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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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Құрметті Ақсу ауданының 
тұрғындары! 

Алдағы 2022 - 2023 жылдардың 

Қыстың қамын жазда ойла!

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

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.

Ағымдағы жылдың 15 тамызы мен 15 қыркүйегі аралығында Ақсу ау-
даны аумағында «Тұрғын үй секторында өрт қауіпсіздігі айлығы»-ның 
бірінші кезеңі басталды. Осы іс-шараны өткізу шеңберінде халықпен 
жылыту маусымы кезеңінде өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтау бойын-
ша нұсқаулықтар өткізіледі. Бірінші кезекте халықтың әлеуметтік осал 
топтарымен профилактикалық түсіндіру жұмыстары одан әрі тұрғын үй 
секторын жалпы аралау жұмыстары жүргізілетін болады.

Жеке тұрғын үй секторын аралау барысында Ақсу ауданының 
Төтенше жағдайлар   бөлімі қызметкерлері еріктілермен, полиция бөлімі 
және жергілікті атқарушы органдардың қызметкерлерімен бірлесіп, 
азаматтарға өрт қауіпсіздігі ережелері бойынша түбіртек - ұсыныстар, 
жадынамалар және брошюралар табысталады.      

Тұрғындардың қалауы бойынша қызметкерді үйге кіргізіп, электрсым-
дарын, электр жабдықтарын, газ қазандықтарын, пештің жарамдылығы 
мен мұржаның бітелуін ерте анықтау үшін тексеруге шақыра алады, 
себебі бұл улы газбен улануға немене өрттің пайда болуына ықпал 
етеді. 

Ақсу ауданының ТЖБ азаматтардан аталған іс - шараны өткізуге 
түсіністікпен қарауды сұрайды және жылыту маусымы кезінде 
қауіпсіздік ережелері мен нормаларын сақтау қажеттілігі туралы және 
барлық талаптарды сақтауға ескертеді. Жылыту маусымы басталар ал-
дында мұржамен мен құбырларды күйеден тазартуыңызды, жағылған 
пештерді қараусыз қалдырмауыңызды сұраймыз. Жылыту пештері 
мен электр қондырғыларын орнату және пайдалану кезінде абай 
болыңыздар, зақымдалған розеткаларды, қосқыштарды және автомат-
тарды пайдалануға қатаң тыйым салынатынын ескертеміз.

Құрметті азаматтар! Естеріңізде болсын, бірлесіп біз Сіздердің 
үйлеріңізде өрттің пайда болуын болдырмауға, сондай-ақ, улы газдан 
улану қауіпін барынша азайтамыз. Сіздерден барлық өрт қауіпсіздігі 
ережелерін сақтауыңызды сұраймыз.

Нұрдәулет ЖАҚСЫБАЕВ,
аудандық  ТЖБ бастығы, азаматтық қорғау подполковнигі.

Аудан  аумағында жылыту 
маусымына дайындық жұмыстары 

басталды

«Өзгерістер жолы: Әр 
азаматқа лайықты өмір» атты 
сайлауалды бағдарлама аса 
ауқымды әрі нақты мақсаттарға 
бағытталғандықтан, халықтың 
оң көзқарасын қалыптастырып, 
жүйелі жұмыстарға негіз 
болып отыр. «AMANAT» 
партиясының аталмыш Сай-
лауалды бағдарламасының Жол 
картасындағы  Жансүгіров ауы-
лында 50 пәтерлік жалға берілетін 
көп қабатты үйдің құрылысын 
қадағалау мақсатында  нысан-
да Партиялық бақылау посты 
құрылды.  Бақылау посттың 

төрағасы болып облыстық мас-
лихат депутаты, «Әлихан» ШҚ 
төрғасы  Тынышбаев Берік 
Тынышбайұлы тағайындалды.   
Партиялық бақылау постың 
ашылуына   аудандық партия 
филиалының атқарушы хатшы-
сы, аудандық мәслихат депута-
ты К.Дәулетбекова, аудандық 
мәслихат төрағасы, аудандық 
мәслихат депутаты Б.Сүлейменов,  
аудан әкімінің орынбасары 
А.Сабырбаев,  аудандық маслихат 
депутаты  Р.Ибраймова,  Партиялық 
бақылау комиссиясының төрағасы 
Ғ.Мұсабаланов, комиссия  мүшелері 

Ү.Бейсенбі, Б.Құрманғалиева,  
Жансүгіров ауылдық округінің 
әкімі І.Мұсабаланов  құрылыс 
нысанының  жұмыс барысымен 
танысты.

Бүгінгі күнге құрылыстың 30 
пайызы жүргізілген, мердігер 
«Ритм Строй ЭК» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі, бөлінген 
қаржы  1014,043 теңге. 
Құрылыстың аяқталу мерзімі  29 
қаңтар 2023 жыл.

Еламан МАРАТОВ,
аудандық партия 

филиалының консультанты.

ҚАСЫМ-ЖОМАРТ ТОҚАЕВ: 

ПАРТИЯ ӘЗІРЛЕГЕН 2025 ЖЫЛҒА ДЕЙІНГІ «ӨЗГЕРІСТЕР ЖОЛЫ: ӘР АЗАМАТҚА ЛАЙЫҚТЫ 
ӨМІР!» АТТЫ САЙЛАУАЛДЫ ТҰҒЫРНАМА – БҮГІНГІ КҮННІҢ КҮРДЕЛІ АХУАЛЫНА ҚАТЫСТЫ 
ОБЪЕКТИВТІ КӨЗҚАРАС. ҚҰЖАТТА АЗАМАТТАРЫМЫЗДЫҢ ӘЛ-АУҚАТЫН АРТТЫРУ БОЙЫНША 
БАРЫНША ОЙЛАСТЫРЫЛҒАН ШАРАЛАР ҚАМТЫЛҒАН.

ПАРТИЯНЫҢ ӨЗ САЙЛАУАЛДЫ ТҰҒЫРНАМАСЫН ТИІМДІ ІСКЕ АСЫРУЫ ЕЛІМІЗДІҢ 
ӨРКЕНДЕУІН, ӘДІЛДІКТІҢ ҮСТЕМДІГІН, ЗАҢДЫЛЫҚ ПЕН ТӘРТІПТІҢ САҚТАЛУЫН ҚАМТАМАСЫЗ 
ЕТЕТІНІНЕ СЕНІМІМ МОЛ.

ПАРТИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУ ПОСТЫ ҚҰРЫЛДЫ

Құрметті клиенттер!
Бізге зейнетке шығу мәселесі бойынша жиі жүгінесіздер.
Сіздерге толық және егжей-тегжейлі ақпарат беру үшін біз осы 

тақырып аясында жиі қойылатын сұрақтар мен олардың жауабын 
дайындадық.

Біздің жадынамалар арқылы зейнетақыға қатысты барлық сұраққа 
жауап таба аласыз.

Жүктілік және босану бойынша әлеуметтік төлемдер - 
қазақстандықтарды қызықтыратын ең танымал сұраулардың бірі

Қазақстанда әлеуметтік төлемдер бойынша ең танымал сұраулардың 
бірі – жүктілік және босану бойынша жәрдемақыларды ресімдеу және 
оны алу жолы. Бұл мәселе, әсіресе, отбасыда бірінші бала дүниеге кел-
генде өзекті.    

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясының 
әлеуметтік-еңбек саласы мәселелері жөніндегі байланыс орталығына 
осыған байланысты көп сұрақ келіп түседі. Бұл мәселе бойынша 
көрсетілген қызметтің үлесі зейнетақы және әлеуметтік қамсыздандыру 
мәселелері бойынша барлық өтініштің шамамен 20 пайызы болады.                

Бұл мәселе бойынша өңірлер арасында Алматы (13,7%) көш бастап 
тұр, ары қарай тізімді Түркістан (11,5%), Маңғыстау (9,7%) және Алма-
ты облысы (9,6%) жалғайды, үздік бестікті Нұр-Сұлтан қаласы (9,2%) 
бекітеді.        

Ал Солтүстік Қазақстан (0,7%), Қостанай (2,2%) және Павлодар 
(2,6%) облыстарынан жүктілігі және босануы бойынша жәрдемақылар 
туралы аз сұрау келіп түскен.                                    

Байланыс орталығы мынадай бағыттар бойынша кеңес береді: 
зейнетақы, әлеуметтік қамсыздандыру және әлеуметтік сақтандыру, 
еңбек қатынастары және халықты жұмыспен қамту, көпбалалы 
отбасыларға ай сайынғы жәрдемақы, атаулы әлеуметтік көмек, БЖЗҚ-
дан зейнетақы жинағын мерзімінен бұрын алу және басқа да мәселелер.                

Қызмет көрсету барысында байланыс орталығының маманда-
ры ҚР ЕХӘҚМ-нің «Е-Макет» және «Зейнетақы және жәрдемақы 
алушылардың орталықтандырылған дерекқоры» ақпараттық жүйелерін 
пайдаланады. Күн сайын байланыс орталығының 60 операторы 
клиенттердің 3-5 мыңға дейінгі өтінішін қабылдап, қызмет көрсетеді. 
Клиенттерге ақпараттың қолжетімділігін қамтамасыз ету үшін рес-
ми Telegram, Instagram, Faceboоk әлеуметтік желілерінде, сондай-ақ 
«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясының ресми 
сайтында зейнетақы мен әлеуметтік қамсыздандыруға қатысты жиі 
қойылатын сұрақтардың жауабын жариялауды жалғастырады.

АҚСУ АУДАНДЫҚ ХАЛЫҚҚА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ БӨЛІМІ.

Сұраңыз, жауап береміз
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Тіл - ұлттың аса ұлы игілігі, 
әрі оның ажырағысыз белгісі. 
Қандай да бір халықтың болмы-
сы, өркениеттілігі, саналылығы, 
кең мағынасында сауаттылығы 
соның тіл мәдениетімен, 
сол тілдің қолданыс 
ауқымдылығының кеңдігімен 
өлшенеді. 

Белгілі бір тілдің мемлекеттік 
мәртебеге ие болуы оңай міндет 
емес, себебі, ол тіл сол мем-
лекет халқының мүддесінен 
шығып, барлық саладағы 
мұқтаждықты өтей алатын 
дәрежеде болуы шарт. Яғни, 
ол өнер, әдебиет, мәдениетте, 
баспасөз, дипломатиялық 
қарым-қатынас, ғылым, өндіріс, 
ресми іс-қағаздар т.б. салаларға 
дейін қызмет ететін қоғамның 
қажетті құралына айналуы ке-
рек.

Қазақ тілінің мемлекеттік тіл 
мәртебесіне ие болғанына биыл 
33 жыл толады екен. 1989 жылы 
Тіл туралы заң қабылданып, 
қазақ тіліне мемлекеттік тіл 
мәртебесі берілген кезде 
әлі тәуелсіздік алмаған едік. 
Сірескен саяси жүйені сөгіп 
шыққан сол күні қуанбаған қазақ 
болмаған шығар. Тіл азаттығы 
ұлт азаттығына ұласып, екі жыл-
дан кейін еліміз тәуелсіздігін 
алды. Қазақ тілінің мемлекеттік 
мәртебесі 1993 жылы консти-

Тіл - ұлттың аса ұлы игілігі!

туцияда бекітіліп, 1997 жылы 
тәуелсіз Қазақстанның Тілдер ту-
ралы заңы қабылданды. 

Тәуелсіздік қазаққа не берді 
десек, санымыз өсті, санамыз 
өркендеді, рухымыз жандан-
ды. Рухымызбен бірге тіліміздің 
тұғыры да биіктеуі шарт. «Өзге 
тілдің бәрін біл, өз тіліңді 
құрметте», - деп Қадыр Мырза-
лиев ағамыз айтқандай, қазіргі 
қоғам басқа тілді үйренуге еш 
шек қоймайды. Дегенмен, қазақ 
тілін мемлекеттік тіл дәрежесінде 
көтеруге әр қазақтың үлесі болса 
екен. Әрбір қазақ, Қазақстандық 
бір-бірімен тек мемлекеттік тіл 
– қазақ тілінде сөйлесетін уақыт 
келді. 

Қазақ тілі – дүниедегі ең 
шұрайлы, кестелі тілдің бірі деп 
жатамыз. Иә, Қазақ тілі - өте 
бай тіл! Қазақ тілінде жазылған 

тамаша шығармалар қанша, 
жылытатын, жұбататын 
жырлар қаншама.Қазақ 
халқының бойына сіңген 
ата-бабаларымыздың тәлім-
тәрбиесі, үлгі - өнегесі, біздің 
тұлға болып қалыптасуымызға 
себепкер болғаны, үлкен үлес 
қосқаны байқалатыны анық. 
Осындай гауһар тілімізді 
өз дәрежесінде пайдалана 
алмауымызға кезіндегі кеңес 
өкіметінің солақай саясаты 
әсер етсе, ал дәл қазіргі күні 
қоғамның барлық саласында 
қазақ тілінің мәртебесі жоғары 
болуы қажет деп санаймын.

Мемлекеттік тіл – сол елдің 
халқын біріктіретін, ортақ 
істерге жұмылдыратын, елге 
деген перзенттік ықыласты 
қалыптастыратын бірден - бір 
құрал. Бір тілде сөйлемеген 
халық біріге де алмайды, 
өздерін бір шаңырақтың 
мүшесімін деп те сезіне алмай-
ды.

«Ана тілін білмейтін адам 
мәдениетті адам санатына 
қосылмайды», – деп М.Әуезов 
айтқан екен.  Тіл – аса қадірлеп 
ұстайтын байлығымыз. Оны 
білмеу –  өзімізге сын. 

Ажар РАЗБЕКОВА,
Ақсу аудандық 

сотының бас маманы, сот 
отырысының хатшысы. 

Гендер (ағылш. gender) – қоғамдағы адамның 
жүріс-тұрысын анықтайтын әлеуметтік жы-
ныс. Гендерлік саясат әйелдерге тең қол 
жетімділікті және өмірдің барлық салалары-
на қатысуды қамтамасыз етуі қажет. Қазақстан 
Республикасындағы гендерлік саясаттың негізгі 
принциптері ерлер мен әйелдер үшін Қазақстан Ре-
спубликасы Конституциясымен кепілдендірілген 
тең құқықты және бостандықты орнатады. 

Жалпы, гендерлік саясат — әйелді атқа мінгізіп, 
төрге сүйреп, еркектің басын көрге сүйрейтін сая-
сат емес, керісінше екі жұптың теңдігін әспеттеу, 
іскерлік қарым-қабілеті мол әйелге қолдау көрсету. 
Яғни, ерлерінен жәбір көретін әйелдерді қорғап, 
отбасында тепе-теңдік пен үйлесімділік, гармония 
орнату.

Бүгінгі таңда біз білетін қазіргі әйел бейнесінің 
қыры көп. Айталық, әйел — саясаткер, әйел 
— көлік жүргізуші, әйел — үй күтуші, әйел — 
заңгер, әйел — таксист, әйел…тізімді әрі қарай 
жалғастыра беруге болады. Әрине, әйел, ең бас-
тысы — ана. 

«Қоғамдық прогрессті әйел жынысының қоғамда 
алатын орнымен дәл өлшеуге болады»,-деп 
жазған екен Карл Маркс. Демек, әлем елдерінің 
алдындағы оң саяси имиджімізді бұдан да 
мықтырақ ету үшін демократиялық қағидаттарға 
негізделген гендерлік саясаттың арнасын 
кеңейтуіміз керек.

Бұл тұрғыда бізге әлі де болса стереотиптер 
мен қатып қалған ұстанымдар бөгет болып келеді. 
Осы ретте гендер мәселесін дәстүрлі дүниетаным 
шеңберінде қарастырудың мәні зор. Қоғамда 
қалыптасқан бір түсінікке тоқталсақ: әйел адамның 
негізгі жаратылысы – үй және жанұя, әйелдің 
жұмыс істеуі балаларына жағымсыз әсер етеді, 
саясат — әйелдің ісі емес, «әйел бастаған көш 
оңбас». Яғни, әйелдің басты міндеті – жас ұрпақты 
тәрбиелеудегі рөлі депқана түсіну қалыптасқан. 
Қазіргі кезде осындай көзқарасты ер адамдардың 
көпшілігі ұстанады десем қателеспеймін. Бұл бір 
стереотиптік көзқарастар ғана секілді. 

Осы сөздерге еріп, қызметке қолын бір сілтеп, 
ошағының қамын ойлаған қыз-келіншектер ерінен 
опасыздық көріп, жастайынан жесір қалып жатқан 
жоқ па? «Сүйемін» деп соңғы сөзін айтқан та-

 Қазақ қоғамындағы әйел

лайлар қыздарды қан жылатып, өз қанынан өзі 
безініп жүргенін жалған деп ешкім де айта алмас.        

Отбасының шырайын келтіріп, бала-шағасының 
жағдайын жасап отырса да, кейбір әйелдер күйеуі 
жағынан қысым көреді, жылы құшақ жұдырыққа 
айналады. Барар жер, басар тау қалмаған 
жағдайдың өзінде де кейбір әйелдер құқық қорғау 
органдарына барып, көмек сұрамайды. Оған се-
беп, қазақ әйелдеріне тән мінез болса керек, 
«бас сынса, бөрік ішінде»  деп қарап, көп жайт 
отбасының аясында қалып қояды.  

Ал, тарихқа бір көз жүгіртсек, Қазақта ақыл-
парасатымен, тапқырлығы және тәрбиесімен, 
дуалы сөзі, дара мінезімен әлі күнге дейін ел 
жадында жатталған әйелдер аз емес. Сонау 
сақ дәуірінде, қазақ әйелдерінің ақылымен ел 
билегенін ғана емес, айбатымен жауға шапқанын 
да аңғарамыз. Ал олардың ұрпақ тәрбиелеп, 
бүтіндей бір әулеттің бейнесін қалыптастыруда 
алар орны орасан. Абыз аналардың көш басында 
тұрған – Домалақ ана, Есім ханның жорықтарына 
қатысып, жау қолынан қаза тапқан – Ақбикеш 
ару, ел арасында «Күй анасы» атанған – Дина 
Нұрпейісова, сонымен қатар -Зарина, Бегім, Зере 
сынды ханшалар соның дәлелі. 

Тіптен қазақ дүниетанымының өзінде әйелдің 
қоғамдағы орны ерекше болған.  «Әйелді ұрма, 
сағы сынады, баланы ұрма, бағы сынады» деген 
ата-бабаларымыз!

Кезінде аты әділдігімен аңыз болып, “Жеті 
жарғыны” құрастыруға қатысқан Әнет баба: 
“Әйел – жеті қазынаның бірі ғана емес, біріншісі. 
Дүниедегі барлық тіршілік атаулының анасы – 
әйел. Сондықтан оған тіл тигізуге де, қол тигізуге 
де болмайды”, – деген. Данышпанның осындай 
ойлы сөздеріне алып-қосарымыз жоқ-ау, сірә.

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың мынандай 
сөзімен қорытындыласам, «Қазақта.... «ұл туса, 
ұрпағым өседі, қыз туса, ұлтым өседі»,- деген 
ұлағатты сөз бар. Ұлы даламызда есімдері ел 
мақтанышына айналған ардақты аруларымыз аз 
емес. Әйел әсемдік пен әдеміліктің, көрегендік 
пен көркемдіктің, береке мен бірліктің символы 
болып табылады.»

А.САЙЛАУБЕКОВ,
Ақсу аудандық сотының бас маманы. 

 Қазақтың асыл мұрасы

МӘҢГІЛІК ЕЛІМНІҢ 
МӘҢГІЛІК ТІЛІ

Әр мемлекет мәңгі  болу үшін 
оның тілі де мәңгілік болу керек. 
Әр халықтың ұлттың тілі бар. 
Сол тілі бар болса сол ұлтта 
бар. Әрбір ұлттың жоғалып 
кетпеуіне өз ана тілі қорған бола 
алады. Тілін сақтай білген ұлт өз 
тілін,өз дәстүрін де сақтай ала-
ды, әр адамның жаны жүрегінде 
болса, оның бар болуы тіліне 
байланысты. Қазақ деген елдің 
қазақ тілін жоғары деңгейге 
жеткізейік. Тілсіз ұлт жоқ, Ұлт 
болмаған соң өмірде жоқ.

ТІЛ ТІРЕГІ, ТІЛ ЖҮРЕГІ 
ЕЛІМНІҢ

Одақ кезінде 15 республи-
ка бірігіп СССР деп  аталды. 
Бәрінің ортақ тілі орыс тілі бол-
ды. Жасаған ісі, жүріп-тұруы 
да, сөйлегеніде бәрі орысша 
болды. Желтоқсан толқуынан 

Тілге құрмет - ұлтқа құрмет 

кейін СССР ыдырап  одақтас 
республика  егемендік алды.
Қазақстан Республикасы де-
ген ат алдық әр республика өз 
ұлтымен аталды. Сол ұлттың өз 
тілі бар емес пе? Кәдімгі қазақ 
тілі. Сол тіл  орысшамен ара-
ласып әбден  шұп-шұбар бо-
лып кеткен ғой. Біздің тап-таза, 
ап – айқын түсінікті тіліміз енді 
шұбар-шұбар жақтардан арыла 
алмай отыр. Бір-ақ сөзбен бәрін 
білгізетін,күлместерді күлгізетін, 
жүрместерді жүргізетін қайран 
тіл қанша жусақ та тазара ал-
май келеді. Ұлттық тіл - ұлттың 
ертеңгі, ұрпақтарымыздың 
болашағы. Сол болашаққа жол-
ды қазақ  өзі ашпаса, оны кім 
ашады? Тіл  тірегі де жүрегі 
де  бола алады. Әрбір ұлттың, 
өз ұлтын сүйген адам өз ана 
тілімен сөйлейді де және сой-
леу керек.

Әрбір ұлттың өзін басқа ұлттардан ерекшелендіріп тұратын өз 
ана тілі болады. Сол тіл арқылы оның қандай ұлт, қандай ел  екенін 
аңғаруға болады. Тіл деген  - әр адамның айнасы сияқты, тілі оның 
қандай адам екенін, қандай ойды ойлап жүргенен  білдіре алады. 
Өз тілін білмейтін  адам ол ұлты жоқ адам.

Арасан ауылдық округ 
әкімшілік ғимаратының 
кітапханасында «Имандылық 
- инабаттылық айнасы» атты  
дәңгелек үстел  өткізілді. Оған 
ауылдық ардагерлер кеңесінің 
төрағасы Батқалбеков.Н.Н  
әкімшіліктің бас маманы 
Сейітқазы Ержан, мәдениет 
үйінің директоры Смағұлов.С, 
және мәдениет үйінің әдіскері 
Есжанова.М, ауылдық мешітінің 
имамы Құлбеков.А.Қ. ауыл 
кітапханашысы Шапиық.А және 
ауыл тұрғындары қатысты. 
Имандылық деген адамның 
жүрегіне тұрақтайтың қасиет 
деп бастады өз сөзін ауылдық 
Ардагерлер кеңесінің төрағасы 
Батқалбеков.Н, - ол жүректе 
болған соң хрусталдай таза 
болу керек осы  қасиетті 
жүрегіне ұялата алған адам 
инабатты да бола  алады. Он-
дай адам  қоршаған ортаға 
да, туған туысқа да, арала-
сатын адамдардың бәріне де 
сыйлыда үлгі де бола ала-
ды. Дүниедегі бүткіл жақсы 
қасиеттер бір ақ ауыз сөзбен 
иман деп айтатың боп беріліп 
тұр оны жүректе ұстауға сізге 
кәдімгі ислам діні көмекке 
келеді. Соның Сіз түсінбейтін 
жолдарын айқындап ашып ай-

Сонау арғы замандардан бері ата - бабамыз аңсаған Тәуелсіздігіміз 
арнағалыда міне биыл 30 жыл толады. Бұл елімнің әр адамына 
қуаныш және үлкен мәртебе Тәуелсіздігіміз бізді қараңғыда жанған 
шамшырақтай алды-артымызды жарқыратып алға жетелеп бара-
ды. Егемен ел болып мойнымыздағы қыл бүраулар үзілді. Еркін 
еліміз еркін адамдармыз. Енді сол тәуелсіздік көрсеткен шам-
шырағы жарқыраған жол мен адаспай алға баса беруеміз ке-
рек деп ойлаймыз. Сол үшін де аянбай еңбек етіп, тәуелсіздіктің 
нығаюына өз үлесімізді қосуымыз керек. Шүкір,  егемен еліміз осы 
30 жылда айтса адам сенбестен жетістіктерге жетті.Тура бір ертегі 
еліне кіріп кеткендейіміз. Тәуелсіздік елдің шам шырағы болу үшін 
жастарға тек оқу керек білім нәрімен сусындау керек. Білімдіге 
жол әрқашан да ашық. Елбасымыз Н.Назарбаев өзінің «Болашақ      
жоспарында осы жағдайды терең ойға алғаны белгілі. Сол оқыған 
жастар  еліміздің ертеңгі болашағы ел үшін еңбек ететінде солар. 
Сол үшін оқу керек, терең білімен сусындау керек. Сонда еліміздің, 
тәуелсіздігіміздің шамшырағының жарығы дүниенің әр жерінен 
көрінетін болады. Сол тәуелсіздік шамшырағын жарқырата жағу 
болашақ иелері - жастардың қолында.

Тәуелсіздік - елімнің шамшырағы

тып  бере алады. Қысқасы иман 
деген адам мешітке келеді,-
деді, одан кейін сөз алған  
ауыл имамы Құлбеков А.Қ 
төрағаның сөзінің дұрыстығын, 
өзі де қосылатынын айтып,  
имандылық туралы біраз 
уағыз айтты. Одан кейін де 
сөз алған Ержан Семсер т.б. 
ауыл тұрғындары иман мен 
инабаттылықтың егіз ұғым 
екенін айтып, өз ойларын 
ортаға салды. Сұрақ қойып, 
сұрақтарына түсінікті жауап 
алды. Бұл дөңгелек үстелді 
Есжанова мен Смағұлов  
ұйымдастырғанын білген 
ел оларға ризашылықтарын  
білдірді. 

          Макира ЕСЖАНОВА,
Арасан ауылдық мәдениет 

үйінің әдіскері, «Amanat» 
партиясының мүшесі.

Терроризмге қарсы 
«Имандылық - инабаттылық 

айнасы»                     

***

***

***
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Сан ғасырдан бері қарай ұшса, құстың 
қанаты талатын, шапса тұлпардың тұяғы 
тозатын кең даланың төсін емін-еркін 
жайлап, мекен еткен көшпенділердің 
тағдырымен біте қайнасып, ғасырлар 
тереңінен тарих пен шежіренің куәсі бо-
лып, бізге жеткен киелі аспап домбыра 
туралы сөз бастасақ, оған елең етпейтін 
қазақ жоқ. Домбыраның өзіне нақтырақ 
тоқталсақ: домбыра - өнер, домбыра- 
тарих, домбыра- мәдениет, домбыра- 
ұлттың болмысы, домбыра - халықтың 
мұрасы, домбыра- көненің көзі, домбыра- 
қасиетті мұра. Бойына осыншама қасиетті 
сиғыза білген киелі аспапқа Қадір Мырза-
Әлі ағамыз «Қазақ нағыз – қазақ емес, 
нағыз қазақ – домбыра» деп өзінің екі - 
ақ ауыз сөзімен зор бағасын берген. Бұл 
сөздің мағынасын тарқатып, дәлелмен 
айтатын болсақ, домбыраның тарихы 
қазақ хандығының тарихынан әлдеқайда 
тереңде жатыр. Қазақ хандығының та-
рихына 500 жыл болса, домбыраның  
ежелгі ғұн дәуірінен басталғанның өзінде 
ең кемі 3000 жылдық тарихы бар. Бұған 
дәлел домбыраға ұқсас аспаптар қазіргі 
түбі бір түркі халықтарының барлығында 
дерлік кездеседі. Домбыраның қасиеті 
мен киелілігінің өзіндік сыры- адам тілімен 
жеткізіп, аузымен айта алмаған жақсы не-
месе жайсыз хабарды өз үнімен , өз тілімен 
жеткізе алуында. «Баламның өлімі жай-
лы суық хабар әкелген адамның көмейін 
қорғасынмен бітеймін» деп елге жар 
салған, қаһарлы ханның алдында тайсал-
май суық хабарды өз үнімен жеткізген де 
осы қасиетті домбыра екені даусыз. Осын-
дай оқиғаларға байланысты «Аңшының 
зары», «Ақсақ құлан» атты күйлер дүниеге 
келді, дәлірек айтқанда, сол күйлерді 
домбыра дүниеге келтірді. Осыдан келіп, 
домбыраның қос ішегі мен шанағынан 
төгіле шығатын күй өнерінің тарихына 
нақтырақ тоқталмақпыз. Күй өнері деген 
кезде біздің көз алдымызға ұшы-қиыры 
шексіз кең дала, сол далада тұлпалдың 
басын емін-еркін жіберіп көсіле шапқан 
шабандоз, тұлпар шабысымен қатар 
соққан өкпек жел, кең даланың көгінде 
самғаған дала бүркіті, көл жағалай қонған 
ақ киіз үйлер, айтыс, күрес, жамбы ату, 
серкетартыста бақ сынасқан сай тасындай 
жігіттер, мың бұрала билеп, сызылтып ән 
салған бойжеткен қыздар, сары қымызды 
сапырып отырған ақ жаулықты әжелер, 
көк майсаға сырмақ төсеп әңгіме құрған 
ақсақалды аталар, алтыбақан теуіп, асық 
ойнаған балалар келетіні анық. Осының 
барлығы да даланың көрінісі, даланың 
сипаты, даланың болмысы, даланың 
тынысы, даланың тұрмыс-тіршілігі. Сол 
себептен де, күй өнерін дала өмірінен 
бөліп қарауға болмайды, күй өнері жал-
пы дала шежіресімен бірге жасасып келе 
жатқан, дала тарихымен егіз өнер. Бұл тек 
күй өнеріне қатысты айтылған нәрселер. 
Бұдан басқа жыршылық, термешілік, 
ән айту, айтыс өнерін алсақ та мұның 
барлығын домбырасыз көз алдымызға 
елестету мүмкін емес. Осының барлығы 
өз бастауын қасиетті домбырадан алады. 
Бір сөзбен айтқанда қасиетті домбыра 
қазақ музыкасының негізі болып сана-
лады. Сол себептен де халық домбыра 
тартатын күйшілерді, ақын-жыршыларды, 
әнші-сазгерлерді, жырауларды, айтыс 
ақындарын  жоғары бағалап, оларды 
құрмет тұтқан, олардың өнерлеріне бас 
иген. Солардың ең басты қасиеттері 
домбырада шебер ойнағандықтарының 
арқасында олардың аттары қазақ му-
зыкасы тарихында, қазақ әдебиеті та-
рихында  алтын әріптермен жазылып, 
шығармашылықтары кейінгі ұрпаққа 
өшпес мұра болып қалды. Сондай ұлы 
тұлғаларға қазақ поэзиясының алыбы 
ұлы Абай, жыр алыбы Жамбыл, сөздің 
пірі Сүйінбай, күй атасы Құрманғазы, 
Арқаның ақиығы Біржан сал Қожағұлұлы, 
ақындығымен, айтыскерлігімен өз за-
манында дара шыққан Ақын Сара 

ҚАЗАҚТЫҢ АСЫЛ 
МҰРАСЫ

Тастанбекқызы жатады. Осы аталған 
белгілі  тұлғалардың барлығы кішкентай 
кездерінен домбыраның құлақ күйін 
келтіріп, оны шебер ойнай білген. 
Бұл өнер майталмандарының ат-
тары қазақ әдебиеті тарихынан, 
шығармашылықтары қазақ музыка-
сы тарихынан өз орындарын алса, ал 
өздері көздері тірісінде пайдаланған 
домбыралары аудандық, облыстық, 
Республикалық - ұлттық мұражайларда 
құнды жәдігерліктер ретінде сақтаулы. 
Сондай музейлердің бірі - Жетісу об-
лысы, Ақсу ауданы, Қапал ауылындағы 
Ақын Сараның мемориалды музейі. Бұл 
музейде де аттары тарих пен әдебиетте 
белгілі болған өнер майталмандарының 
домбыралары сақтаулы тұр. Музейдің 
құнды жәдігерлерінің бірі – Сара 
Тастанбекқызының бала кезінде шерт-
кен домбырасы. Домбыраның шанағы 
тіктөртбұрыш формасында жасалған. 
Он екі пернелі, ішектері малдың ішегінен 
дайындалған. 

Шамамен 1886-1890 жылдары 
қолмен істелген. Сара домбыра тарту-
ды ағасы Сахариден үйренген. Домбы-
раны Сараның немере інісі Мейрам-
бай Байтолықұлы сақтап қалған екен. 
Сараның өмірі мен шығармашылығын 
зерттеушілердің айтуынша оның тағы да 
бір домбырасы болған. Ол домбыраның 
бет жағында айна орнатылған екен. Бірақ 
өкінішке орай ол домбырасы сақталмай 
қалыпты. Бұл музейдің қорында сақтаулы 
тұрған келесі жәдігер - жазушы, дра-
матург, Ақын Сара Тастанбекқызының 
өмірі мен шығармашылығын зерттеуші, 
«Ақын Сара Тастанбекқызы», « Тордағы 
тоты», «Күй дастан» кітаптарының авто-
ры Тәңірберген Қалилахановтың домбы-
расы. Домбыра шамамен 1990 жылдары 
жасалған. Домбыраны музей қорына 
Тәңірберген Қалилахановтың қызы Гүлша 
Тәңірбергенқызы өткізген. Арқаның 
ақиық ақыны, жезтаңдай әнші Біржан 
сал Қожағұлұлының домбырасының 
көшірмесі де аталған музейдің қорынан өз 
орнын алып тұр. Қапал ауылының тумасы 
Гариф Аминұлы Мулюков өз қаражатына 
Ықылас атындағы халық музыкалық 
аспаптар музейінде сақталған Біржан 
сал Қожағұлұлының домбырасының 
түпнұсқасына негіздеп жасатып, 2021 
жылы ұлттық домбыра күніне байланы-
сты музейге сыйға тартқан. Айтыскер 
ақын, Ақын Сара Тастанбекқызының 
жолын жалғастырушы, Қазақстан 
Республикасының Құрметті азама-
ты Бекболат Қапышұлы Атамбаевтың 
домбырасы да бұл музейде сақтаулы. 
Бұл домбыраны Бекболат Қапышұлы 
өз қолымен 2022 жылы музей қорына 
өткізген болатын. Ақын бұл домбыраны 
барлық айтыстарда, соның ішінде 1991 
жылы өткен Исатайдың 200 жылдық 
мерейтойында, Шымкентте өткен 
Қажымұқанның 120 жылдық мерейтой-
ында ұстаған. Осындай өз дәуірлерінде 
ел аузына ілініп, өз өнерлерімен әдебиет 
пен музыка өнерінен  орындарын тапқан 
адамдардың қолдарымен пайдаланып, 
шығармашылықтарына арқау болған 
саз аспаптарын сақтап оларды қалың 
жұртшылыққа насихаттау - қазіргі таңда 
мәдениет ошақтары болып саналатын 
музей қызметкерлерінің басты міндеттері.  
Жетісу жерінде  ұлттық мұралар мен 
құнды жәдігерліктерді сақтап, келер 
ұрпаққа мұраға қалдыру мақсатында аян-
бай еңбек етіп келе жатқан музейлер аз 
емес. «Өткенді білмей жаңаға жол ашу 
мүмкін емес», «Өз қолыңдағыны бағалау 
ең асыл қасиет»,-деп халық даналығы 
айтқандай өзіміздің ұлттық музыкамызға, 
ұлттық музыкалық аспаптарымызға 
құрметпен, қастерлей қарау біздің  киелі 
парызымыз екендігін ұмытпайық, ағайын.

Айдын ЖАҚЫПБЕКОВ,
Ақын Сараның мемориалды 

музейінің қор сақтаушысы. 

Әдебиет - өнер. Өнердің ішіндегі 
жанды өнер. Әдебиеті бай халықтың 
мәдениеті де - бай. Ал, осы ғасырлар 
бойы жинақталған бай мұралардың 
шығарушылары, таратушылары болады. 
Осыған байланысты, әдебиет - халық 
ауыз әдебиеті және жазба әдебиет деп 
екі салаға бөлінеді. Халық ауыз әдебиеті 
ауызша тарағандықтан уақыт өте келе 
олардың авторлары ұмытылып қалған, 
сондықтан оның авторы халық болып са-
налады. Ал, жазба әдебиеттің авторла-
ры ұлы әдеби тұлғалар, белгілі ақындар 
, жазушылар. Сол себептен де әлемдік 
әдебиеттің төрінен орын алған туынды-
ларды авторларынсыз елестету мүмкін 
емес. Ағылшын әдебиетін Джордж Гор-
дон Байронсыз, Неміс әдебиетін Гете 
мен Шиллерсіз, Американ әдебиетін 
Эрнст Хемингуейсіз, француз әдебиетін 
Джуль Вернсіз көз алдымызға елестете 
алмаймыз. Сол сияқты қазақтың жаз-
ба әдебиетін Абай Құнанбайұлысыз 
(1845-1904 ж.ж) елестету мүмкін емес. 
Абай өз дәуірінде қазақтың әдебиетіне 
тың прогресшіл  серпінділік әкелгені 
әдебиеттанушы ғалымдарға бұрыннан 
белгілі. 

Әсіресе, поэзия жанрында өлең сөзге 
қойылатын талаптарымен қатар оған 
ұйқастың жаңа түрі «шалыс ұйқасты» 
енгізуі, аударма саласында батыстың 
әдебиеті ақындарының өлеңдерін орыс 
әдебиеті арқылы аударуы, проза сала-
сында оның ғақлия (үлгі-өнеге) түрінде 
жазылған «Қара сөздері» әдебиетке, 
дәлірек айтқанда қазақ әдебиетіне 
қосқан үлкен төңкерілісшіл жаңалығы 
екені рас. Абайдың қазақ әдебиетіне 
енгізген тың дүниесі- орыс әдебиеті мен 
европа әдебиетін бүкіл қазақ даласына 
танытуы. Оған мысал ретінде Пушкин-
нен «Татьянаның Онегинге жазған ха-
тын», Лермонтовтың Гетеден аударған 
«Қараңғы түнде тау қалғып» өлеңдерін 
алуға болады. Осы жерде баса назар ауда-
ратын нәрсе аттары аталған екі ақынның 
да өлеңдерінің орысша нұсқаларын оқып, 
содан кейін Абайдың жазған қазақша 
нұсқасын оқыған адамдар болса, екеуінің 
де таудай айырмашылықтарына бірден 
көздерін жеткізер еді. Орыс тілінде Пуш-
кин мен Лермонтовтың жазғандары  
жалпы орыс қоғамының психология-
сына, орыс қоғамының түсінігіне, жал-
пы орыс дүниетанымына жақын. Ал 
Абайдың аудармасы дала қазағының 
дүниетанымына, қазақ психология-
сына, жалпы қазақ менталитетіне 
сай жазылған, сонымен қатар, Абай 
Татьянаның ішкі сезімін, жан тебіренісін, 
ғашықтық толғанысын бояуын келтіріп, 
екі есе әрлендіре жазған. «Қараңғы түнде 
тау қалғып» өлеңінде де өлең әсерлілігі 
орысша нұсқасына қарағанда екі есе 
сезіліп тұр. 

Өйткені, өлең жолдарындағы табиғи 
құбылыстар мен көріністер қыр қазағының 
табиғатына әлдеқайда жақын, жаз жай-
лауында күнде көріп жүрген таныс 
көрініс, таныс жағдай. Осы ерекшелікті 
Абай өте шебер пайдаланған. Өлең 
құрылымдары мен көркемдік ерекшелігін 
былай қойып, Абай өлеңдерінің ба-
сты тақырыптарына тоқталсақ, ол өз 
заманының қоғамдық саяси жақтарын, ел 
билеу ісіндегі игі жақсы би-болыстардың 
озбырлық, жағымпаздық, жемірлік  пси-
хологиясын, халықтың әлеуметтік 
жағдайын, өз қоғамында болып жатқан 
әділетсіздіктерді өткір сынға алды. Осы-
дан қазақ әдебиетінде сыншыл- реализм 
бағыты пайда болды. 

Сонымен қатар жастарды жаппай оқу-
білім, өнер үйренуге шақырып ағартушы-
демократтық бағытты да насихаттады. 
Қазақ әдебиетінде поэма жазу үрдісі де 
Абайдан басталатыны даусыз. Ақын өз 
өмірінде «Ескендір», «Масғұт», «Әзімнің 
әңгімесі» деген үш поэма жазды. Өз по-
эмаларында адамгершілікке, гуманизм-
ге шақырды. Ғақлия үлгісінде жазылған 
қара сөздерінде адам бойындағы жақсы 
және жағымсыз қасиеттерді салыстыра 
отырып терең философиялық ойлар-
ды қозғады. Осы жерде айта кететін бір 
мәселе, қазіргі интернет, ютуб беттерінен 
Абай адресіне айтылған сыңаржақ 
пікірлер кездесіп жатады. Әсіресе оның 
қара сөздерін шала-шарпы оқып алған 
ағайындардың пікірінше ол өз халқын ая-
май сынаған, орыс мәдениетін насихат-
тап, орыстануға шақырған деген сияқты 
жаңсақ ойлар бас көтеруде. Рас сынаған 
жерлері бар, ол не үшін сынады? 

Егер қазақ іргелі ел боламын десе, осын-
дай жағымсыз әрекеттерден арылу керек 
деген оймен сынады. Орыстың өнері мен 
білімін, ғылым мен техника саласында 
жеткен жетістіктерін насихаттағаны рас, 
ал сол ғылым мен техника саласындағы 

Абай - әдебиет алыбы
жетістіктерін меңгеру үшін орыс тілін 
үйрену керектігін айтты, барлықтарың 
тілдеріңді шұбарлап орыстаныңдар, орыс 
болыңдар деген жоқ. Бұл жерде Абай мен 
Ыбырай Алтынсарин екеуінің көздеген 
ағартушылық-демократтық бағыттары 
бірдей. Бірінші кезекте халықтың сана 
сезімін ояту, оқу-білімді меңгеруге 
жұмылдыру. Қазіргі таңда жиырма бірінші 
ғасыр адамының көзқарасымен қарасақ, 
«Абай өз заманынан 177 жыл бұрын ту-
ылып кеткен адам ба екен?» деп ойлап 
қалуға болады. Өйткені Абай өлеңдері мен 
қара сөздеріндегі көтерілген мәселелер 
мен тақырыптар, айтылған ойлар тура 
қазіргі қазақ қоғамында өмір сүріп отырған 
адамдарға айтылғандай. Бұдан шығар 
қорытынды, Абай осыдан екі ғасырға 
жуық уақыт бұрын өмірден өтсе де оның 
поэзиясы, әдеби шығармалары өз идея-
сын, өзінің әдеби құндылығын жоғалтқан 
жоқ. Қайта уақыт өткен сайын жаңарып, 
жанданғандай көрінеді. Абайдың өмірі, 
шығармашылығы тек қана Семей өңірімен 
шектеліп қалған жоқ өз дәуірінде өзінен 
бұрын, өзімен қатарлас өмір сүрген басқа 
өлкенің ақындарымен де тығыз байланы-
сы болғандығы – бұл тарихи факт. Аягөз 
өңірінде өмір кешкен Дулат Бабатайұлы, 
Жамбыл облысы Қаратау маңында өмір 
сүрген Шортанбай Қанайұлы, Арқаның 
ақиық ақындары Біржан сал Қожағұлұлы, 
Ақан сері Қорамсаұлы сияқты 
ақындардың поэзияларымен өте  жақсы 
таныс болғандығы белгілі. Бұл Абайдың 
шығармашылықтарында кездеседі. Абай 
заманында өмір сүрген ақындардың 
жастары үлкендері оның өлеңдері мен 
философиялық ой-түйіндерін жоғары 
бағалап, оның өнеріне бас исе, жастары 
кішілері оны аға санап, ұстаз қылып пір 
тұтты. 

Сондай ақындардың бірі - Қапал өңірінде 
өмір сүрген, атақты Біржан салмен ай-
тысып «Жетісу бұлбұлы» атанған Ақын 
Сара Тастанбекқызы. Белгілі жазушы, 
драматург, Ақын Сара Тастанбекқызының 
өмірі мен шығармашылығын зерттеуші, 
«Ақын Сара», «Тордағы тоты», «Сара 
Тастанбекқызы» кітаптарының авторы 
Тәңірберген Қалилахановтың кітабында 
Абайдың қайтыс болған ұлы Әбдірахман 
Абайұлы Өскенбаевтың сүйегін алып ке-
луге аттанған Шәкәрім бастаған бір топ 
адамдардың қайтар жолда Ақын Сараның 
үйіне бір түнеп шыққандары жайлы оқиға 
баяндалады. Осы оқиғаның барысын-
да Ақын Сара «Көп сәлем Ыбекеме, 
дұғай-дұғай!» өлеңін шығарады. Өлең 
мазмұнында Сара Абайдың басын жоғары 
бағалайтынын айта келіп, оның ұлы 
Әбдірахманға мезгілсіз келген қайғылы 
қазаға ортақ екенін білдіреді, сонымен 
қатар Абайға жұбату, көңіл айту түрінде 
жігер бере сөйлейді. 

Бұл оқиғаға куә болған өзі «Ма-
мания» метебінде оқыған, кейіннен 
сол мектепте ұстаздық еткен Мәкей 
Еркінбеков деген азамат екендігі көптеген 
өлкетанушылардың жазған деректерінде 
кездеседі.Мәкейдің сөздеріне қарасақ, 
ол кісінің жасы сол оқиға кезінде 12-13 
жастар шамасында екен. Әбіштің сүйегін 
арбаға салғанда Сара алтын зермен 
әшекейленген жайнамаз тәріздес жұқа 
кілемді киіздің бетіне жапқандығын айта-
ды. 

Бұдан біз Ақын Сараның Абайға жасаған 
құрметін, қайтыс болған ұлына жасаған 
тағзымын  байқаймыз. Міне Абай сияқты 
жүз жылда дүниеге бір келетін әдебиеттегі 
ұлы тұлғаға өз заманында өмір сүрген 
белгілі өнер иелерінің қылған құрметтері 
осындай сипатта болған. Қазіргі таңда 
Абайдың атымен үлкен қалаларда жоғарғы 
оқу орындарының, үлкен даңғылдардың, 
облыстарда аудан атаулары, елді мекен-
дерде көшелер, мектептер тіпті мәдениет 
орындарының атаулары аталады. 2022 
жылдың наурыз айының ортасынан ба-
стап ұлы Абайдың атын тұтас бір облысқа 
(Бұрынғы Семей ооблысына) берді. Бұл 
екі ғасырға жуық уақыт өтсе де әдебиет 
алыбы, ұлы тұлға Абай Құнанбайұлына 
халықының жасаған зор мәртебесі, үлкен 
құрметі. Он тоғызыншы ғасырдың соңы 
мен жиырмасыншы ғасырдың басында 
өмір кешкен, қазақ әдебиетіндегі белгілі 
ақындардың барлығы да ұлы Абайдың 
мектебінен шыққан ақындар болып сана-
лады. Абайдың өз балаларын айтпағанда, 
Ахмет Байтұрсынов, Сұлтанмахмұт 
Торайғыров, Сәкен, Ілияс, Бейімбет, 
Мағжан  сынды ақындар Абайдың жолын 
жалғастырушылар екендігінде дау жоқ. 

Қорыта келгенде, Абай Құнанбайұлы 
қазақтың жазба әдебиетін қалыптастырған, 
қазақ поэзиясын бір жүйеге келтірген, 
өзінен кейінгі ақындарға жол салып бер-
ген қазақ әдебиетінің  алыбы болып қала 
береді.
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Объектілерді кейіннен кәдеге жарату (ғимараттар мен 
құрылыстарды бұзу) жөніндегі жұмыстар кешенін жүргізуге 
рұқсат беру қағидалары "Қазақстан Республикасындағы сәулет, 
қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы 2001 жылғы 16 
шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 6-8) тармақшасына, 
"Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы" 2013 жылғы 15 
сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 10-бабының 1) 
тармақшасына сәйкес әзірленді.

"Объектілерді кейіннен кәдеге жарату (ғимараттар мен 
құрылыстарды бұзу) жөніндегі жұмыстар кешенін жүргізуге рұқсат 
беру" мемлекеттік көрсетілетін қызметі, "электрондық үкімет" веб-
порталы арқылы жүзеге асырылады.

Мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:
Аталған қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куәландырылған 

электрондық құжат нысанындағы өтініш;
егер бұзу мердігерлік тәсілмен орындалса, мердігерлік 

жұмыстарға арналған шарттың электрондық көшірмесі ұсынылады;
егер жылжымайтын мүлік объектісінде бірнеше меншік иесі 

болған жағдайда, объектінің басқа меншік иелерінің кейіннен 
кәдеге жарату (ғимараттар мен құрылыстарды бұзу) жөніндегі 
жұмыстар кешенін және оның параметрлерін жүргізуге нотариал-
ды куәландырылған жазбаша келісімінің электрондық көшірмесін 
ұсыну қажет;

егер құрылыстарды бұзу жөніндегі жұмыстар кешенін 
жүргізу олардың мүдделерін қозғайтын болса, үй-жайлардың 
(үй бөліктерінің) сабақтас меншік иелерінің нотариалды 
куәландырылған жазбаша келісімінің электрондық көшірмесін 
ұсыну қажет;

ғимараттар мен құрылыстардың сенімділігін және орнықтылығын 
техникалық зерттеп-қарауды жүзеге асыру құқығына тиісті атте-
статы бар сарапшы не құрамында аттестатталған сарапшылары 
бар аккредиттелген ұйым берген ғимараттар мен құрылыстардың 
сенімділігін және орнықтылығын техникалық зерттеп-қарау 
жөніндегі сараптамалық қорытындының электрондық көшірмесі;

объект авариялық деп танылған жағдайда, жергілікті атқарушы 
орган құратын ведомствоаралық комиссияның Қазақстан Респу-
бликасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 
істері агенттігі төрағасының 2012 жылғы 29 желтоқсандағы № 795 
бұйрығымен бекітілген Авариялық көп пәтерлі тұрғын үйлерді бұзу 
жөніндегі әдістемелік ұсынымдардың А қосымшасына сәйкес бұзу 
туралы тиісті қорытындының электрондық көшірмесі;

Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:
1) көрсетілетін қызметті берушіге және порталға арқылы өтініш 

берген кезде техникалық және (немесе) технологиялық жағынан 
күрделі емес объектілерді кейіннен кәдеге жарату (құрылыстарды 
бұзу) жөніндегі жұмыстар кешенін жүргізуге құжаттар топтамасын 
тапсырған күннен бастап – 5 (бес) жұмыс күні;

2) көрсетілетін қызметті берушіге және портал арқылы өтініш 
берген кезде техникалық және (немесе) технологиялық жағынан 
күрделі объектілерді кейіннен кәдеге жарату (құрылыстарды 
бұзу) жөніндегі жұмыстар кешенін жүргізуге құжаттар топтамасын 
тапсырған күннен бастап – 10 (он бес) жұмыс күні ішінде көрсетіледі.

Аталған қызметті алушы құжаттардың топтамасын толық 
ұсынбаған жағдайда, көрсетілетін қызметті беруші көрсетілген 
мерзімде өтінішті одан әрі қараудан дәлелді түрде бас тарта-
ды. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында бекітілген 
талаптарға сәйкестігін техникалық және (немесе) технологиялық 
жағынан күрделі емес объектілер бойынша төрт жұмыс күні 
ішінде, техникалық және (немесе) технологиялық жағынан күрделі 
объектілер бойынша тоғыз жұмыс күні ішінде тексереді және бір 
жұмыс күні ішінде объектілерді кейіннен кәдеге жарату (ғимараттар 
мен құрылыстарды бұзу) жөніндегі жұмыстар кешенін жүргізуге 
рұқсат беру Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9 
тармағына сәйкес мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту ту-
ралы дәлелді жауап ресімделеді, көрсетілетін қызметті алушының 
"жеке кабинетіне" көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті 
адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі – 
ЭЦҚ) куәландырылған электрондық құжат нысанында жолданады.

«Ақсу ауданының құрылыс, сәулет және 
қала құрылысы бөлімі» ММ.

"ОБЪЕКТІЛЕРДІ КЕЙІННЕН КӘДЕГЕ 
ЖАРАТУ (ҒИМАРАТТАР МЕН 

ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ БҰЗУ) ЖӨНІНДЕГІ 
ЖҰМЫСТАР КЕШЕНІН ЖҮРГІЗУГЕ 

РҰҚСАТ БЕРУ" МЕМЛЕКЕТТІК 
КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТ ТӘРТІБІ

Оныншы тамыз - Абай күні. Бұл 
күн Хакім Абайдың 175 жылдық 
мерейтойы қарсаңында 
Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаевтың тапсыр-
масымен мереке күні болып 
белгіленді. Президент - "Абай 
- рухани реформатор"атты 
өз мақаласында ақын 
мұраларының ұлтымыздың 
дамуына қосатын ықпалы 
зор екенін атап өткен. 
Абай - ұлттық болмысымызды, 
Ислам дінімізді, әдебиетімізді, 
мәдениетімізді танып білудің 
бірден - бір төте жолы. 
Ұлы ақын бізге мазмұндық 
жағынан өлшеусіз рухани 
азық,үлкен мұра қалдырды.
Жаңа ғасырға аяқ бассақ та, 
Абайдың көз қарасы қашанда 
заманауи.Ізгілк, имандылық, 
адамгершілік қағидатына 
қоғамдағы құндылықтарға 
толы екеніне көз жеткіземіз.
Ұлтымыздың руханиятына сан-
сыз, өлшеусіз үлес қосып игілік 
әкелген Абай - бүгінде өнердің, 
көркемдіктің, терең ойдың, 
қағидалы қара сөздің баға 
жетпес құндылығы, байлығы. 
Қазақ елінің жарқын 
болашағына арналған эн-
циклопедиясы - осы Абай 
өлеңдерінде тізіліп тұрғандай.
Ақынның шығармаларына көз 
жүгіртсек, ой тұңғиығына ба-
тып, рухани тәлім аламыз. 
Өлең  сөздің   патшасы   
                                        сөз сарасы, 
Қиыннан қиыстырар ер данасы. 
Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, 
Теп - тегіс жұмыр    келсін 
 айналасы,- 
деген өлеңінде терең ойды,сөз 
құдіретін, даналықты, 
жүрек тазалығын дәріптесе, 
Алла деген сөз жеңіл, 
Аллаға ауыз қол емес. 
Ынталы жүрек, шын көңіл, 
Өзгесі хаққа жол емес - деп 
мына бір шумақта Алланы 
тануға, иманжүзді болуға, 
түбінде бір Алланың ал-
дына баратындығымызды, 
ақытерттік пайдамызды ойла-
уымызды үйреткен. Адамның 
жан дүниесіндегі өзгерістерді, 
батыл әрі бүкпесіз айтып 
отырған ақынның "Тоты 
құс түсті көбелек" өлеңінде 
Әркімді заман сүйремек, 
Заманды қай жан билемек. 
Заманға жаман күйлемек, 
Замана оны илемек! 
- дегендей қазыргі кезде кім 
ұятсыз, жағымпаз,бетпақ бол-
са - соның мәртебесі үстем. 
Нәпсісін тыйып, бойын таза 
ұстап,дұрыс жүрген кісіні сыр-
тынан жамандамаса жүре ал-
майтындар бар. Кек сақтап, 
жасаған жақсылығыңды күнде 
ұмытып, қолына билік тисе 
қожаңдап, жасаған еңбегіңді 
жоққа шығарып, не істерін 

АБАЙ ШЫҒАРМАЛАРЫ - 
ҚАЗАҚТЫҢ ҚАЗЫНАСЫ 

білмейтіндер де бар. Дос-
жаранды қызықтырар байлығың 
болса мықтысың. Амал достар 
иектей бастайды. Өз отыңды 
өшірмей, бейнетіңмен ғана 
жан бағып жүрсең - жамансың.
Жемқорлық жайлаудан 
сақтандырып, халқыңа пайдаң 
тисін дегендей ақылын айтып, 
бүгінгі қоғамымыздың  кейбір 
жағдайдағы бет - бейнесін 
қалай дәл айтқан десеңші. 
Абай шығармаларындағы таным 
баспалдағының биік болуы - кез-
келген адамның ішкі күйзелісін, 
жан - дүниесінің сұрағына жау-
ап таба алуы деп ойлаймын. 
Абайдың керемет қара сөздерін 
оқысақ, келер ұрпаққа бағдаршам   
адамға жәрдемші.Абай әлеміне 
үңілген сайын ұлтқа деген 
махаббатың, салт-дәстүрге, тілге, 
елге, жерге деген сүйіспеншілігің 
арта бермек.Абайды оқып, 
танып,өлеңдерін жаттап өскен 
балалардың болашағы жарқын, 
көзі ашық, көкірегі ояу, ұлт жан-
ды, иман жүзді, намысшыл, 
сөзге шешен, білімді болары хақ. 
Қазақтың қазыналы данасы Абай 
Құнанбайұлының еңбектерін 
ұрпақтан ұрпаққа насихаттап, са-
насына сіңіріп жүйелі жеткізе білу 
әр қазақтың парызы деп білемін.
Биылғы жылы үшінші сыныпқа 
баратын қызым Кәусарға бес жа-
сынан бастап-ақ Абай өлеңдерін 
жаттатуды әдетке айналдырдым.
Баланың тілі дамып, сөз қоры 
көбейіп, ақылы толысады екен. 
Абай өлеңдері тұнып тұрған 
тәрбие, өнеге, ақыл мен даналық 
қой. Хакім Абайдың туған күніне 

орай елімізде түрлі іс - шаралар 
өткізілуде. Заман талабына сай 
әлеуметтік желілерде жария-
лануда. Ұялы телефонымыз-
ды ашып қалсақ Ұлы Абайды 
насихаттаған конференция-
лар, шығармашылық кештер, 
көрмелер, концерттер, насихат 
сағаттардың жариялануы көз 
қуантарлық.Осы орайда кезекті 
жоспар бойынша Суықсай 
ауылдық мәдениет үйі де 
"Абай шығармалары - қазақтың 
қазынасы" атты әдеби сазды 
кеш ұйымдастырды. Шарға 
ұстаздар, оқушылар, ауыл    жа-
стары қатысып рухани азық 
алып, әуелете ән айтып, қара 
сөзін тыңдап ой түйіп, өрнекті 
өрілген өлеңдерін оқып бір жа-
сап қалды. Келген қонақтар 
арасынан ақынның өлеңдерін 
жатқа оқудан белсенділік та-
нытты. Ауылдық кітапхананың 
меңгерушісі Мамбетова 
Бақытгүл апайымыз тақырыпқа 
сай арнайы кітап көрмесімен 
таныстырды. Ұлы ойшыл, ақын, 
композитор, ағартушы ғалым, 
философ, кемеңгер Абай 
атамыздың шығармалары казақ 
елі үшін тұнып тұрған таусыл-
мас қазына екені хақ. Хәм ке-
лешек ұрпаққа баға жетпес мол 
мұра.

Абайды таны жас ұрпақ,
Сен үшін Жәннат, жасыл бақ.
Жүрекке түйсең жауһарын,
Білімің сонда тасымақ          

демекпін.
Айнұр ЖИЕНТАЕВА, 

Суықсай ауылдық 
мәдениет үйінің әдіскері.

Скрининг - бұл белгілі бір жастағы 
немесе санаттағы сау адамдарды 
профилактикалық медициналық тексеру-
ден өткізу, қауіпті факторлар мен аурулар-
ды ерте сатысында анықтау.  Скринингтер 
белгілі бір ауруларға және белгілі бір жас 
топтарына өткізіледі. Аурулар:   

- Мінез-құлықтық тәуекел факторлары (30 
жастан бастап 70 жасқа дейінгі ерлер мен 
әйелдер)  

- Артериялық гипертонияны, жүректің 
ишемиялық ауруын және қант диабеті (40 
жастан бастап 70 жасқа дейінгі ерлер мен 
әйелдер)  

- Глаукома (40 жастан бастап 70 жастағы 
ерлер мен әйелдер)  

- Жатыр мойны обыры (30-дан 70 
жасқа дейінгі және одан да үлкен жастағы 
әйелдер)  

- Сүт безі обырын қатерлі ісігі (40-тан 70 
жасқа дейінгі және одан да үлкен жастағы 
әйелдер)  

- Колоректалды обыр (50-ден 70 жасқа 
дейінгі және одан да үлкен жастағы ерлер 
мен әйелдер)  

- В және С вирустық гепатиттері (медици-

Аурулардың қандай түрлерін ерте анықтау үшін скринингтер жүргізіледі  және 
оған қандай жас топтары жатады?

на қызметкерлері, жүкті әйелдер және т.б.)  
Ал, ауыл тұрғындары үшін қосымша келесі 

аурулар бойынша скрининг жүргізіледі:
- Мінез-құлықтық қауіп факторлары (18 - 

29 жас аралығындағы ерлер мен әйелдер)  
- Артериялық гипертонияны, жүректің 

ишемиялық ауруын, қант диабетін, глауко-
ма (18 жастан 29 жасқа дейінгі ерлер мен 
әйелдер)  

- Асқазан-ішек жолдарының ауруларын 
және созылмалы бүйрек аурулары (18-ден 
70 жасқа дейінгі ерлер мен әйелдер)  

- Тыныс алу ағзаларының туберкулезі (50-
ден 70 жасқа дейінгі ерлер мен әйелдер)  

- Қуықасты безі обыры (55 –тен 70 жасқа 
дейн және одан да үлкен жастағы ерлер) 

Скринингтен өту үшін мекен жай бойын-
ша тіркелген емханаға хабарласу керек.  

 Айсұлу  ӘБІШЕВА,
«Әлеуметтік медициналық 

сақтандыру қоры» КЕАҚ Жетісу 
облысы бойынша филиалының 

халықты ақпараттандыру және 
өтініштерді қарау департаментінің бас 

сарапшысы.



5 бетАЌСУ ӨЊІРІ19 тамыз 2022 жыл

Ерте, ерте, ертеде 
құмырсқалар патшалығында 
бір кішкентай құмырсқа өмір 
сүріпті. Ол да илеудегі басқа 
құмырсқалар секілді таң 
атқаннан кеш батқанға дейін 
тыным таппай еңбек ететін. 
Бірақ күндердің бір күнінде 
құмырсқаны осы тіршілігі 
жалықтыра бастады. Күнделікті 
бір нәрсені қайталай беру-
ден әбден ығыры шықты. 
Құмырсқалар күні бойы 
илеуді тереңірек қазып, ішіне 
азық тасумен айналысады. 
Басқа жәндіктер гүлге қонып, 
бау-бақшаны аралап ұшып, 
сауық-сайран салып жатқанда 
құмырсқалардың тіршілігінде 
еш қызық жоқ. 

«Осы біздің тірлігіміз тым 
сұрқай, ісіміз өнімсіз емес пе? – 
деп ойлады құмырсқа. – Өмірге 
келгелі әйтеуір тыраштанып 
келеміз. Адамдар болса, әне, 
біз туғалы көкпен таластырып 
қаншама биік үйлер салды. Ал 
біз қара жерді тырмалаймыз 
да жатамыз, тырмалаймыз да 
жатамыз… Биікке ұмтылудың 
орнына, жердің астына бұға 
беретініміз қалай? Мен сірә 
мұндай сұрықсыз тіршілік үшін 
жаралмасам керек…». 

Осы ойы өзіне ұнап, құмырсқа 
бір түнде заттарын жинап 
илеуінен көшіп кетті. Біреу кетті 
екен деп алып патшалықтың 
жұмысы тоқтаған жоқ. Таңнан 
бастап қызу жұмыс қайта 
жалғасын тапты. Құмырсқа 
болса кетуін кетсе де, абды-
рап қайда барарын білмей 
біраз сенделді. Көп жүріп ағаш 
діңіндегі аралар патшалығына 
ат басын тіреді. Сөйтсе, гүлге 
қонды деген аты болмаса 
аралардың өмірі бұлардан да 
ауыр екен. Ешкімнің дем алуға, 
бір-бірімен сөйлесуге уақыты 
жоқ. Дегенмен аралардың 
ұялары әлдеқайда үлкен әрі 
әсем екен. Еңбектің қиынынан 
қашып келген құмырсқа бұл 
патшалықта тұрақтағысы 
келмеді. Содан соң, өмірлері 
көңілді шығар деген оймен 
көбелектер қалашығына келді. 
Көбелектер расында да көп 
еңбектенбейді екен. Дай-
ын жемістің шырынын ішіп, 
күндіз билеп, кешке ән айтып, 
түнде ұйқыларын қандыратын 
көбелектердің өмірі құмырсқаға 
ұнап қалды. Бір күні құмырсқа 
бір көбелектен сұрады: 

– Айналайын, қанатты до-
сым, маған айтшы. Осы 
сендердің өмірлерің өте 
қызық. Отбасы құрмайсыңдар, 
оны асырамайсыңдар, біздің 
патшалықтағыдай үлкейіп, 
әлсіреп қалған ата-әжелеріңнің 
жағдайын жасамайсыңдар. 
Үй де салмайсыңдар. Қай гүл 
әдемі, сол гүлдің жапырағын 

Еңбектен қашқан құмырсқа 

жастанып жата бересіңдер. Тіпті, 
артығымен азық алып қойып 
жатқандарыңды да көрмедім. 
Сонда күн суығанда қайда тұрып, 
немен қоректенесіңдер? 

Бірақ құмырсқаның сұрағына 
ешкім жауап бере алған жоқ. 
Себебі, көбелектер алғашқы 
салқын білінгенде-ақ бүрісіп, 
тіршілігін тоқтататын еді. Әзірге 
біреуі де өздерін не күтіп 
тұрғанын білмейтін. Құмырсқаға 
осындай қамсыз өмір қанша 
ұнаса да қанатты жәндіктердің 
арасында ұзақ тұрақтап қала 
аламады. Жаңбыр жауғанда 
қай жерді пана қыларын ойла-
майтын көбелектердің бір күндік 
сауығының да қызығы тез ба-
сылды. Осылайша құмырсқа, әрі 
қарай жолға шықты. Құмырсқа 
енді өзіне жұмбақ болып келген 
адамдардың өмірін көр¬мекке 
бет алды. Бақшадан шығып 
ұзақ- ұзақ жол жүріп, алғаш 
төбесі көрінген үйге кіре салу-
ды ұйғарды. Есік-тесікті жағалап 
үйге кірсе отбасы мүшелері кешкі 
ас ішіп отыр екен. Құмырсқа ас 
үй еденінің астынан ыңғайлы 
жер тауып, сол жерде түнеп 
шықты. Ұйқысынан тұрса үйдегі 
адамдардың біреуі де жоқ екен. 
Құмырсқа ас үйде ашық қалған 
тамақтардан тойғанынша жеп 
қайта ұйықтауға кетті. Күн сайын 
адамдардан қалған тамақтарды 
бөлмесіне тасып алып, қорек 
ету оның әдетіне айналды. Көп 
күн өткеннен кейін құмырсқа бір 

өзінің тым көп тамақ жеп жүргенін, 
егер патшалықты осында көшіріп 
алып келсе құмырсқалар ауыр 
еңбектен құтылып дайын асқа 
қарық болатынын ойлады. Осы 
оймен ол қайта илеуіне барып 
барлық құмырсқаларды керемет 
шаһарға ертіп баратынын ай-
тып, қоныс аударуға шақырды. 
Қалыпты тіршілікке еттері үйреніп 
кеткен құмырсқалар бірден 
келісім бере қойған жоқ. Бірақ 
құмырсқа барлық жерлестерін 
жарқын болашаққа сендіріп 
көшуге көндірді. Осылайша 
бір түннің ішінде құмырсқалар 
илеуін тастап, адамдардың 
үйіне көшіп келді. Күн көзі көп 
түспейтін, кең әрі жарық мекен-
ге көшіп келгеніне, әсіресе, ба-
лалар қуанышты еді. Үлкендер 
болса, бастапқыда жан-жағына 
жатырқай қарап өздерін жайлы 
сезіне алмады. Бірақ дайын ас 
пен тыныш өмір кімге ұнамасын?! 
Көп ұзамай құмырсқалар әулеті 
бұл жерге де бой үретіп алды. 
Енді бұлар ұйқыдан қалаған 
кездерінде тұрады, зиянкестер 
ау¬лап әуре болмайды, тіпті, 
илеу қазудың да қажеті жоқ. 
Істейтін іс, ұмтылатын мақсат та 
жоқ. 

Құмырсқалар үй иелерінің 
жерге түсірген қиқымымен 
қоректенетін. Ал, балалар да-
стархан үстіндегі әлдеқайда 
дәмдірек тамақтарды жегісі 
келетін. Алайда, патшалықтың 
ақсақалдары «біреудің адал 

асына қол сұғушы болмаңдар!» 
деп оларды тыйып отыратын. 
Жай¬лы өмір, жақсы күндерге 
үйреніп алған балар бір күні 
дастарханға шығып алып тәтті 
тоқаш, нан мен бәліш атаулының 
бәрінің дәмін көреді. Сол күннен 
бастап олар дастархан, қала 
берді сөреде тұрған тамақтарды 
жеп кететінді шығарды. 

Әйткенмен үлкен 
құмырсқалардың хәлі тіпті 
мүшкіл еді. Олар ештеңемен 
айналыспаған соң әлсіреп, 
табиғат аясын сағынып, 
кейбіреуі құсадан сырқаттанып 
та қалып жатты. Жұмысшы 
құмырсқалар қажыр-қайратын 
қайда жұмсарын білмей бір-
бірімен төбелесетінді шығарды. 
Бұрын илеу салып, азық тасып 
жүргенде ата-аналар өсіп келе 
жатқан бала құмырсқаларға 
жол көрсетіп, еңбекке баулитын. 
Ортақ іс болмаған соң отбасы 
мүшелері бір- бірімен сөйлесуден 
қалды. Осылайша бұрынғы 
дүркіреп тұрған «Құмырсқалар 
патшалығы» бір сәтте бар 
береке-бір-лігінен, абырой-
беделінен айырылды. Бірақ бұл 
да ең жаман жаңалық емес. Бір 
күні үй иелері дастархан бетін 
жайлаған құмырсқаларды көріп 
қояды. Адамдардың келгенін 
көріп үлгерген бала құмырсқалар 
еденнің қуысына қашып үлгерді. 
Болған жайтты үлкендерге 
баян¬дап жатқаны сол еді еден 
қуысынан ащы сұйықтық төгіліп 

Адам аяғы баспаған көне жертөле 
өрмекшілердің ата қонысына 
айналғалы қашан?! Осы бір өрмекшілер 
өлкесінде жыл сайын ерекше жарыс 
ұйымдастырылатын. Дәстүрлі жарыстың 
шарты бойынша шеберлер өрмек 
тоқудан сайысқа түсіп, жеңгендер ерек-
ше сый-құрметке ие болушы еді. Себебі 
олар үшін өрмек – тек сұлулықтың 
көрсеткіші емес. Өрмегі мықты өрмекші 
ғана өзін өмір бойы асырай алатын. 
Олар үшін азықтарын аулаудың жалғыз 
тәсілі де осы еді. Бұл жарыста бағын 
сынайтындардың ішінде «арманшыл 
өрмекші» де бар. Бірақ оның тоқыған 
өрнектері бұл сайыста ылғи жүлдесіз 
қала берді. Рас... Ол тоқыған өрмектің 
әсемдігіне көз тоймайтын. Бірақ, жәндік 
аулау мақсатында қолдануға жарамай-
тын тым әлсіз жіптері тез тарқатылып, 
сынан өтпей қала берді. Ол өзінің 
өрмек тоқуда тәжірибесі аз екенін 
мойындағысы келмейтін. Үлкендер 
ылғи алдын орап, жолын әдейі болдыр-
май жүргендей өз өлкелестеріне ыза-
мен қарайтын. Көп жаттығып, жақсырақ 
тоқудың орнына, қиялдап жүріп келесі 
жылы жарысқа қайта қатысатын. Бірақ, 
құр арман ешкімді алысқа апарған 
емес. Қайта-қайта жеңілуден шаршаған 
арманшыл өрмекші «Мекендестерім 
менің дарыныма қызғанышпен қарайды, 
сондықтан жүлдесіз қалып жүрмін» деп 
ойлады. Осылайша, өрмекші алғаш рет 
басқа жаққа көшіп кетуді армандайды. 

Келесі күні-ақ бұл жақта бұйырмаған 
бақыт, басқа жақтан табылар деген ой-

Арманшыл өрмекші

мен сапарға аттанады. Көне жертөледен 
сыртқа шығып, ұзақ жүрген ол алғаш 
рет ескі тұрағынан да әдемі жерлердің 
бар екеніне куә болады. Биік үйлер мен 

кең көшелерді көріп таң - тамаша бо-
лып, қас қарая қаланың ең салатанат-
ты ғимаратына тұрақтауға бел буады. 
Сарайдың едені жылтыр, іші мұнтаздай 

таза екен. Арманының орындалғанына 
қуанған өрмекші сол ғимараттың бір 
бұрышында түнеп шығады. 

Келесі күні өрмекші өрмек тоқуға кіріседі. 
Бір қуанғаны, бұл маңда өрмекшінің 
кемшілігін айтып кекететін көрші де, 
бәскелес те жоқ. Бірақ бұл қуаныш ұзаққа 
созылмады. Мұндай таза зәулім ғимарат 
өрмекшінің тор тоқуына лайық жер емес 
еді. Өйткені салтанатты ордада күніне үш 
мәрте тазалық жұмыстары жүргізілетін. 
Еңбекпен тоқыған торын шаңсорғыштың 
жұтып жатқанын көрген өрмекші, бұрынғы 
көне де болса қамсыз, қауіпсіз мекенін 
сағына бастайды. Өрмекші кең сарайда 
тұрып жатқанымен, тор тоқып өзін асы-
рай алмаса бәрінің бекер екенін сонда 
түсінді. Күн өткен сайын ол дос-жаран, 
тума-туысты сағынып өзін жалғыз сезіне 
түсті. Ешқандай зиянкестер жүрмейтін, 
жүрсе де оның шұрық-тесік торына 
жәндік ілікпейтінін ұққан ол бұрынғы 
тұрағына қайта оралады. Қайтып келген-
де оны ешкім жазғырған жоқ. Шет мекен-
ге, беймәлім аймаққа жалғыз аттанған 
ерлігі үшін көпшілік өрмекшіні жақсы көріп 
кетті. Тіпті, зәулім сарайлар, зуылдағын 
көліктер, шулаған адамдар жайлы 
әңгімесін қызыға тыңдаушылар да та-
былды. Қазір арманшыл өрмекші барлық 
тәкаппарлығын ұмытып, ең жақсы шебер-
лерден өрмек тоқуды үйреніп жүр. Себебі 
жәй ғана армандау өрмекші тұрмақ, 
адамға да жеткілікіз емес пе?!

Айым АЛТАЙҚЫЗЫ.
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бұлардың қонысын басып 
қалды. Адамдар құмырсқалар 
мекенін улап жатыр екен. 
Патшалықты осында көшіріп 
әкелгені үшін құмырсқа алғаш 
рет өкінді. Осындай қиын 
кезде жауапты шешімді тез 
қабылдамаса бәріне қауіп 
төніп тұрғанын сезген ол: «Уа, 
құмырсқа патшалығының 
тұрғындары. Адамдар бізге у 
шашып жатыр. Тезірек елімізге 
қайтпасақ аман қалуымыз 
екіталай», – деді. 

Бұл кезде улы сұйықтыққа 
тұншыққан қарттар мен 
балалардың жағдайы нашар-
лап, өз беттерімен жүруге жа-
рамайтын хәлде еді. Осы кезде 
құмырсқа өзін дереу қолға алып 
былай деді: 

– Жұмысшы құмырсқалар! 
Мен сендердің өздеріңнен 
екі-үш есе ауыр жүкті қалай 
таситындарыңды көргем. 
Осы жерде әлсіреп қалған 
құмырсқаларды арқалап, 
бұрынғы илеуімізге қайтайық. 

Ешкімнің ойлануға да, 
қарсыласуға да шамасы кел-
ген жоқ. Бәрі бала-шағасы 
мен үлкендерін арқалап жолға 
шықты. Бір кештің ішінде олар 
адамдар мекенінен алыстап, 
өз илеулеріне қалжырап жетті. 
Табиғат аясына келгенде 
әлсіреген балалар да, үлкендер 
де естерін жиды. 

Кішкентай құмырсқа болған 
оқиға үшін барлық патшалық 
тұрғындарынан кешірім сұрады 
да, жұмысшыларға құм басып 
қалған илеуді тазалауды тап-
сырды. Бірнеше күннен кейін 
бұлар қалыпты өмірлеріне 
қайта оралды. 

Ең қызығы, құмырсқаның 
қателігін ешкім есіне де алған 
жоқ. Қайта оның, бұрынғыдан 
өзгеріп, көбірек еңбектенітінін 
көрген тұрғындар кішкентай 
құмырсқаны патша етіп сайла-
ды. Құмырсқа патша болғалы 
бері бұл жерде көп нәрсе 
өзгерді. Ол бұрын аралар 
ұясын сондай әдемі етіп са-
латынын көргені естеріңде 
ме?! Енді құмырсқалар да ара-
лар сияқты илеулерін ерек-
ше өрнектеп, зерлеп сала-
тын болды. Бұрын кішкентай 
құмырсқа көбелектердің көңілді 
тұрмысына да қызыққан 
еді. Қазір құмырсқалар 
патшалығында аптасына 
бір мәрте ән-би кешін ұйым-
дастырылып жүр. 

Адамдар үйіндегі жайлы 
өмірге қызығып, патшалықты 
көшіргені кішкентай құмырсқаға 
үлкен сабақ болғаны анық. 
Еңбекпен келетін нанның 
ғана тәтті, жан-жағыңа пайда 
тигізсең ғана тіршіліктің мәнді 
болатынын сендер де біліп 
жүріңдер, балалар!
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Кәсіптік оқу мекемесінің еңсесі 
көтеріліп, түлеген кезі. Зейнеткер 
басшының орнына келген басшы небір 
езгіге төзіп, бетбұрыс жасады. Басшы:

- Бірлікте болайық. Бір буда 
сыпыртқыны тұтасымен сындырса, 
қолдың күші жетпейді. Бір-бірлесе, оңай 
сындыруға болады. Біріксеңдер – үлкен 
күшсіңдер»,-деп тұспалдап, астарлап 
алғаны, адамның бойына кіріп, мойны-
нан буады. Оқу мекемесінде жаман, 
жат пейілді арамза мамандардан қайыр 
күтпе дегенді меңзейді.

Кезекті педагогикалық кеңес өтпекші. 
Хабарландыру ілулі тұрды. 

- Пед кеңес қашан? - деп зауыштан 
сұрасаң. 

- И-бай, ілулі тұр ғой. Оқып, 
қарамайсыңдар ма? – дейді. 

- Қайда? – десең.
- Кабинетімнің есігінің сыртында тұр! – 

деп шаңқ етіп, қолдарын майыстыра екі 
жаққа шошаң еткізіп, белін бұраңдатып, 
көздерін бақырайта, екі бөксесін екі 
жаққа кезек толқытып, тулап жүріп кетеді. 
Адамша сөйлесуге тұрмайсың.

Пед кеңесте алты сұрақ. Бәрі де 
есеп екен. Дайындаушылар баянда-
масы мен шешімін зауышқа алдын ала 
көрсетулері тиіс. Әйтпесе ... жетесіне 
жетеді. Нығырлау езгісіне түседі. Зауыш 
«білгіш»:

– Тух, шаршап кеттім! – деп жүйкеңді 
жүйелейді.

- Жүйесіз! - деп титығыңа тиеді. Та-
балайды. Сағыңды сындырады. Бір 
пәлекеті. Тақыс. Тіміскі. Жазғандарын 
«пішті ... уу, мынасы несі?» деп 
білгенінше шимайлайды. Сабылып бір 
жапырақ қағазбен үш-төрт күн құрдай 
ұшып, алдына бірнеше рет барып, үкідей 
ұшып жүргендері. Солай еткеніне риза 
болып марқаяды.

- Ух.. бітті ме, - дегенде.
– Слайдтар қайда? - деп діксінеді.
-  Компьютер жоқ, - дегендерге, онда 

оның шаруасы жоқ. 
– Қайтсең, үйт. Жасайсың. Көрікті бол-

сын, - деп нығырлайды. Өз айтқанын 
істетпей болмайды.

- Жасаттым. Ойдағыдай шықты, - 
деп жағымдықпен басшыға жеткізгенді 
жақсы көреді. 

- Мақсат пен шешім болсын. Ол жүйелі 
стандарт, - деп сұқсыяды. 

***
 Аяқ-асты әуре-сарсаң басталды.
- Сабақ жоспарларын сұрап жатыр? - 

десті. 
– Кім?
– Зауыш «білгіш». 
– Үш күн срок. Жүйеле. Стандартқа 

сал. Алдыма әкел. Бұрынғы жазған ескі-
құсқы керек емес. Мен берген үлгіде жа-
салуы тиіс, - деп дікіңдеуде.

– О...п, бәле! Бұл не қысастық? 
Жұмысын көрсетуі тиіс. Яки, ол тексерді. 
Пәленбай қателіктер мен кемшіліктерді 
тапты. 

– Бол! Болыңдар! Көрсетіңдер? 
Әйтпесе ... үстеріңнен басшыға «доклод-
ной» жазамын. Тез әкеңдер? - деп көпті 
әбігерге салып, қыдыңдап жүр.

 - Ойпырай, ә, кеше ғана үлкен тұрғыда 
іс-шаралар өткізіп, естен тандырды. 
Енді бұрқан-тарқан, аяқ асты жоспар 
сұрай қалғаны ма? Бағана шаңқылдап, 
бір топтың білімгерлеріне шайқы-бұрқы 
ұрсып жатқан еді. Кезек біздікі болғаны 
да? Сол жігіттің өзі қайызы қанбай 
жүреді. Кісімсимін дейді. Кісілігі жоқ. 
Ылғи әйелдер ортасынан шықпайды. 
Кім шай, тамақ берсе, «қу құлқын-ай» 
десеңші, сол күні солар жақсы. Кім 
жақпаса, титығына тиіп, қажап-ақ та-
стайды. Мұғалім ер азаматтардың 
кабинеттеріне жалғыз аяқ баспайды. 
Қасына өзін қолдайтын әйелдерді не-
месе бөлім меңгерушісін ертіп апара-
ды. Өйткені, ер азаматтарға жұғымы, 
сүйкімі шамалы. Содан жоламайды. 
Қуақылықты қарасаңшы. Ер азамат-
тар қасындағы әйелдерді сыйлап, оған 
қарсы жақ ашпайтынын біледі. Ал, білгіш 
аузына келгенін көкиді. Ол көкімегенде, 
кім көкиді.

-  Жоғарыда өзімді зауыш тағайындаған 
апатайым отыр. Басыма қараң күн 
туса, соған жетемін. Оның ықпалы, 
десі әлі мықты, - деп мақтанады. Нағыз 
іскер, билеуші, білгіш болғысы келеді. 
Қатардағы көпті місе тұтпайды. Мансап 
құмар. Арқа сүйері бар. Төрдегілерді 
төңіректегеннен жаманшылық 
көрмейтінін түсінеді. Білімгерімен кіші 
ғылыми жұмысына қатысып орын 
иеленді. 

- Пах, шіркін! – дерсің. Басты ауыртып, 
ізденіп қайтеді. Дайын дүниені алды. 
Білімгер мен өзін көрсетті. Жюридегі та-
нысы:

- Мә, жүлделі орын. Атақ, абырой бо-
лады, – деп тілеулестік білдірді. Ар, ұят, 
нұқсан  екінші қатарға ысырылды. 

***

АПОКАЛИПСИС

Сабақ өтіп жатқан. Орыс тобы. Қасында 
бөлім меңгерушісі бар, зауыш кабинетке 
кіріп келді. Рұқсат, қажет емес. Өзі - қожа, 
өзі - би.

- Сабақ жоспарын әкеңіз?
- Дәл қазір ме?
– Ие, бекітуім керек. Білімгерлер 

аңтарыла қарап қалған.
– Электронды түрде жасалғанын көріп 

тұрсың ғой?
– Жоқ, ол болмайды!
- Бұрын жоғарғы санаттағылардан 

бұлай сұрамаған еді?
- И-бай, не деп тұрсың? Жоқ па?
– Қазір сабақ өтіп жатыр ғой. Кедергі 

жасамасаңдар қайтеді? 
- Осы кісі-ақ, кісімсіп болды. Шал. Кетпей 

ме «пенсиясына». Міне, жоқ! - деп жаз-
дым. Көк дәптерге белгісін қойып, ізетсіз 
сабақ үстіне кірген екеуі есікке беттеді. 
Білімгерлер: «Ух», - деп іштерінен терең 
дем алды. Бір білімгер: «Что с ним? Урок 
нам испортил», - деп қалды.

***
- Күн тәртібіндегі педкеңес болмай-

тын болды. Кейінге шегерілді, - деп 
кезекші оқытушы әр кабинетке кіріп, 
оқытушыларға ескертіп, айтып шықты. 
Дайындалып үлгермегендер іштерінен 
«рахмет» деп қуанысты. Үш күн өтті. 
Педкеңес акті залда өтетін болды. Ұжым 
жиналды. Кадр басшысы тізім қағазға «кім 
бар, кім жоқ»қол қойдырды.

 - Ашамыз ба? – деп басшы рұқсат 
сұрады. Бәрі қолдарын көтере қолдады. 

- Регламент. Әр сөйлеушіге он минут. 
Ары кетсе, бір жарым сағатта бітеді. Бәрі 
келісті. 

Бірінші болып тәрбие жұмысының 
орынбасары сөз сұрап алды. Тақырыбы 
алтау. Бәрін сын тұрғысынан қамтыды. 
Он минуттың орнына, қысқарта айтқанда, 
жарты сағатты алды. 

Келесі баяндамашы орысша сөйлеп, 25 
минутты тындырымды пайдаланды. Дау-
ысы залға естілер-естілмес шықты. Бірақ, 
слайдтан цифрларды көріп, бәрі түсінді. 
Баяндамадағы айтылған тапсырмалар 
басшы орынбасарының қадағалауына 
жүктелді.

Өзі мекемеден шықпайды. Үстелі құтты 
орны. Түйдектеп қағаз жазып, ерте келіп, 
кеш қайтып жүрген, мінберге зауыш шықты. 
Бәрін сыбады. Түк жұмыс істелмейді. 
Талапқа сай қайта құрылуымыз керек де-
генге келтірді.

- Оқытушылардың істері нашар. Ша-
бан. Қарқынға ілесе алмайды. Мұндағы 
адамдар еті өліп кеткендер. Кептеліп 
қалғандар. Түйірдейді айшықтай сынап, 
бетке баса айтты. 

- Топ білімгерлерінің сабаққа қатысуын 
«тынбай тексердім», - деп кестесін 
келтірді. Көңілге жаққандарын оздырып, 
жақпағандарын қалдырды. Мардымды 
ештеңе жоқ. 

Кабинетіне барсаң: 
- Қарамайсыңдар ма? Занитпін! – деп 

кіргеніңді жақтырмайды.  Адамшылық 
міндеті екенін ұғынбайды. Алдына кел-
ген адам¬ды бірден кері сырғытады. 
Үлкен, кіші оған бәрібір. Өз жұмысын 
өзгеге істете біледі. Өзгені әуреге сала 
алады. Сандалта біледі. Ондайда ше-
шен, жылпың, майда. Бастықтың алдын-
да:

- Күресу керек! Тазалау керекІ – деп 
таңдайын сауады.

Журналдарды жұмыс кезінде ешкім 
таппайды. Тыққыштап тығып қояды. 
Құшақтап үйіне апарады. Сағат 
тексереді. Цифрларды қисындатады. 
Өзін әрі білімді, әрі қырағы, әрі іс білетін, 
істей білетін санайды. 

«Орындалсын!» - дегенді, күн-түн де-
мей орындайды.

- Құжаттары жүйеленбеген, - деп 
жастар мен іс-тәжірибесі мол егде 
жастағы оқытушыларға шүйілді. Жиыр-
ма бес минутта бітіріп, шешімінде бірден 
тоғыз оқытушыға сөгіс, бес оқытушыға 
ескертуді төгіп берді. Өзі таза.

- Енді ұйысып, бірлікті ұжым болып 
келе жатқанда, қап әттеген-ай. Япыр-ай, 
сонда зауыш ұжымдағы әріптестерімен 
тіл табыса алмағанын қойып, өзі басшыға 
жақсы болғысы келетінін білдірді», - де-
ген түйін оқытушылар көкейіне ұялады. 
Сөгіс пен ескерту алғандар арық қойдай 
тырысып, баз біреумен ұрысып, баз 
біреумен жұлысып терісі тарылып, жа-
рылып кетердей күй кешуде. Сіркелері 
су көтермейді. Жуықтап кеткен адамға, 
бақырауық түйедей баж етпекші. Тіршілік 
түбі - тартыс деген осы-ау. 

Қош сонымен физруктар есепке көшті. 
Олар алтау еді.

- Біреуің ғана айтсаң жетеді, - делінді. 
Мінберге басшысы шықты.  Серпіле, 
құлшына сөйлеп, баяндамасын слайд-
тан қажырлы оқып шықты.

– Осы ұжымға келгелі жақсы-жаман 
қызмет істеп, қатарларыңызда жүрмін. 
Физруктар ұйымшылмыз, - деп айта келе: 
– Қолдайды! - деп рахметін басшыға жа-
удырды. Бір миллион астам қаражатқа 
спорт инвентарларын алғанын паш етті. 
Физруктардың еңбегін бөлім меңгерушісі:

- Біріңнің орныңа бірің сабақ 
өткізесіңдер. Тексергенде, бесеуіңді 
ешқашан бірге спортзалда сабақ 
өткізгендеріңді көрмедік, - деп тұқыртып 
тастады. Білгіштің сыбырымен қойылған 
бұл сауал физруктардың жақсы 
еңбектерін жоққа шығарды. Тағы жи-
ырма бес минут өтті. Баяндама бойын-
ша айтылған жұмыстарды қадағалау 
оқу тәрбие жұмысының орынбасарына 
міндеттелді. 

Есепті әскери дайындық пәнінің 
оқытушысы беруде. Ол жазғандарын 
оқымай, ауызша айтып он бес минут 
уақыт алды. Білімгерлермен әскери 
ойын шараларға қатысу мен сабақ 
үстінде тексеріс туралы қойып қалды.

- Оқыту шебері, топ жетекшісі, 
колледж әкімшілігі күніне екі мәрте 
тексереді. Есептесеңіз сабақтың 35 
бес минуты тексеруге кетеді. Нәтижесі 
сол баяғы. Келмеген оқушы келмейді. 
Шара қолданылмаса, - деді. Бұл бас-
шылар тарапынан ескерілетін болды. 
Баяндамадағы тапсырмалар жетекші 
оқытушыларға жүктелді.

Медбике жазғандарын мұқият оқып 
шықты. Слайдтары орынды. Жиырма 
минут уақытты ол алды.  Тамақтану 
мәселесін асхана басшысы уақытында 
айтып шықты. Тек «сухой паек» 
түсіндірмесіне уақыт создырды. 

Қойшы, сағат 3.30-да басталған кеңес 
үзіліссіз 6.30-да бітті-ау. Жарыссөз, пікір 
болмады. Титықтаған ұжым мүшелері 
үндемеді. 

Үндемегені – келіскені. Қабылданған 
шешімдерді қолдау немесе қолдамау 
туралы да «үндемеген үйдей пәледен 
құтылады» дегендей, ауыздарына бәрі 
ие болды. Кеңес тәртібінде қаралған 
мәселелер есеп емес, жүктеу мен матау 
болып аяқталды-ау, тәйірі.

- Енді сәл тыныштық. Хабарлан-
дыру, - деп ол жасалды. Сабақтарын 
өткізіп, одан топ тәрбие жұмысы, кеңес 
жұмысының езгісімен милары ашыған 
ұжым мүшелері жүгіре басып, алды-
артына қарамай тарқады. Үйде ертеңгі 
сабаққа дайындалу керек.

- Құдай басқа салмасын оқытушы бо-
луды, - дерсің екі қолыңмен басыңды 
қыса ұстап. Бітпейтін жазу. Таусылмай-
тын қағаз. Жиын. Жиналыс. Мәдениет. 
Өзара сабаққа қатысу. Ашық сабақтар. 
Онкүндіктер. Ана кеш, мына кеш. 
Дайындық. Тазалық. Сенбілік. Спорт 
шаралары. Мейрамдар. Сабақтан тыс 
шаралар, тағысын тағы. Бармасаң да 
тығады. Тек бәріне үлгер. Ал, білім са-
пасы - екінші мәреге өзінен-өзі ығысады. 

Жемісбек ТОЛЫМБЕКОВ.

(ПЕДКЕҢЕС)
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Астықты жинау кезінде өрт 
қауіпсіздігінің ережелері.

Ақсу  ауданы  аумағында  астық  жинау  
науқанының  басталуына  байланысты,  
қазіргі таңда  ауыл  шаруашылығы  ны-
сандарында  және  астық алқаптарында 
өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселесі 
бақылауда тұр.      

1). Егін  жинауды  бастамастан  бұрын  
оған  қатысатын адамдардың  бәрі  өртке  
қарсы  нұсқаудан  өтеді,  ал  егін жинай-
тын  агрегаттар  мен  автомобилдер  өрт  
сөндіретін құралдармен  (өзі жүретін 
комбайнмен - екі өрт сөндіргішпен, екi 
тiк  күрекпен  және  екi  сыпырғышпен;  
тракторлар - бiр өрт сөндiргiшпен,  бiр  
күрекпен),  дұрыс  ұшқын  сөндіргішпен  
және қоректену, майлау, от  алдырғыш  
жүйелерімен  жабдықталуы қажет.  

2). Масақты   дақылдарды  темір  және  
тас  жол  қарауына  алынған  жерлер-
ге  себуге  болмайды. Осы алаңдарда 
шабылған шөптің шөмелесін астық ала-
бынан 30 м. қашықтыққа  орналастыру 
керек.  

 3). Масақты, астықтар  пісер  алдын-
да  олардың  орманға,  автомобиль және 
темір жолдарға жақын ұласып жатқан 
жерлері ені 4 м. шабылып, жыртылып та-
сталуы керек.  

 4). Астықты жинау астықты алаптарды 
50 га. алқапқа бөлуден басталуы керек. 
Учаскелердің арасынан ені 8 м. кем емес 
шалғы жолы жасалуы керек. Шабылған 
астық шалғыдан тез жиналуы керек.  
Шалғы  жолының  ортасынан  ені  4 м. 
жыртылады.  

 5). Уақытша  дала қостары  шөптен 
тазартылған жерде  егін алабынан, 

Астық жинау жұмыстарын жүргізу кезінде өрт қауіпсіздік 
ережелерін сақтайық!

шөмелесінен,  сабаннан,  астық ала-
бынан және  құрылыстан 50 м. жерде 
жүргізілуі қажет. 

7). 25 га.  астықты  жерді  жинау 
кезінде, өрт бола қалғандай жағдайда 
жақын жерде  трактор және тырма  даяр  
тұруы  керек.  

8). Жиналған  егіннен  қалған  сабанды  
өртеуге  және  от  жағуға  болмайды. 

9). Қырмандар  үйлер  мен  
құрылыстардан  50 м.  ал астық алабы-
нан - 100 м. жерге орналасуы  керек.  

10). Тиым салынады: - тракторлардың,  
автомобильдердің  қақпақсыз  немесе 
ашық   қақпақтармен жұмыс істеуіне;  

- двигатель радиаторларындағы  
шаңды  күйдіру  үшін дәнекерлейтін  
шамды  қолдануға;  

- егіс  даласында двигателі  жүріп  
тұрған трактор, комбайндарға  және  
басқа да  машиналарға  жанар май құюға; 

11). Жинайтын машиналардың  
двигательдерінің радиаторла-
ры,  биттерлерінің валдары,  сабан 
толтырғыштары, транспортерлары,  
жинағыш,  шнектері және басқа да то-
раптары мен бөлшектері уақытында  
шаңнан, сабаннан  және  бидайдан  та-
зартылып  отырылуы  қажет.

 Құрметті  шаруа  қожалығының  бас-
шылары,  отпен  абай  болыңыздар,  
өрт қауіпсіздік ережесін сақтаңыздар,  
өңдірісте және тұрмыста өртті  
болдырмаңыздар.

Талғат ЗЕЙНОЛДАНОВ,
Ақсу ауданының ТЖБ бас маманы,

азаматтық қорғау майоры.        

***
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қырманнан 100 м. ара қашықтықта орна-
ласуы керек. Дала  қостарының,  астық  
қырмандарының  алаңдары  ені  4 м. жол-
дар жыртылады. 

 6). Егіс  даласында  мұнай  өнімдерін  
сақтау  және  жанар  май құю,  шөптен,  
жанғыш қоқыстан тазартылған ар-
найы  алаңда  немесе  қырманнан,  шөп  

Тұрғын үй секторында өрттердің пайда болу себебі көптеген жағдайларда 
өзгеріссіз қалды, ол баяғы, сол бір адам факторы болып табылады. Өрттің жиі таралу 
себептерінің мұны, өкінішке орай, өзімізде. Үйдегі ескі электрсымдарының ұшқынына 
кім кінәлі? Бұл қолдан жасалған, сонымен қатар газ және электр жабдықтарының 
ақаулары бар ма? Кез - келген қоқыспен бітелген пеш құбырлары ұзақ уақыт бойы мор-
жа тазалаушымен тазартуды қажет етеді, жанғыш сұйықтықтар үйлерде сақталады 
және белсенді қолданылады.

Тұрғын үй секторындағы өрт қауіпсіздігін күшейту, адамдардың өрттерде қаза бо-
луын және азаматтардың улы газбен улануын болдырмау мақсатында 2022-2023 
жылғы жылыту кезеңінде тұрғын үй секторында өрт профилактикасын жүргізу іс - 
шаралар жоспарына сәйкес Жетісу облысының аумағында 15 тамыз бен 15 қазан 
аралығындағы кезеңде өрт қауіпсіздігі айлығы өткізіледі.

Өрт қауіпсіздігі айлығының негізгі мақсаты - жеке және көппәтерлі тұрғын үйлерде 
өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтау бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізу.

Тұрғын үй секторындағы өрт 
қауіпсіздігінің айлығы

Бірінші кезекте үй - үйді аралау халықтың әлеуметтік осал топтары мен қолайсыз 
отбасылар тұратын мекен жайлар бойынша жүргізіледі.

Тұрғын үй секторында өрт - профилактикалық іс-шараларды өткізуге қатысу үшін 
азаматтық қорғау органдарының қызметкерлерінен басқа, аудандық полиция бөлімінің 
қызметкерлері, энергия қадағалау, газ шаруашылығының қызметкерлері, ПИК және 
БАҚ өкілдері, үкіметтік емес волонтерлік ұйымдардың мүшелері тартылатын болады.

Азаматтық қорғау қызметкерлері барлық санитарлық-эпидемиологиялық талаптар-
ды сақтай отырып және міндетті түрде қызметтік куәлігін көрсете отырып, нысанды 
киімде тұрғын үйсекторын аралауды жүргізетініне назар аударамыз.

Құрметті Жетісу облысының тұрғындары! Естеріңізде болсын, бірлесіп біз сіздің 
үйлеріңізде өрттің пайда болуын болдырмауға, сондай-ақ, улы газдан улану қаупін ба-
рынша азайтуға болады. Тұрғын үй секторында өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтауды 
сұраймыз.

«Азаматтарға арналған үкімет» 
мемлекеттік корпорациясы 
мемлекеттік қызметтер көрсету 
процесін одан әрі цифрландыру бой-
ынша жұмысты жалғастырып жа-
тыр. Біз осы бағытта даму үшін IT 
мамандықтары бойынша білім ала-
тын студенттерді іздейміз.

Мемлекеттік корпорация алғаш 
рет Smart Start бірегей жобасын іске 
қоспақшы. Жоба жас мамандарға 
ақылы тағылымдама ғана ұсынбайды, 
сондай-ақ, олардың алдағы уақытта 
жұмысқа орналысуын қарастырады. 

Біз IT мен мемлекеттік қызметтерді 
көрсету салалары бойынша тың 
идеясы бар студенттерді іздейміз. 
Біздің болашақ тағылымдамашылар 
түрлі сервистер мен метрикаларды 
әзірлеп, деректерді жинап және олар-
ды талдайтын болады.  

Олар Smart Start шеңберінде IT-
өнімдерді әзірлеу бойынша оқудан 
өтіп, дағдылары мен біліктілігін арт-
тырады, сондай-ақ нақты кейстер-
мен жұмыс істейді. 

Тағылымдама қорытындысы 
бойынша үздік деп танылғандар 
Мемлекеттік корпорацияға жұмысқа 
қабылданады.

Smart Start тағылымдамасына 
қатысушылар саны шектеулі, 
сондықтан үміткерлер арасында 
бірнеше кезеңнен тұратын іріктеу 

"Азаматтарға арналған үкімет" 
SMART START 

жобасын қолға алды

жүргізіледі.
Бірінші кезең – өтінімдерді 

қабылдау (15 тамыз-15 қыркүйек 
аралығына дейін). Үміткер бірінші 
кезеңге қатысу үшін арнайы өтінімді 
толтыруы қажет, оны Мемлекеттік 
корпорацияның ресми сайтынан 
жүктеп алуға болады. 

Одан кейін түйіндеме, оқу орны-
нан анықтама, GPA транскрипті 
және «Неге Мемлекеттік корпора-
цияда жұмыс істегім келеді және 
болашақта компанияға қандай пайда 
әкелемін» тақырыбына эссе (2 бет-
тен артық емес, Times New Roman, 
14) талап етіледі. 

Өтінім мен қажетті құжаттарды 
мына i.rakhimova@gov4c.kz сілтеме 
бойынша жіберуге болады. 

Екінші кезеңде қатысушыларға 
қабілеттерін тестілеу, ал 
қорытынды үшінші кезеңде сарап-
тау комиссиясымен әңгімелесу 
жүргізіледі. 

Мемлекеттік корпорация ақтық 
кезеңнің қорытындысы бойынша 
жеңімпаздарға жобалар менеджері, 
өнім талдаушылары, backend/frontend 
әзірлеушілер мен жүйелік әкімшілердің 
позицияларын ұсынады.

Тағылымдама туралы толық 
ақпаратпен мына сілтеме арқылы 
танысуға болады.

Ақсу аудандық халыққа 
қызмет көрсету бөлімі.

Студенттерге арналған 
ақылы тағылымдама
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Гүлжан МҰҚЫШЕВА

Қазіргі таңда бала тәрбиесі 
ең жауапты мәселе екені 
баршаға белгілі. Бала тәрбиесі 
десек, кез - келген адамның 
көз алдына мектептер, коллед-
ждер, лицейлер, интернаттар 
жалпы білім беру салалары 
елестейтіні рас. Ал осы жауап-
ты мәселеге мәдениет ошағы 
болып саналатын музейлердің  
маңыздылығын біз білеміз 
бе? Маңызды болса, қандай 
жақтарынан маңызды? Міне, 
осы сұрақтарға жауаптарды 
іздеп көрейік.  Бір музейдің 
өзін алсақ, ол адам баласының 
жан-жақты қалыптасуына жол 
ашатын нағыз мәдениет көзі 
екендігінде дау жоқ, тіпті бұған 
қарсы пікір айтудың өзі - күнә. 
Сөзіміз дәлелді болу үшін әрбір 
нәрселерді фактімен дәлелдеп 
көрейік. Атап айтсақ, музей 
– тарих, музей – әдебиет, му-
зей - география, музей - өнер, 
музей - музыка, музей - те-
атр, музей - жылнама, музей – 
шежіре, музей - өлкетану, музей 
- мектеп, музей - үлкен мұрағат, 
музей - бабалар сөзі, музей – 
мәдениетттің қайнар көзі. Осы 
аталған деректерді негізге алсақ, 
музейдің адам тәрбиесіне, 
соның ішінде бала тәрбиесіне 
қандай тиімді, тіпті пайдалы 
екендігі бесенеден белгілі. 
Музей біріншіден – қоғамдық 
орын. Мұнда аяқ басқан бала 
ең бастысы этикалық тәрбие 
алады. Көпшілік орында өзін 
қалай ұстау керек, ешқандай 
артық, былапыт сөздерді айт-
пау, артық әбес қылықтарды 
жасамау секілді. Келесі алатын 
тәрбие- ол эстетикалық тәрбие. 
Әрбір экспозиция залдарына 
кірген сайын, әр залдың өзіндік 
дизаинмен құрылғандығы, онда 
өз реттерімен витриналарға 
қойылған музей заттары, оларға 
түсірілген жарық мөлшері (осве-
щение), заттарды айшықтау 
үшін пайдаланылған түстер 
тіпті экспонаттар атаулары 
мен кезеңдері жазылған эти-
кеткалар бала талғамына 
зор әсер етеді. Бұдан кейінгі 
тәрбие – логикалық ойлау, 
түйсіну. Әр экспозиция залын-
да заттарды таныстырушы 
экскурсия жетекшісінің берген 
мағлұматтары мен таныстырған 
заттары бала көңіліне әсер 
етіп, көрсем, білсем, таны-
сам деген ынтасын оятады. 
Бұл баланың дүниетанымдық 
қабілетіне әсер етеді. «Біздің 
ата - бабаларымыз осындай 
жерде тұрып , осындай заттар-
ды пайдаланған екен, неше 
ғасыр бұрын өмір кешсе де сол 
замандағы кісілер осының сы-
рын білген екен, сол замандағы 
қарапайым құралдар қазіргі 
жаңа технологияларға жасалған 
бірінші қадам болған екен 
ғой» деген сықылды балалар-
да үлкен ойлар қалыптасады. 
Бұдан келіп шығатын - 
елжандылық, ұлтжандылық 

Бала тәрбиесіндегі 
музейдің маңызы

тәрбиесі. Музей залдарында 
орнатылған белгілі тұлғалардың 
суреттерін, витриналардағы 
қару-жарақ түрлерін, белгілі өнер 
тұлғаларының музыкалық аспап-
тарын, шығармашылықтары 
жайлы құжаттарды көріп 
танысқан балада «Біздің ата-
бабаларымыздан осындай ба-
тырлар, осындай ақындар, осын-
дай жазушылар мен әншілер 
шыққан екен, олар осындай 
қару-жарақтарды, музыкалық 
аспаптарды пайдаланған екен, 
олардың шығармашалықтары 
сақталған екен. Біздің ата-
бабаларымыз осындай даңқты 
адамдар болған екен, біз 
осындай жасампаз халықтың 
ұрпағы екенбіз» деген ойлар 
қалыптасады. Келесі айтпағымыз 
- туған жерге деген сүйіспеншілік. 
Қай тарихи тұлға болмасын, 
қандай тарихи оқиғалар бол-
масын, солардың барлығының 
есімдері мен өмір сүрген, өткен 
кезеңдері физика - географиялық 
орнымен тығыз байланысты. 
Экскурсия жетекшісінің таны-
стыруынан тың мағлұмат алған 
балада «Осындай шайқас осын-
дай жерде болған екен ғой, 
осындай ақын немесе батыр 
осындай жерде дүниеге келген 
екен ғой, осындай белгілі айтыс 
мына өлкеде болған екен ғой, 
осындай ұлы адам біздің осы 
тұрған жеріміз арқылы мынан-
дай елге саяхат жасаған екен-
ау, біздің жерде осындай тари-
хи, қасиетті орындар бар екен. 
Осы қолымыздағы баға жетпес, 
аса құнды жерлерімізді неге 
қастерлемеске» деген түсінік 
туады. Келесі орында тұрған 
дүниеміз-музейдің балаға сезім 
және психологиялық тұрғыдан 
әсер етуі. Адам баласы белгілі 
бір музыканы тыңдағанда неме-
се бір фильмді көргенде, жақсы 
көретін әдеби кітапты оқығанда 
ол одан ләззат алып, әсерленетіні 
белгілі. Осыдан адамда шабыт 
пайда болады. Бірақ сол көру , 
тыңдау, есту түрлерінің де аясы  
әр-түрлі. Олардан адамның алар 
әсері де әртүрлі болады. Оған 
мысал ретінде қарапайым ғана 
дүниені алайық. Атағы бүкіл 
елге танымалы әншінің өлеңін 
теледидардан, соткадан немесе 
интернеттен тыңдаған қандай, 
өзінің жанды дауысымен кон-
церт залы, сахнадан тыңдаған 
қандай? Жақсы спектакльді те-
атр сахнасынан көрген қандай, 
теледидардан көрген қандай? 
Белгілі күрес немесе бокс чемпи-
онатын интернет гуглдан көрген 
қандай, сол чемпионат өтіп 
жатқан спорт кешенінен көрген 
қандай? Осы аталған көру, есту, 
тыңдау түрлерінің адам санасы-
на әсер ету деңгейлері де әр-
түрлі. Экран, монитордан көрген 
бір бөлек, ал таза шынайы көрген 
- мүлдем басқа. Негізінен бала 
психолгиясына шынайы көргендік 
үлкен әсер етеді. Сол сияқты 
«Алтын адамды» интернет 

желісінен көргеннен, музейдің 
өзіне барып көзбен көріп, экс-
куссия жетекшісінен алған 
мағлұмат - анағұрлым әсерлі. 
Ақын Сара Тастанбекқызының 
жеке заттарын, өмірі мен 
шығармашылығын интер-
неттен, ютубтан көргеннен, 
аталған музейдің өзіне барып, 
көріп танысқан балаға үлкен 
әсер етеді. Осыдан кейін ба-
лада зор серпін пайда бола-
ды. Оқуға да, дене еңбегімен 
айналысуға да қабілеттері 
артып, шығармашылықпен 
шұғылдануға да ынталары ояна-
ды. Өздері көрген естіген, білген 
тың деректер мен ақпараттарды 
оқу процестері мен тәрбие 
процестеріне молынан қолдана 
алады. Баланың жан-жақты 
адами қасиеттері мен болмыс-
тары бас көтереді. Жетісу об-
лысы, Ақсу ауданы, Қапал 
ауылындағы Ақын Сараның 
мемориалды музейінде қазіргі 
заманауи талаптарға сәйкес 
экскурсия жетекшісі болуға 
баулитын «Жас экскурсия 
жетекшісі» атты үйірме жұмыс 
істейді. Бұл үйірмені  кәсіпқой 
тәжірибесі жетілген арнайы ма-
ман жүргізеді. Үйірмеге келуші 
балаларға белгілі талаптар-
ды сақтай отырып, экскурсия 
бағыттарын қалай жүргізу, 
музей заттарын қалай таны-
стыру, дауыс мәнерін қалай 
пайдалану, жұрт назарын 
қалай экспонаттарға аударту, 
көрермендерге қалай толық 
мағлұмат беру, таныстыру ба-
рысында уақытты қалай ұтымды 
пайдалану сияқты қабілеттерін 
жетілдіруге үйретеді. Осы 
аталған үйірме балаларға 
болашақ мамандықтарын 
таңдауға, өмірден өз орын-
дарын табуға жол ашады. 
Үйірмеге келген бала му-
зей қызметкерінің жұмысы 
ең жауапты жұмыс екенін 
түсінеді, өзі де жауапкершілікке 
тәрбиеленеді. Егер менің өзіме 
«Менің шығармашылыққа ша-
бытым келмей жүр, жұмыс 
істеуге құлқым болмай жүр, 
менде психологиялық депрес-
сия» дейтін адам кездессе, 
менің оған берер ақылым «Ап-
тасына екі рет музейге барыңыз 
дер едім» сонда ол адам өз 
бойындағы бүкіл жағымсыз 
әсер - сезімдерден арылар еді. 
Міне, музейдің тек қана бала 
тәрбиесіне ғана емес, кез кел-
ген адамның рухани тәрбиесінің 
өзіне әсері осындай. Осыдан 
шығар жалпы қорытынды, 
биылғы 2022 жыл балалар 
жылы болғандықтан, бала 
тәрбиесіне ата-ана мен мектеп 
қана емес, жалпы өзіміз өмір 
сүріп отырған қоғамның барлық 
салалары жауапты екендігінде. 
Өйткені бүгінгі балалар- біздің 
ертеңіміз. Ертеңіміз жақсы болу 
үшін,бүгіннен бастап дұрыс 
қам-қарекет жасау - біздің жау-
апты ісіміз. Болашақ бүгіннен 
басталады деп халық даналығы 
айтқандай, келер ұрпақ үшін 
аянбай еңбек ету, қолымыздағы 
бар асылымызды солардың 
үлесіне қалдыру, оларға за-
манауи жан - жақты тәрбие 
беру, олардың бойындағы 
ұлтжандылық және туған жерге 
деген сүйіспеншіліктерін ояту, 
өткен ғасырларда өмір сүрген 
ата-бабаларының ерліктеріне 
тағзым ету, олардың игі істерін 
бағалау сияқты қасиеттерін 
дамыту - қазіргі таңдағы 
әрбір музейдің және сол му-
зейде жұмыс істеп отырған 
қызметкерлердің қоғамдағы ең 
жауапты жұмыстары.

Айдын ЖАҚЫПБЕКОВ,
Ақын Сараның мемориалды 

музейінің қор сақтаушысы. 

Бақыт Сәрсембайқызы 
Сеңкібай әулетінен тараған 15 
ұрпақтың ретімен санасақ екіншісі. 
Бақыттың адамдық қасиетін зер-
делесек, 15-нің ішінде оның ала-
тын орны мүлдем ерекше. Ана-
дан 7 жасында жетім қалса да, 
құрсағында жатқаннан бастап 
оның асыл қасиеттерін бойына 
сіңіріп үлгерді ме, әлде әке ақылын 
бойына тұмарғып тағып өсті ме, 
әйтеуір ол бәрімізден өзгеше, өте 
қарапайым, сабырлы, салмақты, 
салауатты, өсек-өтірікке жаны қас, 
еш уақытта ғайбат сөйлемейтін, 
мейірімді, бауырларына артық 
сөз айтпайтын, қиындыққа мойы 
-майтын, анасыздықтың ауыр 
күндерін үндемей көтеретін, ты-
нымсыз еңбектене үй шаруасы-
мен шұғылданатын, бауырларын 
жетелей жүріп еңбекпенен егіз 
болып ержетті. Әулет ұрпақтары 
Бақытты осы қасиеттері үшін 
ерекше құрметтеп, оны өмір бойы 
«Көке» деп атап келеді.

Білімге қуттар, өте еңбекқор 
адам қащанда өмірден өзінің 
қалаған орнын табады. Ол өз 
күшімен қазақтын байырғы ұлттық 
университетінің (қазір Әл-Фараби 
атындағы) филология факультетін 

тамамдап бойындағы бар білімін 
сарқып беріп, саналы ғумырының 
39 жылын (оның 25 жылын тек 
І.Жансүгіров атындағы мектепте) 
жас ұрпақты тәрбиелеуге арнаған 
өз ортасында өзіндік сыйы бар, 
беделді тұлғаға айналған Бақыт 
«Данқ» орденінің иегері, ұлағатты 
ұстаз болды.

«Ұстаз болу өз уақытын ая-
мау, өзгенің бақытын аялау» 
- дегендейін ұстаздық қызмет 
бойыңа қуат, жүрегіңе жарық сәуле 
мұқалмас жігер беретін табиғат 
дарытқан қудыретті қасиеті екен. 
Сол қасиеттің иесі, ортамыздан 
шыққан сенсің – Бақыт. Біз сені 
мақтан тұтамыз.

Көңіл туағына бөленген 
мейірімді аяулы жанның өмірден 
алар несібе жемісі алтын босағасы 
мен сүйікті перзенті болар.

Иә, Бақыт Асылжомартпен от-
басын құрып, оның шаңырағын 
ағайын-туыс, дос-жарандарымен 
береке-бірлікте араласа жүре 
биіктетіп, ұлын ұлға, қызын қияға 
қондырып, бүгінгі күні олардан 
тараған ұрпақтардың ортасында 
ізгілік тұтқасын берік ұстап келеді.

Биылғы тамыз айының 23-інің 
ұрпақтары үшін орны ерекше, 
ол күні Бақыт Сәрсембайқызы 
80 жасқа толады. Мерейлі 
тойыңызбен таза көнілден шын 
жүректен құттықтаймыз.

80 жастың иесіне сергектік, зор 
денсаулық, ұрпақтарына баянды 
бақыт, айнымас адалдық, толағай 
табыс тілейміз.

Н е м е р е - ш ө б е р е л е р д і ң 
қуанышын, өмірдегі жетістігін 
көріп, марқайып, масайрауға, 
бәрінен де жаныңнан артық жақсы 
көретін, туасала сенің апалық 
еңбегіңді ерекше бағалаған 
Жәңгіріңді үйлендіріп, одан туған 
шөбереге «Әже әлдиін» айтуға 
жазсын. 

Бақыт Сәрсембайқызы! 
Ұрпағыңмен мың жаса.

Жүрек жарды, шын 
ниетпен: СЕҢКІБАЙ әулетінің 

ұрпақтары.

Бақыт  Сәрсембайқызы - 80 жаста!

Судағы қауіпсіздік шараларын елемеу адам өміріне қауіпті екенін, 
балаларды өз еркімен таныс емес белгіленбеген орындарда шомылуға 
болмайтыны туралы  ұдайы ескертіп отыру керек.

Алайда, су айдындарына жақын орналасқан тұрғындар қауіпсіздік 
шараларын елемеуде. Суға батып кетушілердің санын артырып тұрған 
статистиканы бәсеңдету үшін және өз жаныңызды аман сақтап қалу 
үшін не істеу керек? 

Қандай ережелер мен қағидаларды білген жөн. Ақсу ауданының 
Төтенше жағдайлар бөлімі назарларыңызға салады.

СУДА ШОМЫЛУДЫҢ ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ:
- Суға тек рұхсат етілген орындармен жағажайларда шомылыңыз;
- Суға шомылатын жерді, судың тазалығы мен, тереңдігін мұқият 

тексеріп алыңыз;
- Ұзақ шомылмаңыз, өзіңізді шаршауға, тоңып қалтырауға дейін 

жеткізбеңіз;
- Суға түскенде бір- біріңізді және балаларды көзден таса қылмаңыз;
- Тыйым салынған орындарға шомылуға;
- Алкогольдік ішімдіктерді пайдалануға;
- Терлеп тұрған кезде денені суға үйретпей, түсуге;
- Қоршау белгілерінен асуға болмайды.
ЕСТЕ САҚТАҢЫЗДАР!
Судағы аппаттан қорғанудың ең сенімді жолы - суда шомылу 

ережелері мен қауіпсіздік шараларын қатаң сақтау.
Нұрдәулет ЖАҚСЫБАЕВ,

аудандық  ТЖБ бастығы, азаматтық қорғау подполковнигі.

СУДАҒЫ ҚАУІПСІЗДІК 
ШАРАЛАРЫН САҚТАҢЫЗДАР!

ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР БӨЛІМІ ХАБАРЛАЙДЫ!

ІЗДЕУ САЛАМЫЗ!
1978 жылдың 20 қаңтарында Алматы облысында, Еңбекшіқазақ ау-

даны, Ащысай ауылы, Қонаев көшесі №19 үйдің тұрғыны Кожаканов 
Максут Алиевичке іздеу саламыз.

2017 жылдан бастап үйден шығып кеткен, содан хабар жоқ. Көріп – 
білгендер болса мына телефонға хабарласыңыздар: 8 702 631 2735. 
Гүлжан.


