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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
С

П
А

С
Ө

З 
- 

20
22

Га
зе

т
 и

нд
ек

сі
: 6

67
50

Құрметті Ақсу ауданының 
тұрғындары! 

Алдағы 2022 - 2023 жылдардың 

Қыстың қамын жазда ойла!

жылыту маусымына дайындық 
шараларын жүргізу аясын-
да, күз айларында жылу беру 

Қазақстан Республикасы Парламент Сенатының депутаты Жан-
болат Жөргенбаев Ақсу ауданына арнайы іс - сапармен келіп, ау-
дан әкімдігінде қоғамдық кеңес мүшелерімен, үкіметтік емес ұйым 
өкілдерімен, аудандық мәслихат депутаттары және ауылдық округ 
әкімдерімен жүздесті. 

Ауданданымызға атбасын тіреген халық қалаулысы көпшіліктің 
талап-тілектерін, өтініш-ұсыныстарын тыңдап, өзекті деп тапқан 
жайттарды Парламент қабырғасында көтеретінін айтты. 

Кездесу барысында аудан әкімі Есім Сейілханұлы, жергілікті 
қоғамдық кеңес мүшелері, ауылдық округ әкімдері мен мәслихат 
депутаттары аудандағы халықтың көкейінде жүрген өзекті 
мәселелерге тоқталды.

М.ШЫНДӘУЛЕТ.

Мектеп жасындағы балалар-
ды оқумен қамту, әлеуметтік 
қорғалмаған отбасылардан шыққан 
балаларды қолдау мақсатында биыл 
«Мектепке жол» республикалық 
қайырымдылық акциясы 1 та-
мыз – 30 қырқүйек аралығында 
өтеді. Бүгінде аудан, қалаларда 
көмекке мұқтаж балалардың тізімі 
жасалып, акцияны ұйымдастыру 
жұмыстары  жоспарға сәйкес 
ұйымдастырылуда. Айта кетерлігі 
Жетісу облысында 32663 - көп ба-
лалы, 12398 - аз қамтылған, 429 – 
сәтсіз отбасының, 775 - жетім және 
ата-анасының қамқорлығынсыз 
қалған бала бар.

«Балаларға жақсылық сый-
ла!», «Ауыл балаларына-мектепке 
сыйлықтар», «Отбасы отбасы-

на көмектеседі:  баланы мектепке 
жинайық!» қайырымдылық акция-
ларын ұйымдастыра отырып, атау-
лы көмек көрсету үшін мектепке 

дайындық кезінде қолдауды қажет 
ететін оқушыларға мемлекеттік ор-
гандар мен ұйымдардың, бизнес-
құрылымдары бекітілуде»-, деп 
атап өтті   орта білім беруді дамыту, 
қорғаншылық және қамқоршылық, 
тәрбие жұмысы бөлімінің 
басшысының міндетін атқарушы 
Ахметова Гүлмира Тойғанбекқызы. 

Биыл облыс бойынша 14000 
аса бала 360 млн.  теңгеге қыстық 
киім, мектеп формасы және мек-
тепке қажетті құрал жабдықтармен 
қамтамасыз етілмек. Айта кетерлігі 
тамыздың 1-нен бастап әр онкүндік 
сайын басқарма тарапынан 
акцияның өткізілуі бойынша мони-
торинг жүргізілетін болады.

Өз тілшімізден.

кәсіпорындарына көмірді жеткізу 
жұмыстары атқарылады, ол ком-
муналды - тұрмыстық көмірді та-
сымалдаушы вагондар санының 
қысқаруына әкеп соғады.

Осыған орай, жылыту маусымын-
да көмірдің жетіспеушілігін және 
әлеуметтік шиеленісті болдыр-
мау 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.

Екінші мүмкіндік: 
Сотталып келгендерге  бизнес ашу 

үшін грант бөлінеді
Мерзімін өтеген адамдарға жұмысқа орналасу өте қиын екенін 

бәрімізге мәлім. Осының арқасында адам қайтадан қылмысқа 
баруы да бек мүмкін. Бұл жағдайды болдырмас үшін Алматы об-
лысында сотталып келгендер  өз ісін бастай алатын жоба іске 
қосылмақ. Ұйымдастырушылар қайта әлеуметтендірудің барлық 
әдістерін қолдана отырып,  оларға тез әлеуметтік бейімделуге, 
түрмеден келген соң  жайлы өмір сүруге мүмкіндік бермек.

Жоба аясында қоғамдастықтардағы проблемаларды шешу-
ге және кейін жұмысқа орналасуға ықпал ететініндей әлеуметтік 
бағыттағы бизнес жобалар іске асырылады. Яғни, 3 млн. теңге 
көлемінде 3 шағын грант бөлінеді. 

Байқауға қатысушылар бизнес жобаларын таныстырып, кейін 
сұхбат береді. Барлық кезеңнен өткен 10 жоба ғана таныстырыла-
тын болады. Барлығы 50 сотталған немесе пробация қызметінде 
есепте тұрған адамуметтендіру және еңбекке бейімдеу қызметтерін 
алады.  

Айта кетерлігі алаяқтық жасағаны үшін сотталған адамдар бұл 
жобаға қатыса алмайды.

Кәсіпкерлікті дамытудың 
2021-2025 жылдарға арналған 
Ұлттық жобасы аясында биыл 
өз ісін ашуға 20 000 тегін грант 
беру жоспарда бар. Оның 
10 000-ы жастарға және 10 
000-ы жекелеген әлеуметтік 

санаттарға арналған. Грант со-
масы- 400 АЕК.

Грантқа ие болу үшін “Бас-
тау Бизнес” жобасы бойынша 
кәсіпкерлік негіздерін оқытудың 
3 жылдан аспаған сертификаты 
болу керек.

***

Өз ісіңізді бастауға 
арналған қайтарымсыз 

гранттар

Парламент Сенатының 
депутаты ауданымызда

«Мектепке жол» акциясында Жетісу 
облысында 14 мыңнан астам балаға материалдық 

көмек көрсетіледі

Құрметті Ақсу ауданының құрылыс сәулет және 
қала құрылысы бөлімінің қызметкерлері, аудан 
құрылысшылары, қадірлі жерлестер! 

Сіздерді төл мерекелеріңіз Құрылысшылар 
күнімен құттықтаймыз! Экономиканың жаңа 
серпін алып отырған маңызды саласының өкілі – 
құрылысшылардың ерен еңбегінің арқасында ірі 
инвестициялық жобалар жүзеге асырылып, небір 
зәулім ғимараттар бой көтеруде.  Атап айтқанда, Тау-
самалы ауылында фарель балық өсіретін құрылыс 
нысаны қолға алынған. Аудан орталығының шығыс 
бөлігінде «Нұр құрылыс» ЖШС–нің күшімен жаңадан 
шағын аудан салынып жатыр. Бес қабатты тұрғын 
үйлер мен мектептер, дәрігерлік амбулаториялар т.б. 
құрылыс нысандары салынуда. 

Сіздердің өз істеріңізге деген адалдықтарыңыздың, 
ұдайы өзгеріп отыратын нарыққа бейімделе білу 
қабілеттеріңіздің нәтижесінде Қазақ елінде құрылыс 
жанданып, халық жаңа стандарттар мен заманауи 
дизайнға бой үйретуде. Еліміздің ажарын ашатын, 
айбарын асқақтататын келісті келбетінің көркеюіне 
қосқан үлестеріңіз көз сүйсінтерлік. Алдағы уақытта 
да өркениетті еліміздің өсіп, өркендеуі жолында 
толағай табыстарға жете берулеріңізге тілектеспіз. 
Бойларыңызға сарқылмас күш - қуат, еңбектеріңізге 
таусылмас жетістік, отбасыларыңызға ортаймас бақ - 
ырыс тілейміз!

БАЗАРХАНОВ Есім Сейілханұлы,
аудан әкімі.

СҮЛЕЙМЕНОВ Бейбіт Жаңылысұлы,
аудандық мәслихат хатшысы.

10 тамыз - Құрылысшылар күні!
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2022 жылдың 4 шілдесінде «Міндетті әлеуметтік медициналық 
сақтандыру туралы» Қазақстан Республикасының Заңына 
өзгерістер мен толықтырулар қабылданды. Сақтандыру 
мәртебесін алу үшін тек өткен 12 ай үшін емес, алдағы 12 айға да 
төлем жасауға болады. Яғни МӘМС-ке жарналар төлемеген адам-
дар сол өзгерістер бойынша міндетті әлеуметтік медициналық 
сақтандыру жүйесіндегі медициналық көмекті алу үшін екі тәсілдің 
біреуін таңдап, жарналар төлей алады. Бұл өзгеріс қол қойылған 
сәттен бастап 60 күннен кейін, яғни 2022 жылдың қыркүйегінде 
күшіне енеді.

Қазақстанда медициналық сақтандыру жүйесі 2020 жылдан 
бастап жұмыс істеп келеді. МӘМС-ке төлем жасау барлығы үшін 
міндетті болып саналатынына қарамастан, Алматы және Жетісу 
облыстарында 464 976 адам әлі күнге дейін сақтандырылмаған.

«Бүгінгі таңда сақтандырылмағандардың 72,4%-ы соңғы 12 айда 
мүлде жарна төлемегені анықталды. Азаматтардың тағы 13,3%-
ы – өз қызметін азаматтық-құқықтық сипаттағы шарт бойынша 
атқаратын тұлғалар. Қазір жарналарды төлеуді тоқтатқан бұрынғы 
жалдамалы жұмысшылар 5%-ды құрайды. Дербес төлеушілердің 
үлесі – 1,7%, жеке кәсіпкерлер-2,4%, бірыңғай жиынтық төлем 
(БЖТ) төлеушілердің саны 4,0%-ға тең. Бұл негізінен 38-44 
жастағы адамдар. Олар бейресми жұмыс істейді және жарна 
төлемейді. Сондай-ақ жұмыспен қамту орталығына барып ресми 
тіркеле алатын жұмыссыздар да бар. Бұл жағдайда осы азаматтар 
жеңілдік санатына кіріп, олар үшін төлемдерді мемлекет аудара-
ды», – дейді Әлеуметтік медициналық сақтандыру Қорының Алма-
ты облысы бойынша филиалының директоры Нұрлан Отарғалиев. 

Қор жергілікті атқарушы органдармен, мемлекеттік кіріс 
басқармаларымен, «Атамекен» ҰКП және басқа да мүдделі мекеме-
лермен бірлесіп сақтандырылмаған халықты МӘМС жүйесіне тарту 
бойынша кең ауқымды ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын жүргізуде.  
Бұрын сақтандыру мәртебесін және МӘМС тізбесінен 
медициналық көмекті алу үшін пациенттің өткен 12 айға 
жарнасы төленген болуы және мәртебесін жоғалтпау 
үшін ай сайын жарналарды үзбей төлеуі міндеттелген еді.  
Тәжірибе көрсеткендей және өтініштерді талдау нәтижесінде 
жұмыс істемейтіндер мен өзін-өзі жұмыспен қамтығандар 
өткен кезең үшін жарна төлеуге қызығушылық танытпайтыны 
анықталды. Сол себепті олар үшін МӘМС жүйесіне қатысудың 
баламалы нұсқасы әзірленді. Ол сақтандыру мәртебесін алу 
үшін алдын ала 12 айға төлем жасауға мүмкіндік береді. 2022 
жылғы шілдеде «Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру 
туралы» ҚР Заңына тиісті толықтырулар мен өзгерістер 
бекітілді. Ол қыркүйек айының басында күшіне енеді. Біздің 
ойымызша, бұл халықты медициналық сақтандыру жүйесіне 
көптеп тартуға ықпал етеді» – деді Жанар Ботагарина.  
Азаматтар алдын ала жарналарды төлеп, жыл бойы МӘМС 
тізбесіндегі медициналық көмекті алады. Сақтандырылмаған 
халықтың шамамен 30%-ы жаңа төлем түрін пайдаланады деп 
күтілуде. Сонымен қатар өткен берешегі жоқ дербес төлеушілердің 
МӘМС жарналарын ай сайын төлеу құқығы сақталады. Естеріңізге 
сала кетейік, 2022 жылы дербес төлеушілер ай сайын ең төменгі 
жалақы мөлшерінің 5%-ы көлемінде –  3 000 теңге жарна төлейді.

Айсұлу АБИШЕВА. 

Сыбайлас жемқорлық 
әлеуметтік құбылыс ретінде 
қазіргі уақытта саяси дамуы-
на қарамастан әлемнің барлық 
дерлік елдерінде, оның ішінде 
Қазақстанда да өмір сүруін 
жалғастыруда, тек ауқымында 
ғана ерекшеленеді. Сыбай-
лас жемқорлық әлеуметтік-
экономикалық даму, нарықтық 
экономика құру, инвестиция-
лар тарту процесін тежейді. 
Демократиялық мемлекеттің 
саяси және қоғамдық ин-
ституттарына теріс әсер 
етеді, елдің болашақ дамуы-
на елеулі қатер төндіреді. 
Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес Қазақстандағы 
мемлекеттік саясаттың негізгі 
басымдықтарының бірі ретінде 
айқындалған.

Өңірлік коммуникациялар 
қызметі алаңында Жетісу об-
лысынан ҚР Парламенті 
Сенатының депутаттығына 
кандидаттарды ұсыну 
қорытындылары туралы 
баспасөз конференциясы өтті. 
Брифингте облыстық сай-
лау комиссиясының мүшесі 
Қахарман Жақсылық сөз сөйледі. 
 Биыл 11 шілдедегі Мемлекет 
басшысының Жарлығымен 
2022 жылғы 24 тамызға ҚР 
Парламенті Сенатының депу-
таттарын сайлау тағайындалды. 
ҚР Парламенті Сенатына 2 
депутат сайланатын болады. 
Яғни, 2017 жылғы 28 маусым-
да сайланған депутаттардың 
өкілеттік мерзімі (1 жылға), 2020 
жылғы 12 тамызда сайланған 
депутаттардың өкілеттік мерзімі 
(4 жылға) дейін.

«15 шілдеде облыстық сай-
лау комиссиясы барлық 
11 кандидаттың Консти-
туцияда және «Қазақстан 
Республикасындағы сай-

Ауылды  жерлерде жем-шөптерді дай-
ындау және сақтау  дабыл тудырады. 

Жем - шөптер бойынша өрттердің 
негізгі себептері болып табылатындар:

- отты абайсыз пайдалану,
- балалардың отпен ойнауы, 
- электржабдықтарын пайдалану 

кезінде ӨҚЕ бұзу, 
- пештерді орнату және пайдалану 

кезніде ӨҚЕ бұзу,
- қасақана өрт қою.
Жем-шөптерді сақтау кезінде, адамдар 

жем-шөптерді сақтау дұрыстығы туралы 
ойланбайды. 

Адамдардың өрт қауіпсіздік 
ережелерінің қарапайым талаптарын 
орындамауы, яғни, шөп маяларының 
және құрылыстардың арасындағы өртке 
қарсы аралықты сақтамауы,  өздерінің 
өмірлеріне, үйлеріне және мүліктеріне 
қауіп төндіреді. 

Тұрғын сектордағы өрттерді бол-
дырмау және алдын алу мақсатында,   
жем-шөптерді дайындау және сақтау 

Жетісу облысынан ҚР Парламенті 
Сенатының депутаттығына 

11 кандидат ұсынылды 

лау туралы» Конституциялық 
заңда қойылатын талаптарға 
сәйкестігін тексерді (жоғарыда 
көрсетілген), барлығы сәйкес 
келеді, тиісті хаттама жасалды.

15 шілдеде кандидаттарға 
таңдаушылардың қолдарын 
жинау үшін қол қою парақтары 
берілді. Сенат депутаттығына 
кандидатты облыстың барлық 
мәслихаттарының атынан өкілдік 
ететін таңдаушылардың жал-
пы санының (154) кемінде он 
проценті (кемінде 15), бірақ 
бір мәслихаттан таңдаушылар 
дауысының жиырма бес 
процентінен аспайтын дауыспен 
қолдауға тиіс. Таңдаушыларды 
қолдау олардың қолдарын жи-
наумен куәландырылады.
Толтырылған қол қою парақтары 
тиісінше облыстық сайлау 
комиссиясына тапсырыла-
ды, ол паспорт қызметтерінің 
қызметкерлерін тарта отырып, 
бес күн мерзімде жиналған 
қолдардың дұрыстығын тексеруді 
жүзеге асырады»,- деді спикер.

Айта кетерлігі ҚР 
азаматтығында тұратын және 
оның аумағында соңғы он жыл 
бойы тұрақты тұрып жатқан 
адам Парламент депутаты бола 
алады. Жасы отызға толған, 
жоғары білімі және кемінде бес 
жыл жұмыс стажы бар, тиісті 
облыстың аумағында кемінде 
үш жыл тұрақты тұратын адам 
Сенат депутаты бола алады. 
Ал, заңда белгіленген тәртіппен 
өтелмеген немесе алынбаған 
соттылығы бар адам депутат 
бола алмайды. 

«Ұсынылғандардың ішінде: 
1 – аудан әкімі, 3 - мемлекеттік 
қызметшілер, 2 - коммерциялық 
құрылымдардың қызметкерлері, 
4 – бюджеттік ұйымдардың 
қызметкерлері, 1 - қоғамдық 
бірлестіктің қызметкері. 
Мамандықтар бойынша: 
оқытушылар – 4, заңгерлер – 2, 
дәрігер – 1, агроном – 1, механик 
– 1, журналист – 1, басқалары – 
1 адам. Үміткерлердің ең жасы 
1991 жылы туған(31 жас), жасы - 
1963 жылы (59 жас) туған. 8 адам 
(72,7%) "Аманат" партиясының 
мүшелері, 1 - "Ауыл" (9%), 2 
(18,2%) - партияның мүшелігін 
көрсетпеді. Ұлты бойынша: 9 
(81,8%) қазақ, 2 (18,2%) орыс», - 
деді Қаһарман Еркінайұлы.

3 тамыз күні сағат 18.00-де кан-
дидаттарды тіркеу аяқталады 
және тіркелген кандидаттар үгіт 
жұмыстарына кіріседі. Осылай-
ша, 1 тамыздағы жағдай бой-
ынша 11 кандидат ұсынылды, 6 
кандидат тіркелді.

Сенат депутатын сай-
лау бойынша дауыс беру 
таңдаушылардың-мәслихаттар 
депутаттарының бірлескен от-
ырысында өтеді. Дауыс беруге 
қатысқан таңдаушылардың елу 
проценттен астамының дауы-
сын алған кандидат сайланды 
деп есептеледі.

Өз тілшімізден.

Дербес төлеушілер МӘМС 
жүйесінде алдын ала 12 

айға төлем жасау арқылы 
сақтандыру мәртебесіне 

қолжеткізе алады 

Студенттердің сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы 
дүниетанымын қалыптастыру 
мақсатында университетте 
тұрақты негізде "таза сессия" 
штабы жұмыс істейді. Штаб 
қызметінің басты идеясы жа-
стармен кездесулер өткізу 
және сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы заңнаманы, сыбайлас 
жемқорлық ұғымын түсіндіру, 

Жемқорлықсыз болашағымыз жарқын

кезінде өрттердің туындауын болдыр-
мау жөніндегі күшейтілген жұмыстары 
жүргізілуде. Аудан тұрғындарына өрт 
қауіпсіздік  мақсаты мен қойылатын та-
лаптары түсіндіріліп жеткізілуде. 

Қараусыз қалған балалардың ең бір 
әуес заттары  сіріңкемен ойнауы. Олар 
үшін әсіресе, оңай жерде жатқан сіріңке 
ойын ретінде пайдалануы жиі кездеседі.
Кейде ата-аналар балаларын үйде 
қараусыз қалдырып қойады, ал, үйдің 
ішінде жалғыз қалған балалар ненің 
дұрыс, ненің бұрыс екенін ажырата 
алмауынаң олар үшін бәрі оңай болып 
көрінеді.

Сондықтан адамдардың отқа 
немқұрай, жауапсыздықпен қарауы, 
балалардың отпен ойнауы қайғылы 
жағдайға әкелетіндігі туралы түсіндіріп 
жеткізу керек.

Нұрдәулет ЖАҚСЫБАЕВ,
аудандық ТЖБ бастығы,

азаматтық қорғау подполковнигі.                                              

Жем - шөптерді дайындау және сақтау кезіндегі өрт қауіпсіздік шаралары

сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл бойынша шараларды 
жетілдіру, студенттер арасын-
да заңдылық пен сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы тәртіпті 
орнату, сыбайлас жемқорлық 
құбылыстарына қарсы іс-қимыл 
рухында тәрбиелеу болып та-
былады.

Жастардың алған білімдері 
оларға өмірде сыбайлас 
жемқорлықтың кез - келген 
көріністерімен жанаспауға 
көмектеседі деп сенгім келеді. 
Жастар сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы!

Болашақ жас ұрпақтың 
қолында!

Д.НҰРТӨЛУҰЛЫ,
Ақсу ауданының қорғаныс 
істері жөніндегі  бөлімінің  

бастығы. 
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Қазақстан Мұсылмандар 
діни басқармасының «Жеті ру-
хани қазық» тұғырнамасында 
мұсылманның тұлабойында та-
былуы тиіс негізгі жеті көркем 
сипатты ұсынды. Атап айтқанда, 
имандылық, отаншылдық, 
білімділік, бірлік, еңбекқорлық, 
мәдениеттілік және әділдік 
негізін ұстану. Осы жеті 
сипаттың бірі –  еңбекқорлық. 
Адам баласы өмір сүру үшін 
жанмен тәннен тұратындықтан  
аздаған болса да тіршілікке 
керекті мал-мүліктің қажеттілігі 
анық. Алайда, бұл нығметке 
жету жолында шариғат 
көрсеткен жолдан шықпастан, 
адалдықты ту етіп, ешкімге 
зияынын тигізбей жетуі керек. 
Ең бастысы – адам бойында 
имандылық пен ынсап болуы 
керек. Саналы  ғұмырында 
адал жолмен мал табу, қоғамға, 
Отанға адал қызмет ету - Алла 
Тағаланың адам баласына 
жүктеген міндеттерінің бірі.  
Бұл жөнінде Алла Тағала 
қасиетті Құранда «Бақара» 
сүресі, 168-аятында.: «Әй, адам-
дар! Жер бетіндегі нәрселердің 
халал әрі тазасынан жеңдер!» 
Ардақты  Пайғамбарымыз 
(Оған Алланың салауаты мен 
сәлемі болсын) хадистерінде: 
 «Қара жұмыстан қолы күстеніп 
немесе шаршап-шалдығып 
келіп ұйқыға бас қойған 
адам кешірімге ие болып, 
күнәларынан арылады».

«Бала-шағасын адалы-
нан асырауға тырысып 
жүрген жан Алла жолында 
күресушімен тең. Ар-ұятын 
сақтап, адал дүниені іздегендер 
шейіттермен деңгейлес» 
екенін айтып, еңбек етуге,  
адал несібе іздеуге шақырған.  
Расулалла (Оған Алланың са-
лауаты мен сәлемі болсын)  
бір жолы Сағыд ибн Муазды 
﴾Алла ол кісіге разы болсын) 
кезіктіреді. Екеуі қол алысып 
амандасқанда, сахабасының 
қолы күстеніп кеткені байқалады. 
Себебін сұрағанда, Сағыд ибн 
Муаз ﴾р.а. отбасын асырау үшін 
еңбек етіп жүргенін, қолы содан 
тілімденгенін айтады. Сонда 
Пайғамбарымыз (Оған Алланың 
салауаты мен сәлемі бол-
сын)  оның жауабына сүйсініп: 
«Міне, Алла осындай қолдарды 
ұнатады», – деп айтты.  
Дінімізде дені сау пенденің қол 
қусырып, қайыр тілеп өмір сүруі 
– нағыз ұят іс. Әбу Сайид ибн 
Мәлик - 13 жасында әкесімен 
бірге Ухуд шайқасына қатысқан 
сахаба (Ол кісіге Алла разы 
болсын!). Сол соғысты әкесі 

Адал еңбек ету – әрбір 
мұсылманға міндет 

Құрметті аудан тұрғындары!
Жаз айларында табиғат аясында демалуға 

шығып, от жағу арқылы Сіздер табиғатқа қауіп 
төндіресіздер. Бұл демалыс өте қызықты 
болғанымен, мұндай әрекеттермен Сіздер 
табиғатқа қауіп туғызуларыңыз әбден мүмкін, 
себебі  қурап тұрған шөпке от тиіп, ол оңай лау-
лап жанып үлкен өртке айналуына әкеліп соғады. 
Осыдан ағаштар, өсімдіктер мен жануарлар 
әлемі қасірет шегеді. Бұндай жағдайды болдыр-
мау үшін Сіздер табиғат аясында демалған кез-
дерде, төмендегідей өрт қауіпсіздік ережелерін 
сақтағандарыңыз жөн: 

- табиғат аясында от жағуға  тиым салынады;
- от жаққан жағдайда оны сөндірмей қараусыз 

қалдыруға болмайды;
- өрт болған жағдайда дереу мемлекеттік өртке 

қарсы қызметіне 101 нөмірі бойынша телефон ша-
лып, өрттің пайда болған ошағын хабарлауыңыз 
қажет;

- өртті тоқтату және жою бойынша шараларын 
қабылдауыңыз тиіс

Құрметті қауым, сөнбей қалған оттың кейінгі 
зардабын ойлаңыздар. 

Әрқашан естеріңізде болсын!
Табиғатқа зиян келтіру оңай, ал қайта қалпына 

келтіру үшін өте көп күш-жігер мен ондаған жыл-
дар қажет.

Н.ЖАҚСЫБАЕВ,
аудандық Төтенше жағдайлар  бөлімінің   

бастығы, азаматтық  қорғау  подполковнигі.                                  

шейіт болады да, отбасының 
бүкіл ауыртпашылығы жап-жас 
Әбу Сайидтың мойнына түседі. 
Кедейлікті бастан кешіреді.  
Сонда үйіндегілер:  «Бар да, Алла 
елшісінен (Оған Алланың салауа-
ты мен сәлемі болсын)  бір нәрсе 
сұрап кел! Жұрттың бәрі сұрап 
жатыр ғой» деген шағым мәндес 
сөз айтады. Алғашында барғысы 
келмейді. Бірақ жағдай қысып 
бара жатқан соң, не де болса, 
барып жолығуға бел байлайды. 
Құдайдың құдіретін қараңыз, 
Расулулланың (Оған Алланың 
салауаты мен сәлемі болсын)  
қасына барып қалса, ол халыққа 
мына сөзді айтып тұр екен: 
«Көңілін тоқ тұтқан және ар-
намысты жоғары ұстаған кісілерді 
Алла Тағала өзге жұрттан бай 
етеді» Осы сөзді естіген Әбу 
Сайид тілегін Пайғамбарымызға  
(Оған Алланың салауаты мен 
сәлемі болсын) айтпай-ақ үйіне 
қайтып кетеді. Содан кейінгі 
жағдайды өз аузымен былай 
деп жеткізген:  «Алла елшісінен 
(Оған Алланың салауаты мен 
сәлемі болсын)  ештеңе сұрамай 
үйге қайтқан күні Алла бізге 
рызық-несібесін жіберді. Содан 
былай ісімізге береке дарығаны 
сонша Ансарлардың арасында 
бізден бай ешкім болмады...»  
Лұқпан хакім өз баласына 
мынандай өсиет қалдырған: 
«Ұлым, адал кәсіп етіп 
жоқшылықтан өзіңді сақта. 
Жоқшылық көрген адам мы-
нандай үш қайғыға тап болады: 
Біріншіден, дінін әлсіретеді: 
яғни, сеніміне кір келтіреді. 
Өйткені, кедейлік адамды жа-
ман ниеттерге жетелейді. 
Екіншіден, ақылын азайтады. 
Өйткені, мұқтаждық адамның 
еңсесін түсіріп, есін шығарады. 

Үшіншіден, адамгершілігі 
әлсірейді. Адамдарға 
жек көрінішті болады». 
Әрбір мұсылман еңбек етіп, 
малды, жанды болуға құқылы. 
Кейбір бауырларымыздың ке-
дей, жоқшылықта болуының 
себебін тек Алла ғана кінәлі 
деп қарайтындар бар. Бұл жай-
лы Хакім Абай былай дейді: 
– ,,,Міне, біздің қазақтың көбінің 
сөзі осылай келеді. Бұл – зор 
адасқандық. Жас шағынан 
жалқаулыққа салынып алады 
да, талап қылып, талпынып, 
алысқа барып еңбек қылып 
мал таппайды.  Сол жалқаудың 
қырсығынан өз еңбегін өзі 
бағаламай,  малды жақсы 
көретін малқұмар адамға жал-
данады. Мұндай адамдар ішсе 
тамаққа, кисе киімге жарымай-
ды, жоқшылықтан арылмайды. 
Ол жоқшылықты, кедейлікті 
Құдайдан көреді. Құдай оған 
еңбек қып, мал таппа деп пе, 
-деген. Яғни, жастық шақтан 
бастап бар күш-жігерді ілімге,  
пайдалы мамандықтарға 
жұмсау керек екенін жеткізген. 
Пайғамбарымыз: (Оған 
Алланың салауаты мен 
сәлемі болсын)  «Сондай бір 
дәуір туғанда, адам баласы 
тапқанының адал-арамына 
көңіл бөлмейтін болады», – деп 
мұңайған еді. Соңғы уақыттарда 
кейбір бауырларымыздың күн 
көріс қамы деп еңбектің адал 
арамына көңіл бөлмейтіндер 
кезігеді. Хадистерде мұндай 
адамның дұғасы, амалдары 
қабыл болмайтынын айтқан.  
Жаратушы Алла ешкімге 
мұқтаж етпей, адал еңбек 
жасайтын күш қуат бергей! 
                 

АҚСУ АУДАНДЫҚ МЕШІТІ.

Табиғат аясында демалған кезде өрт қауіпсіздік 
ережелерін  сақтау

Биыл ұлт тұлғасы, қоғам 
қайраткері, Қазақстанның 
гүлденуі мен өркендеуіне үлес 
қосқан Дінмұхамед Қонаевтың 
туғанына 110 жыл. Осы орай-
да мемлекет қайраткерінің 
өмір тарихынан сыр шертетін 
мағлұматтар мен сындарлы 
сағатта елі үшін атқарған 
ізгі істері туралы деректерді 
ұсынамыз. 

Қонаев Дінмұхамед 
Ахметұлы (1912-1993) — 
аса көрнекті мемлекет және 
қоғам қайраткері, үш мәрте 
Социалистік Еңбек Ері, тех-
ника ғылымдарының док-
торы, Қазақ КСР Ғылым 
Академиясының академигі. Ал-
маты қаласында дүниеге кел-
ген. Қонаев ширек ғасырға жуық 
Қазақстанның бірінші басшысы 
қызметін атқарды. Ол жауап-
ты басшылық қызметте жүріп, 
республикадағы тау-кен ісін 
дамытуға қомақты үлес қосты. 
Билік басында болған уақыт 
қаншалықты күрделі, қарама-
қайшылыққа толы болғанымен, 
елдің экономикасын, әлеуметтік 
жағдайын, ғылыми сферала-
рын, ұлттық мәдениетін дамы-
ту ісіне айтулы еңбек сіңірді. 
Түрлі деңгейдегі партия және 
кеңес қызметін атқара жүріп, 
Орталықтың өктем саясатының 
ығымен кете бермей, ел 
мүддесін, болашақ қамын да 
бір сәт естен шығарған жоқ. Ал-
пысыншы жылдардың басын-
да Н.Хрущевтің өктемдігімен 
Өзбекстанға беріліп кеткен 
қазақ жерінің біраз бөлігін 
қайтарып алуы соның айқын бір 
дәлелі еді. 

Қонаев өте қарапайым, 
жұмысқа жаяу баратын, 
күзетшісіз жүретін ел бас-
шысы болған. Ел басқарған 
тұста журналистермен кезде-
суге шектеу қойған. Мысалы, 
Қонаевтан сұхбат ала алмай 
кеткен тілшілердің қатарында 
BBC, Washington Post сынды 
ақпарат құралдарының өкілдері 
бар. Байырғы ата-бабасындай 
аңшылыққа қызыққан ол 
қарапайым 200 шаршы метр 
үйде тұрған. Тіпті, Брежнев 
келіп, үйін аралап, "барың осы 
ма" деп таң қалған екен.

"Адамға жазаның ең үлкені – 
жұмыссыз қалдыру", – деген ұлт 
тұлғасы елдің елдігі үшін аянбай 
еңбек етті. Содан болар "Оры-
сты ренжiтсең Мәскеуге шаба-
ды, қазақты ренжiтсең қайда 
шабады? Өзiңнiң алдыңа айна-
лып келедi, Асанбай. Орыстың 
артында тұрған Мәскеуi бар. 
Қазақтың артында Мәскеуi жоқ, 
қазақтың Мәскеуi — бiздермiз, 

Ол Қазақстанда неміс авто-
номиясын құру, Маңғыстауды 
Түрікменстанға беру жөніндегі 
Орталықтың ұсыныс-
жоспарларына қарсы шықты. 
Алматыны қазіргі заманғы 
көрікті қалаға айналдыруға көп 
күш жұмсады. Мұнда Республи-
ка сарайы, ҚазМУ қалашығы, 
Арасан сауықтыру орталығы, 
Медеу спорт кешені сияқты 
ірі ғимараттар бой көтерді. 
Бірнеше мәрте КСРО Жоғарғы 
Кеңесінің депутаты болып сай-
ланды. КОКП-ның XIX съезінен 
бастап кейінгі съездерінің 
бәріне делегат болды. Парла-
мент пен партия делегациясын 
басқарып, әлденеше рет ше-
телдерде болып қайтты. КСРО 
Жоғарғы Кеңесі Төралқасының 
және Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесі 
Төралқасының мүшесі болды.

Ұлттың қамын ойлаған аза-
мат, біртуар тұлға 1993 жылы 
тамыздың 22-сі күні 82 жасқа 
қараған шағында өмірден өтті. 
Дінмұхамед Қонаев қайтыс 
болғаннан кейін Қазақстан 
Ғылым академиясының Тау-
кен және түсті металлур-
гия институтына, еліміздің 
бірқатар мектептері мен 
көшелеріне есімі берілді. Алма-
ты қаласында қоғам қайраткері 
атында университет бар. 1992 
жылы 13 қарашада Алма-
тыда "Халықаралық Қонаев 
қоры" құрылды. 2002 жылы 12 
қаңтарда Алматы қаласында 
Қонаевтың мұражай үйі ашыл-
ды. Ол өмірінің соңғы сәтін 
өткізген Алматы облысы Алакөл 
ауданына қарасты Ақши ауы-
лында 2003 жылы 15 тамызда 
арнайы құлпытас орнатылды.

Асанбай, қолыңнан келгенше 
қазақты жылатпауға тырыс, 
қорлыққа берме. Қорлыққа 
көнген халық зорлыққа да 
көнетiн иiсалмас, ынжық болып 
кетедi. Ұлт өзiнiң мүддесiн өзi 
қорғай алатын дәрежеге жетуi 
керек. Кезiнде қазақтың жа-
нын сақтап қалсақ екен дедiк 
қой... Бiз ол дәуiрден өттiк. 
Ендi қазақтың рухын, намысын 
сақтауымыз керек", – деген еді 
Асанбай Асқаровқа.

Ұлт тарихын зерделеуде 
кейінгі өскелең ұрпаққа ата та-
рихымыз бен оны жасаушы 
тұлғалар туралы, олардың ар-
тында қалған мұрасы мен келелі 
ой-тұжырымдарын зерттеп-
жеткізу, ұлт перзенттерін 
ұлықтау — абыройлы па-
рыз. Қазақ зиялы қауымының 
өкілдері біздің қоғамымызда 
шоқ жұлдыздай жарық шоғырын 
құрайды. Үнемі үрдістік 
дамуға ұмтылып отыратын 
қоғамның тынысына өздерінің 
ой-интеллектісімен, нақтылы 
тұжырымдарымен ықпал ететін, 
оның алар бағытына да әсер ете 
алатын негізгі күш — зиялылар 
қауымы. Сондықтан да зиялы 
қауым өкілінің тарихын зерттеу, 
олардың ғылым мен қоғамдағы 
алар орны, оған қосқан үлесін 
саралай отырып сараптау, 
тағылымдық жақтарын ашып 
көрсету, бағалау маңызды 
міндеттердің бірі болып табы-
лады. 

МАТЕРИАЛ ҒАЛАМТОР 
ПАРАҚШАСЫНАН 

АЛЫНДЫ.
Ақпарат дереккөзі: https://

massaget.kz/layfstayl/madeniet/
persona/53779

Д.Қонаевтың туғанына 
- 110 жыл!
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Балдырған кезім, 
қайдасың?

Қиялға аттай қонсаң кеп,
Қажеті бар ма басқа ойдың? 
Тезірек жігіт болсам - деп,
Теңдестен бұрын шаш қойдым.

Өзімше жігіт міндетін атқардым,
Сілкіп шашты паң.
Салып ап мұрттың суретін,
Тершіген танау астынан.

Бұған да жеттім асығып,
Демедім «енді тоқтайын»...
Балалық күндер шашылып,
Қалды деп, бүгін жоқтаймын.

Жетпесем болмас 
тездетіп

Қол алып балғын шақтардан,
Құлыншақ көңіл ойнақта. 
Сағыныштармен апталған,
Жүрегім қалды сол жақта.

Тастайын бәрін шаруаның,
Бітетін түрі жоқ мүлде.
Ауланың ескі шарбағын,
Бүтіндей алмай кеттім бе?

Тастайын бітпес шаруаны,
Ұсақтап мүлде кеттім бе,
Әсем ғой елдің таңдары,
Бояуы қанық шөптің де.

Сақталған сонда жан сырым,
Айтылмай қалды –ау көптен бір.
Ауасын жұтсаң бал - шырын,
Сынаптай бастау мөп-мөлдір.

Жата бір қалып сімірмей,
Шыдасын мені деп пе едің?
Қынасы кілем түгіндей,
Бастаудың бойы көк тебін.

Қол алып балғын шақтардан,
Қошақан көңіл ойнақта.
Тербетіп жолда тәтті арман,
Тартпасам болмас сол жаққа.

***
Жотаның шаңын көшіре,
Жоғалып кеткен «сайтан шақ».
Басайын ыстық төсіме,
Жамырап жетші қайта, ән сап.

Тұратын жаздай «маңырап»,
Жасы мен қуы аралас.
Барады мүлде қаңырап
Қыпшақбай еккен сары ағаш.

Сүзгімен,
Шабақ орнына,
Жұмабек жылап ұстайтын,
Сол мекен ұмыт болды ма,
Өзіміз жаздап-қыстайтын?

Тоғанның жары тозыпты,
Кеміріп толқын кемерін.
Ортайды көңіл,
Озып күн,
Мен сені таппай келемін.

***
Егіздердей бір - бірінен аумайтын,
Бала кезде балаушы едік тауға айқын.
Маң төбелер,
Тақтай табан қол шана,
Салып алып бізді
Еңіске заулайтын...

Сағынышты үнсіз ғана түсініп,
Маған ыстық алақанын ұсынып.
Балалықтың ізі қалған туған жер,
Балапанын шықты алдымнан 
                                             ұшырып.

Бозторғайым – алқымында жыр тұнған,
Құшағыма құлайтындай ұмтылған.
Туған жердің мені аңсаған жүрегі,
Жатыр ма екен кеудесінде бұлқынған?

Нәзік қанат нәубат құсым 
                                        төбемнен,
Ұзап ұшпай,
Қуана еріп келем мен.
Құшақ ашып сен тұрғанда, 
                                           туған жер,
Тұнық ағып өтеріме сенем мен.

***
Бола қалып тентек те, данышпан да,
Ғанибет –ау, сағына табысқан да.
Бөленейік сәбилік қуанышқа,
Бала күнгі досыммен қауышқанда.

Сағынышты, сазды әнді айта беріп,
Шуағына мамырдың шайқала еріп.
Жалаң аяқ,
Балтырдың қаны шыққан,
Балғын шағым оралды қайта келіп.

Толып атар таңдары тамашаның,
Табиғаты бейнеңе жарасады.
Айналайын аңқылдақ аққу көңіл,
Бермен келші,
Бейкүнә бала шағым.

Мөлдіріңе шөл құрғыр толық қанбай,
Кетесің – ау қасымнан,
Қонып қалмай.
Есімді алып қойдың ғой елесіңмен,
Ай менен күн аспанда жолыққандай.

Бойда қанды тасытып гүл майданы,
Сағыныштың сұңқылдап тынбайды әні.
Қимай кетіп барамын,
Қайтсін енді,
Балалығым қос қолын бұлғайды әлі...

***
Көңілдің таусылмайды – ау салар әні,
Бақтардың батсайыдан салар әні.
Көз жұмып,
Жасылына сүңгіп кетсең,
Жай тауып жаны, құмар қанар әрі.

Таңдайдан тамып түссе шырын ағып,
Жанарда мол бақыттың нұры жанып.
Алманың ауадағы хош иісіне,
Кеудені айқара ашсаң тұрып алып.

Шалқисың, шалқымауға шамаң қалмай,
Алмадан тәтті-ау, шіркін, самал-балдай.
Алыстан жарқыраған от секілді,
Байқатпай қадалатын жанар қандай?...

***
Теріп беріп алма бақтан жырға азық,
Қырандайын қанат қаққан,
Талпынған.
Қайтайықшы бойымызды бір жазып,
Байыз тапсын асау жүрек алқынған.

Буырқанған көңіл – тасқын тоқтай ма,
Өткен жылдан түйдек - түйдек 
                                                  жыр қалып?
Қызыл шоққа қойып кетер шақ қайда,
Шал - кемпірдің күңкілінен ұрланып?

О, бал дәурен,
Ақтаршы бір сырды асыл,
Қайта - қайта сұрамасын шапағат.
Аямайды,
Тоқтамайды бұл ғасыр,
Сен мәңгілік жасай бер тек, Махаббат.

***
Сезімді күшпен тізгіндеп,
Секемсіз жүрдім.
Айыпта,
Дария бойлап жүрдім көп,
Жармасып жыртық қайыққа.

Белгісіз, қай жақ бағытым,
Қайықтың үсті толы ызғар.
Қаумалап алды тағы түн,
Толқынның күші – тоғыз балл.

Көзайым болар күн бар ма,
Бейнеңді көріп елессіз?
Зарымды тағдыр тыңдар ма,
Дария түпсіз, мен – ессіз.

Сездірмей жанға – сүйіп кеп,
Адасып қалдым сенен мен.
Аспанның асты биіктеп,
Алысып келем тереңмен.

***
Жасаураған жанары,
Күрсінді де сұрғылт күз.
Жалғай алмай араны,
Жағалауда тұрдық біз.

Балғын үміт кемесі,
Кінә – сенен, менен де.
Басқа кімнен көресің,
Батып кетті тереңге.

Манаураса мұңлы аспан,
Азынайды жылап іш.
Жұлдыз үнсіз ымдасқан,
Бере алмайды қуаныш.

Тербеп қиял – бесікті,
Тәтті үмітке елтіп ем.
Маған бақыт кешікті,
Тайып кетті сертінен.

Шуақ іздеп мейірлі,
Ойға батпа мені аяп.
Күн кешуге бейіммін,
«Бақытсызбын» демей-ақ.

***
Екеуміз кеттік көріспей,
Мені ойлап, бәлкім, жүдерсің.
Мұңайған сәтте, мені іштей
Есіңе алып жүрерсің?...

Жазыспай кеттік хат та біз,
Жүреміз қанша ұғыспай.
Екеуміз – екі жақтамыз,
Батыс пен Қиыр Шығыстай.

Шығыстан таңдар атқанда,
Батыста ымырт тұрар шын.
Мен сөніп бара жатқанда,
Күлерсің, бәлкім жыларсың.

Дауа не, кеттік келіспей,
Сол күнді ойлап жүдерсің.
Махаббат мұңы беріштей,
Кеудемде жатыр, білерсің...

***
Азынай соққан ақ дауыл –
Ақ шапан киген қыс демі.

Алдымда менің жатты ауыл,
Көзіңе бейнем түспеді.

Сезімдер шалқып іштегі,
Шама жоқ іркіп ұстарлық.
Дауылдан бетер күшті еді,
Өзіңе деген құштарлық.

Сайланып, міне, тағы мен,
Түтекке бойды батырдым.
Азынай соққан дауылмен,
Алысып келе жатырмын

***
Бүршік атқан бақ тәрізді,
Жаны нәзік жігіт ем.
Жүрегімде жатқан мұңды,
Қандай отпен жібітем?

Өшірсең де өртін мейлің,
Жүрек – тұтас бір әлем.
Ызғырықтан селкілдеймін,
Желкілдеген құрақ ем.

Айтылған сөз, атылған оқ,
Кезім болар шаршаған?
Өкпелеуге хақым да жоқ,
Мұң шақпаспын мен саған.

***
Азды – көпті дәм де таттық күнәдан,
Кездерім көп күлген,
Күйген,
Жылаған.
Кездер де көп, сөздер де көп,
Ел іші
Марапаттай мақтаған да, сынаған.

Тәуба, тәуба, жүрек аман,
Жыр аман.
Кездер де көп ұнамаған,
Ұнаған.
Жұртым келіп мақтап жатса ініме,
Сол жұртыма жамандады бір ағам.

Неге бұлай? Сұрамадым.
Сұраман.
Тәуба қылам,
Бауырымда – орман, Далам, 
Гүл – алаң.

Жырым егер аман болса, құламан,
Мен жұртыма жүрегіммен ұнағам.
Сол жүректің лүпілінен,
Теріммен
Жинағаным – Елім, саған сыбағам.

***
Несі бар екен арзанқол сыйды дәметіп?
Боз жусан басын шұлғыды кенет,
Тәу етіп.
Тәу етіп еді, ақ шықтан салған алқасы,
Көз жасы болып төгілді жерге сау етті.

Қайтадан басқа қонғанша енді бұл бақыт,
Апатқа көніп,
Тоңазу қажет түн қатып...
Талай жыл бойы там-тұмдап жиған 
                                                         ел сыйын,
Алмасам екен осылай оңай ұрлатып.

***
Тарылғандай өзіме төрім кейде,
Теріс жақтан соғады желім кейде.
Тотыдайын түрленген тіршілікке,
Қу көңілім толмайды менің кейде.

Нөсер құяр көк бұлттар желіндей ме,
Бұлт сөгілсе сергітіп, жеңілдей ме?
Өзегінен өрт шыққан өзіме де, 
Қу көңілім толмайды менің кейде.

Түнде өсем бе,
Білмеймін, таңда өсем бе?
Ер десем де болмады, паң десем де,
Түбі тесік шелектей  толмай қойды
Көңілімді гүлге орап, сенделсем де.

Көңіліме кір салып,
Шенеме сен.
Толтырамын деп келсең,
Елемес ем.
Көңілің тоқ болса егер, көрші қонба,
Жаным бөлек ондайдан, бөлек есем.

Сараң
Батып жатқан сөз ұйыққа белшеден,
Діні қатты, 
Көкірегі шел-шемен.
Бір көршіміз болды ауылда,
Өзінің 
Кісілігін дүниемен өлшеген.

Ескі кебіс – көне етікке киюлі,
Қисық шеге шүберекке түюлі,
Мұқыл келсап,
Сыңар таға,
Сынық шот,
Жыртық мәсі – бұрышында үюлі.

Жатушы еді,
Өз «міндетін» ұмытқан,
Жіпке тізген, кілті жоқ құлыптар,
Көз алдында көлбеңдеген көп қиқым,
Көрген сайын сараң жанын жылытқан.

«Тіршілікте көгертпеген көсеге,
Қу дүние кімге дәрі?» - десе де ел,
Сәні болған баяғыда осы үйдің,
Пұшық шәйнек, кетік ернеу кеселер...

Бәрі «қымбат», теңдесі жоқ мүккамал,
Бетіне айтсаң,
Ашуланып тұтанар.
Осы шалдың есебінде тұрғандай
Тозған мүлік,
Сынып түскен бұталар.

Жалғыз өзі тарылтып кең әлемді,
Танысына санап берген сәлемді.
Арабы кез,
Монғол сақал шалыңның
Бұл өмірден не күткені бар енді?...

Бұған ешкім бере алмайды дәл баға,
Үміттенбе, 
Сеніміңді алдама.
Мен аяймын сорлы ғой деп сараңды,
Жегіп алған жанын азап – арбаға.

***
Қарап едім дүниеге,
Сенің сулы көзіңмен.
Безіп кеттім бұл күйімнен,
Жеріп кеттім өзімнен.
Шала сопы молдалардай сәлде 
                                             оранған басына,
Ақбас шыңдар айырылды абырой мен 
                                                       төзімнен.

Сенің арсыз жанарыңмен қарап едім,
Қарап ем -
Жылға орнына жылан қашты қойны 
                                         құтты даламен.
Аққу болып сұңқылдады көл бетінде 
                                                      қарғалар,
Құзғындардың жасы ұзарды тағы мың 
                                                    жыл шамамен.

Жамыраған ақ сәулені қара түнек 
                                                   қалғытты,
Дүниені харам қылған сен екенсің 
                                              шын «мықты».
Көріп жүріп күрсінбеген тұл жүрегің 
                                                       тас екен,
Дәл осындай сұмдықты,
Дәл осындай сұмдықты... 

***
Ақша деген қағазға,
Арбалғандар әлі аз ба?
Қамқа – шұлғау,
Шіріктер
Айналады сабазға.

Аңғаратын боларсыз
Нәмарт – маңғаз,
Ер – арсыз,
Ақшаға құл – арам пұл,
Отқа жақса - обалсыз.

***
Көшкен жоқ, бәрі орнында,
Есейіп кетті еккенім.
Нәзіктеу жанды болдым ба,
Күрсінген күнім көп менің.

Жылы бір жел ме деп едім,
Соғып тұр теріс жақтан кеп.
Бақыт па,
Бақыт?..
Мен оның
Қышқылдау дәмін татқам көп...

***
Бұл енді анық,
Сақтан, мейлі сақтанба,
Қапы кетіп қатты өртендім, қайтейін,
Жанып біткен, сөнген екен деп қалма.

Май құятын әлі талай дабылға,
Буырқанған бұла күштер қанымда.
Соған қарап, бүтін екен деп қалма,
Жара орны – жүрегімде, жанымда.

Көкіректе қоламта бар – от табы,
Еніп кетсең сені де өртер аптабы.
Қайғысыздай,
Қатты күлсем таңданба,
Қатты күлсем – жанға жара батқаны.

***
Құсқа мініп, көкті шарлап бақсаң да,
Жұрттан қашып,
Бұлттан асып ақсаң да,
Жүретінің белгілі ғой , бір –ақ жол,
Кіретінің белгілі ғой ақшамға?

Көкжиекке бірге батсаң күнменен,
Жолықпассың көктемменен, гүлменен.
Таңдайыңнан дәмі кетіп қызықтың,
Күніңе де зар боларсың күлмеген.

Айналаңа қарай көрме самарқау,
Тіршілікте тыншу білмес ән арқау. 
Семген жүрек – жай топырақ қос уыс,
Сөнген кезде мұзға айналар жанартау.

Қанат-топшы қатаяды сермелсе,
Қиындыққа қаймықпай бар ерлерше.
Өлеусіреп жанған отша бықсымай,
Алауыңды ашық ұста өлгенше.

Жамау БҰХАРБАЕВ.

СЕН МӘҢГІЛІК ЖАСАЙ 
БЕР ТЕК, МАХАББАТ

ЖАМАУТАНУ БЕТІ
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ХАТТАР

І – хат.
Неге сәлем жазбайсың сүйікті жар,
Жоқ әлде жетпеді ме менен хабар.
Елден, сенен хабарсыз төрт жыл өтті,
Өмірдің талай қилы сыры болар.
Аяқтан жараландым Дон бойында,
Басқаша кемдігім жоқ өң бойымда.
Мантуров қаласында лазаретте,
Жатырмын, жазған едім бұл жайында.
Жат жазшы, хабарлашы ауыл жайын,
Өзіңнің, Мәкен жайын, бауыр жайын.
Жүректің сағынышын хатқа бөле,
Білейін, түсінейін, жадырайын.
Көп ойлап, шексіз көңіл алаңдаған,
Еркімен аңсағанда бара алмаған.
Шет жайлап, қиыр қонып, 
                                                бейне байғыз,
Өмірден ляззат алып қаналмаған.
Қырық бірдің бірінші жыл басынан,
Шетке кеттік туған елдің қасынан.
Содан бері қалқам мені жоғалттың,
Қандай қасірет түсті екен басыңа?
Сағынғанда бір жарқ еттші көзіме,
Келіп қайтшы Мәкенді алып қасыңа.
1943 жыл. 

ІІ – хат.
Келіп жетті жазған хатың,
Оқыдым да түсіндім.
Атқарыпсың аманатын,
Жай бір таныс кісінің.
Мен күтіп ем, жазған сөзің,
Бәр ықылас білдірер деп.
Сағыныш шектен шыққан кезде,
Жалын болып күйдірер деп.
Ойлаған ой, күткен үміт,
Жазған сөзің маған ыстық.
Бір перделі сыр білдірді.
Сөзің жалтаң, ұшқыны өшкен,
Сүйген жардың сөзі емес.
Жүрегімнің сырын шешкен,
Қуаныштың көзі емес.
Азаматтық борышымды,
Орындауға мен кеттім.
Сол өмірдің миясындай,
Марфуза қыз ержеттің.
Сіз бенен біз қоштасқалы,
Санаулы өтті талай жыл.
Айырылсуға кім кәнәлі?
Неге суықсың? Қалай бұл?

ІІІ – хат.
Жолдастардан алып ем бірер хат,
Саулық, туыстықтық хат жолдапты.
Әзіл ме, әлде шын ба, түсінбедім,
Сен туралы талай жай хабарлапты.
Шынын жар десіп ек бала жастан,
Назы артық, қадыры өткен 
                                              құрбыластан.
Мен қалай бұл хатқа түнілмеймін,
Едік қой біздер раушан гүлін шашқан.
Желбіреп балалықтың бал жібегі,
Не келіп, не кетпеді біздің бастан.
Бұл күнде еске өлеңнің сарынындай,
Жүректе жаңа күй жоқ, сарын ашқан.
Алманың тәттісін жеп, тек иісі,
Сияқты арманды өмір жүрек құшқан.
Сондықтан сұрап жаздым, 
                                                әдейі арнай,
Талай сыр сыйсыз өтті сағымдардай.
Болжаусыз белгісі жоқ өткен күннің,
Апыр-ай, өтті арманмен белгі қалмай.
Сен неге жат адамдай жалтарасың,
Шынын жаз, осы сырдың мәні қалай?
Осы сөз қайдан шықты шын болмаса,
Ар қайда, намыс қайда, сын болмаса?
Ғазиз бас ой торына шырмала ма?
Аңсаған арман менен мұң болмаса?
Несіне сыйсыз өмір алдандырдың,
Шалдырмай көңіл толып ең болмаса?

ІV – хат.
Не қалды сол күндерден 
                                                  еске алатын,
Өмірге оймен болжап, есті алатын.
Ақ құсындай тербелген жас жүрегім,
Тапсырып әсем үнмен ән салатын.
Жүректің нәзік сырын әлпештейтін,
Сый да жоқ, сыны да жоқ салтанатым.
Құба сөз қаға берсін қос қанатын.
Бір сөзге шарықтадым бабындағы,
Арқар соққан жүйріктей сағымдағы.
Тізгіні қолға ұстап сан талаптың,
Құйқылжыған құландай қағырдағы.
Досым жүгін көтерген жонын төсеп,
Қайыспайтын нар өлім қабырғалы.
Шоқтығында толқынның шомып ойнап,
Шортан ем, балық қуған ағымдағы.
Түлеп ұшқан алыстан түз құсындай,
Лашын ем көретін қалыңдағы.

ХАМЗА
 Жеңіс таңы атқаннан бері үшнші жыл. 

Соғыстың зілді зардабынан айығып, 
еңсесін енді көтерген ел, алып ақ атаңдай 
«әйт, шу» деп аяғына басты. Болашақ 
өмірге деген тілек өркен жая бастады. 
Елдос ата: «Өркенің өссін, өрісің кеңісін», 
- деп бата берді. Мұралы бата қабыл бол-
ды. Өлкеміз жаңа облыс болып құрылды. 
Отау шаңырағын көтергеніне екінші жыл. 
Облысқа қарасты аудандардағы комсомол 
жастар қауымының жетекшілері мен еңбек 
тарландары жиналып, облыстық комсо-
молдар комитетінің кезекті пленумында 
болдық. Пленум тапсырған жұмыстарды 
арқалап, ауданымызға қайтуға бет алдық. 
Жарты жолға дейінгі жол серігім Қаратал 
аудандық комсомолдар комитетінің хат-
шысы Серғазы Алпысбаев екеуміз маши-
на тосатын жолға шықтық. Күн ыстық. Ма-
шина жоқ. Әзілмен әр сөзді айтып, уақыт 
өткізіп отырмыз. 

- Осы облысқа келіп, қайту қиын болды 
ғой. Келу бір мүшел, қайту бір мүшел. Ары 
мен беріге жол тосумен күніміз өтеді, - 
дедім мен.

- Бұл уақытша жағдай ғой. Облыс 
қанаты жаңа қатайып, іргесі бекіген соң, 
қатынас жол мен көліктер сайланады ғой, 
- деп Серғазы:

- Өмір болса, ол күнді де көрерміз. Маған 
бүгін тез жетуім керек болып тұрғаны, - 
деп тыпыршиды.

- Сонша қиналатындай емессің ғой? 
Қанатыңды бір қақсаң ауылыңа жетесің. 
Біз қалай келіп, қайтып жүрміз? Үш станци-
яны айналып, 200 шақырым жол жүрмей, 
жете алмаймыз, - дедім.

- Беке, сіздің «ауыл» дегеніңізден бір 
жағдай ойлап тұрмын. Біз көп тұрып 
қалдық. Сіз түнде станциядан кете алмай-
сыз, - дегені.

- Сонда не істеуім керек? «Бір 
күнгі серікке қырық күн сәлем» де-
гендей, станцияның тұрғынысың ғой. 
Көмектесерсің? – дедім.

- Бүгін бірге болалық. Ертең қайтарсыз. 
Жолда «Абай» атындағы колхозда екі 
жастың үйлену тойы бар. Жастар кеші 
бүгін, - деп қиыла қарады.

- Сен «Капитан қызын» оқығаның бар 
ма? «Шақырмаған қонақ татардан да жа-
ман» дейтінді естіп пе ең? 

- Ой, Беке-ай! «Қоғасыз көл болмайды. 
Қонақсыз ел болмайды» емес пе?

Қайта бөтен ауылдың қонағы сыйлы 
боласыз. Сөз құдалығының бұйдасын 
соза-соза тұрып, түс ауа тақтай тиеген бір 
машинаға отырдық. Келісім бойынша кол-
хозды ауылға түсіп қалдық. Сол бетте той 
жасаған үйге келдік. «Аудан жастарының 
жетекшісі» деп Серғазы мен мені де 
құрметтеп жатыр. Таныстық. Үйленгендер 
басқарманың қызы мен бригадирдың ұлы 
екен. Бар байлық, бар жиғанды ортаға 
салған. Біз кешірек келіппіз. Той баста-
лып кетіпті. Той басқарушы жігіт бізді ор-
наластырып, қамымызға кірісті. Құрметтің 
алғашқы екпінін шамалап, тойтарып та 
жібердік. Танымайтындар танысқа, алы-
стар жақынға айналды. Үлкен-кіші демей, 
бір теңдік дүние орнады. Қыз-келіншек, 
бозбалалар бір ыңғай отырмыз. Үлкендер 
басқа үйде көрінеді. Соғыстан кейінгі 
халықтың тұрмыс күйі жаңа жақсарып 
келе жатқан жылдар. Халықтың өркендей 
бастаған өмірін көресің. «Шіркін, жасам-
паз елім-ай» деп, іштей ризалық етесің. 
Сауық кеші басталды. Домбыра тарту, 
өлең айту қыза түсті. Күміс күлкі, на-
зды, әзілді сөздер. Бірін-бірі құрметтеу, 
көтермелеу. Отырғандар ішінде жас 
келіннің жеңгесі маған қарай берді. 
Қырымнан қарап менде отырмын. Ашаң 
тартқан тұлғасы, көбеңсіген қызыл шы-
райлы жүзі, күнде көріп жүрген адамның 
келбетіндей. «Бұл кім болды? Қайдан 
көрдім?» – деген ойымның шешуін тап-
пай отырмын. Мұндай отырған жерде 
орыстардай бірден таныстыру бізде жоқ. 
Маған жақын таныс ешкім жоқ. Көкей тесті 
дерт, бұл кім екенін біле алмай, құрып 
отырмын. Бар танысым Серғазы еді. Ол 
«арақтың арыны болады, бастықтың орны 
болады» дегендей, өзімен-өзі болып кетті. 
Ойын сауық қыза түсті. Қолдан жасалған 
шолақтау домбыра қолдан қолға көшіп 
жатыр. Біреулер сүйемелдеп, кейбірі 
сүйемелдеусіз ән айтуда. Домбыра маған 
жетті. Серғазы домбыраны маған ұсынып 
тұрып: «Мына жігіт, Ақсу аудандық ком-
сомолдар комитетінің хатшысы Баян-
ды Құсмолдин деген азамат. Ендігі ән 

кезегін осы қонағымызға берелік», - деп 
хабарлағанында, «сен бе едің» деген-
дей, маған жалт қарады. Менің түсінгенім, 
ол да мені жаңа танығандай. Жастарға 
ұнайтын «Көк жендет» әнін домбырамен 
сүйемелдеп, қоңырқай дауыспен айтып 
шықтым. Ортаға өнерімді «көрсетсем» 
деп отырған мен жоқ. Есіл дертім домбы-
ра тезірек жылжып, менен 7-8 кісіден соң 
отырған әлгі келіншекке берілсе екен деп 
тілеудемін. Сол арқылы аты-жөнін білсем 
деген ойым алып, дегбірім қашып отыр. 
Домбыра жылжып барады. Ән айтушы-
ларды қошаметтеп, дуылдасқан жастар. 
Той басқарушы жігітті біреулер «Бардан» 
деп дауыстаса, біреулері «Тілеу» деп 
атайды. Шын есімі – Тілепалды екен. 
«Жоқтан барды құраса, ойлаған ісін орын-
дамай қоймайды» деп құрбылары «Бар-
дан» атайды екен. Ән кезегі келіншекке де 
жетті. Домбыраны ұсынып тұрып Бардан: 
«Біздің қонағымыз. Жас келіннің жеңгесі, 
сонау Гурьевтен келген. Хамза құдағиға 
енді кезегін ұсынамыз», - деп хабарлады. 
Аяқ асты пыр еткен бөденеден үріккендей, 
Хамза дегенде мен де оған жалт қарадым. 
Қапалда педтехникумда оқып жүрген 
студент кезімде, Үштөбе детдомынан 
келген бес қыздың бірі Мұсабаева Хам-
за еді. Бүлдіршіндей домаланған нағыз 
«қаракөздің» өзі еді. Қазір қара көзінен 
басқа тұлғасы өзгеріп, кемелденіп толған, 
байсалды ана болыпты. Содан бері он 
екі жыл уақыт өтіпті. Хамза маған қадала 
қарауды қойды. Жүзін жасыра берді. Ой 
толқынында отыр. Басқарушы жігітке 
домбыра шерту білмеймін. Жай дом-
бырасыз айтайын деп, Гурьев жақта 
көп айтылатын «Ләйлім шырақ» өлеңін 
айтты. Кезек той басқарушы Барданға 
жетті. Ол домбырасын екпіндете тартып, 
«Ай-ай, Сарым» әнін кемеліне келтіре 
орындап шықты. Ән аяқталып, жастар 
тыныстап, кіріп, шығу басталды. Орным-
нан тұрып барып Хамзаның қолын алып, 
ілтипатпен амандастым. Біздің қалай 
таныс екенімізді жігіттер ежіктеп сұрай 
бастады. «Бірге оқыдық» деп қысқаша 
жөнін айттық. «Жатып-жатып үн қатқан 
батырым» демекші, «екеуіңіз ескі таныс, 
дос болып шықтыңыздар ғой», - деп жа-
стар әзілмен іліп әкетті. Күлісіп жатырмыз. 
«Апырмай, емін-еркін сөйлесіп, өткен 
өмірдің мұзбалақ суығымен, шілдедегідей 
ыстық кезенді сырларын ақтарар ма?» – 
деген ой кеудемді керіп барады. Ойын-
сауық толастады. Тамақ келді. Дуылдаған 
сөз. Күйеуге төс тартып, кәде сұраған 
жеңгелер. Соғыста да көңіл серпілтер кез-
дер болған ғой. Жомарт жандар ішімдіктер 
жасаған. Ұнды құлмаққа ашытып, сыра 
жасайтын еді. Сондай сыра әлі үзілмепті. 
Сыра мен арақ етпен араласып, күлкі 
даурық, қылжақ, ыржаққа ұласып кетті. 
«Қонақ-қонақ өз үйіңді ойлай отыр» де-
гендей, өзіме-өзім ақылшы болдым. Арақ 
пен сыра қосылса, бүлдірмей қоймас. Жат 
жерде жабайылық етермін. «Өлемді жер-
де аузыңды тый» дегендей, арақпен бо-
лайын дедім. Дастархан жиналып, аз-кем 
таза ауаға шығып, біраз бой жазып, үйге 
кірдік.

- Той иелері келесі үйде отырған 
екен. Барып құтты болсын айтайын, - 
деп Серғазы сонда кетті. Отызды мол 
аралаған бір кісіні қасына ертіп, Серғазы 
қайта оралды. 

- О, Мырза аға келді, - деп жастар дуыл-
дасып кетті.

- Ал жігіттер, үлкендерден босай ал-
май, сендерге жаңа жеттім. Қауымдарың 
бір ыңғай жақсы екен. Енді тойдың «Ата 
дағдысы» деген болады. Ол - өлең айту. 

- Бәріміз түгел айтып шықтық, - деп жа-
стар шу етті. 

- Олай болса, ендігі өлеңнің мән-
жайы айтыс өлең болсын. Одан той 
тарқар алдында «Той бастар» өлеңі бар. 
Араларыңда құрметті қонақтар отырған 
көрінеді. Мысалы, мына Ақсулық Найман 
жігітпен біздің қыз келіншектер айтысуы 
керек. Кәні, қайсың барсыңдар? – деп 
Мырза айнала қарады.

- Үйреншікті жәй, ән айтқанымыз 
болмаса? Айтысу білмейміз,- деп қыз-
келіншектер жағы ақталды.

- Төрелік тең болуға тиіс. Жай жігіт емес. 
Ата баласы. Айтысуға шықпасаңдар, 
сақина, білезіктеріңді шешіп, жолын 
бересіңдер! Айтпаса, жолды жігіттен ала-
мыз! – деп ширықтырды Мырза.

- Екеуі де қонақ. Жол да, жөн де солай. 
Өздері ескі таныс. Қонақ жігітпен Хам-

за құдашаны айтыстыру керек. Бәріміз 
қостаймыз. Кім айтпаса, жолын берсін,- 
деп Серғазы мені ұстап берді.

- Секе! «Жаман жолдас жанындағысын 
қарақтайды» дегендей, мені ұстап 
бергеніңіз қалай? – дедім. Бірақ, арғы 
ниетім, тілегенім осы еді. Айтысса, ай-
тысам деген ойға келдім. Мұндайда арақ 
сайтан еліртпей қоя ма?

- Жарайды жігіттер. Көптен - көп болу 
ешкімнің қолынан келмес. Білгенімше 
айтып көрейін. Артық, кемі болса 
кешірерсіздер? – дедім.

- О, пәлі! Ұрыста тұрыс жоқ. Айтыста 
кінәлау жоқ. Баяғыда айтысып отырып, 
айттырып та кетеді екен, - деді Мырза.

Алдымен көпке арнап, жаттамалы 
Естай ақынның бір ауыз өлеңін айттым.   

Әуелі бұл өлеңді бастау қиын,
Тілегін көпшіліктің тастау қиын.
Сөзіңнің төрт аяғы тең болмаса,
Барылдап көп алдында қақсау қиын.
- Апырай, мына інімнің аяқ алы-

сы жақсы екен. Хамза құдаша көпке 
тоғызыңды көрсетіп, дайындай бер? 
– деп Мырза лепіртіп қойды. Бір толғап 
алып, «тәуекел» деп, Хамзаның өзіне ар-
нап өлеңге бастым:

«Бар еді сан қылығың сағынғандай.
Хамза амансың ба, халың қалай?
Көрмегелі көп жылдың жүзі болды,
Жақында, жат адамдай сағымданбай.
Бір екі ауыз өлеңмен сырласалық,
Мына көп сұрап отыр жалынғандай.
Хамза көрдім сені есен-аман,
Біздерге айрылысқалы қанша заман?
Алты жыл қан төгістен елге қайттым,
Балықтай көл шетінде қайраңдаған.
Жүрек толқып, өткен күн еске түсті,
Көргенде қара көзің нұр жайнаған», - 

деп бір тыныстадым. Жас шағында Хам-
за әнді шебер орындайтын. Бірақ, өлең 
айтады деп ойламай, еркінсіп отыра 
қалдым. Сәл отырып Хамза өлеңді суы-
рып салғанында жалтақтап, сасқалақтап 
қалдым.

Ал, Бәке, амандықты сұрасалық,
Дегенің қинап кетті сырласалық.
Жастық шақтың кілті сізде қалған,
Ол күннен еш белгі жоқ, сыр ашарлық.
Сізді көріп, мен де сол толқып кеттім,
Қайтейін, сүйесің бе, тұра салып?
Екеу ара айтыс жүйесі сабақтала берді. 

«Оқу бітіріп, қандай жанға тұрмысқа 
шықтың? Махаббатың тең болды ма?» де-
ген жайларды сұрап, бір дәуір айтыстық. 
Оқуды бітірмедім. Гурьев жақтан келген, 
әйелі өлген біреуге ағайым тұрмысқа 
берді. Оны құдай көп көрді білем, өліп 
қалды. Қазір сол жақта тұрамын. Бала-
ларым бар деп, сырын, жайын ашық айт-
ты. Айтыс толық нақты есімде қалмады. 
Түннің уақытына дейін айтыстық. Айтыс 
соңы былай аяқталды:  

Хамза
Әй, Бәке, өткен сырды өзіңе айтам,
Түсінбеске сөз шығын оны қайтем?
Өткенге сіз де риза, мен де риза,
Талай сыр өткен жоқ па, әсіре жасаң?
Сіз мұнда, біздер онда, аман-сау бол,
Жол түссе жақын күнде елге қайтам.

Баянды
Ала қайт менен сәлем, қайда барсаң,
Жан қалқа ризамын есіңе алсаң.
Өмір жұмбақ, адамға дидар ғайып,
Көңіл риза, осы түн жолға салсаң.

Хамза
Не керек, талай қызық дәурен өтті,
Дескен соң, қайтармаушы ек 
                                                  айтқан сертті.
Болғанға риза, боларға қолқа салма,
Ақ іңген ана болдық, үш перзентті.

Баянды
Апырай, мына сөзің ойын ба екен,
Болмаса айта салған ойың бе екен.
«Үш перзент қыран құстың шегі» 
                                                          деуші ед,
Мұз жайлап, шынар басын 
                                                  қылған мекен.
Сіздей асыл өмірден тақ қалар ма,
Дәл қазір қыздай белгің бойыңда екен.
- Қойыңызшы, Бәке! Қанатыңызды кең 

сермейді екенсіз. Жол сіздікі! - деп ор-
нынан тұрып кетті. Хамза өлеңі жобалы, 
жүйелі, қабілетті айтылды. Менің өлеңім 
арсыздық сарынмен саяздау айтылғанын 
өзім сездім.

Жемісбек ТОЛЫМБЕКОВ.

/Баянды ата баяны.  «Хаттар» мен «Хамза» атаулы екі туындысы. 
Хаттары – төртеу, Ұлы Отан соғысынан жазылған. Хамзасы кеңес 

дәуіріндегі жастар өмірінің сипатын деректі қамтиды/

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

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

- Тұлғаның əкімшілік құқық бұзушылық 
жасағаны туралы Қазақстан Республи-
касы Бас прокуратурасының Құқықтық 
статистика жəне арнайы есепке алу 
жөніндегі комитетінің есептері бойын-
ша мəліметтер беру (404 629 жыл бойы 
қағаз  айналымдар); 

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

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

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

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

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

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ АЛУ ТӘРТІБІНДЕГІ 
ОҢ ӨЗГЕРІСТЕР 

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

- Тауар таңбаларының мемлекеттік 
тізілімдерінен, тауар шығарылған 
жерлердің атауларынан үзінді көшірме 
беру (жылына 192 анықтама). 

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

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

2) есепке алынуы Мемлекеттік кірістер 
органдарында жүргізілетін берешектің 
жоқ (бар) екендігі туралы мəліметтерді 
ақпараттық ресурста қолжетімді ету бо-
лып табылады kgd.gov.kz (https://kgd.gov.
kz/ru/app/culs-taxarrear-search-web); 

3) азаматтың жеке өзіне қажетті кейбір 
мəліметтер оның «электрондық үкімет» 
порталының жеке кабинетінде қосымша 
көрсетіледі; 

4) мемлекеттік органдар үшін 
интеграциялық өзара іс-қимыл; 

5) «Электрондық үкімет» порталында 

Құқықтық статистика органдарымен 
мемлекеттік қызметтің 3 түрі көрсетіледі: 
соттылықтың болуы туралы анықтама, 
мұрағаттық анықтама жəне прокуратура 
органдарынан, тергеу жəне анықтау ор-
гандарынан шығатын ресми құжаттарға 
апостиль қою туралы анықтама беру. 

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

Сонымен, "Соттылықтың болуы не-
месе болмауы туралы анықтама беру" 
мемлкеттік қызмет толық автоматтанды-
рылды. 

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

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

Азаматтарға арналған жаңа 
енгізулердің бірі - Мемлекеттік кор-
порация филилалының мекенжай-
ын таңдаумен шетелге шығу үшін 
анықтама алуға электрондық сұрау беру 
мүмкіндігі болып табылады, ол жер-
де қағаз түрінде жауап алуға болады. 
Бұрындары Мемлекеттік корпорацияға 
міндетті бара отыра қағаз варианты ғана 
жіберу мүмкін болатын. 

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

Анықтама алу үшін «Мобильді азамат-
тар базасына» (МАБ) тіркелу қажет. Бұл 
үшін eGov.kz порталында Жеке кабинет-
ке өзінің деректерін енгізу қажет. 

Анықтама алу үшін Telegram 

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

Сондай-ақ, порталда электрондық 
анықтаманы ЭЦҚ қоймай-ақ, «Бір реттік 
SMS паролінің сервисінің» көмегімен 
алуға болады. Сонымен қатар портал-
да «Үшінші тұлғалармен анықтама алу 
сервисі» жүзеге асырылған. Енді, жұмыс 
берушілердің өздері он-лайн қызметін 
қолдана отыра «жеке кабинет» жəне (неме-
се) sms-растау арқылы сұрау жіберілетін 
адамға қатысты, адамдардың келісім шар-

жалпыға қолжетімді нысанда жүзеге асы-
рылады.

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

Бүгінгі күнде, біздің үш мемлекеттік 
қызметімізді оңайлатып жəне жеделдетіп 
порталдан алуға болатын мүмкіндік 
жүзеге асырылған. «Соттылықтың бо-

луы не болмауы туралы анықтама 
беру» мемлекеттік қызметі толықтай 
автоматтандырылған. Мемлекеттік 
қызмет көрсетуге құжаттар қабылдау 
жəне нəтижесін беру портал арқылы 
жүзеге асырылады. Жүргізілген бұл 
жұмыс азаматтардың сұрауларының 
көп бөлігін үйден шықпай, 10 минуттың 
ішінде алуға мүмкіндік берді. Қызметті 
оңтайландыру аясында азаматтарға 
оны ұялы байланыстың абоненттік 
қондырғылары арқылы, яғни порталдың 
ұялы түрі арқылы алу мүмкіндігі 
ұсынылған. Азаматтар үшін тағы да 
бір ыңғайлылық шет елге шығу үшін 
анықтамаға сұрауды электронды 
түрде беру мүмкіндігі, қағаз жүзінде 
алуға өтініш білдірген Мемлекеттік 
корпорацияның филилдарының мекен-
жайын таңдай отырып. Бұрын сұрау тек 
қағаз жүзінде міндетті түрде Мемлекеттік 
корпорацияға барып жолданатын. 

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

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

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

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

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

ты болған кезде басқа адамдарға қатысты 
соттылықтың болуы немесе болмауы ту-
ралы электрондық сұрау жібере алады. 

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

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

Қызмет алуға үшін электрондық сауал-
дарды жіберу сервисі портал арөылы іске 
қосылды. Қазіргі уақытта қызметті портал 

арқылы немесе Мемлекеттік корпорация 
арқылы тапсыруға болады. Қызметтің 
нəтижелерін Мемлекеттік корпорация-
сы арқылы ғана алуға болады. Қызмет 
көрсету мерзімі 30 күнтізбелік күннен 10 
күнтізбелік күнге дейін қысқартылған. 

«Прокуратура органдарынан, тер-
геу жəне анықтау органдарынан 
шығатын ресми құжаттарға апос-
тиль қою» мемлекеттік қызметі 
автоматтандырылмаған, ол Мемлекеттік 
корпорация арқылы қағаз түрінде 
көрсетіледі. Қызмет көрсету мерзімі 5 
жұмыс күні.  

Прокуратура органдарынан шығатын 
апостиль қоятын құжаттардың 99%  
есепке ала отыра, соттылықтың болкы 
немесе болмауы туралы анықтаманы 
құрайды, мынадай мүмкіндік іске асыры-
лады: 

- композиттік қызметке электрондық 
өтініш беру – соттылықтың болуы неме-
се болмауы туралы апостиль қойылған 
анықтама;

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

- қызмет алушының филиалдың ме-
кенжайын порталда таңдау.

Қызметтердің нəтижелерін қағаз 
түрінде алу үшін қызмет көрсететін 
Мемлекеттік корпорациялар. 

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

Талғат ОМАРХАНОВ,
Қазақстан 

Республикасы Бас 
прокуратурасының                                                

Құқықтық статистика және арнайы 
есепке алу жөніндегі комитетінің 

Алматы облысы бойынша 
басқармасы азаматтық және 

әкімшілік салалардағы құқықтық 
ақпаратты қалыптастыру бөлімінің 

аға прокуроры.

 Құқықтық статистика 
органдарымен көрсетілетін мемлекеттік 

қызмет алу тәртібіндегі оң өзгерістер 
енгізілгенін хабарлайды

***
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Адамдардың жаппай жина-
латын объектілерінің сана-
ты айтарлықтай көп. Оларға 
функционалдық өрт қаупі 
жағынан әртүрлі ғимараттар мен 
құрылыстар жатады: киноте-
атрлар, концерт залдары, клуб-
тар, спорттық ғимараттары, 
сауда орындары, қонақ үйлер, 
ауруханалар, қарттар үйлері, 
білім беру объектілері.

Берілген санат 
объектілеріндегі өрт қауіпсіздігі 
бойынша нормативтік 
құжаттармен адамдардың 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету-
ге бағытталған талаптар қатаң 
қарастырылған, сонымен қатар 
берілген объектілеріндегі өрт 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
бойынша міндетті лауазымды 
тұлғалардың жауапкершілігі де 
жоғары. Жаппай адамдар жина-
латын әрбір объекті алғашқы өрт 
сөндіру, өртке қарсы қызметті 
шақырту үшін байланыс 
құралдарымен қамтамасыз етілу 

Статистика бойынша, елімізде өрттің жалпы санының 10 – нан 
15% - на дейін түрлі жылыту құрылғыларынан немесе балалардың 
отпен ойнауынан пайда болады. 

Пәтерде немесе үйде жалғыз қалдырылған бала, ересектерге 
еліктей отырып, сіріңкені алып, қағазды жағып, электрлі жылыту 
құрылғысын қосып немесе тіпті өрт шығара алады. Ересектерден 
үлгі алған балалар, кейде темекі шегуге тырысады. 

Әрине, балаларды пәтерде жалғыз қалдырған ата – аналар кінәлі 
деп есептейді, олардан  сіріңкелерді жасырмайды, балалардың 
мінез – құлқын бақыламайды, оалрдың ойынын бақыламайды, кей-
де балалардың айтқанына еріп, оларға сіріңкемен ойнауға, жанып 
жатқан пештерге қарауға және жандыруға рұқсат береді. Көбінесе 
ересектер болмаған кезде, балалар «жұмбақ орындарда»( құрылыс 
алаңдарында, шатырларда, жертөлелерде) немесе пәтерде ойнай-
ды.

Есіңізде болсын, қымбатты ересектер, сіріңкені балалардың қолы 
жетпейтін жерде сақтайды. Балаларды пәтерлерде құлыптауға бол-
майды (соның салдарынан қанша қайғылы оқиға орын алған), оларға 
пештер мен жылыту құралдарын көруге, әсіресе жас балаларға жы-
лыту құрылғыларын, газ плиталарын және т.б. қосуға рұқсат бермеу 
керек.

Әрбір ересек адамның міндеті – әр түрлі ойындарды отпен ой-
наудан тоқтату, балаларғы олардың қауіп – қатерін түсіндіру бо-
лып табылады. Егер біреуге зиян келтіре отырып, балаларды 
қараусыз өалдыру нәтижесінде өрт пайда болса, ата – аналар 
әкімшілік тәртіпте, бұл үшін  заңды жауапты екенін ескеру қажет. Сот 
жәбірленушінің өтініші бойынша ата – анасынан балалардың осын-
дай  жағдайды тудырғаны үшін тергеуге алып, келтірілген зиянның 
мөлшерін ала алады.

Талғат ЗЕЙНОЛДАНОВ,
Ақсу ауданының ТЖБ бас маманы, а/қ майоры.

Астық жинау жұмыстарын жүргізу 
кезінде өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
ерекше маңыздылықты иеленеді. От 
қысқа уақытта астық қорын жоюы мүмкін. 
Астық жинау кезінде өрт қауіпсіздігі 
ережелерін білу және қатаң орындау 
өрттің алдын - алудың маңызды шарты 
болып табылады.

Дәнді - дақылдарды жинау және 
азық дайындау кезінде өрт қауіпсіздігі 
қағидалары тәртібі қарастырылған. 
Онда ауыл шаруашылығы өндірушілері 
сақтауға тиіс ережелер мен іс-шаралар 
сипатталған.

Егін жинау кезінде және ол аяқталған-
нан кейін, өрттің пайда болуының негізгі 
себептері:

- Отты абайсыз қолдану;
- Қожалық иелерінің сабанды рұқсатсыз 

жағуы;
- Қолданыстағы техниканың электр 

ақаулығы;
- Тракторларда болуға тиіс ұшқын 

сөндіргіштердің (искрогаситель) жоқтығы;
- Сөндірілмеген темекі қалдығы болып 

табылады.
Далалық жұмыстарды жүргізу кезінде 

қойылатын негізгі өрт қауіпсіздігі талап-
тары:

1. Барлық дала жұмыстарына 
қатысатын тұлғалар өрт қауіпсіздігі та-
лаптарын сақтау туралы нұсқаулықпен 
танысуы тиіс.

Адамзатқа ертеден таныс сыбайлас жемқорлық заман мен бірге 
өсіп-өркендеген, небір тегеруінді қарсылықтарға  төтеп беріп, қайдан  
мол қаражат  пайда болса, сол жерге тамыр жайып, бүгінге дейін 
жойылмай отырған қауіпті кеселдің бірі. Кез келген өркениетті  қоғам 
үшін  сыбайлас жемқорлықпен күрес ең өзекті сұрақтары болып табы-
лады. Сыбайлас жемқорлық мемлекетті ішінен жоюдың  бастамасы. 
Ол жетістіктерді жоққа шығаратын, ұлттық қауіпсіздікке, қауіп-қатер 
әкелетін індет. Сондықтан да Қазақстан Республикасы   мемлекеттік 
саясатының  негізгі басымдылықтарының бірі – осы зұлымдықпен  

Адамдардың жаппай 
жиналатын объектілердегі өрт 

қауіпсіздігі
және автоматтандырылған өрт 
сигнализациясымен, өрт  сөндіру 
және адамдарды құлақтандыру 
құралдарымен жабдықталуы ке-
рек.

Эвакуация жолдарына ерекше 
көңіл бөлу қажет, қаптау мате-
риалдарын және өрт қауіпсіздігі 
талаптарына сәйкес келмейтін 
еден қаптауын қолдануға бол-
майды. Сауда жабдықтары 
эвакуациялық шығу жолдары-
на қатар жағалай  еркін өту 
жолдарының ені 2 метрден кем 
емес қамтамасыз ету ескеріле 
отырып, орналастырылуы керек. 
Эвакуация жолдарында және 
баспалдақ бойында сағат жөндеу 
пунктерін, киосктер, ойын, сауда 
аппараттарын орналастыруға 
болмайды.

Өртке қарсы су өткізу жүйесі, 
яғни өрт гидранттары мен 
өрт крандары үнемі жұмыс 
қалпында тұруы керек, жылы-
на екі рет (көктемде, күзде) су 
жіберуге және жұмыс істеуіне 

тексерілуі тиіс. Монтаж, бап-
тау, электр құрылғыларын 
және электр жүйелерін пайда-
лану, сонымен қатар олардың 
техникалық жағдайына бақылау 
орнату электр құрылғыларын 
орнату ережелерімен және 
тұтынушылардың электр 
құрылғыларын техникалық пай-
далану ережелерімен сәйкес 
жүзеге асады. 

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

Өкінішке орай, бизнестің 
кейбір өкілдері өрт қауіпсіздігіне 
тиісті көңіл бөлмейді. Заңға 
сәйкес кез келген объектіде 
өрт қауіпсіздігіне жауапты бас-
шы екенін естеріңізге саламыз.
Сонымен қоса басқарушылар 
және жекеменшіктер персонал-
ды оқытуға қатаң қарау керек, 
олар өрт болған жағдайдағы іс-
әрекетті білу керек.

Балаларды жалғыз 
қалдырмаңыз!

Астық жинау жұмыстарын жүргізу кезінде өрт қауіпсіздік 
ережелерін сақтайық!

2. Өрт сөндіру құралдары нормаға 
сәйкес болуын және қолдануға дайын 
болуын, дереу пайдалану үшін мүмкіндік 
жасалуы тиіс.

3. Жұмыс жүргізу кезінде, егін 
алқаптары маңайында, сондай-ақ жанын-
да сабанды және шөпті өртеуге тыйым 
салынады.

4. Мұнай өнімдерімен толтыру және 
газ-электрмен дәнекерлеу жұмыстарын 
жүргізу арнайы құрғақ шөптен, жанғыш 
қоқыстан тазартылған алаңдарда жүзеге 
асырылуы тиіс және ені 4 метрден кем 
емес минералдандырылған жолақпен 
жүргізілген құрылыстардан 50 м. және 
шөп, сабан, тоқ желілерінен 100 м. ара-
қашықтықта жүргізілуі тиіс. 

Жанармай құю жұмыстары кезінде 
қозғалтқыш өшірілуі тиіс. Түнгі уақытта 
техникаларға жанармай құюға тыйым са-
лынады.

Өрт шыққан жағдайда, ең алды-
мен, «101» немесе «112» нөмірін теріп, 
азаматтық қорғау қызметін шақырыңыз. 
Есіңізде болсын, осы ережелерді 
қатаң ұстансаңыз өз өміріңіз бен дүние 
мүлкіңізді сақтай аласыз.

Мәди БАЗАРБАЕВ, 
Ақсу ауданының ТЖБ 

аға инженері, азаматтық қорғау 
капитаны.

күресу болып отыр. Кез - келген азамат төтенше жағдайлар бөлім 
қызметкерлерінің заңсыз әрекеттеріне қарсы Ақсу ауданы Төтенше 
жағдайлар бөлімінің 8 (72832) 2-13-86 сенім телефонына хабарласа 
алатынын ескертеміз.

Елбасымыз атап айтқандай, «Сыбайлас жемқорлықпен қүрес 
қылмыскерлерді  жазалау жөніндегі табанды шаралар ғана емес, 
бұл мемлекет пен қоғамның  күнделікті  жұмысының тұтас кешені». 
Сол себепті әрбір Қазақстан Республикасының азаматты  сыбайлас 
жемқорлыққа жол бермеуге міндетті. 

Жемқорлыққа қарсы күрес - басты міндет

***

101 ХАБАРЛАЙДЫ!
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Гүлжан МҰҚЫШЕВА

Құттықтаймыз!Қымбатты НҰРЛАН!
Өміріңнің ең жігерлі 

жалындаған жылдарын 
ауданның сәулетті өркендеуіне, 
атап айтсақ, аудан көлеміндегі 
елді мекендердің аумақтарын 
дамыту жайлы бас жоспарла-
ры мен түпкілік жоспарларын 
ойдағыдай іске асыруда өзіңнің 
еңбекқорлығының жұмысқа 
адалдығыңды ой - өрісінің кең, 
талғамының биіктігін адам-
дармен тез тіл табыса ала-
тын қасиетіңді қандай қиын 
жағдайда оңтайлы шешім 
қабылдай білетін басшы 
екеніңізді Ақсу аудандық сәулет 
және қала құрылыс бөлімі 
басшысы қызметінде жүріп 
көрсеттің. Соның нақты дәлелі 
омырауыңа, Қазақстанның 
құрметті сәулетшісі төсбелгісін 
қададың. Бұл сенің адал 
еңбегіне берілген әділ баға деп 
құрметтеймін Нұрлан! Сенің 
алғашқы еңбекке араласқан 
күніңнен бастап бар өмірің 
менің көз алдымда өтіп келеді.

Мен қызметте жүрген кезімде 
ауданның үлкен апасы ретінде 
құрметтеп, жиі - жиі жұмыс 
жөнінде пікірлесіп тұратынбыз. 
Қазір жырақта жүрсемде жиі - жиі 
хабарласамыз. Ризамын.

Үлкен рахмет!

Мен сені қарапайым, намыс-
шыл, сабырлы, салмақты, әр 
ісіңде әділ, іскер азамат ретінде 
білемін. Сенің айналаң мейірімді 
төгіп, сәл ғана жымиып жүретін 
мінезің парасаттықтың белгісі.  
Парасатты адам  өзінің пайда-
сын емес, ел алдындағы пары-
зын ойлайды. Осы қасиетің  үшін 
ерекше бағалаймын. 

Зайыбың Нүрия екеуіңнің сый-
ласымды отбасылық өмірлерің, 
білімді, тәрбиелі ұрпақ өсіріп, 
немерелі ата - ана болғандарың 
мені ерекше қуанышқа бөледі.

Қадірлі Нұрлан!
Сен 60 жасқа толған күні жүзіңе 

шаттық, көңіліңе қуаныш, деніңе 
саулық, қызметіңе толағай табыс, 
отбасыңа баянды бақыт тілеймін. 
Нүрияңмен қол ұстасып, ұзақ 
жасап ұрпақтарыңның қызығына 
кенеліңдер!

ЗОР ҚҰРМЕТ, ІЗГІ НИЕТПЕН 
- АПАЙЫҢ АЖАР!

Ақсу ауданы Полиция қызметкерлері 
өңірдегі жол – көлік оқиғаларының 
жиіленуіне байланысты дабыл 
қағып, жүргізушілерді жол қозғалысы 
ережелерін мұқият және қатаң сақтауға 
шақырады.

Құрметті жол қозғалысына 
қатысушылар, жол қауіпсіздігі талапта-
рын қатаң сақтаңыздар! 

Қайғылы зардаптарды кейінірек 
айтқанша, жазатайым оқиғалардың, 
өлім мен жарақаттардың алдын алған 
дұрыс. Жол қозғалысы ережелерін 
қатаң сақтап, белгіленген жылдамдық 
режимін ұстаңыздар. 

Жол – көлік оқиғасы мәселесі ортақ.
Оны бірлескен күш – жігермен шешейік. 

А.ҚАБАЕВ,
Ақсу ауданы ПБ ЖПҚБ бастығы,  

полиция майоры.

АВТОЖОЛДАРДА 
АДАМДАРДЫҢ 

ҚАЗА 
БОЛУЫ МЕН 

ЖАРАҚАТТАНУЫ 
– ЖАЛПЫ 

МӘСЕЛЕ ЖӘНЕ 
ӘРҚАЙСЫМЫЗҒА 

ӘСЕР ЕТЕДІ 

Тілдің мәртебесі – елдің мерейі. 
Оның мерейін асқақтататын да, құтын 
қашыратын да мына өзіміз. Тіл отбасы-
нан басталып, Отан аясында дамиды.

Қазақ тілінің мәртебесін нығайту үшін 
барлық қазақстандықтар мен шет елдегі 
қандастарымыздың қазақ тіліне деген 
құрметін арттыру, қазақ тілінің табиғи 
қалпын сақтау қажет.

Тіл – қай ұлтта, қай елде болмасын 
қастерлі, құдіретті ұғым. Ол әр адамның 
бойына ана сүтімен дарып, қалыптасады.

Менің ана тілім – қасиетті қазақ тілі. 
Қазақ тілі – түркі тілдерінің ішіндегі ең 
таза, әрі бай тіл.

Еліміздің «Тіл туралы» Заңы 1997 
жылы 11 шілдеде қабылданды. Осы 
Заңның 4-бабында: Қазақ тілі – Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік тілі.

«Ана тілі – халық боп жасағаннан бері 
жан - дүниеміздің айнасы, өсіп -өніп 
түрлене беретін, мәңгі құламайтын 
бәйтерегі. Жүректің терең сырларын, 
басынан кешкен дәуірлерін, қысқасы, 

Тілдің мәртебесі – елдің мерейі

жанның барлық толқынын ұрпақтан 
- ұрпаққа жеткізіп, сақтап, отыратын 
қазына»,- деп Жүсіпбек Аймауытов 
ағамыз айтқандай, елін, жерін сүйген әрбір 
азаматтың ана тіліне деген сүйіспеншілігі 
болуы шарт.

Тіл – таусылмайтын байлық. Қанша тіл 
білсең, өзгеден сонша кез биіксің. Деген-
мен, алдымен туған еліңнің мемлекеттік 
тілін білуге, құрметтеу арқылы басқа 
тілді де, оның мәдениетінде қадірлейміз. 

Өткенді, бүгінгіні, болашақ қазынаны 
тілмен жеткіземіз. Тіл арқылы салт 
- дәстүрімізді, дінімізді, ділімізді, 
қолөнерімізді де сақтап, келесі ұрпаққа 
бере аламыз.

Қазіргі таңда Қазақстан үшін үш тұғырлы 
тіл – елдің бәсекеге қабілеттілікке 
ұмтылуындағы бірінші баспалдағы. 
Өйткені, бірнеше тілде еркін сөйлей 
де, жаза да білетін қазақстандықтар 
өз елінде де, шетелдерде де бәсекеге 
қабілетті тұлғаға айналады.

Бабалардан қалған жалғыз байлығым,
Ана тілім биік туым, айбыным.
Арманға да айырбастай бермейтін.
Тілісің сен ішімдегі қайғының.
Жігіт бірде кедейленер, байыр да,
Ақ атымды, қанатымды қайырма.
Айырсаң да, қымбаттымнан талай бір,
О, тәңірім, тек тілімнен айырма!

Г.БОЛЫСБАЕВА,
Б.Сырттанов ауылдық клубының 

музыкалық жетекшісі.

Тамшыбұлақ бұлағы – Ақсу ауданындағы Қапал ауылының 
орталығында орналасқан көне заманнан келе жатқан, та-
стан қаланып салынған ескі зираттардың астын үңгіп, тас 
қабырғаларды жарып шығып, тамшылардан құралып ағып 
жатқан қасиетті бұлақ. Бұл бұлақтың мөлдір суын жергілікті 
тұрғындар көне заманнан бері әр түрлі ауруларды (көз, асқазан, 
сүйек – буын, жүйке аурулары және т.б.) емдеуге қолданған. 
Тамшыбұлақ табиғаты өте шұрайлы жерде орналасқан. Бұлақ 
қойнауы қысы-жазы көк шөптермен көмкеріліп, суықта бұлақ 
суы қатпай, тамшылап ағып тұрады. Бұлақтың аты осыдан 
шыққан. Тамшыбұлақтың суы адам денсаулығына шипалы һәм 
пайдалы екенін ғалымдар да мойындаған.

Тамшыбұлақты алғаш рет зерттеп, сол туралы тарихи 
деректерді 1859-1865 жылдары атақты саяхатшы, этнограф 
Ш.Уәлиханов жазған. ІХ ғасырдың екінші жартысында бұл жер-
де белгілі ғалым, географ, тарихшылар Ш. Уәлихановпен бірге 
Н. Потанин, Семенов-Тянь-Шяньский болып, бұлақтың өзіндік 
қасиетіне таң-тамаша қалған.

Киелі жерге келіп, табиғатына таңғалған ағылшын саяхатшы-
сы Томас Аткинсон Алатау бөктерінде дүниеге келген ұлының 
атын Алатау Тамшыбұлақ деп қойған. Және 1869 жылы Санкт-
Петербург қаласында «Вокруг света» журналында Қапал 
өңірінің табиғаты мен шипалы сулары туралы алғаш сипаттама 
беріп, мақала жариялаған. Осындай таңғажайып жерді сурет-
ке де салып кеткен. Шипалы су әлі күнге дейін өз қасиетін еш 
жоғалтқан емес. Жергілікті халық, ауылға келген қонақтар дерт-
ке дауа ретінде пайдаланып келе жатыр. 

Сонымен қатар Қапал ауылында шипалы суға қысы-жазы 
шомылып, шынығып жүрген азаматтар да бар. Қалай болғанда 
да ертегідей табиғат жаратылысы Тамшыбұлақтың сыры әлі 
толық ашылмағандай. Жүздеген тамшының сыбдыры ғасырлар 
қойнауынан сыр шертіп, көптеген құпияны айтқысы келетіндей. 
Тілі болса тамшының да айтар ойы бар. Суының тамшысынан 
табиғи перде жасап, тырсылдап жатқан бұлақтың суы ауруға 
шипа, дертке дауа екен.

Қысы - жазы бірқалыпты ағатын су көзі туралы әр түрлі 

Табиғат сыйға тартқан - Тамшыбұлақ!

аңыздар көп. Бұлақтың емдік қасиеті, бойға қуат берер күші бар 
деп Қапал ауылына халық әлі де үзілмей келіп жатыр.

Шипалы бұлақтың мыңдаған тамшылары ғасырлар бойы 
үздіксіз жер қойнауынан шығып сылдырлап ағып жатыр. Бұлақ 
суының дәмін татуға жасы да, кәрісі де арнайы келеді.

Сол мақсатта бізде шипалы бұлақты көріп, суынан дәм татып, 
тарихымен танысып қайтуды жөн көріп, Ақын Сара атындағы 
мәдениет үйінің шәкірттерімен барып қайттық. Балалар 
бұлақтан суын ішіп, табиғатымен танысып, өте жақсы әсерде 
қайтты. Табиғат сыйға тартқан Тамшыбұлақ – еліміздің көп 
жаухарларының бірі. Бағаласақ, мұхит асып келген туристер-
ге  қысылмай  көрсетіп, жер атын ғана емес, ел атын шығарар 
байлығымыз. Байлығымызды бар кезінде бағалайық.

Динара ТАЖИКОВА, 
  "Ақын Сара" атындағы мәдениет 

үйінің әдіскері.

Қаракөз ауылының тұрғыны, 
балалары мен немерелерінің 
ардақты анасы, асыл әжесі 
НҰРБЕКҚЫЗЫ ЗЕЙНЕП 
САДУАҚАСКЕЛІНІ тамыз 
айының 6 жұлдызында 70 жасқа 

толады.
«Бақыт деген жарыңның 

- жанарында»,-дейді. Осын-
дай өмірлік жар болып, 
шаңырағымыздың шуағы 
болған аяулы жанды жетпіс  
жасқа толуымен шын жүректен 
құттықтап, өміріңіз мәнді, 
шаңырағыңыз сәнді болғай. 
Дастарханыңыздан дәм - 
тұзыңыз үзілмей, барыңыз 
берекеге, берекеңіз мерекеге 
ұлассын дейміз.

Тілейміз бақытты өмір, 
                                  ашық аспан,
Жалғанда тілек бар ма 
                                   одан асқан.
Аман боп жанұяң мен 
                                  бауырларың,
Жалғансын ақ таңдарын 
                             нұрын шашқан! 

деген өлең жолдарын арнай-
мыз. 

ІЗГІ ТІЛЕКПЕН: 
жолдасы - Абылайхан, 

қыз - күйеубаласы - Гүлнұр 
- Айдос, жиендері - Омар, 

Кәусар, Іңкәр және 
бауыры - Серік.


