚОҒАМДЫҚ - САЯСИ ГАЗЕТІНЕ 2022 ЖЫЛҒА 
ЖАЗЫЛУ ЖҮРІП ЖАТЫР!

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

"Ақсу өңірі" газетіне  жарты жылға - 2207 теңге 40 тиын.БА
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МЕДИЦИНА  КӘСІБІ - АДАМГЕРШІЛІКТІҢ АСЫЛЫ
Құрметті Ақсу ауданының 

орталық ауруханасының ақ халат-
ты абзал жандары! 

Сіздерді кәсіптік мерекелеріңіз – 
медицина қызметкерлері күнімен 
шын жүректен құттықтаймын!

Адам өмірін ұзартуға септігін 
тигізіп, ажалдан арашалаушы 
дәрігер мамандығын халқымыз 
ежелден қастерлеп, құрметтеген. 
Бүгінгі таңда Қазақстандықтардың 
денсаулығын жақсарту – еліміздің 
мемлекеттік саясатының басым 
бағыттарының бірі. Елімізде 
денсаулық саласын дамыту, 
тұрғындарға заман талабына 
сай, қолжетімді және сапалы 
медициналық қызмет көрсету жо-
лында бар мүміндіктер жасалуда.

Ақсу  ауданында  медициналық  
көмек  көрсетіп отырған 41 
медициналық  мекеме  бар, оның  
ішінде 1 аудандық  орталық  ау-
рухана, 2 селолық  аурухана, 
14 дәрігерлік  амбулатория, 
24 медициналық  пункті бар. 
Орталықта  150  төсектік  ау-
рухана  және  күніне 250  адам  
қабылдайтын  емхана  бар. Ма-
тай  ауылында 20 төсектік ауруха-
на  және 50 адам  қабылдайтын  
емхана  жұмыс  атқарып  отыр. 
Қапал  ауылында  25  төсектік  
аурухана және  күніне 75 адам  

қабылдайтын  емхана  жұмыс  
істейді. Одан  басқа  жалпы  аудан-
да  125  төсек  күндізгі  стационар  
бар.

«Тұрғылықты халық тіркелімі» 
жүйесі бойынша халық саны – 35 
783

Жалпы дәрігер саны - 74, оның 
ішінде жоғары санатты - 23,1 са-
натты - 4, 2 санатты - 7 дәрігер бар.

Орта медицина қызметкерлер 
саны 397, оның ішінде жоғары са-
натты бар 70 адам.

Демографиялық көрсеткіш бой-
ынша жалпы табиғи өсім 10,8%. 
Аудан бойынша 27 емханалық  уча-
сток бар: 8 терапия, 7  педиатрия, 
12 жалпы тәжірибелік.  2020 жылы  
дәрігер қабылдауына 233 429 
адам,  2021 жылы  242 881 адам 
қабылдаған. 

Әлеуметтік маңызы бар ауру-
лармен аянбай күресіп жатқан ақ 
халатты абзал жандардың еңбегі 
ерекше.

Құрметті медицина 
қызметкерлері! 

Ерен еңбектеріңізге, шипа-
лы алақандарыңызға, мейірімді 
жүректеріңізге алғысымыз шексіз. 
Еңбектеріңіз халыққа қуаныш сый-
лап, өздеріңізді нұрға бөлесін. 
Сіздерді төл мерекелеріңізбен 
құттықтай отырып, отбастарыңызға 

амандық, дендеріңізге саулық, 
күш-жігер, баянды бақыт пен жаңа 
табыстар тілей отырып, кәсіби 
біліктіліктеріңіздің арқасында биік 
асулардан көріне беріңіздер деген 
тілегімді білдіремін.

Салтанат МЫҚТЫБАЕВА,
 аудандық орталық 

ауруханасының директоры.                                                                    

 Ақсу  аудандық  полиция  бөлімінің  
бастығы, полиция  подполковнигі  

Ширбаев Ернар Мырзахметұлының  
құттықтауы 

Ақсу ауданының полиция 
бөлімінің бастығы болып, 
полиция подполковнигі       
Ернар Мырзахметұлы ШИР-
БАЕВ 2022 жылдың мамыр ай-
ынан бастап тағайындалды.

Полиция подполковнигі 
Ширбаев Ернар 
Мырзахметұлының 
өмірбаянына қысқаша 
тоқтала кетсеқ, ол  1987 
жылы 4 қаңтарда Алма-
ты облысы, Ақсу ауданы, 
Жансүгіров ауылында дүниеге 
келген.  

1993 - 2004 жылдары 
аралығында Жансүгіров 
ауылындағы Қ.Сәтбаев 
атындағы орта мектеп - 
гимназиясының түлегі.

2004 ҚР ІІМ Алматы 
қаласындағы заң инсти-
тутына түсіп, 2008 жылы 
жоғарыда аталған институ-
тын бітіріп, Алматы облысы 
Полиция департаментінде 
қызметке кірісті.  
   Ішкі істер органдарындағы  
қызметінің барысында 
2008 жылдың сәуір айынан 
бастап бүгінгі күнге дейін 
әртүрлі орта және басшы 
құрам лауазымдарында 
қызмет атқарды. Ішкі істер 
органдарындағы  қызметін 
атқару барысында өзінің 
жақсы көрсеткіштеріне қарай 
Алматы облысы Полиция 
департаменті Ақсу ауданы 
Полиция бөлімінің бастығы 
болып 2022 жылдың мамары 
айынан ҚР ІІМ-нің Бұйрығымен 
тағайындалды.

Редакция алқасы.

23 маусым - Қазақстан 
Полициясына - 30 жыл!

Бүгінгі таңдағы  алдымызға 
қойылып отырған мақсатымыз 
- қоғамдық қауіпсіздік пен 
заңдылықты сақтаудағы жо-
спарларымызды орындай 
отыра, ПБ-нің жеке құрамы 
өздеріне жүктелген  қызмет 
міндеттерін бүгінгі күн тала-
бына сай атқарады,-деп сенім 
білдіремін.

Туған елінің тыныштығы үшін 
табанды еңбек етіп жүрген 
ішкі істер органдарының 
барлық қызметкерлері 
мен ардагерлерін кәсіби 
мерекесімен құттықтаймын! 

Әрдайым анттарыңызға 
адал болып, ел қорғаны деген 
атаққа абыройлы қызмет ете 
беріңіздер! 

2022 жылы 12 маусымда  Ақсу ауданы, Қапал ауылдық 
округі әкімінің сайлауы өтті. 

Ақсу аудандық сайлау комиссиясы «Қазақстан 
Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Рес-
публикасы Конституциялық заңының 14-бабының 
9) тармақшасына, 44-бабының 2-тармағына, 45-ба-
бына, 113-10-бабына сәйкес ауылдық округтер 
әкімдерін сайлау нәтижелері туралы учаскелік сай-
лау комиссияларының хаттамаларына сәйкес сайлау 
нәтижелерін анықтады: 

Қапал сайлау округі Қапал ауылдық округі әкімін сай-
лау бойынша: 

Округ бойынша сайлаушылар тізіміне 2249 аза-
мат енгізілді, оның 34,6% дауыс берді, жарамсыз 

ЖЕТІСУ ОБЛЫСЫ, АҚСУ  АУДАНЫ, ҚАПАЛ  АУЫЛДЫҚ 
ОКРУГ ӘКІМІНІҢ САЙЛАУ ҚОРЫТЫНДЫСЫ ТУРАЛЫ

ХАБАРЛАМА
бюллетеньдердің саны - 49, «бәріне қарсы» - 1. 

Әр үміткерге берілген дауыстар саны: 
Алимбаева А.Т. – 16,2 %; Жарылқасын Ж.Ж – 77,3%; 

Кожабергенов Д.Д – 6,4%. 
Қапал ауылдық округінің сайланған әкімі Жарылқасын 

Жалғас Жарасұлы, 1994 ж.т., Қапал  ауылдық округі әкімі 
аппаратының бас маманы, Ақсу ауданы, Қапал ауылын-
да тұрады, өзін-өзі ұсыну жолымен ұсынылған. 

 Ақсу аудандық сайлау комиссиясы «Қазақстан 
Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан 
Республикасының Конституциялық Заңының 45-ба-
бына сәйкес 2022 жылғы 12 маусымдағы шешімімен 
сайланған Ақсу ауданы, Қапал ауылдық округі әкімін 
2022 жылғы 14 маусымда тіркеді. 

Құрметті Ақсу ауданының 
тұрғындары! Алдағы 2022-
2023 жж. жылыту маусымына 
дайындық шараларын жүргізу ая-
сында, күз айларында жылу беру 
кәсіпорындарына көмірді жеткізу 
жұмыстары атқарылады, ол 
коммуналды-тұрмыстық көмірді та-
сымалдаушы вагондар санының 
қысқаруына әкеп соғады.

Осыған орай, жылыту маусымын-
да көмірдің жетіспеушілігін және 
әлеуметтік шиеленісті болдырмау 
мақсатында, Ақсу ауданының әкімдігі 
қатты отынның қажетті мөлшерін 
көмір тұйықтары мен қоймаларынан 
алдын-ала жаз-күз мезгілінде сатып 
алу керектігін ескертеді.

"Ақсу ауданының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы,  
жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй 

инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі.

Құрметті денсаулық сақтау саласының қызметкерлері!      
Елбасы Н.Назарбаев «Халық денсаулығы – ол Қазақстанның  өзінің 

стратегиялық мақсаттарына жетудегі табысының ажырамас құрамдас 
бөлігі» деп халық денсаулығына бүгінгі таңда қандай мән беріліп 
отырғанын айырықша атап көрсетті. Жыл сайын маусым айының үшінші 
жексенбісі Сіздердің кәсіби мерекелеріңіз ретінде атап өтіледі. Сіздерді 
осы төл мерекелеріңізбен аудан жұртшылығының және өзімнің атымнан 
құттықтаймыз!

Аудандағы медицина саласының жұмыс сапасы, кадрлармен 
қамтамасыз ету ісі жылдан жылға жақсарып келеді. Ауданға жұмысқа 
келген жас мамандардың тұрмыстық жағдайларына, оларды бас-
панамен қамтуға ерекше назар аударылып отыр, ауруханалардың 

Адам денсаулығы - бәрінен қымбат
материалдық жағдайы, дәрі – дәрмекпен толықтыру барысында да 
атқарылып жатқан шаралар аз емес. Дәрігерлер қатарында көпшіліктің 
құрметіне бөленіп, алғыс иесі атанып жүргендері де баршылық.

Сіздерді қуанышты күндеріңізбен құттықтап, дендеріңізге саулық, 
отбасыларыңызға береке – бірлік тілейміз. Аудан жұртшылығының 
денсаулықтары әрқашанда мықты болсын!

Мерекелеріңізбен ақ халатты абзал жандар!
Есім Сейілханұлы БАЗАРХАНОВ,

аудан әкімі.

Бейбіт Жаңылысұлы СҮЛЕЙМЕНОВ,
аудандық мәслихат хатшысы. 

19 маусым - Медицина қызметкерлері күні!

ҚЫСТЫҢ ҚАМЫН 
ЖАЗДА ОЙЛА!
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Еліміздің ертеңгі болашағы жас 
ұрпақты азаматтық пен имандылыққа 
баулу — тəрбиенің басты міндеттердің 
бірі. Бұл саладағы күш - жігер, алды-
мен бүлдіршіндерді отаншылдыққа 
тəрбиелеуге бағытталуы тиіс. «Отан» 
деген ұғым балаға дүние есігін ашатын 
туған жері, кең байтақ гүлжазира даласы. 
Балаға «Отан», «туған жер» дегеніміз 
— тарихи қалыптасқан əлеуметтік, 
саяси жəне мəдени орта. Тарихқа көз 
жүгіртсек, халқымыз, ата - бабалары-
мыз ғасырлар бойы жинақтаған өмір 
тəжірибесін, бай рухани қазынасын жас 
ұрпақты тəрбиелеуді пайдаланған бала 
тəрбиесіне ерекше мəн бере, үміт арта, 
сергек қараған.

Ойын — балалар өмірінің нəрі, яғни 
оның рухани жетілуі мен табиғи өсуінің 
қажетті алғышарты жəне халықтың сал-
тын үйренуде, табиғат құбылыстарын 
тануда олардың көру, есту, сезу 
қабілеттерін, зейінділікпен дамыту. Ойын 
арқылы балалар қоғамды тəжірибені 
меңгереді, өзінің психологиялық 
ерекшеліктерін қалыптастырады. Ойын 
баланың жан - жақты дамуын көздейтін, 
оның тілін жаттықтыратын, қимыл - 
қозғалысын жетілдіретін, белсенділігін 
арттыратын, басқа адамдармен қарым 
- қатынасын реттеп, құрдастарымен 
ұйымшылдығын арттыруға негіз бо-
лып табылады. Халқымыздың тарихи 
- мəдени мұраларының түрлері өте көп. 
Солардын қай - қайсы да адам игілігіне 
қызмет етуге бағытталған. Сондай аса 
құнды мəдени игіліктердің бірі ұлттық 
ойындар болып табылады. Қазақтың 
ұлттық ойындары ерлікті, батылдылықты, 
дененің шынығуын қажет етеді. Баланың 
сөздік қорын молайтуға, өмір тəжірибесін 
кеңейтуге, ептілік қабілетін жетілдіруге 
өз əсерін тигізеді.

«Балапан ұяда не көрсе, ұшқанда 
соны іледі»,-дегендей ата - ананың 
күн сайын атқарып жүрген жұмысы - 
балаға үлкен сабақ. Жас балалардың 
үлкендер нені айтса соны айтатынын, 
не істесе соны істегісі келетін бəріміз 
де білеміз. Баланың үйден көргені, ете-
не жақындарынан естігені - ол үшін 
адамгершілік тəрбиесінің ең үлкені, де-
мек жақсылыққа ұмытылып, жағымды 
істермен айналысатын адамның 
айналасындағыларға көрсетер, берер 
тəлімі мол болмақ.

Балаларды адамгершілікке 
тəрбиелеуде ұлттық педагогика қашанда 
халық тəрбиесін үлгі ұстайды. Ал 
адамгершілікке тəрбиелеудің бірден-бір 
жолы – осы іске көзін жеткізу, сенімін 
арттыру. Осы қасиеттерді балаға жасы-
нан бойына сіңіре білсек, адамгершілік 
қасиеттердің берік іргетасын 
қалағанымыз.

«Мен үш қасиетімді мақтан тұтам». 

Олар: жалған айтпадым, жақсылықты 
сатпадым һəм ешкімнен ештеңені 
қызғанбадым. Бұл үш қасиет - əркімнің өз 
құдайы. Өз құдайынан айырылған адам 
бос кеуде, өлгенмен тең депті Ақан сері. 
Жеке тұлғаны қалыптастыруда, олардың 
жан дүниесіне сезіммен қарап, əрбір іс - 
əрекетіне мақсат қоюға, жоспарлауға, оны 
орындауға, өзіне - өзі талап қоя білуге 
тəрбиелеу - адамгершілік тəрбиесінің 
басты мақсаты. Мақсатқа жету үшін сан 
алуан кедергілер болуы мүмкін. Кедергіге 
қарсы тұра білетін қасиеттерді бала бой-
ына жас кезінен бастап қалыптастыру 
жеке тұлғаны қалыптастырудың негізін 
қалайды.

Тұңғыш Президентіміз Н.Ә.Назарбаев: 
– Болашақ ұрпағымызды тəрбиелегенде, 
оларға жастайынан имандылық пен 
ұлттық қасиеттерді сіңіре білсек, сонда 
ғана біз ұлттық рухы дамыған, Отанының 
гүлденуіне өз үлесін қоса алатын азамат 
өсіре аламыз, – деген болатын. Ол үшін 
ең əуелі ұрпақтарымызды бала кезінен 
ұлттық тəлім - тəрбиеге баулып, халқының 
салт - дəстүрін жақсы біліетін саналы аза-
мат тəрбиесіне көңіл бөлуіміз керек.

Құндылық дегеніміз не? Құндылық – 
тəрбие мен оқутудағы адамгершілікке 
бағытталған мұраттар.

Құндылық - мəдениеттің құрамдас бөлігі. 
Қандай да бір елдің рухани мəдениеті, 
əдебиеті мен өнері, ғылым мен техника-
сы, əлеуметтік жағдайы, материалдық 

өндірісінің ең маңызды жетістіктері ұлттық 
құндылық- тарының мəніне ие бола-
ды жəне өскелең ұрпақтың азаматтық, 
отаншылдық, рухани - адамгершілік жан - 
дүниесінің  қалыптасуына белсенді түрде 
ықпал етеді. Ұлтымыздың көрнекті мемле-
кет жəне қоғам қайраткері Мұстафа Шоқай: 
«Ұлттық құндылықтардан жұрдай рухта 
тəрбиеленген ұрпақтан халқымыздың 
қажеті мен мүддесін жоқтайтын пайдалы 
азамат шықпайды»,-деген болатын. Ал 
ұлттық құндылық туралы сөз болғанда, 
отбасы мен бала тəрбиесі туралы айтпай 
кете алмаймыз.

Балалардың жалпы адамзаттық 
құндылықтары мен адамның айналадағы 
дүниемен жеке тұлғалық қатынасын 
тəрбиелеу мақсатын халқымыз мəдени 
рухани мұрасының, салт - дəстурінің озық 
үлгілерін оның бойына дарыту арқылы 
жүзеге асыруға болады. Бала өз халқының 
мəдениетімен, асыл мұраларымен ұлттық 
əдебиеттер арқьлы танысып біледі, Халық 
ойынды тəрбие құралы деп таныған. 
Ойынды қолдану баланың ой - өрісін 
жетілдірумен бірге, өз халқының асыл 
мұраларын бойына сіңіріп, кейінгі ұрпаққа 
жеткізе білу құралы.

Ойын арқылы бала қоршаған ортаны 
зерттейді, ойын кезінде баланың ортамен 
қарым - қатынасы кеңейіп, таным қабілеті 
өседі. Ойын кезінде бала жолдастыққа, 
көпшілдікке, тапқырлыққа, ептілікке, 
адамгершілікке тəрбиеленеді. Ұлттық 

ойындар адамның ұзақ жылғы еңбегінің 
жемісі, ой құбылысының көрінісі, дүниені 
танып білуге талпынысының ныша-
ны ретінде өмірге келгенін, оның бар 
өнерінің бастамасы. Балалардың ой-
нынан еліміздің ертеден келе жатқан 
кəсібі мен салтын, тұрмыс қалпын, 
еңбек дағдыларын байқау, тіпті ұмытыла 
бастаған салт - дəстүр түрлері де ойын-
нан елес беретіні анық. Үлкендердің 
есінен шығып кеткен халықтың 
кейбір ежелгі əдеттерінің, санамақ 
жырларының тек қана балалар ойында-
рында сақталып қалған түрлері де бар.

Ұлттық ойындарымыздың көбі бала-
ларды денесінің дұрыс жетілуіне, күш - 
қуатын молайтумен бірге шапшандыққа, 
дəлдікке дағдыландырады, ақыл - 
ойының толысуына, есейіп өсуіне де 
пайдасын тигізеді.

Қазақ ұлты негізінен ұрпақ қамын бас-
ты мақсат етіп қойьш, балалардың нағыз 
азамат болып қалыптасуына аса зор мəн 
берген. Бала тəрбиесінің басты құралы 
ретінде ұлттық ойынды орайластырып, 
дамытып отырған.

Ұлттық ойындар адамгершілікке 
тəрбиелей отырып, жас өспірімдердің 
дене ақыл - ой жағынан да жетілуіне 
мүмкіншілік туғызады, балаларды 
ұжымдық бірлестікке, достық қарым - 
қатынасқа баулиды. Қазақтың ұлттық 
ойындарының ішінде «Қуырмаш» 
тəрізді жас сəбилерге арналған ойын-
дар да бар. «Арқан тарту» ойыны бала-
ларды ұжымдыққа, көздеген мақсатқа 
жетуіне ықпал етеді. «Соқыр теке» ойы-
ны тапқырлыққа, ептілікке, ойлануын 
шыдамдылыққа тəрбиелейді.

«Ақ сүйек» ойыны байқағыштыққа, 
батылдыққа, жүйріктікке баулиды.

Сонымен қатар баланың тіл 
байлығына, мəнерлеп əуен ырғағына са-
лып, диалогты сөйлеулерін дамытатын 
ойындар «Сақина тастамақ», «Айгөлек», 
«Ұшты  - ұшты», т.б. ойындар да бар.

Халқымыздың көне замандағы батыр-
лар бейнесін көрсетіп, бабаларымыздың 
палуандық, мергендік шабандоздық 
қасиеттерін көрсететін ойындар да жоқ 
емес. 

М.Әуезовтың «Ел болу үшін, бесігіңді 
түзе»,-деген сөздің мəн-мағынасына ой 
салсақ, ол – тəрбие ұрпақты дүниеге 
келтіруден басталады; сол тəрбиенің 
дəстүрлік, салт - саналық бастаулары 
мен бағдарларын жан - жақты пайда-
ланып, даналықпен дамыта білу керек 
деген өсиеттің мəнін ұғамыз. Жоғарыда 
айтылған қасиетердің барлығына қол 
жеткізу – ұлттық ойындарды дұрыс пай-
далануда жатыр.

А.ЖУБАЕВА,
І.Жансүгіров атындағы тарихи-
өлкетану музейінің қызметкері. 

БАЛА ТӘРБИЕСІНДЕГІ ҰЛТТЫҚ 
ОЙЫНДАРДЫҢ МАҢЫЗЫ  

 

Кез - келген өркениетті қоғам үшін сыбайлас 
жемқорлықпен күрес ең өзекті мəселелердің бірі болып 
табылады. Сыбайлас жемқорлық мемлекетті ішінен 
жоюдың бастамасы мен жетістіктерді жоққа шығаратын, 
ұлттық қауіпсіздікке қауіп-қатер əкелетіндігі күмəнсіз. 

Сондықтан да Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік саясатының негізгі басымдылықтарының 
бірі болып осы зұлымдықпен күресу болып табы-
лады. Үлкен əлеуметтік қасірет болып табылатын 
ол саяси даму тұрғысынан бір-біріне ұқсамайтын  
əлемдегі  барлық  елдердің  қай-қайсысын  да  қатты  
алаңдататыны  анық.

Қазақстан Республикасының заңнамаларына 
сəйкес, сыбайлас жемқорлық қылмыстарға негізінен 
лауазымды қылмыстар жатады. Өмір көрсеткендей, 
қызмет өкілеттігін теріс пайдалану, билікті не қызметтік 
өкілеттікті асыра пайдалану, пара алу, пара беру, 
парақорлыққа делдал болу, сеніп тапсырылған бөтен 
мүлікті иеленіп алу немесе ысырап ету, жалған жау-
ап беруге немесе жауап беруден жалтаруға, осындай 
қылмыстардың барлығы жемқорлық сыбайластық бай-
ланыстарды пайдалану арқылы жасалады.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стретегияның негізгі 
басымдықтарының бірі – сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
мəдениет деңгейін қалыптастыру болып табылады.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мəдениет – бұл 
адамның саналы жəне адамгершілікпен сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы тұру қабілетін айтады.

М.МҰСАНОВ,
 аудандық қазынашылық 

басқарма басшысы.

Жемқорлыққа 
қарсы 

мәдениет 
Адамдардың көбі пара беру мен сыбайластықты 

қандай жағдайда да өздері үшін пайдалы немесе зия-
ны жоқ құбылыс ретінде қарастырады:

- «Мұның несі жаман? Көбірек төледім, есесіне 
техникалық байқаудан ешбір қиындықсыз өттім, оған 
қоса уақытты да үнемдедім».

- «Дипломды сатып алдым да, ұлымды беделді 
жұмысқа орналастырдым. Бұдан кімге жаман бол-
ды?»

Ақыр аяғында бұл тек бəрі үшін «жаман» ғана емес, 
сондай-ақ, əрбір адам үшін қауіпті. Өйткені, заң билігі 
əділ болмаса, ол кез келген адамды бүлдіруі мүмкін 
жəне саруайымға түсіріп, жат етуі мүмкін.

Мысалы, мемлекеттік орган аурухана салу немесе 
оны жөндеуден өткізуге келісімшарт жасасады. Шарт 
жасасу кезінде жеке мемлекеттік қызметкер шартты 
онымен «сенімдік қарым - қатынасқа» түскен фирма 
өкілдеріне ұсыну үшін олардан пара алады. 

Бірақ та бірде бір фирма параға кеткен шығындар 
есебінен өзіне залал келтіре отырып жұмыс жаса-
майды. Сондықтан «рұқсат» алған мұндай фирма 
жұмыстың жəне қолданатын материалдардың сапа-
сын төмендетеді, оған қоса олардың құнын көтеріп 
жібереді. Соңында  тек қоғам зардап шегеді.

Сыбайлас жемқорлықтың қоғамға тек зиянын тигізіп 
қоймай, сонымен бірге оң нəтижеге жеткізбейтінін 
естен шығармауымыз қажет! 

Елдос ҚАЛИЕВ, 
"Ақын Сара" атындағы мәдениет үйінің 

музыкалық жетекшісі.

Сыбайлас 
жемқорлық 
неге өте 
қауіпті?

   Жемқорлықсыз өмір мəнді сəнді де,
   Жемқорлықпен қала алмаймыз мəңгіге.
   Сыбайластық, өтірік пен арамдық,
   Жеткізбейді жақсылықпен мəреге.

   Сыбайластық жемқорлықпен күрестік,
   Іс-шаралар, жолдаулармен үндестік.
   Мектептерде, ұжымдарда айтылып,
   Маңызы бар мəселемен тілдестік.

   Адал адам адал жолға бастайды,
   Жамандықтың ісі алға баспайды.
   Еш қиындық болмас еді адамда,
   Адал жүріп анық басса қадамды.

   Жұдырықтай жұмылайық бір жерге,
   Қарсы күрес өткізейік мінберде.
   Бəрі жақсы аяқталып соңынан,
   Көрсетейік үлгі өнеге елдерге.

Алмабек ҚАЙЫРЖАН, 
«І.Жансүгіров атындағы орта мектебі, мектепке 

дейінгі шағын орталығымен» КММ-нің 
10-сынып оқушысы.

Мен қарсымын!
ҚОҒАМ ДЕРТІ
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Уақып (فقو) – арабша 
сөз болып, сөздікте «қамау, 
тоқтату, кедергі болу» де-
ген мағыналарды білдіреді. 
Ал, шариғаттағы мәні – өзіне 
тиесілі бір мүлікті Алла 
разылығы үшін халықтың 
игілігіне беру, жақсылыққа жа-
рату, өз иелігін тоқтату дегенді 
білдіреді. Дінімізде кейбір фиқһ 
ғалымдары уақып сөзінің орны-
на "ахбас" терминін қолданған. 
Ахбас сөзі уақып сөзімен бір 
мағынада қолданылатын сөз.

Дінімізде көпшілік ислам 
ғалымдарының пікірінше уақып 
ісі Пайғамбар сүннеті болып 
есептеледі. Яғни, шариғат бой-
ынша істелуі ұнамды болған 
және Аллаға жақындататын 
іс. Қасиетті Құранда 
мұсылмандардың малдарын 
қалай жұмсалуы керектігі анық 
баяндалған. Дәл осы уақыпқа 
байланысты Құранда ешқандай 
аят жоқ болғанымен оған иша-
рат жасайтын, мүлікті Алла жо-
лында уақып етуге нұсқайтын 
әрі уақып құрудың  қажетті нәрсе 
екенін дәлелдейтін бірқатар 
аяттар бар:

Алла Tағала Әли Имран 
сүресі, 92-аятында былай дейді: 

- «Жақсы көрген нәрселеріңді 
Алла жолында жұмсамайынша, 
жақсылыққа қол жеткізе 
алмайсыңдар. Не жұмсасаңдар 
да Алла оны сөзсіз біліп 
тұрады». 

Және қасиетті Құранның Сәбә 
сүресі 39 - аятында: «Алла жо-
лында берген нәпақаларыңның 
есесін Алла толтырады»,-
делінген. 

Уақып Алла жолында жаса-
латын жақсылықтардың бірі. 
Сондықтан тәпсіршілермсен 
хадисшілердің көпшілігі 
жоғарыдағы аяттар уақыпты 
меңзеп тұр деген тұжырымға 
келген.

Әбу Талха (р.а) атты сахаба 
осы аят түскен кезде: «Раббы-
мыз біздің байлықтарымыздан 
өзінің жолында сарып етуімізді 
қалап тұрғандай. Уа, Алланың 
елшісі, өзім қатты жақсы көретін 
"Байруха" атты құрма бағым 
бар, соны Алланың жолын-
да садақа еткім келіп тұр»,- 
деген болатын. Содан кейін 
Пайғамбарымыз (с.а.с) оған «ең 
жақын туыстарыңа бер» деген 
соң Әбу Талха (р.а) көкесінің 
ұлдарына және басқа да туыс-
тарына жерін садақа етеді. 
(Муслим).

Әбу Һурайрадан жеткен ха-
дисте: «Егер адам баласы бұл 
өмірден өтсе, амал дәптеріне 
жазылатын сауап тоқтайды. Тек 
мына үш жағдайда ғана амал 
дәптеріне сауап жазыла береді: 
Жария берілген садақа, пайдаға 
асқан ілім және соңынан дұға 
жасайтын салихалы ұрпақ».
(Муслим) Хадистегі "жария 
садақа" сөзі осы уақыптың 
шариғатымызда бар екендігін 
меңзеп тұр.

Және басқа бір хадисте 
Ибн Омар (р.а) былай деп 
риуаят етеді: «Омар ибн Хат-
таб (р.а) Хайбар соғысында 
бір жерді иемденеді. Бір күні 
осы жер хақында кеңесу үшін 
пайғамбарымызға (с.а.с) келіп: 
«Уа, Алланың елшісі, мен Хайбар 
соғысында бір жерді меншігіме 
алдым және ондай байлыққа 
бұған дейін ие болмадым. Бұл 
жер хақында маған қандай 
әмір бересің?»,-деп сұрайды.
Сонда Пайғамбарымыз (с.а.с): 
«Егер қаласаң ол жерді уақып 
қыл да одан түскен пайданы 
садақа қылып отыр»,- деп кеңес 
береді. Омар (р.а) содан кейін 
ол жерді ешкімге сатылмайтын, 
мирасқа да қалмайтын қылып 
садақа қылды. Одан түскен 
пайдалары болса кедейлер-
ге, өзін құлдықтан құтқарғысы 
келгендерге, Алла жолындағы 
жақсылықтарға, жолаушыларға, 

ЖАРИЯ САДАҚАНЫҢ 
БІРЕГЕЙІ - УАҚЫП

басқа қаладан келген қонақ 
меймандарға садақа қылып 
беріп отырды. Ал, ол істі мой-
нына алған яғни, пайданы жи-
нап отыратын кісінің сол кездегі 
жағдайға сәйкес ішіп жемі мен 
жанында тағы бір кісінің ішіп 
жеуіне уақыптан ақша бөлінді».

Дінімізде уақып жақсылық 
жолындағы уақып, бір әулетке 
тиесілі уақып, бір әулетке жарты-
лай тиесілі уақып болып бөлінеді.

1.Жақсылық жолындағы 
уақып (діни уақып депте айты-
лады) − Басынан бастап Аллаға 
құлшылық ниетімен құрылған 
(мешіт, медресе және т.б.) және 
осы уақыптан барлық адамдар, 
барлық кедейлер пайдалана 
алады деген тілекпен құрылған 
уақып. Осы уақыпты құрған 
адам ешқандай кісіден пайда 
күтпейді. Оның бұл жасаған ізгі 
амалы Алланың разылығы үшін 
және адамзаттың пайдасы үшін 
болып табылады. Ол уақыптан 
жеке басы үшін бір пайда ала ал-
майды. Ал, уақыптың жұмысын 
жүргізу үшін тағайындалған 
адамдар уақып арқылы түрлі 
қызметтер жасап түскен пайданы 
тиісті жерлерге таратады.

2.Бір әулетке тиесілі уақыптар 
(Бір ұрпаққа тиесілі немесе бір 
адамның атындағы уақып). Бұл 
уақыптан өзіне, бала - шағасына, 
отбасына пайда ала алады. Ал, 
олардың қайтыс болуы арқылы 
уақып олардың меншіктерінен 
шығып пайдасы жұртқа ортақ бо-
лып қалады. Бұл уақып түрі діни 
болуымен қатар бір адамның 
өз ұрпағының қажеттілігі үшін 
бір мүлік тағайындауы болып 
есептеледі.

3.Бір әулетке жартылай 
тиесілі болған уақып. Бұндай 
уақыптың құрылым жүйесінде 
діни (жақсылық жолындағы) 
уақыптар мен бір әулетке тиесілі 
уақыптардың шарттары да бо-
лады. Яғни, бұндай уақыптан 
түскен пайдаға жалпы жұрт пен 
белгілі бір әулет ортақ болып та-
былады.

Негізінде уақыптың біз білетін 
зекеттен айырмашылығы бар. 
Зекет – парыз, ал уақып бол-
са – парыз емес, сүннет амал. 
Зекетте нисап мөлшері бар. 
Мұсылманның дүние-мүлкі нисап 
мөлшеріне толғанда ғана зекет 
бере алады. Ал, уақыптың белгілі 
бір мөлшері жоқ. Зекет жылы-
на бір рет берілсе, уақыптың 
мерзімі бекітілмеген. Адамның 
өз еркіндегі нәрсе болғандықтан, 
адам өзі қалағанынша уақып 
етеді. Зекетке берілетін ақшаны 
айналымға сала алмайсыз, 
бірден Құранда көрсетілген 8 
топтағы адамға таратып беруіңіз 
керек. Ал, уақыпта қаржыны 
айналымға салуға болады. 
Мәселен, уақып еттім деп біреу 
он қой берсе, оны бірден таратып 
жібермей, қой санын көбейтіп, 
15-20-ға жеткізіп, оның 5-10 
садақаға беруге болады. 

Басқа қайырымдылық амалда-
ры секілді уақып етілген мүлікті 
немесе одан түскен қаржыны 
мұқтаж жандар пайдалана алады 
немесе сол санаттағы адамдарға 
таратылуы тиіс. Мешіт, ме-
дресе, шәкірт тәрбиелеу, білім 
тарату, студенттердің стипен-
диясы, кітаптар басып шығару, 
сатып алу, кәсіп, өнер үйретуге 
жұмсауға болады. Адамдарға 
пайда беретін кез - келген істі 
уақып арқылы жүргізуге болады. 
Алайда, Ислам дініне және оның 
үкімдеріне қайшы келетін істерге 
уақыпты немесе одан түскен 
қаржыны пайдалануға болмай-
ды.

Біз айтып отырған осы уақып ісі 
қазақ жерінде бұрыннан болған. 
Солардың бірі: Ең әуелі бұл «На-
саб - нама» тарихы. «Насаб-
нама» дегеніміз - бұл қазақ 
жеріндегі ислам миссионерлері 
– қожалардың шежіресі болу-
мен қатар, уақыптық жерлерінің 

құжаттары ретінде ұрпақтан-
ұрпаққа беріліп отырған. Алай-
да, кезіндегі орыс патшасының 
отарлау саясаты мен кеңестік 
атеистік идеология олардың 
көзін жоғалтуға тырысқанын 
көруге болады. Бұл «Насаб-
намалар» тек шежіре емес, 
сонымен қатар уақыптық 
жер - суларға ие екендігін 
куәландыратын заңды құжат 
есебінде пайдаланылған. Әрбір 
саяси өзгерістерден кейін, 
«Насаб-нама» иелері уақыптық 
жер-суларын қорғау үшін лауа-
зымды адамдардың мөрлері 
мен құжаттарын қайтадан 
куәландырып отырған.

Уақып жайлы сөз қозғағанда, 
Қазақстан жерінің рухани аста-
насы саналатын Түркістанда 
Ақсақ Темірдің 1397-1405 жыл-
дары Қожа Ахмет Яссауиға ар-
нап салғызған кесене-мешіті 
жайлы айтпаса болмайды. 
Өйткені, тарихи деректерден 
Ақсақ Темір осы кесене-мешітті 
уақып етіп салып, «уақыпнама» 
қалдырғанын білеміз. Алаш 
қайраткері Міржақып Дулатұлы 
бір өлеңінде:

Жарар еді ортада 
                                 мешіт салсақ,
Қаза қылмай намазды 
                                 барып тұрсақ,
Бір ғалымды фазыл заттан 
                                 имам сайлап,
Байларымыз жиналып 
                                уақып қылсақ.
М.Дулатұлы шариғат, 

діни ұстанымы туралы пікірі 
Әлихан Бөкейханмен үндес. 
Ол осы жөнінде былай жаза-
ды: «Қазақ халқына діни бір 
уағыз» атты бөлімінде: «Әр 
болыста жамағат қаржысына 
ұсталатын бір мешіт,  земство 
қаражатымен жұмыс жасайтын 
бір медресе болсын», – деген. 
«Мұның сыртында, байлар 
мешіт - медресе ашамыз деп 
жатса, тыйым салынбасын», – 
дейді.

Қазақстанның сыртында ба-
баларымыз арғысы Бабыр 
ұрпағы Үндістанда дүниенің жеті 
кереметінің бірі Тәж - Махал са-
лып кетсе, Бейбарыс бабамыз 
Мысыр елінде салған мешіті 
және ислам жұртына ардақты 
үш мешіт: Меккедегі Месжи-
дул Харамды, Мәдинадағы 
пайғамбар мешітін, Құддыс 
қаласындағы Әл - Ақса мешітін 
күрделі жөндеуден өткізіп 
кеңейткенін білеміз.

Ал, бергісі Құнанбай қажының 
Меккедегі уақып етіп салып кет-
кен тәкиесі – халқымыз үшін 
ардақты мекен болып санала-
ды.1874 жылы Меккеге барған 
Құнанбай парызын өтеумен 
қатар, қалаға қонақ үй сал-
дыртады. “Тәкия” қонақ үйінің 
салғаны жайлы нақты дерек 
1883 жылы Қазан қаласынан 
басылып шыққан «Маңызды 
мәселелер кітабында” 
келтіріледі. Онда: «Байтоллаға 
бардық. Құрбан айының ба-
сында Меккеде қазақ тәкиесіне 
түстік. Кіші жүз салдырған.
Қанатбай деген қазақ тұрады.
Құнанбай қажының да тәкиесі 
бар екен»,- деп жазылған.

Уақып тақырыбы қаншалықты 
маңызды болғандай, бұл 
жұмысты, бұл қызметті жүргізу 
де соншалықты сауапты да,  
жауапты іс. 

Яғни, Ислам діні бұл өмірді 
мәңгілік өмірге дайындық 
мекені, ал болашақ өмірді – осы 
өмірдің жалғасы етіп, адамның 
тәні мен жаны, материалдық 
және рухани дүниесі арасы-
на таңғажайып та, кемел тепе 
- теңдік орнатып, қоғамның 
тұрақты да, бақытты дамуына 
сенімді темірқазық бола алды.

Данағұлов Алмас 
САҒИДОЛЛАҰЛЫ,

Талдықорған өңірі орталық 
"Иман" мешітінің бас имамы.

«AMANAT» медиа сыйлығы БАҚ жанрына қарамастан 
тақырыптық бағыттар бойынша беріледі. Сондай-ақ, байқауда 
Ахмет Байтұрсынұлы атындағы «Сөз зергері» сыйлығы, Шерхан 
Мұртаза және Камал Смайылов атындағы «Телевизия үздігі» және 
белсенді азаматтық ұстанымы үшін номинациялар қарастырылған.

Өтінімдер 20 маусымға дейін қабылданады. Жеңімпаздар 24 
маусым күні салтанатты түрде марапатталады. Биылғы байқаудың 
үздіктері мүсіншесімен және қаржылай сыйлықпен марапатталады.

Байқау жеңімпаздары екі бағыттағы он номинация бойынша 
анықталады.

Тақырыбы бойынша:
• «Жаңа Қазақстанды» құру туралы үздік материал;
• «AMANAT» партиясының трансформациясы туралы үздік ма-

териал;
• Әлеуметтік мәселеге арналған үздік материал;
• Аймақ туралы үздік материал;
• Қазақстан Республикасының Мемлекеттік рәміздерінің 30 

жылдығы; туралы үздік материал;
• Жастар туралы үздік материал;
• Рухани-мәдени дамуға арналған үздік материал.
Арнайы сыйлықтар: 
• Ахмет Байтұрсынұлы атындағы «Сөз зергері» сыйлығы;
• Шерхан Мұртаза және Камал Смайылов атындағы «Телевизия 

үздігі» сыйлығы;
• Белсенді азаматтық ұстанымы үшін сыйлығы.
Толық ақпаратты amanatpartiasy.kz сайтынан алуға болады.
Байланыс үшін: 8-7172-916-005, 8-778-097-55-23. 
Электрондық мекен-жай: media_premiya@amanatpartiasy.kz

Жетісу облысы, Ақсу ау-
даны бойынша «AMANAT» 
партиясының «Өзгеру жолы: Әр 
азаматқа лайықты өмір!»  Сай-
лауалды бағдарламасын орын-
дау жөніндегі жол картасындағы 
көрсеткіштерінің 5 айда орын-

далуы бойынша аудан әкімінің 
орынбасары, партия мүшесі 
А.Сабырбаев мекеме басшыла-
рын тыңдады.

Е.МАРАТОВ,
 аудандық партия 

филиалының консультанты.       

Журналистер арасындағы 
«AMANAT» МЕДИА СЫЙЛЫҒЫ – 2022» 
республикалық байқауына өтінімдер 

қабылдау жалғасуда

Өзгеру жолы: 
Әр азаматқа лайықты өмір!
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Қазақстан Журналистер одағының 
мүшесі Болат Бисұлтанұлы - 80 жас-
та. Ол осы ғұмырының 42 жылын газет 
қызметіне арнаған азамат. Қажырлы 
қаламгердің (суретте) өмірі мен 
еңбектегі сәтті қадамдары жас толқын 
қаламгерлерге үлгі-өнеге болуға лайықты 
дегеніміз жөн.

Ақсу ауданының Тарас ауылында 
1942 жылдың 20 маусымында туған 
жеткіншек әуелде Тарас бастауыш 
мектебінде  әліппенің бетін ашса, 1955-
1957 оқу жылында Ақсудағы мектеп- 
интернатта тәрбиеленіп, Алтынсарин 
атындағы (қазіргі Мамания) орта мек-
тепте жеті жылдық, 1957-1960 жыл-
дары Жансүгіров ауылындағы Чапа-
ев атындағы (бүгінде  Сиқымов) орта 
мектепті тамамдап, кәмелеттік аттестат 
иесі болды. Мұнан соң бозбала №135 
Ақсу кәсіптік-техникалық училищесінде 
оқып, 1961 жылы ауылда механизатор, 
товарлы сүт фермасында есепші болып 
еңбекке орналасты. Еңбек ете жүріп, 
білім алуға талаптанған жас азамат Се-
мей мемлекеттік педагогика институтын 
тамамдап, қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің 
мұғалімі дипломына қол жеткізді.

Ол 1964-1965 оқу жылында Қаракөз 
ауылындағы Қызылорақ орта мектебіне 
мұғалімдік қызметке келді.

Өз ісіне икемді тіл маманы Бо-
лат Бисұлтанұлы аудандық ком-
сомол ұйымының жолдамасымен, 
аупарткомның мақұлдауымен Ақсу 
аудандық "Өмір нұры"  (бүгінгі "Ақсу 
өңірі") газет редакциясында бұрыннан 
ойында жүрген, қызығы мен қиындығы 
мол қызметіне кірісті. Бастапқыда кор-
ректор, аға тілші,  бөлім меңгерушісі 
лауазымдарын атқарды. Бұл 1965-1970 
жылдары еді.

Ал, 1970 жыл соңында Қапал ауда-
ны қайтадан шаңырақ көтергенде Болат 
Бисұлтанұлы аудандық "Қапал еңбектері" 
газеті редакторының бірінші орынбаса-
ры, бас редакторы қызметтерін атқарды. 
Жаңа ауданда редакцияның негізін қалап, 
іскерлігімен танылған басшының жас кад-
рларды іріктеу мен тәрбиелеудегі еңбегі 
бағаланып, осы жолы да Талдықорған 
обкомының мақұлдауымен облыстық 
«Октябрь туы» (кейіннен «Жерұйық»)  
газеті редакциясы аппаратында бөлім 
меңгерушісі қызметіне тағайындалды. 

Облыстық газет аппаратында ұзақ 
жыл қызмет атқарған тәжірибелі ма-
ман редакцияның бірқатар бөлімдерін 
басқарып, қызметте білім мен тәжірибесі 
қалыптасқан, сенім мен құрметке 
лайықты журналист екендігін дәлелдеді. 
Соның нәтижесі болар, ол 1981-1983 
жылдарда облыстық партия комитеті 
шешімі негізінде Алматы Жоғары пар-
тия мектебінен білім мен тәлім алуға 
жіберілді. Мұнан соң Болат Бисұлтанұлы 
облыстық газеттің «Партия тұрмысы» 
бөлімінің меңгерушісі қызметіне 
тағайындалды. Партия таратылуына 
байланысты оған редакцияның қоғамдық-
саяси бөлімінің редакторы лауазымы 
ұсынылды. 

Ақиқатын айтсақ, Алматы Жоғары 
партия мектебінде оқып, теориялық 
және практикалық білімін жетілдірген 
Болат Бисұлтанұлына көршілес 
облыстың газетіне бас редактор қызметі 
ұсынылған еді, «Жетісудай жер қайда!»-
дейтін ол партияға ризалығын айтып, 
Талдықорғаннан ұзап кетпеді. 

Сонау 1997 жылы Талдықорған мен 

МЕРЕЙЖАС - 80!

АҒА ЖУРНАЛИСТІҢ 
СӘТТІ ҚАДАМДАРЫ

АҚСУДАН БАСТАЛЫП, АЙМАҒЫМЫЗДА 
ЖАЛҒАСУДА

паттайтын тарихи деректерді жинап-теріп, 
зерттеу мақалаларды БАҚ беттерінде жа-
риялады. Жетісу жұртшылығын осынау 
қорды  қаржылық қолдауға үндеді. Мұндай 
мақалаларға үн қосқан қалың көпшілік 
қорды молайтуға белсене қатысты. Соның 
нәтижесінде Талдықорғанда, Қаратал 
өзенінің сағасында Қабекеңнің алып 
ескерткіші бой көтерді. Ескерткіштің сал-
танатты ашылуына осы өңірден ғана 
емес, Қытай елінен, Өзбекстан мен Ре-
сейден келген азаматтар да куәгер бол-
ды. Қор төрағасы Сейдахмет Шүрегеевке 
(марқұм), облыс пен қала билігіне 
алғыстар айтылды. 

Мұнан соң Алматы облысында 2014 
жылы «Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев» 
қоғамдық қоры құрылып, баспасөз 
хатшысының жауапкершілігі Болат 
Бисұлтанұлына жүктелді. Қаламгер 
Әлемге әйгілі, ТМД елдеріне белгілі дана 
және дара тұлға Д.А.Қонаев туралы жи-
ырмадан астам мақала жазды. Осынау 
көрнекті азаматтың туған және қайтыс 
болған күндері өз дәрежесінде аталып 
өтуі дәстүрге енді. 

Бүгінде жасы сексендегі аға журна-
лист Талдықорған қалалық ардагерлер 
ұйымының белсенділері қатарында. 
Қажырлы қаламгер осы жоғарыда 
аталған жауапты жұмыстарды өз еркімен-
қоғамдық негізде атқарып жүр. 

Еңбек ардагері Болат Бисұлтанұлы 
Ұлы Отан соғысынан оралмаған әкесі 
мен анасы Қамила Бисейітқызының 

өнегелі өмірлерін өз балаларына үлгі етіп, 
соларға ұқсап Отанды және еңбекті сүюге,  
адалдыққа тәрбиелеп, нәтижесінде 
оларды еңбеккер азаматтар қатарынан 
көргеніне қуанады. 

Осы орайда азаматтың ата-анасына, 
достарына, туған ауылына арналған 
өлеңдерінен үзінділер ұсынуды жөн 
көрдік. Оның «Әкеме» деген жүрек үні 
төмендегідей:

Асқар тауым, айбыным, мақтанышым,
Жанын қиған елі үшін, Отан үшін,
Тәуба дейміз, соңында ұрпақтар бар,
Атасының үлгі еткен ерлік ісін.
Өзінің ізбасарың – жалғыз ұлың,
Отбасымен тойлайды Жеңіс күнін,
Немере, шөбере мен шөпшектерің,
Суретіңді сүйіп жеткізген жүрек үнін.
Өз заманында Ақсу жұртына 

танылған тың еңбеккері, ауылдық, 
аудандық Кеңестердің депутаты ретінде 
құрметтелген марқұм анасына:

Ақ сүтіңнен бойыма қуат алдым,
Келешекке жолашар шырақ алдым,
Сен болмасаң, кім мені жетелейді,
Сен болмасаң, бағымды кім еселейді?!
Майданға аттанғанда отағасы,
Жиырма жаста қалыпты отанасы,
Жауынгердің ерлігін жалғастырып,
Несібелі болыпты босағасы,-депті, 

анасының еңбегі мен ерлігіне сүйсінген ұлы 
Болат. Жанарынан мейірім шашыраған, 
менің анам – ең асыл адам, - дейді бұл 
күнде сексеннің биігіндегі ақсақал. 

Сондай-ақ, оның Жансүгіров 

ауылындағы Чапаев атындағы (бүгінгі 
Сиқымов) орта мектепті 1960 жылы 
бітірген сыныптастарына арналған 
өлеңінің бір шұмағын ұсынамыз:

Арғымақтай арындаған замандас,
Ақ жібектей үлбіреген қаламқас,
Бірге оқыған бойжеткен мен бозбала
Өздеріңдей қымбат құрбы табылмас.
Ақсу азаматы Болат Бисұлтанұлы 

өзінің туған ауылына «Тарас таңы» деген 
өлеңін арнап, оған өзінің сүйкімді жерлесі, 
Қазақстанның Мәдениет қайраткері, 
Ақсу ауданының Құрметті азаматы 
Төлеужан Нүсіпжанұлы әсем ән жазды. 
Нәтижесінде бұл еңбек екі азаматтың ау-
ылдастарына ұсынылған лайықты сыйы 
болды. 

Қаламы қайратты, өмірден көргені мен 
көңілге түйгендері де мол журналист Бо-
лат Бисұлтанұлы еңбегіне лайықты сый-
құрметтің иесі. Ол Қазақстан журналистер 
одағының мүшесі. Қазақстан мен Одақ 
журналистері съездерінің делегаты бо-
лып сайланған. Ақсу ауданының Құрметті 
азаматы, Қазақ журналистикасының 
қайраткері атақтарының иегері. 
Осы жылдың мамыр айында оған 
«Д.А.Қонаевтың туғанына 110 жыл» 
мерекелік медалі салтанатпен тапсы-
рылды.  Арнаулы ескерткіш төсбелгілер, 
беделді, мерекелік әралуан кездесулер 
мен форумдарға шақыртулар, құттықтау 
және Алғыс хаттар, өзінің көрнекті, та-
нымал азаматтармен сұхбаттары, фо-
тосуреттер, т.б. арнайы альбомдарда 
сақтаулы. Өзінің батыр бабамыз Бау-
ыржан Момышұлы, айдынды сазгерлер 
Нұрғиса Тілендиев, Шәмші Қалдаяқов, 
Қазақ космонавтары Тоқтар Әубәкіров 
пен Талғат Мұсабаев, алып күшті 
Әбілсейіт Айханов, т.б. кездесулері және 
сұхбаттасу кезіндегі әсерлерін газетке 
жазып, көпке әңгімелеп беруді маңызды 
деп есептейді.

Балалы-шағалы шаңырақтың отағасы 
Болат Бисұлтанұлы мен отанасы Со-
ветай Нұрғалымқызы жарты ғасырдан 
астам жылдар жарасып, ұлдары мен 
қызын қатарға қосып, немерелері мен 
шөберелерінің ата-әжесі деген бақытқа 
жетіп отыр. Ерлі-зайыптылар мен 
олардың бала-шағалары отбасында ғана 
емес, еңбекте де, білім мен өнерде де, 
дос-жарандар ортасында да абыройлы, 
мақтаулы, ырысты және ынтымақты.

Талдықорған қаласының байырғы 
тұрғыны Болат Бисұлтанұлымен әңгіме-
сұхбат барысында мына сөзіне шынайы 
риза болдық. Ол сөзін былай қорытты:

- «Еңбек адамның-екінші анасы»,-
деген бұрынғылар. Денсаулық, байлық, 
абырой, бедел, мәртебе екінші ананың  
шарапаты деген жөн.

Осы қанатты сөзі үшін оған: - «Жасың 
ұзақ, жанұяда бақытты бол»,-дейміз.

Ардагер журналистің 
сыныптастары:

Алтынқайша НАЙМАНБЕКОВА,
Қазақстан Республикасы білім беру 

ісінің үздігі. 

Еңбекшіқазақ ауданы.

Амангелді АЙТБАЕВ,
Ақсу аудандық 

Ардагерлер ұйымының төрағасы, 
Ақсу ауданының "Құрметті азаматы".

Ақсу ауданы. 

Алматы облыстары біріктірілгенде 
Жетісу жеріне танымал журналист Бо-
лат Бисұлтанұлы Сарқан аудандық 
газетінің бас редакторы қызметіне келді. 
Бұл кезде аудандық газет қаржылық 
қиыншылықтарға байланысты қызметін 
тоқтата тұрған екен. Ауыртпалықты 
көріп, тығырықтан шығуға бекінген бас 
редактор Сарқан ауданының сол кездегі 
әкімі А.С.Сәрсенбаев мырзаның алды-
на келіп, мән – жайды жеткізіп, қол ұшын 
беруді өтінді. Әкім түсіністікпен сөзге 
келіп, қолдауға, мүмкіндікке қарай қаржы-
қаражат берілетініне сендірді. Соның 
нәтижесінде 1998 жылы «Сарқан» газеті 
қайтадан шыға бастады. 

Алматы облысының орталығы 
Талдықорғанға қоныс аударуы қарсаңында 
«Алатау» апталық газеті ашылып, оның 
бас редакторының орынбасары лауазы-
мына Болат Бисұлтанұлы тағайындалды. 
Осы апталықтың бірінші нөмерін жоспар-
лап, макеттеп, кезекшілігін атқарған да, 
«Газетті басуға рұқсат» деп қол қойған да 
осы кісі болды. Мұнан соң 2005 жылы зей-
нет демалысына аттанды. 

«Зейнеткермін» деп жан тыныштығын 
қамдамай, облыс орталығында сол 
қарсаңда құрылған «Дарабоз» қоғамдық 
қорының шақыруын мақұлдап, қордың 
баспасөз хатшысы міндетін өз қолына 
алды. Тәжірибелі журналист Қаракерей 
Қабанбай бабамыздың өмірі мен ерлігін си-

«Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес туралы» 
Заң талабының аясын-
да жемқорлыққа қарсы іс-
әрекеттер әр салада жүзеге 
асырылуда. Әсіресе, халық 
парақорлық дертімен жиі бетпе-
бет келеді. Сондықтан кез - кел-
ген 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 «Сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы күрес 
туралы» Заңына сәйкес, сы-
байлас жемқорлықпен күресті 
барлық мемлекеттік органдар 
мен онда қызмет атқаратын ла-
уазымды тұлғалар жүргізуі тиіс. 
Мемлекеттік органдардардың 
ұжымдардың, жергілікті өзін-өзі  

Сыбайлас жемқорлықпен күрес
басқару органдарының басшы-
лары өз өкілеттігі шегінде кадр, 
бақылау, заңгерлік және өзге 
де қызметтерін тарта отырып, 
заң талаптарының орындалуын 
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 салауатты, 
таза және сау ортаны шарпып, 
тыныс-тіршілігін тарылтатын, 
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 бол-
дырмау үшін, алдын алу ша-
раларын 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.      

Д.НҰРТӨЛЕУҰЛЫ,
Ақсу ауданының қорғаныс 

істері жөніндегі бөлім 
бастығы, майор. 
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Әдетте, періштені әппақ киінген, жүзі 
мейірімге толы етіп сүйреттейді. Ал, 
шындығында олар әралуан болады екен. 

Кейбір ауылда балалардың тәлкегіне 
ұшырап, мазақ болып жүретін есі аса дұрыс 
емес адамдар болады. Сондай есуастау 
біздің Кульковада да бар еді. Балалар 
темекінің қорабына топырақты толтырып 
алып, оны атқылап әжуалап жүретін. Ол 
байғұстың түріне қарап жасын ажырату 
мүмкін емес. Қысы - жазы керзі етік, ескі 
күпәйке, әбден тозығы жеткен малақайын 
тастамайтын. «Жора, Жора, Жарматай» 
деп қоршап алған жүгірмектерді қолына 
таяқ алып қуалап, олар жан - жаққа қашып 
кеткенде дүкеннің алдындағы орындыққа 
жәйғасып, тынышталатын. 

Ол байқұсты аяушы едім. Әлде менің 
жаным ашығыш па, әлде әжемнің «кем – 
кетіктерге, мүсәпірлерге қамқор бол» деген 
сөзі әсер етті ме, білмеймін. Жарматайға 
ара түсіп жүретінмін. Біраздан кейін ба-
лалар онымен бірге, мені де әжуалай ба-
стайтын. Ең өкініштісі Жораны үлкендер де 
тәлкек етететін. Бүкіл ауыл оны ренжітеді 
десем, артық болар, әйтеуір тәлкек етуге 
әуестер аз емес еді.

Жылдар жылжып жатты. Жораны 
мазақтаушы балалар ержетті. Олардың 
орнын кейінгілер басты. Ал, Жора болса, 
баяғы қалпы, менің балалық шағымдағы 
есте қалған түрі де, киімі де өзгермеген. 
Сонау жылдардағыдай мазақтаған бала-
ларды қуалап, олар жоқта дүкен алдына 
жәйғасып, қайыр сұрайтын. Ұсақ тиындар 
көбейген сайын ары - бері араластырып 
«Қарағанды, Қарағанды» деп өзінен - өзі 
күбірлеп отыратын.

Кейде жиналған тиынға шарап алып, ішіп, 
тез масайып, ары - бері өткен әйелдердің 
соңынан жүгіріп, олардың бет - жүзіне 
қарап, өте аянышты балаң үнмен: «Мама, 
мама....» деп шақыратын. Мас кезінде ми-
лиция алып  кетіп, ертесінде есін жиғанда 
жіберетін. Жора болса, милиционерлерге 
жұдырығын түйіп, «Милиса, Қарағанды, 
анаңды...» деп қашып кетуші еді. 

Бірде түн ортасында қатты аязда есік 
сыртында қыңсылаған дыбыстан оянып 
кеттім. «Бұл қайдағы күшік» деп киінбестем 
сыртқа атып шықтым. Баспалдақта бүрісіп, 
қыңсылап отырған Жарматай екен. Оны 
асүйдегі жылы қазандықтың жанына 
отырғызып, борщ беріп едім ішпеді, есесіне 
2-3 кесе ыстық шәйді сораптап ішіп, басын 
көтергенде, көзінен тамшылаған жасты 
көрдім. 

Пеш жанына көрпеше жастап едім, 
«мама, мама» деп күбірлеп, бүрісіп сол 
жерге жата кетті. 

Ертеңгісін тиынның сыңғырынан оянып 
кеттім. Еденде отырған Жора ескі темекі 
қапшығынан тиындарды шығарып, олар-
ды мұқият бірінің үстіне бірін жинап отыр. 
Қолымен  нұсқап мынаны ал дегендей ниет 
білдірді. 

– Қажеті жоқ. Бұлар сенікі, - деп тиында-
рын қалташаға қайта салып бердім. 

Осы оқиғадан кейін он жыл өтті. Біз Куль-
ковадан баяғыда көшіп кеткенбіз. Жарма-
тай да ұмыт болған. Ал, ол мені ұмытпаған 
сияқты. 

ТҮСІНІП КӨРІҢІЗ!

П Е Р І Ш Т Е

Қыс айында әкем қайтыс болып, асығыс, 
қолда жас бала бар, жолға шықтық. Кенет-
тен қарсы беттен тура келген «Газиктен»  
бұрылып үлгермей, біздің көлігіміз кюветке 
құлады. Бұл Тобыл қаласының маңында 
болған еді. Қараша айы. Жол көктайғақ. 
Көлігіміз ескі «шестерка», онымен қоймай 
жазғы дөңгелек. Күйеуім, ұзақ жолға 
дайындалмай, жауапсыз қарағанына 
таңмын. Таңғаларлығы, қаншама ша-
руа болсада, топырақ салуға үлгеру үшін 
асыққанымыз анық. Бар шаруаны шешіп, 
үш жасар қызымды қалдыратын жер тап-
пай, өзімізбен бірге ала шыққан едік. Оны-
мен қоймай бірнеше канистр бензин ала 
шықққанбыз. Ол біз жақта табылмайды 
деп еді сіңілім (94 жыл).

- Иә,  кеттік, жеткен жеріміз осы ...
- Бір қызығы «газик»  бізге соқтығысар 

алдында арт жақтағы қызыма қарадым, 
ол ұйықтап жатыр екен. Көрпешесін 
дұрыстадым да, орныма жәйғасып, белдікті 
тақтым. Ол жылдары белдік таққанға ГАИ 
- лер мән бермейтін. Белдік тақпаушы 
едім. Аяқ астынан неге белдік таққаныма 
таң қаламын. Күйеуім де «мұның не?» де-
гендей таңданып еді. Оған жауап беріп, 
белдікті қайта ағытпақ болғанымда асты – 
үстіне түсіп, кюветке ұшып түсіппіз. 

Ондай сәтте бүкіл өмірің көз алдыңнан 
өте шығады дейді. Мен ештеңе ойлап 
үлгердім. Есімде анық қалғаны – Жораның 
бет - бейнесі. Бірақ ол адам тәрізді 
емес, алып бір самұрық құс сияқты. Сол 
құс мәшиненің алдыңғы әйнегін бүкіл 
кеудесімен жауып, бар әлемнен бөліп 
тастады. Менің көз алдымды әлгі құс 
алып қанатымен көліктің алдыңғы жағын 
құшақтап алды (солай айтуға болатын 
болса). Содан кейін қап - қараңғы. Біздің 
мәшине жардан ұшарда баяғыда ұмыт 
болған Жарматайдың бет – бейнесі қалай 
елес берді? Осыған түсінік беретін адам 
бар ма? 

Бізді шығарып, мүмдінгінше тазалап, 
жылытқаннан кейін құтқарушылардың 
бірі: қанша жыл жұмыс істеп жүріп мұндай 
таңғажайыпты көрген емеспін, алғашында 
жандарыңа жақындауға батпадық. 
Жандарыңа барғанда таңқалдық. Біреу 
әдейі көп жарақат  алмасын дегендей 
көлік ішінде ыңғайлап жатқызып қойғандай 
әсерде болдық» - дегені есімде.

Шынында да біз мұндай жол апатынан 
оңай құтылыппыз. Мәшине іске алғысыз 
быт - шыт болыпты. Ал, күйеуіміз екеуміз 
жеңіл - желпі көгерген - тырналған бет - ау-
зымыз болмаса, сап - саусыз. 

Ал, қызымыздың жағдайы тіпті 
таңғаларлық. Тығын сияқты артқы 
әйнектен ұшып шығып, ешбір ойға сыймас 
жағдайда айдалаға барып түскен. Кейін 
қызымның айтқаны:  бір жаман қол көтеріп 
апарып, батпаққа жатқызды»,-дейді. «Нет-
кен жаман қол» десем, әдемі комбинизоны 
былғанған екен. 

Иә, періштелер әрқилы болады 
екен... 

Валентина НИКИФОРОВА.
 «Криминальное  чтиво» 

басылымынан қазақшалаған:
Тілеухан ЕСЕБОЛАТОВ.

КЕРЗІ ТІКТІ

Жемқорлық – індет
Аластау – міндет

М.ӘЛІМБАЕВ.
Адамзатқа ертеден таныс 

сыбайлас жемқорлық – заман-
мен бірге өсіп-өркендеп, небір 
тегеурінді қарсылықтарға төтеп 
беріп, қайда мол қаражат, пай-
да болса, сол жерге тамыр 
жайып, бүгінге дейін жойыл-
май отырған қауіпті кеселдің 
бірі. Сыбайлас жемқорлық 
қоғамның қауіп- қатер төндіретін 
өзекті  мәселелерінің бірі бо-
лып табылады. Басқа даму-
шы елдер сияқты, біздің жас 
мемлекетімізді де жегі құрттай 
бұл кесел айналып өткен жоқ. 
Қоғамның дамуына әділдіктің 
төмен сатыда қалыптасуына, 
адалдықпен игілікке  
ұмтылғандарға  жемқорлық  
кесе көлденең тұруы себеп. 
Сыбайлас жемқорлық бір күнде 
жойылатын іс емес. Ол еліміздің 
әр азаматы жұмыла күрескен 
сәтте ғана нәтижелі болатыны 
айқын. 

Мемлекеттің дамуына бармақ 
басты, көз қыстылықтың тигізер 
кесірін бұрынғы өткен ата-
бабаларымыз да дөп басып 
«тура биде туған жоқ, туғанды 
биде иман жоқ» дегендей 
қанша дамуға ілгері бассақта, 
жемқорлықтың құрығын үзу 

Жемқорлыққа қарсы күрес – 
баршамызға ортақ іс 

мүмкіндік туғызбай отыр. «Ақша 
көрсе періште жолдан таяды» 
демекші, ақша қиындыққа итер-
мей, алып шығатын ең тиімді 
тәсіл екені рас, ал оның қоғам 
ортасына әкелетін  әсері бер-
ген ақшаданда екі есе қауіпті 
және жауапкершіліксіздіктің 
негізгі мақсатына айналуда. 
«І.Жансүгіров атындағы орта 
мектебі, мектепке дейінгі шағын 
орталығымен» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінде 9 
желтоқсан жемқорлыққа қарсы 
халықаралық  күрес күніне орай 
«Біз сыбайлас жемқорлыққа  
қарсымыз» атты оқушылар 
арасында сурет көрмесі,  
адалдық сағаттары, ақпараттық 
сағаттары түсіндірме жұмыстары 
ұйымдастырылуда, біздің 
келешегіміз үшін алдын алу 
жұмыстары жоспарлы жұмыс 
істелуде, әрбір білім алушы өз 
керегін жадына сақтайтындай 

мүмкіндіктер жетерлік. 
Мейлі тұрсын аспанымда ай 
                                           күліп,
Қиын екен қарсы тұру, 
                                 талпынып.
Әлемдерді  жаулап алған 
                                    даулы дерт,
Сөндіруге дайынбыз ба шыны 
                                       керек?

деп қорытындылай келе бірінші 
кезекте пара берудің себептерін, 
пара алудың жағдайларын түп-
тамырын жою үшін қоғам болып 
белсенділік танытуымыз қажет, 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес әрбір азаматтың борышы 
деп санап, білуі керек?  

                         Нұрай ЕЛУЖАН,  
«І.Жансүгіров атындағы 

орта мектебі, мектепке 
дейінгі шағын орталығымен» 

коммуналдық мемлекеттік 
мекемесінің 9-сынып 

оқушысы.

Сыбайлас жемқорлық - 
заманның ағысымен бірге өсіп 
- өніп, өркендеп, мол қаражат 
және қоғамдық бәсекелес 
бар жерге тамырын жайып, 
бүгінгі күнге дейін жалғасып 
келе жатқан кеселдің бір түрі. 
Бұл кесел дамып келе жатқан 
елдердегідей, біздің жас 
мемлекетімізгеде орасан зор 
нұсқауын келтіріп жатыр. Сы-
байлас жемқорлыққа қарсы 
күреске мемлекеттің заң тала-
бына сай жемқорлыққа қарсы 
әрекеттер әр сала бойынша 
жүзеге асырылуда. 

Мысалы айта кетсек, халық 
арасында парақорлық дертіне 
жиі бетпе - бет келеді деселік. 
Сондықтан да кез - келген 
ортамызда пара алу, пара беру  
жолдарын кесуге, қоғам болып 
белсенділік танытуымыз қажет. 

Менің ойымша бұл 
парақорлық мемлекеттегі 
органдардың қызметін 
дұрыс атқаруына кері әсерін 
тигізіп жатыр, яғни, заңды 
қағиданы теріске шығарып, 
азаматтардың құқықтары мен 

Сыбайлас 
жемқорлыққа 

жол жоқ!
мүдделерінің бұзылуына алып 
келіп жатыр. Менің ойым-
ша осындай жемқорлыққа 
ұшырауымыздың бірден - бір 
себебі - жеке         бастың 
қамын ойлау, кәсіби 
әдептіліктің жетіспеуі, осындай 
немқұрайлылықтан тұрады.

Елбасымыздың Жолдауын-
да: - "заңды бұзған екенсің, 
оның баптарына да сәйкес 
жауапқа тартыласың,-деген. 
Әділдік жоқ жерде пара белең 
орын алады, дүние байлық не 
керек? денсаулығың болмаса. 
«Төрелігін не керек, халықтың 
көңілі толмаса»,-деген нақыл 
сөзді ала отырып, еліміздің, 
туған жеріміздің жемқорлықтан 
арылуына белсене қатысайық. 
Егер әділ төрелік жасап, 
жемқорлықтан жоғары тұрған 
кезде ғана халықтың сеніміне 
кіре бастаймыз. Әр нәрсе өз 
қолымызда!

Сандира ҚАСЫМҒАЛИ,
Ғ.Мұратбаев 

атындағы орта                                                               
мектебінің 11-сынып 

оқушысы. 



Топырақтың сапалық 
сипаттамасы

Ашық қрңыр

Шалғынды сұр қатты 
сортаң топырақ

Шалғынды сұр топырақ

Кәдімгі сұр топырақ

Қарақоңыр орташа 
қиыршықтасты

Қарақоңыр орташа 
қиыршықтасты

Шалғынды сұр орташа 
сортаң топырақ

Шалғынды сұр 
топырақты кәдімгі 

Солтүстік жеңіл сазды
Шалғынды сұр 

топырақты кәдімгі 
Солтүстік жеңіл сазды

Шалғынды сұр 
топырақты кәдімгі 

Солтүстік жеңіл сазды
Шалғынды сұр 

топырақты кәдімгі 
Солтүстік жеңіл сазды

Шалғынды сұр 
топырақты кәдімгі 

Солтүстік жеңіл сазды
Шалғынды сұр 

топырақты кәдімгі Ауыр 
саздақты

Шалғынды сұр 
топырақты кәдімгі 

Солтүстік жеңіл сазды

Кәдімгі сұр

Кәдімгі сұр

Кәдімгі сұр

Кәдімгі сұр

6 бетАЌСУ ӨЊІРІ17 маусым 2022 жыл

Алматы облысы, Ақсу аудан әкімдігі, Қазақстан Республикасы Жер кодексінің 43-1 бабында және «Шаруа 
немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға 
алу) құқығын беру жөніндегі конкурсты ұйымдастыру мен өткізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Респу-
бликасы Премьер-Министрінің орынбасары – Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2018 
жылғы 20 желтоқсандағы №518 бұйрығы негізінде, 

«Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайда-
лану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі қайталау конкурсі өткізетіндігі туралы хабарлайды:

Конкурсқа қатысу үшін өтінімдерді (конкурстық ұсыныс) қабылдау,  жарияланғанан соң 15 күнтізбелік күннен 
кейін, 10 жұмыс күні ішінде,  2022 жылдың 04 шілдеден 18 шілдеге дейін қабылданады. Алматы облысы, Ақсу 
ауданы, Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі, 5, Ақсу ауданының ауылшаруашылығы мен жер қатынастары 
бөліміне табыс етеді.

Конкурсқа қатысу туралы өтінімдерді қабылдаудың (конкурстық құжаттаманы) соңғы мерзімі: 2022 жылдың 
18 шілде, 18 сағат 30 минутқа дейін.

Конкурстық өтінімдер салынған конверттер 2022 жылдың 19 шілде  10 сағат 00 минутта мына мекен жайда 
ашылады: Алматы облысы, Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы,  Желтоқсан  көшесі 5,   аудан әкімінің орынбасары 
кабинетінде.

Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдала-
ну (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурсқа қатысуға өтінімде:

1) Қазақстан Республикасының мемлекеттік емес заңды тұлғалары үшін – заңды тұлғаның атауы, оның тұрған 
жері, заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы мәліметтер, жарғылық капиталдағы 
(жарғылық капиталдың жалпы мөлшерінен) үлестерінің мөлшері көрсетіле отырып, өтінім берушінің – заңды 
тұлғаның басшылары мен қатысушылары немесе акционерлері туралы мәліметтер, өтінім берушінің үлестес 
тұлғалары туралы мәліметтер;

2) жеке тұлғалар үшін – өтінім берушінің тегі, аты және әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын 
құжатта көрсетілген болса), тұрғылықты жері, азаматтығы, жеке сәйкестендіру нөмірі, өтінім берушінің жеке 
басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер;

3) өтінім беруші үміттеніп отырған жер учаскесінің орналасқан жері;
4) конкурстық ұсыныс;
5) өтінім беруші шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі 

жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурстың жеңімпазы деп танылған жағдайда, шаруа не-
месе фермер қожалығын не ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер 
учаскесін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) шартына қол қою қажеттігі туралы хабарламаны алған 
күннен бастап үш жұмыс күні ішінде көрсетілген шартты жасасу жөніндегі міндеттеме қамтылуға тиіс. 

Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пай-
далану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурсқа қатысуға өтінімді жеке тұлғаның немесе Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік емес заңды тұлғасының уәкілетті өкілдері Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сәйкес берілген және ресімделген сенімхаттың негізінде ұсына алады.

Конкурстық ұсыныста мынадай құжаттар болуы қажет:
1) бизнес-жоспар (инвестициялардың болжамды көлемі, ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіру алаңдары, 

ауыл шаруашылығы жануарларының мал басы, қолданылатын агротехнологиялар, ауыл шаруашылығы тех-
никасы мен технологиялық жабдықтың, ауыл шаруашылығы саласындағы білікті мамандардың болуы, ашыла-
тын жұмыс орындарының саны); 

2) шаруашылықішілік жерге орналастыру жобасын жасау және игеру, ауыл шаруашылығы инфрақұрылымын 
дамыту іс-шараларын орындау жөніндегі міндеттемелер;

3) ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерді ұтымды пайдалану қағидаларын қоса алғанда, Қазақстан 
Республикасы жер заңнамасының талаптарын орындау, өңірдің мамандануына сәйкес ауыл шаруашылығы 
дақылдарының егіс алаңдары құрылымын әртараптандыру бойынша индикативтік көрсеткіштерді орындау, 
ғылыми негізделген агротехнологияларды, фитосанитариялық және карантиндік талаптарды сақтау жөніндегі 
міндеттемелер қамтылуға тиіс.

Конкурстық ұсыныс, "электрондық үкімет" веб-порталы арқылы беру жағдайларын қоспағанда, беттері 
нөмірленіп, тігілген түрде, жабық конвертте ұсынылады. 

Конкурстық ұсыныста өтінім беруші ұсынған міндеттемелер мен бизнес-жоспар шаруа немесе фермер 
қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскесін 
уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) шартының ажырамас бөлігі болып табылады. 

Сонымен қатар, Конкурстық ұсынысты, "электрондық үкімет" веб-порталы арқылы беру жағдайларын 
қоспағанда, конкурсқа қатысушы беттері нөмірленіп, тігілген түрде мөрленген немесе өшірілмейтін сиямен 
жазылған жабық конвертте ұсынады, конкурстық ұсыныстың соңғы беті жеке тұлғалар (немесе сенімді өкіл) 
үшін - қатысушының қолымен және заңды тұлғалар үшін - бірінші басшының (немесе сенімді өкіл) қолымен 
және мөрімен (бар болса) куәландырылады.

Өтінімде және конкурстық ұсыныста қатысушыға грамматикалық және арифметикалық қателерді түзету 
қажет болған жағдайларды қоспағанда, жолдар арасында ешқандай кірістірмелер, өшірулер немесе қосып 
жазулар болмауы тиіс.

Конкурстық ұсыныстың жабық конвертінде «шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы 
өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурс «және» 2022 
жылғы шілденің «19» дейін ашуға болмайды» (ашудың нақты күні көрсетіледі) деген сөздер жазылады.           

Қосымша ақпарат пен анықтама алу үшін (72832) 2-21-26 телефон арқылы хабарласуға  болады.

АҚСУ АУДАНЫНЫҢ АУЫЛШАРУАШЫЛЫҒЫ МЕН ЖЕР ҚАТЫНАСТАРЫ БӨЛІМІ.
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32

32

32

32

32

42

32

10

10

10

10

Су көздерімен 
қамтасыз етілуі

Қажет емес

Қажет емес

Сумен 
қамтамасыз 

етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген

Қажет емес

Қажет емес

Сумен 
қамтамасыз 

етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Өңірдің ауыл 
шаруашылығына 

мамандануы

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

№

1

2

3

4

5

6

7

8
(16)

9
(18)

10
(19)

11
(20)

12
(22)

13
(31)

14
(40)

15
(66)

16
(74)

17
(78)

18
(83)

ШАРУА НЕМЕСЕ ФЕРМЕР ҚОЖАЛЫҒЫН ЖҮРГІЗУ 
ҮШІН УАҚЫТША ӨТЕУЛІ ЖЕР ПАЙДАЛАНУ 
(ЖАЛҒА АЛУ) ҚҰҚЫҒЫН БЕРУ ЖӨНІНДЕГІ 

КОНКУРС ЖАРИЯЛАУ ТУРАЛЫ 
ХАБАРЛАМА

Аксуский районный акимат в соответствии со статьей 43-1 Земельного Кодекса Республики Казахстан и 
Приказа №518 от 20 декабря 2018 года Заместителя Премьер-министра Республики Казахстан - Министр 
сельского хозяйства Республики Казахстан «Об утверждении Правил организации и проведения конкурса по 
предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или 
фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства», в районной газете «Ақсу Өңірі» и интернет-
ресурсе Акимата Аксуского района объявляет о проведения конкурса по предоставлению права временного 
возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохо-
зяйственного производства. 

Заявки на участие в конкурсе (конкурсная  документация)   будут приниматься по истечении 15 календарных 
дней после публикации, в течении 10 рабочих дней; с 04 июля по 18 июля 2022 года. по адресу: (Алматинская 
область, Аксуский район, село Жансугуров, улица Желтоксан, 5,) в кабинете отдела сельского хозяйства и 
земельных отношений Аксуского района.

Прием заявок на участие в конкурсе (конкурсная  документация) заканчивается: 18 июля 2022 года, в 18 
часов 30 минут.

Вскрытия конвертов с конкурсной документацией будет проведена   19 июля 2022 года в 10 часов 00 минут 
(Алматинская область, Аксуский район, село Жансугуров, улица Желтоксан 5,) в кабинете заместителя Акима 
района.

Заявка на участие в конкурсе по предоставлению права временного возмездного землепользования (арен-
ды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства должна со-
держать:

для негосударственных юридических лиц Республики Казахстан – наименование юридического лица, его 
место нахождения, сведения о государственной регистрации (перерегистрации) в качестве юридического 
лица, сведения о руководителях и участниках или акционерах заявителя – юридического лица с указанием 
размера их доли в уставном капитале (от общего размера уставного капитала), сведения об аффилированных 
лицах заявителя;

для физических лиц – фамилию, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) 
заявителя, место жительства, гражданство, индивидуальный идентификационный номер, сведения о доку-
менте, удостоверяющем личность заявителя;

местоположение земельного участка, на который претендует заявитель;
конкурсное предложение;
обязательства по заключению договора временного возмездного землепользования (аренды) земельного 

участка сельскохозяйственного назначения для ведения крестьянского или фермерского хозяйства либо сель-
скохозяйственного производства в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления о необходимо-
сти подписания указанного договора в случае признания заявителя победителем конкурса по предоставлению 
права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хо-
зяйства, сельскохозяйственного производства.

Заявку на участие в конкурсе по предоставлению права временного возмездного землепользования (арен-
ды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства могут пред-
ставлять уполномоченные представители физического лица или негосударственного юридического лица 
Республики Казахстан на основании доверенности, выданной и оформленной в соответствии с законодатель-
ством Республики Казахстан.

Конкурсное предложение должно содержать:
бизнес-план (прогнозный объем инвестиций, площади возделывания сельскохозяйственных культур, по-

головье сельскохозяйственных животных, применяемые агротехнологии, наличие сельскохозяйственной тех-
ники и технологического оборудования, квалифицированных специалистов в области сельского хозяйства, 
количество создаваемых рабочих мест);

обязательства по составлению и освоению проекта внутрихозяйственного землеустройства, выполнению 
мероприятий по развитию сельскохозяйственной инфраструктуры;

обязательства по исполнению требований земельного законодательства Республики Казахстан, включая 
правила рационального использования земель сельскохозяйственного назначения, выполнению индикатив-
ных показателей по диверсификации структуры посевных площадей сельскохозяйственных культур в соот-
ветствии со специализацией региона, соблюдению научно обоснованных агротехнологий, фитосанитарных и 
карантинных требований.

Конкурсное предложение представляется в закрытом конверте в прошитом виде с пронумерованными стра-
ницами, за исключением случаев его подачи посредством веб-портала «электронного правительства».

Обязательства и бизнес-план, предложенные заявителем в конкурсном предложении, являются неотъем-
лемой частью договора временного возмездного землепользования (аренды) земельного участка сельско-
хозяйственного назначения для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного 
производства.

В заявке и на конкурсном предложении не должно быть никаких вставок между строчками, подтирок или 
приписок, за исключением тех случаев, когда участнику необходимо исправить грамматические или арифме-
тические ошибки.

В закрытом конверте конкурсного предложения указывается надпись «Конкурс по предоставлению права 
временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, 
сельскохозяйственного производства» и «Не вскрывать до: «19» июля 2022 года» (указывается точная дата).

Для получения дополнительной информации и запроса звоните 8 (72832) 2-21-26 (районное управление 
земельных отношений).

ОТДЕЛ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АКСУСКОГО РАЙОНА.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПРАВА ВРЕМЕННОГО 

ВОЗМЕЗДНОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ (АРЕНДЫ) ДЛЯ 
ВЕДЕНИЯ КРЕСТЬЯНСКОГО ИЛИ ФЕРМЕРСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОНО ПРОИЗВОДСТВА

Местоположение

Карасуский 
сельский округ

Карасуский 
сельский округ

Карасуский 
сельский округ

Карасуский 
сельский округ

Карасуский 
сельский округ

Карасуский 
сельский округ

Карасуский 
сельский округ

Каракозский 
сельский округ

Каракозский 
сельский округ

Каракозский 
сельский округ

Каракозский 
сельский округ

Каракозский 
сельский округ

Каракозский 
сельский округ

Каракозский 
сельский округ

Каракозский 
сельский округ

Каракозский 
сельский округ

Каракозский 
сельский округ

Каракозский 
сельский округ

Пло-
щадь, 

га.

5,0

8,0

6,5

4,5

10,0

10,0

3,5

3,0

2,8

3,0

3,0

5,0

5,0

2,8

16,98

20,0

20,0

20,0

Состав 
угодий

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Качественная 
характеристика почв

Пески бугристые с 
сероземами светлыми

Пески бугристые с 
сероземами светлыми

Пески бугристые с 
сероземами светлыми

Пески бугристые с 
сероземами светлыми

Пески бугристые с 
сероземами светлыми

Пески бугристые с 
сероземами светлыми

Пески бугристые с 
сероземами светлыми

Пески бугристые с 
сероземами светлыми

Пески бугристые с 
сероземами светлыми

Пески закрепленные 
равнинные

Пески закрепленные 
равнинные

Пески закрепленные 
равнинные

Пески закрепленные 
равнинные

Пески бугристые с 
сероземами светлыми

Пески бугристые с 
сероземами светлыми

Пески бугристые с серозе-
мами светлыми

Пески бугристые с 
сероземами светлыми

Пески бугристые с 
сероземами светлыми

Балл 
бонитет

27,11

7,1

16,18

16,4

16,4

16,4

21,2

32

32

32

32

32

42

32

10

10

10

10

Водообспечен-
ность

Не требуется

Не требуется

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Не требуется

Не требуется

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Сельскохозяйствен-
ная спелиализация 

региона

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

№

1

2

3

4

5

6

7

8
(16)

9
(18)

10
(19)

11
(20)

12
(22)

13
(31)

14
(40)

15
(66)

16
(74)

17
(78)

18
(83)

ЖАЛҒА БЕРУ МЕРЗІМІ 10 ЖЫЛ СРОК АРЕНДЫ 10 ЛЕТ



7 бетАЌСУ ӨЊІРІ17 маусым 2022 жыл

СОҒЫС – ТАЖАЛ 
ҚАЙТАЛАНБАСЫН...

Жиһанға жат болсын деп соғыс аты,
Сақтаулы қол қойылған әлем хаты.
Бала жас, ана жесір, әке құрбан, 
Болсын деп жаралмаған адам заты...

                           (Ән жолдарынан).
...Түнгі ұйқы алдында теле дидарды 

қосып, кешкі жаңалықтарды бір шолып 
шығатын әдетімен Мұсеке «Қазақстан» 
арнасын қосқаны сол еді, бәрін «біліп» 
отыратын телевизор жарықтықтан осыдан 
бір апта бұрын болған «қаңтар қырғынын» 
көрсетіп жатыр екен. Құдай – ау, «әсем қала 
– ару қала» деп  әспеттеліп, әнге қосылатын 
Алматыдағы сол бір сұрапыл, сұмдық 
оқиғалардан жаны күйзеліп, жүрегі шаншып 
кетті. Тасыған теңіз тасқынындай жойқын 
күшпен жылжып келе жатқан сансыз көп 
адам көше бойында тұрған қарақұрым ма-
шиналарды аударып-төңкеріп, қиратып, 
өртеп жатыр. Жолдағы дүкен деймісің, ме-
кеме деймісің – ғимараттарға от қойып жа-
лындатып, ата жауын көргендей өршелене 
аласұрған топтың қатыгездігінен  жүрегі 
қабынан шығардай атқылақтай тулап 
кетті. Енді бір сәтте көше бұрылысында 
тұрған жеңіл көліктің жүк салғышын ашып 
қойып, ішіндегі қаруларды қара-құрым 
топқа көз ілеспес шапшаңдықпен үлестіріп 
жатқан адамдарды көрсетті. Бейне бір 
сонау октябрь революциясы кезіндегі 
большевиктердің көтерілісшілерге қару 
таратып жатқандағы көрінісі. Аллам-ау, 
ел аман, жұрт тыныш кезіндегі бұл не 
деген сұмдық! Бұл қарулар сонда кімге 
кезенеді? Кімге ажал оғын сермеп, кімнің 
өмірін қияды? Әнеу бір тұста алып бір сау-
да орталығы ғимараты лапылдап жана ба-
стады. Енді одан сәл әріректе дүкенге лап 
қойған топ кеше ғана елге қызмет көрсетіп, 
керегін таратып бейбіт саудасын жасап 
тұрған дүкенге лап қойып, қиратып, сын-
дырып, енді біреулері апыл-құпыл өзіне 
қажетін қолдарына іле кетіп жатқан тобыр-
ды көрсетті.Тура кәдімгі соғыс қой мынау! 
Соғыстың үлкен-кішісі бола ма?! Қандай 
соғыс болмасын, қан төгілу, кісі өлімі, өртеу, 
қирату. Қасірет пен қайғының теңіздей боп 
ағатын көз жасы.       

...Мүсеке осы сұмдық көріністен жүрегі қан 
жылап, жанарынан ыстық жасы сорғалай 
жөнелді. «Мына сұрапыл сұмдықты көзім 
көрмесінші» дегендей теледидар тетігін же-
дел басып «шырт» еткзіп өшіріп тастады.  
Үнсіз ғана егіліп, марқұм майдангер әкесі 
Кенжебайдың жанары жасаурап, жүрегі 
қан жылай отырып, соғыс туралы айтқан 
әңгімесі көз алдынан кино таспасындай 
жәйлап сырғып өте берді...

«Ұлы Отан соғысы басталысымен, 
«мені майданға жіберсеніздер екен» деген 
өтінішпен әскери комиссариатқа барған 
Әміров Кенжебайға «сіз майданнан көрі 
тылда көбірек қажетсіз» деген «отказ» 
берілді. Бейбіт жатқан елге еш себепсіз ша-
буыл жасап, қала, ауылдарды бомбылап, 
қызыл қанға бояған неміс фашистерінің 
озбырлығы жанын күйзелтіп, зығырданын 
қайнатқан Кенжебай, ақыры, неше барып, 
қоймай сұрана жүріп, 1942-жылы майданға 
аттанады. Алғашқы әскери дайындықтан 
өткен соң ұрыс даласына кіреді.  Соғыс 
дегенің кинодан көргендей ме, қаншама 
қанды көйлек майдандастарынан айырыл-
ды. Ауылдан бірге аттанып, астыдан сыз 
өткен, төбеден ажал оғы себелеген окоп 
түбінде тәуліктеп бірге жатып, қара нанды 
қақ бөліп жеп, құты түбіндегі соңғы суды 
бөлісіп ішкен талай достары опат болды. 
Сол абзал достарының кегін қайтаруға өзіне 
ант берген Кенжекең талай рет жау шабуы-
лын қайтару ұрыстарында майдангер до-
старына ерліктің үлгісін көрсеттті. Талай рет 
майдандастарын шабуылға бастап шығып, 
«қазақ» деген батыр халық екенін басқа ұлт 
өкілдерінің алдында айқын дәлелдеп берді. 
Өліммен де бетпе бет келген жағдайларды 
сан рет бастан өткерді. Әйтеуір, әлі тататын 
дәмі бар екен...

...Атақты Сталинград майданы. 
Гвардиялық жаяу әскер батальонының 
құрамындағы, қатардағы жауынгер Кен-
жебай Амиров қызмет ететін гвардиялық 
атқыштар ротасы Сталинград қаласына 
таяу жатқан шағын станция маңындағы 
ауқымды шоқыда қорғаныс шебін ұстап 
жатқан. Жау таң бозынан бері, бекініске 
де қолайлы, тұтқиылдан қарсы шабуыл 
жасауға да ыңғайлы, стратегиялық маңызы 
бар осы бекіністі алмаққа неше рет шабу-
ыл жасағанымен, ротаның жауынгерлерінің 
қатты қарсылығына жолығып, тұмсықтары 
тасқа тірелген еді. Артилерияның 
қолдауымен жасаған жаяу әскер шабуылы-
нан ештеңе шықпаған жау жаралы қасқырша 
ызаланып, түске таман танк шабуылын ба-
стады. Фашистердің «тигр» атты бес бірдей 
ауыр танкісі қоңызша қаптап, ажал оғын 
дүркін-дүркін бүркіген бойы зырқырап келеді. 
Сол «қоңыздардың» қалқасымен шабуылға 
шыққан жау автоматшыларының қарша 
боратқан оғынан бас көтеру мүмкін бол-
май қалды. Енді болмаса, екілене ентеле-
ген дұшпан біздің қорғаныс окоптарымызға 
жетіп, өздерінің арам ойлы жоспарын іске 
асырмақшы! Осы қарбалас сәтте, енді сәл 
кешіксе, бәрі кеш болатынын бағамдап 
үлгерген Кенжебай: «қатқаңның қу басы 
өтесің!» деп, тісін шықырлата кіжінген бойы 
окоптан басын қылтита көтерді. Алдыңғы 
екі танк жарылғыш лақтыратын қашықтыққа 
жақын қалыпты! Ауыр танкілерге қолдану 
үшін төрт гранатаны қосып буған 
жарылғышын оң қолына алып, жау танкісіне 

лақтыруға ыңғайлана берді. Сол арада құлақ 
түбінен: «Қатардағы жауынгер Амиров, сол 
қапталдағы «қоңызды» маған қалдыр. Оң 
жақтағы танк сенікі!» деген взвод командирі 
капитан Керімбековтың әмірлі даусы саңқ 
ете қалды. «Құп болады!» деп, айтып 
үлгерген Кенжебай қарулы оң қолын иықтан 
жоғары көтере беріп, болат серіппеше сер-
меп қалды. Сол сәтте дәл тұмсықтан ти-
ген соққыдан жаудың танкісі лап ете түсіп, 
қызыл жалынға оранды. Артынша взвод 
командирінің де көздеген танкісі, іле-шала 
үшінші бір «қоңыз» от болып жана баста-
ды. Әккі командирлерінің өздері басқарған 
үш «тигрдің» жарылғанын көріп, жүйкесі 
сыр берді ме, жоқ әлде дзоттан дүрбімен 
бақылап отырған командирлерінен сондай 
бұйрық түсті ме, қалған екі танкіге жан керек 
екен, бұрылып алып, кейін қашты. Капитан 
Керімбековтың жаудың шабуыл бастаушы 
танкісін Кенжебайдың «иелігіне» меншіктеп 
беруінің өзіндік сыры бар – тын. Өйткені, 
жаттығу кездерінде Кенжебайдың қарулы 
қолдары жеңіл ғана емес, бумаланған ауыр 
гранаталарды асықша атып, дәл тигізе 
алатындығына көзі жеткен болатын. Осы-
дан үш күн бұрынғы жау шабуылында да 
қатардағы жауынгер Амиров дұшпанның 
бір «жолбарысын» жалындатып, отқа 
орап жіберген еді.Танк шабуылы да сәтсіз 
аяқталып, жаралы қасқырша ызаланған фа-
шистер көп кешікпей, әуе шабуылын бастап 
кетті.

Жағалай қазылған біздің окоптардың әр 
жерінен «воздух» «воздух» деген взвод 
командирлерінің әмірлі дауыстары естіліп, 
жауынгерлер окоп түбіне жапатармағай 
етпеттерінен түсіп, жата – жата қалысты. 
Неше шабуылдап, тек шығын арқалап, нәтиже 
шығара алмағандарына ашынғандығы 
сондай, айналасы үш-төрт шақырымнан 
аспайтын біздің жауынгерлер шеп құрып 
жатқан қорғаныс төбесіне төрт бірдей жау 
самолеттері шүйлігіп кеп берді. Айналаны 
қолқаны қапқан көк түтін басып, бомбының 
қопарған жал-жал қою топырағы көкке ұшып, 
еш нәрсе көрінбейтін аласапыран баста-
лып кетті. Жау бомбысының төмен қарай 
сорғалаған кездегі ащы дыбыстан құлақ 
жарғағы жарылып кетердей шыңылдап, ми 
айналып, аузыңа түсердей бір сұмдық сәт.  
Сондай жан алысып, жан беріскен шайқас 
үстінде жау самолетінің кезекті бір бомбасы 
ысқырып келіп, қатардағы жауынгер Амиров 
Кенжебай бұқпантайлап жатқан окоптың 
дәл үстіне түсті. Бұрқ етіп жоғары көтерілген 
жер қыртысының жал-жал топырағы басып 
тастаған қазақ солдаты тірідей көмілді де 
қалды...

Бомбылау аяқталғанда, ауаны түтін мен 
жалынның қолқаны жарған жағымсыз исі 
жайлап, айналаны қою түн қараңғысы да 
орап үлгерген еді. Таң бозарып ата бере, 
кешегі қасап шайқастан тірі қалған жауын-
герлер өз қаруластарын түгендеп, жара-
лыларды жинастырып, алғашқы дәрігерлік 
көмек көрсетуге кірісті. Ажал құшқандардың 
ақшиған, үрейлі көздерін жұмып, жерлеу 
рәсімін жасап жатыр. Еш жерде жоқ, не 
өлі, не тірілердің қатарынан табылмаған 
жауынгерлердің  тізімінде қазақтың қайсар 
да, намысшыл солдаты Амиров та бар еді.

... Кенжебайдың  ауылдасы, жастайынан 
«жақын келсе тебісіп, алыс кетсе кісінесіп» 
құлын – тайдай бірге өскен досының не 
өлілер, не тірілер қатарынан табылмауына 
жүрегі ауырып, таңғы, түскі астан да аузы-
на нәр татпаған Шәңгерей екі иіні салбы-
рап, Кенжебай жатқан окопты үшінші рет 
саперлық күрегімен әр жерінен шұқылай 
қазып, тексере бастады. Ұзыннан созылған 
окоптың орта шеніне жеткенде, күрегіне 
әлдебір жұмсақ нәрсе ілінгендей болды. 
«А, Құдайым, досым болып, оны тірі ете 
көр...» - деп, үміт оты жарқ еткен Шәңгерей 
топырақты жалма-жан арши бастады. Енді 
бір сәтте топырақтан арылған Кенжебайдың 
омырауын ашып жіберді. «Шіркін-ай, тірі 

болса екен...» Жүрек тұсына құлағын төсеп, 
тыңдап еді, әлсіз болса да, тіршілік нысаны 
сезілді. Жүрегі алып – ұшып, қуаныштан ор-
нынан атып тұрған жауынгер бар даусымен: 
«Товарищ капитан, он живой! - деп, айқай 
салды. Сол арада, зембіл ұстаған екі сол-
дат пен санинструктор окопқа алқына жүгіріп 
жетті...»
БҰЛ СҰМДЫҚ СТАТИСТИКА - ШЫНДЫҚ     

...Кіші жүз - атақты Махамбет батыр - ақын:
Ереуіл атқа ер салмай,
Егеулі найза қолға алмай,
Еңку-еңку жер шалмай,
Егескен жауын қашырмай,
Ерлердің ісі бітер ме...?! –деп жырлағандай,
жер жәннаты - Жетісу өңіріндегі Кеңес 

Одағының Батырлары:  Матай Баисов, Иван 
Васильевич Косенков, Есмұрат Сиқымов, 
Рахымжан Қошқарбаев,              Нұрсұлтан 
Есеболатов, тағы басқа от кешіп, Отан 
қорғаған майдангерлердің қатарында, 
атақты Ақсу топырағының төл баласы, соғыс 
салған ауыр жарақаттан елге мүгедек болып 
оралған, келісімен бейбіт еңбек майданына 
қызу араласып, шелектеп тер төге еңбек етуі  
арқылы еліне силы, халқына қалаулы болған 
азамат Кенжебай Амировтың да есімі ерек-
ше құрметпен аталады. 

Мүсекенің сұрағына майдангер Кенжебай 
ақсақал былай деп жауап берген екен:  «Ста-
лин бастаған әскери басшылықтың Совет 
әскерінің жаппай қырылып, тірі қалғандары  
жау қолына бір қаладан соң екіншісін та-
стап, тек шегіне берген  қауқарсыздығына 
не істерін білмей сасқандары ма, әскерді 
үсті-үстіне майданға қойша тоғыта берді. 
«Әскер» деген аты ғана, сенсең де өзің 
біл, сенбесең де сол, үш адамға бір 
мылтық беріліп, кейбірінде ол да болма-
ды. «Тірілерің өлген солдаттың мылтығын 
алып соғысыңдар» деп, тағы да қосымша 
әскер ісіне еш дайындығы жоқ 1905 пен 
1918 – жылдардың аралығында туған аза-
маттарды әкеп соғысқа салды. Оқ-дәрі 
исі мұрнына бармаған, қалай қорғанып, 
қайтіп сақтануды, тіпті атуды да білмейтін 
сол боздақтардың еш жазықсыз қынаша 
қырылып, қандары суша аққаны қазірге 
шейін көз алдымда. Ой, Алла – ай, ешкі екеш 
ешкі де бауыздағалы жатқанда бақырып, 
тұяқ серпімеуші ме еді, біздің армияда сол 
ешкі сияқты да қауқар болмады. Қауқар 
қайдан болсын, аспаннан бомба, снаря-
дын бұршақша жаудырған, танкі, зеңбірек, 
пулемет, гранаттармен мұздай қаруланып, 
Европа елдерін жаулау майданында соғыс 
тактикасының қыр – сырына барынша 
қаныққан неміс армиясына қарусыз адам 
не істей алсын.Тұяқ серпуге де жарамай 
күйреуіміздің себебі көп-қой. Ең бірінші 
себеп:  Армия жетекшілерінің соғысқа 
дейінгі сталиндік тазалауға ұшырауы, яғни 
білімді де, білікті генералдар мен жоғары 
шенді армия офицерлерін «өзінің орнын 
тартып алуы мүмкін» санап, соттатып, 
атқызып, қудалауы. Мұндай тазалауға 
осы соғысқа дейін «халық жауы» деген 
желеумен алаштың қаншама бетке ұстар 
ұлт қаймақтары  ұшырады. Екінші себеп: 
Сталиннің ешкімге сенбейтін өзімбілерлік 
эгоистігі, жау күшін жете бағаламай, кеңестік 
армияның  ешқашан «жеңілмейтініне» 
ессіздікпен сенуі. Үшінші себеп: тағы 
да сол мұртты тиранның адам баласын 
шыбын құрлы көрмейтін мейірімсіздігі, 
аяушылық атаудан жұрдай қаныпезерлігі 
мен қатыгездігі. Сол қаныпезерлігі емес пе, 
«тұтқынға түсу болмасын, ондай жағдайда 
соңғы оқты өзіңе жұмса» деп бұйрық бергені. 
Соғыс біткен соң да, ауыр жарақаттан, 
немесе бомба, снаряд жарылысынан ес-
түссіз, шарасыз қалып, жау қолына түскен 
солдат - тұтқындарды «отанын сатқан» деп, 
ең кемі 10 жыл, әйтпесе  20 - 25 жылға сот-
татып жіберуі. Сәл кейінірек, Сталин қайтыс 
болған соң ғана сол тұтқындар бостандыққа 
шығып, сот арқылы ақталды. Егер, өлі-
тірісін қосса, Екінші дүниежүзі соғысы 
жылдары фашистік тұтқында аштықтан, 
суық пен үмітсіздіктен өлген, Сталин жау - 
«дезертир» атаған төрт миллиондай совет 
жауынгерлері мен командирлерін  санап 
аласыз. Орман –тоғайларда, далалар мен 
сайларда көмусіз қалған екі миллионнан 
астам қаһарманның сүйегі шіріді. Ресми 
құжаттарда олар хабар – ошарсыз кеткен-
дер тізіміне енгізілді...

Бұл соғысқа қазақ елінен жарты миллионға 
жуық адам қатысып, оның үштен екісі май-
дан даласынан оралмады. Тылдағы халық 
күн демей, түн демей, білек түре еңбек 
етіп, жеңіс сағатын жақындатуға зор үлесін 
қосты. Ұлтымыздың мақтанышы, әлемге 
қазақты танытқан атақты палуан Қажымұқан 
атаң өз қаржысына самолет жасатып, 
соғысқа жіберді. Майданға жөнелтілген 
оқтың үштен екісін Қазақстан берді. Қазақ 
майдангерлері ерлік пен батылдықтың 
үлгісін көрсетіп, батыл шайқасты. Немістің 
Берлиндегі рейхстагының төбесіне Ту тіккен 
қазақ батыры, Жетісулық жерлесіміз Ра-
хымжан Қошқарбаевтың аты аталмай, ту 
тігуге еш қатысы жоқ Кантария деген гру-
зинге (Сталиннің ұлты болған үшін ғана) 
телінуі - қазақ ұлтының батылдығы мен 
батырлығына ешқашан еш көлеңкесін 
түсіре алмас» деп майдангер әкей жанары-
нан жасы тамшылап, тістерін қышырлата 
ұлына әңгімелеп бергені бар.

ОРНЫНДА БАР ОҢАЛАР...
...Қан қасап майданнан оралған 

Кенжекең өзінің көңілі әсіре қалаған қызы, 
қараторының әдемісі – Бибіжамал сұлуға 
үйленді. Кенжебайдың 24 жасында, 1946-
жылы көктемнің гүлдері жайнап, талда-
ры бүршік атқан ала таңында тұла бойы 
тұңғыштары Бисеке «іңгәлап» жарық 
дүниенің есігін ашады. Бисеке туғанда май-
дангер аға: Тәуба, артымда тұяқ қалды. Тап 
қазір өліп кетсем де, арманым жоқ! - деп, 
қуаныштан, еңкілдеп тұрып жылаған екен. 
Енді қайтсін, қылшылдаған майдандас 
талай боздақтардың ұрыс даласындағы 
қызыл қасап соғыста қара жер жастанып, 
әке атанып, сәби сүю бақыты бұйырмағанын 
көзімен көріп, өзі де көрнеу ажалдан аман 
қалған адам қалай ғана жыламасын?!  

Құдай – ау, атың өшкір соғыс лаңының зар-
дабы ол кезде әлі күшін сақтаған, ел-жұрт 
қара нанның өзін жанұядағы адам басына 
шаққандағы норма бойынша, кәртішкемен, 
ала таңнан өшіретке тұрып алған заман-ғой! 
Соғыс басталғаннан бастап, көптен күткен 
жеңіс жеткенше, ел-жұрт майданға азық-
түлік, жылы киімдер тоқып жөнелтіп, әбден 
тұралап, қара нан мен қатықсыз қара суға 
қарап қалған уақыт. Бірақ, халық: «тәуба, ең 
бастысы - біз жеңдік. 

...Адам болсын, басқа болсын, әйтеуір, 
дүниеде асылдар аз, жалқы болады» деген ел 
арасында бір түсінік бар. Кенжебай Амиров 
бір атадан, жалғыз қарындасы Тыныштықты 
есепке алмағанда, еркек кіндіктіден жалғыз 
болатын. Құдіреті күшті Құдайымның: 
«Әмір әулетінің аты өшпесін, артында 
ұрпақ қалсын» деген қайырымы болар,  
сұрапыл соғыстағы бомбылаудан денесінің 
сау тамтығы қалмай жарақаттанғанымен, 
жүрегіндегі шыбын жаны ұшып кетпей, аман 
қалыпты. Бір жылдай Ресейдің әскери го-
спиталында емделіп, «соғысқа жарамсыз» 
құжатымен 1943-жылдың жазында мүгедек 
болып елге  оралғанда, ол небәрі 21жаста 
еді. 

...Ия, Кеңес Одағы тұсында «Ұлы Отан 
Соғысы» деп айдар тағылған, қазаққа 
ғана емес, бүкіл Кеңес халқына зор қайғы, 
орны толмас қасірет әкелген соғыс – шын 
мәнісінде ешқандай да «Отан соғысы» емес, 
екінші дүниежүзілік соғыс екендігіне енді 
ғана көзіміз жетіп отыр. «Ұлы Жеңіс» деп 
әспеттелгенімен, іс жүзінде қан теңізше ағып, 
зор қайғы әкелген «Ұлы жеңіліс» екендігін де 
сол орыстың үлкен әскери қолбасшылары 
мойындап отыр. Сөзім құрғақ болмас үшін 
Кеңес Одағының маршалы Иван Коневтің 
ерекше тапсырмалар бойынша көмекшісі 
болған генерал - полковник, хабарсыз кет-
кен және қаза тапқан Отан қорғаушыларды 
мәңгі есте қалдыру және іздеу орталығының 
президенті Степан Кашурконың жазбасы-
на көз жүгіртейік. Бұл жазба шындық пен 
жігерден  жаратылған  «Жас Алаш» газетінің 
2019 - жылдың 9– мамырындағы № 37–
санында «Сталиннің  жеңісі – халықтың 
қасіреті» атты тақырыппен (қазақшаға 
аударған Алмас Нүсіп) жарияланыпты.

Қане, мына үзіндіге көз жүгіртейік:
«...Қайдағы жеңіс туралы айтып отырсың?! 

Ол соғыс бізге жеңіс емес, қан судай ағып, 
бүкіл елді тұралатып, орны толмас  қасірет 
әкелген үлкен жеңіліс! (Коневтің Кашуркоға 
айтқаны. Ғ.Ю.)

...46 миллион 250 мың адам жаралан-
ды. Үйіне оралған 775 мың жауынгердің 
бас сүйегі жарылған. Бір көзі жоқтар 115 
мың, екі көзі жоқ соқырлар 54 мың. Қарны 
жарылғандар 444046 мың. Жыныс мүшесі 
жұлынғандар 28648 мың, қолы жоқтар 
1миллион10мың. Бір аяғы жоқтар 3 миллион 
255мың, «Самауырын» аталып кеткен, қол-
аяқсыз қалғандар 85942 жауынгер».

Бұл дегенің ұйқыдағы жанды шошытып 
оятарлық, сұмдық статистика емес пе?! 
Аталмыш мақалада мынандай да адам 
жыларлық жолдар бар екен: «25 – маусымға 
қарай үш күн ішінде жау әскері 250 кило-
метр ішкерілеп енді. 28 – маусымда Бело-
русь астанасы Минскіні алды. Сырттан орау 
тәсілімен Смоленскіге жақындады. Шілденің  
ортасына қарай 170 совет дивизиясының 
28 - і толықтай қоршауда қалды, 70 - і ора-
сан зор шығынға ұшырады. Қыркүйек айын-
да Вязьмоға қарайтын  37 дивизия,  9 танк 
бригадасы, резервтегі Бас командования 
және төрт далалық армия басқармасының  
31 артполкі қоршауға алынды.  Брянскідегі 
қоршауда 27 дивизия, 2 танк бригадасы,  19 
артполк және далалық басқарудың үш ар-
миясы қалды.  1941 - жылдың өзінде ғана 
170  совет дивизиясының  92 - сі, 50 артполк,  
11 танк бригадасы және 7 армия қоршауға 
түсіп, қайта шыға алмады. Бұлардан бөлек 
қосымша 10 миллионнан астам адам 
жұмылдырылды. Осылардан басқа екі жа-
рым миллион еріктілер шақырылып, 50 жасақ 
дивизиясы  және 200 жеке атқыштар полкы 
құрылып, олар ешқандай қару - жарақсыз, 
киімсіз, әскери дайындықтан өтпестен 
бірден соғыс отына кіргізілді. Екі жарым мил-
лион жасақтың көбісі қырылып,150 мыңнан 
астамы (!) ғана тірі қалды». 

...Осы жерде «мәңгілік, мызғымас алып 
держава»

деп әспеттелген Сәбет армиясы неліктен 
осынша осал болып шықты?» деген ұлы (Басы. Соңы 8-бетте).
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Гүлжан МҰҚЫШЕВА

Енді, бұйырса, ел-жұрттың тұрмыс–жағдайы түзеліп, аста төк күнге де 
жетерміз!-деп, шүкіршілік ететін. Сол үкілі үмітімен, жас демей, кәрі де-
мей, күндіз-түні тер төге, еселеп еңбек етті. Мүгедектігіне қарамастан, 
солардың қатарында колхозда бригадир, есепші, табельшик, кейіннен 
ауыл дүкенін ұстаған Кенжебай Әміров те уақытпен санаспай, жан ая-
май жұмыс жасады.

Бибіжамал ана мен майдангер Кенжебай тұңғыштары Бисекеден 
кейін, араға төрт жыл салып, Мұсеке атты перзент сүю бақытына 
ие болды. Содан кейін, Нұрмеке, Нұрболсын, Нұрқасым атты алтын 
асықтай ұлдар дүние есігін ашып, қуаныштары еселене түсті. Шіркін, 
адам баласы жақсылық атаулыға тойсын ба?! Бибіжамал ана, ұлдан 
қашып, олардыц көпсінгені емес: «Шіркін–ай, Құдайым енді бір қыз 
берсе екен. Қартайғанда басымды қарап, сығып беретін» - деп арман-
дап жүргенде, «шын жыласа, соқыр көзден жас шығады» дегендей, ол 
тілегін Алла қабыл алып «арпа ішіндегі бір бидай» - Жібек келді дүниеге. 
Кенжекең қуаныштан: «бәйбішем қартайғанда, менің көйлегімді жуып 
беретін алтын бұрымды қызым туды» - деп, ат шаптырмаса да, шама – 
шарқынша той жасады. Сөйтіп, көңілі – көктем, жағасы – жайлау болып 
жүргенде, Құдайым берейін десе, тақыр жерден де алтын бере салады 
екен, екі жылдан соң, яғни 1966 – жылы кенжелері Мейрамбай туды, 
майдангердің әулетін мөлтілдеген мейірге бөлеп.

«Әке көрген оқ жонар» демекші, Кенжекеңнің жеті баласының 
барлығы оқып, жоғары білім алып, шаруашылықтың әр саласында 
(өкінішке орай, тұңғышы Бисеке осыдан төрт жыл бұрын дүниеден 
өтті) жемісті еңбек етіп жүр. Барлығы үйлі-баранды, алды шөберелі, 
кейінгілері немере сүйіп отыр.

Оның ұрпақтарының қай істі қолына алса да, содан нәтиже 
шығарғанша тыным көрмей еңбектеніп, қажырлылық танытуы, әр 
істің көзін, ыңғайын таба білу қасиеттері әкенің тәлімі, үлгі-өнегесі мен 
тәрбиесінің жемісі екендігі анық. «Әке көрген оқ жонар, шеше көрген 
тон пішер» деген халық мәтелі осындайдан айтылса керек. Майдан-
гер әкенің: «Жұмыстың жаманы жоқ. Еңбекте ерінбесең – жемісін 
жейсің. Кімнің алдында болмасын, мерейің үстем болады. Қиындыққа 
мойымасаң – жеңіске жетесің» деген өсиетін балалары жас кезден 
миына сіңіріп, санасына берік ұялатты. Әттең, қан кешіп, майдан да-
ласынан мүгедек болып оралғанына қарамастан, ел үшін жан аямай, 
ащы терін тамшылата, күн-түн демей еңбек еткен аяулы әкенің 1977 
– жылы, 54-тен 55 – ке қараған шағында соғыс салған жарақаттан, 
ауыр еңбек бейнетінің зейнетіне жете алмай, ең болмаса бір немересін 
көріп, бетінен өбе алмай, дүниеден ерте озғаны өкінішті...

Сонда жанұядағы жеті баланың  ең үлкені - Бисеке  30 – ға енді ғана 
толып, ең кішісі Мейрамбай 10 жаста еді. Сүйікті ата - анасы туралы  
Мүсеке Кенжебайұлы маған  былай деп әңгімелеп берген еді: 

«Жақсы адамдарды Алла қосады» демекші, оның Құдай қосқан 
қосағы, яғни анамыз Бибіжамал Қыдырбайқызы атамыздың өзіне сай 
мейірім шуағы мол, өте балажан, көрші көлемдерге жайлы, мінезі 
көркем кісі (топырағы торқа, иманы жолдас болсын) еді. Апамыздың 
қоржын бас тамының  дастарханы өмірі жиылмайтын, қонақтар көп 
келетін берекелі шаңырақ болатын. «Дастархан» демекші, Құдай-ау, ол 
кез кімнің тұрмыс жағдайы аста төк болып жетісіп тұрған заман дейсің! 
Ақ ниет, шын пейілмен жайдарылана, күлімдей отырып берген қара 
шәй, қара нанның өзі келген ауылдастарға қазы – қарта, жал-жаядай, 
балдай батып, судай сіңетін» деп, анасын аса бір сүйіспеншілік 
сезіммен ауызға алған-ды.

...Қазақта:«Пайғамбар ұрпағымен мың жасаған» деген тәмсіл сөз 
бар. Жеті балаға жарық дүние сыйлап, тәрбиелеп өсірген, Үкімет тара-
пынан «Күміс алқа» белгісімен Заң жүзінде бағаланып, Әмір әулетінің 
сәулеті, берекесі мен саялы бағы болған марқұм ана - Бибіжамал 
Қыдырбайқызы мен  өмірден ерте өткен Кенжебайдай абзал әкенің 
ұрпақтары тұрғанда, әулет өмірі тұйықталмай, немере шөбереге, 
шөбере, шөпшек пен неменеге ұласып, ұрпақ сабақтастығы жалғаса 
бермек...

...Баяғыда, өзіміздің бала кезіміздегі іздеп жүріп тауып, басқа жа-
стап оқыған «Ертөстік жырындағы» Ерназардың:     «тоғыз ұлым бір 
төбе, Ертөстігім бір төбе» деген жолдар бар емес пе? Мұсекенің 
бала кезінде Кенжебай әкейдің: «Көр де тұр, түбінде әулеттің Туын 
төбесіне көтеріп, ұрпақтарымды айналасына топтастыратын, бәріне 
ұйытқы болып, жол көрсететін бір «төбем» – Кеңсаба бабасының киесі, 
қасиеті қонған - осы Мүсеке болады» деген  сөзіне ұрпақтары сол кез-
де онша мән бермейтін. Кейіннен сол сөзі сәуегейлік те, жәй мақтау 
да, қолпаштау да емес, нағыз шындыққа айналғаны – кие қонған 
көріпкелдік екендігіне қазір балаларының да, ағайын - туғандардың да 
көздері жетіп, таңданады.

...Ерте есейіп, еңбекке де ерте араласқан Мүсеке Кенжебайұлы 
арттағы бауырлары мен жалғыз тал гүлдей Жібек қарындасына аға 
ғана емес, әкедей қамқорлық танытты. Әсіресе, нарық экономика-
сы қарық қылмаған жаңа заманда кәсіпкерлікке ден қойған Мүсекең 
олардың бәрін оқытып, жеткізіп, үйлі - баранды болуына үлкен еңбек 
сіңірді. Обалы не, олар да қайырымды ағасының алдын кесіп өткен 
емес. Аналарындай қамқор болып отырған мейірімді де, әр нәрсені 
терең байыптайтын парасатты жеңгелері Шахида екеуін қадір тұтып, 
сыйлайды.  Кенжебай әкейдің: «малым-жанымның садақасы, жаным-
арымның садақасы» деген ұстанымын – Мұсеке төбесіне Ту қылып 
көтеріп, өмірлік кредосы етіп ұстайды. Осы сертке адалдығы мен әр 
істің қыбын тауып, нарық талабының қыр-сырын экономикалық есеп-
пен, бағыт-бағдарын пайыммен пайдалана білетін оның көп салалы 
бизнесі зор табысқа кенелуде. Қазақстан Республикасының «Ал-
тын кітабына» енген, «Құрмет» Ордені, «Еңбек даңқы» мен басқа да 
көптеген төсбелгі, Грамоталармен марапатталған меценат Мүсеке 
Кенжебайұлының есімі қазіргі таңда 

бүкіл қазақ жеріне әйгілі. «Әке көрген оқ жонар» деп аталарымыз 
айтқан тәмсілдің дәлелі, міне, осы...

Ғабдул - Сәбит ЮСУПОВ, 
журналист, Қаратал ауданының "Құрметті азаматы", 

«Еңбек даңқы», т.б. бірқатар төсбелгілердің иегері, 
Кемел Тоқаев атындағы республикалық детектив шығармалар 

байқауының лауреаты. 
Алматы қаласы. 

Қыс сырғып өтіп,  жаз айымен бірге 
суға шомылу маусымыда жақындап 
қалды. Осы барыста суға түсідің 
бірқатар қағида, ережелерінің де 
бар екенін естен шығармаған жөн. 
Себебі, адам өмірінің қауіпсіздігі мен 
амандығы әрқашанда бірінші орын-
да тұрады. Деседе суға шомылудың 
ережесін сақтамай түрлі келеңсіз 
жағдайға ұрынып жататын жәйттар 
да аз емес. Сол себепті төменде бір 
қатар ереже-қағидаларды көпшілік 
назарына ұсынып отырмын. Осы та-
лаптарды кез-келген уақытта ескер-
сек, қайғылы жағдайдың алдын 
алуға және болдырмауға болады:

Су айдынында
– Суға шомылатын жерді, оның 

тазалығын, тереңдігін мұқият 
тексеріңіз;

– Тамақ ішкеннен кейін бірден 
шомылмаңыз;

– Суға тек қана рұқсат етілген жер-
лер мен жағажайларда шомылыңыз;

– Суға абайлап кіріңіз. Денеңіздің 
суға бейімделуіне мүмкіндік беріңіз;

– 10-15 минутқа дейін ғана 
шомылыңыз;

– Аяқ-қолыңыздың сіңірі тартылған 
жағдайда сасқалақтамаңыз, су 
бетінде қалып, адамдарды көмекке 
шақыруға тырысыңыз;

– Мас күйде суға шомылуға бол-
майды;

– Қоршау белгілерінен тыс 
аумаққа шықпаңыз;

Суға шомылудың негізгі ережелері және сақтану
– Техникалық ескерту белгілерінің 

үстіне шықпаңыз.
Неге тиым салынады?
Суға түскен кезде иесіз және 

техникалық ақауы бар қайықтарды 
пайдалануға тыйым салынады. 
Сондай-ақ, қайық, кемелерге көп 
жолаушы мен ауыр жүк алуға бол-
майды. Балалармен бірге демалған 
кезде оларды қараусыз қалдырмау 
керек.

Бассейн, теңіз бен көлдерге мас 
күйде шомылмау қажет. Қайықта жүзіп 
келе жатқанда орын ауыстырып, бір 
қайықтан екіншісіне ауыспаған жөн. 
Қайықтан, катамараннан тікелей 
суға түсуге және моторлы кемелерге 
жақындауға болмайды.

Қайық, кемелерді түнгі уақытта 
пайдалануға тыйым салынады. Бұл – 
адам өмірі үшін қауіпті.

Суда аяқ-қолдың сіңірі тартыл-
са, не істеу керек?

Суық суда шомылу аяқ-қол сіңірінің 
тартылуына әкеп соғуы мүмкін. 
Егер ондай жағдайға тап болсаңыз, 
төмендегі іс-әрекеттерді жасаңыз:

1. Егер сіңір тартылса, жүзуді 
тоқтатып суға шалқадан жатыңыз;

2. Қолыңыздың сіңірі тартылса, 
жұдырығыңызды түйіп, қолыңызды 
бір жаққа қарай серпе лақтырып, 
жұдырығыңызды ашыңыз;

3. Балтыр бұлшық етінің 
сіңірі тартылғанда, қолыңызбен 
аяғыңыздың басын қысып, бар 

күшіңізбен өзіңізге қарай тартыңыз 
немесе аяғыңызды судың астына 
созып, бармақтарды алға иіңіз. Кейін 
балтырыңызды сылаңыз.

Алғашқы көмек көрсету жол-
дары

Зардап шегушіні судан 
шығарғаннан кейін оған тезірек 
оттегі беру шарт. Сондықтан зар-
дап шегушінің дем алуын және та-
мыр соғысын анықтаңыз. Тамыры 
соқпаса, ауызбен дем беру қажет.

Бас бармақ және сұқ саусақпен 
адамның мұрнын қатты қысып, 
демді ішке терең алып, оның аузы-
на минутына 18-20 рет дем жіберу 
керек. 

Сонымен қатар оның жүрек 
соғысын ұдайы қадағалап отыру ке-
рек. Егер оның жүрек соғысы тоқтап 
қалса, массаж әдісін қолданған 
дұрыс. Ол үшін адамның жүрек 
тұсына екі қолды айқастырып қою 
керек. Одан соң, сол жерді минуты-
на 70 рет жиілікпен басқан жөн (5 
рет басып, 1 рет ауа үрлеу керек).

Зардап шегушінің жүрек соғысы 
мен тыныс алуы қалпына келген 
соң, оның ішіндегі суды сыртқа 
шығаруға тырысу қажет.

«Саулық - сақтықта» екенін 
ұмытпайық ағайын!

Е.СЕЙІТҚАЗЫ,
Арасан ауылдық округі әкімі 

аппаратының бас маманы. 

Денсаулық - адам үшін баға жетпес байлық. Бұл 
күн құрмет пен алғысқа бөленген, Гиппократ антын 
қабылдап, қай кезде болмасын әрдайым сенімділікті 
сақтайтын, асқан шеберліктің иесі ақ халатты абзал 
жандардың мерекесі. 

Әр адам өз өмір жолында  ақ халатты абзал 
жандармен кездесіп, олардың ыстық ықыласы 
мен алақандарын сезінеді. Бұның бәрін медицина 
қызметкерлері ғана бере алады. Олардың көмегімен 
тоқтаған жүрек қайта соғып, үмітімізді жалғап 
сыздаған балтырымызды тоқтатады. 

Елімізде  медициналық көмек сапасын жақсартуға 
жіті көңіл бөлу басты назарға алынған. Ал, 
мейірбикелік міндетке зор жауапкершілік жүктелетіні 
баршаға мәлім.  Ақ халатты дәрігерлерді «абзал жан-
дар» деп бекерге атамаса керек халық арасында. 
Адам жанының арашашысы атанған бұл кісілердің 
қоғам үшін, жалпы адамзат үшін қылар қызметін 
өмірімізден бөліп қарастыра алмайтындығымыз да 
рас. Көңіліміздің көтеріңкі, күйіміздің қалыпты болуы 
көбіне - көп осы жандардың арқасы.

Соның бірі - аудандық аурухананың қан сақтау 
кабинетінің мейірбикесі – ҚАСЫМБЕКОВА 
БАҚЫТГҮЛ БАЙМҰХАМЕТҚЫЗЫ осынау ізгі 
мақсатта тындырымды тер төгіп жүрген тәжірибелі 
маман. Бахытгүл әпкеміз жоғарғы санаттағы 
мейірбике. Қан сақтау кабинетінде 1997 жылдан 
бастап қызметін осы уақытқа дейін 25 жыл абы-
ройлы атқарып келеді.  Осы жылға дейін аудандық, 
облыстық аурухана басшылары тарапынан Мақтау 
қағаздары мен "Алғыс хаттармен" марапатталды. Бір 
сөзбен айтқанда, мейірбике – мерейлі мамандық.

Медицина қызметкері деген кең ұғым, қастерлі 
мамандық. Бұл мамандық иесінің жауапкершілігі де 
мол, атқаратын жұмысы да баршылық. Жалпы, меди-
цина қызметкері болу адамға жарық сыйлау деген сөз.

Жалпы дәрігер деген – аса қадірлі ат қой. Олар 
халықтың болашағы үшін аянбай еңбек етеді. 
Гипократтың антына берік олар күн демей, түн демей 
ертеңгі жарқын болашақ үшін бүгін аурумен күреседі. 
Халық денсаулығын сақтау ісіндегі мінсіз адал еңбегі, 
азаматтардың денсаулығын сақтау ісіне жеке үлесін 
қосып жүрген ауданымыздың ауруханасындағы 
осындай ақ халатты абзал жандарға емделушілер 
ризашылығымен алғысын айтады. Денсаулық 
сақшыларын төл мерекелерімен құттықтап, отбастары-
на береке, бақыттың ұзақ жолын тілейді.

СУРЕТТЕ: алдыңғы қатарда солдан оңға қарай 
- Мадалимова Майра Жұмашқызы, Қабаева Анар 
Оспанғалиқызы. Екінші қатарда -  Елемесұлы  Ерлік, 
Аханғалиева Айдана Айдарқызы. Бұл кісілердің алдын-
да бізден де басқа қаншама адам ауруларына ем іздеп, 
есігін күзетуде. Барлығына бірдей шипалы қолдарымен 
ем жасап, жылап кірген ауруларды қуантып шығарып 
салуда. Ақ халат киіп, өздерінің сүйікті мамандықтарын 
беріле істеген осы бір абзал жандар ауыр да, абыройлы 
қызметті өз борыштары санап, елмен етене араласып, 
талай аурудың алдын алуда.

Ендеше, осы саланы таңдаған жандарды төл 
мерекелерімен құттықтап, еңбектеріне жеміс тілейміз.

Ербол ӘБДІКӘРІМҰЛЫ.

Дәрігерге сен - дертіңнен арыласыңСОҒЫС – ТАЖАЛ 
ҚАЙТАЛАНБАСЫН...

(Соңы. Басы 7-бетте).


